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APRESENTAÇÃO 
 

O presente livro consiste no trabalho dos participantes do I Seminário 

Internacional de Filosofia “Nietzsche nos Pampas”, que constitui-se em uma atividade 

acadêmica, do Grupo de Estudos sobre Nietzsche, da UNISINOS e, do Programa de Pós 

Graduação em Filosofia dessa mesma universidade. Este grupo de estudos nasceu em maio 

de 2017 no Programa de Pós-graduação da Unisinos, sob a coordenação do Prof.  Dr 

Adilson Felicio Feiler, quando em um dos Encontros de Estudos, promovido pelo Grupo 

de Biopolítica, coordenado pelo Prof. Dr. Castor Bartolomé Ruiz, um grupo de alunos da 

graduação em Psicologia da Unisinos, solicitou a constituição de um grupo de estudos 

sobre textos de Nietzsche. O interesse surgiu pelas inúmeras referências a Nietzsche no 

grupo de Biopolítica, bem como também nas aulas de Psicologia.  

Desse modo, o Grupo de Estudos iniciou os seus encontros no dia 02 de maio de 

2017, às 17h, na sala B09 227 do Edifício da Escola de Humanidades da Unisinos, neste 

primeiro encontro se fizeram presentes os Professores Adilson Felicio Feiler (PPG em 

Filosofia), O Prof. Leandro de Mello Schmitt (Direito), a Tutora Márcia Junges (Filosofia), 

três alunos da Psicologia: Melissa Flôr, Matheus Salles, Rodrigo Weber e seis alunos da 

Filosofia: Flávia Rodrigues, Tim Mushumba, Amanda Eberhardt, Roberto dos Santos 

Gomes, Leonço Silva Bittencourt e Rodrigo Schilling. As reuniões do Grupo aconteciam 

quinzenalmente, sempre das 17h até as 18:30.  

O primeiro texto de Nietzsche estudado foi Sobre verdade e mentira no sentido extra 

moral, seguindo-se a este: Além do bem e do mal, Para a Genealogia da Moral, O Anticristo, 

Nietzsche Contra Wagner e, atualmente se encontra em estudo: Crepúsculo do Ídolos. O 

objetivo do Grupo é o de reunir pesquisadores, alunos de graduação e pós-graduação 

interessados na pesquisa Nietzsche. Inclusive, sem que necessariamente seja da área da 

Filosofia, pois o Grupo nasce dentro de uma dinâmica transdisciplinar, já que foram alunos 

da psicologia que motivaram o início do mesmo.  

Um grande Evento que marcou as atividades do Grupo foi o XXI Colóquio 

Internacional de Filosofia, em outubro de 2018, tendo como tema: Nietzsche e os 130 anos de 

Para a Genealogia da Moral.  

Por ocasião da Pandemia da Covid 19, o Grupo tem dado continuidade às suas 

atividades na modalidade remota, o que representou um ganho para o mesmo, pois pode 

ter um alcance muito maior, vindo a se unir ao grupo estudantes de diferentes 



Universidades, como UNEB, UFPel, UCFS, UFC, UCPA, FAJE e UNIOESTE. Nos dias 

16, 23 e 30 de agosto de 2021 o Grupo de Estudos organizou seu primeiro Seminário 

Internacional, de forma totalmente remota: I Seminário Internacional Nietzsche nos Pampas. 

Com essa motivação, surgiu a ideia de transformar o Grupo de Estudos em um Grupo 

Internacional de Estudos, que reunisse, principalmente pesquisadores de Nietzsche 

localizados entre os países da região dos Pampas da América dos Sul: Brasil, Argentina, 

Uruguai, Paraguai e Chile. O nome atribuído ao grupo se justifica pelo seu local de origem, 

na Unisinos, situada na cidade de São Leopoldo/RS. 

Pretende-se que este Seminário Nietzsche nos Pampas seja um evento anual, 

destinado aos estudantes da graduação, pós-graduação, professores, pesquisadores e demais 

profissionais que desenvolvem estudos sobre Nietzsche na área da filosofia e em outras 

áreas afins, em âmbito nacional e internacional. Nesta sua primeira edição as atividades do 

Seminário aconteceram em parceria com a Faculdade Católica de Pouso Alegre (MG) e com 

a Universidade do Estado da Bahia, campus XI – Serrinha (BA). Foram utilizadas as 

Plataformas digitais Teams e Youtube para o desenvolvimento da programação, devido a 

circunstâncias advindas da pandemia. A atividade reuniu no ambiente virtual cerca de 

oitenta pessoas para a apresentação de estudos, discussão de temas que envolvem a filosofia 

de Nietzsche e suas relações com o tempo presente e futuro.  

Entre os trabalhos apresentados no I Seminário Internacional Nietzsche nos 

Pampas constam no livro uma grande diversidade de temas ligados ao pensamento do 

filósofo alemão. Destes trabalhos estão: Nietzsche e o problema da consciência, em que é 

apresentada a diferenciação entre consciência no sentido do desenvolvimento biológico, e 

consciência no sentido moral, portanto má consciência. Tendo presente estes dois tidos de 

consciência se problematiza em que medida estes atuam no sentido de opor obstáculos a 

realização da ação. Fisiologia, ressentimento e moral, consiste em refletir sobre as bases 

fisiológicas do pensamento do Nietzsche, tendo como obstáculo a moral que se expressa 

em ressentimento. Tempo, mudança: temas da recepção kantiana virtuais em Nietzsche, reflete 

sobre como se pode pensar as mudanças atuais com base na recepção que Nietzsche realiza 

sobre o pensamento kantiano. A recepção da filosofia de Nietzsche na França: Alfred Fouilleé, 

reflete sobre como o pensamento de Nietzsche foi recepcionado na França pelo pensador 

Alfred Fouileé. Crítica nietzschiana ao atomismo da alma em Além do bem e do mal, apresenta 

a crítica nietzschiana a concepções metafísicas como sujeito, objeto, alma... mediante a obra 

Além do bem e do mal. Apropriação do ceticismo por Nietzsche, se trata de como se depreende 

do pensamento do filósofo alemão uma leitura cética. Para uma historicização da 



capacidade da dor, apresenta como pelo pensamento de Nietzsche é possível viver a vida 

naquilo que esta tem de mais pesado, tal como se depreende da fórmula amor fati. O 

problema do conhecimento em Nietzsche: o mundo como falsificação na linguagem, apresenta 

uma leitura epistemológica do pensamento de Nietzsche, mediante os expedientes 

linguísticos. A verdade da desproporção: a verdade é uma ilusão, reflete sobre o problema da 

verdade em Nietzsche, tida como ilusão. Saúde e doença sob o ponto de vista fisiopsicológico de 

Nietzsche, apresenta como pelo contraste entre a saúde e a doença é possível traçar uma 

vertente fisiopsicológica no pensamento de Nietzsche. Nietzsche e Fink: o jogo como devir do 

mundo, reflete sobre o papel dos jogos de contrapostos no pensamento de Nietzsche como 

mola para o devir. Para a concepção do estético em Nietzsche, apresenta um recorte no 

pensamento de Nietzsche dedicado ao papel da estética. O Cristianismo como doença psíquica 

e física nas teorias de Feuerbach e Nietzsche, aborda sobre o problema do Cristianismo 

enquanto responsável pelo adoecimento físico e psíquico no ser humano. Platão e 

platonismo no pensamento de Nietzsche, trata de como Nietzsche aborda as questões 

filosóficas permeadas por elementos platônicos. Nietzsche e a avaliação trágica da metafísica 

em O nascimento da tragédia, tem como escopo apresentar a maneira pela qual Nietzsche 

concebe a metafísica em seu escrito de juventude. A décadence da arte em Nietzsche, reflete 

sobre a degenerescência da arte por Nietzsche. O procedimento genealógico de Nietzsche, 

apresenta os mecanismos que compreendem o principal procedimento diagnosticador de 

valores utilizado por Nietzsche. O sujeito racional em Nietzsche, Freud e Adorno & 

Horkheimer: interlocuções do sujeito moderno na filosofia contemporânea, apresenta o espaço 

que o papel do sujeito ocupa no modelo de pensamento na contemporaneidade, seus 

impasses e desafios. Niilismo, temporalidade e vingança: Nietzsche e os Tupinambá, apresenta 

os desdobramentos do niilismo para uma cultura marcada pela vingança e pelo 

ressentimento. Psicologia, perspectivismo e a meta-axiologia do por vir em Nietzsche, trata do 

papel que a psicologia ocupa no pensamento de Nietzsche sob a base de um mundo aberto 

ao devir, em que os valores estão pensados para além de um telos. Nietzsche, precursor do 

transhumanismo?, reflete sobre as bases do pensamento de Nietzsche do Além-do-homem. 

O jovem Nietzsche e a filosofia na época trágica dos gregos: considerações sobre o aspecto poético da 

filosofia arcaica, apresenta a maneira pela qual o pensamento do jovem Nietzsche serve de 

base para fundamentar uma concepção de poesia arcaica. Décadence e transvaloração dos 

valores na filosofia de Friedrich Nietzsche, mostra como o problema da decadência tem na 

transvaloração dos valores uma possível solução para a cultura. Friedrich Nietzsche, John 

Dewey: “perspectivismo pragmático”, apresenta a maneira como é possível pensar na filosofia 



de Nietzsche um perspectivismo do tipo pragmático. O fundamento e o desdobramento de um 

erro para Nietzsche, apresenta a filosofia de Nietzsche como base para se reavaliar os 

fundamentos que tem sustentado o pensamento ocidental. A moral do Cristianismo como 

paradigma da antinatureza na perspectiva de Nietzsche, trata da maneira pela qual a moral 

cristã age como paradigma antinatural no pensamento. 

Uma boa leitura. 

 

ADILSON FELICIO FEILER 
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NIETZSCHE E O PROBLEMA DA CONSCIÊNCIA 
 
 

Adilson Felicio Feiler 
 
 

Resumo 
A consciência, tanto em sua acepção biológica como em sua acepção moral, é um 
sentimento de impotência, passividade, submissão e inanição. Por ela o ser humano 
abdica daquilo que o caracteriza: a sua capacidade de agir. Com isso, o destino se 
coloca como obstáculo, diante do qual há resignação, prostração, e não 
enfrentamento jubiloso e afirmativo. “A Gaia Ciência” concebe a consciência como 
o produto mais inacabado do desenvolvimento fisiológico. Na segunda dissertação 
de “Para a genealogia da moral”, Nietzsche apresenta a má consciência como um 
impávido fatalismo sem luta; como elemento impeditivo a se lidar com a doença, 
seja ela qual for. Pela má consciência se considera as propensões naturais com um 
olhar ruim, hostil à vida e difamador do mundo. Sua origem se liga a um 
movimento de interiorização dos instintos, ao invés de fazer com que estes se 
exteriorizem em forma de obra de arte, o que resulta em luta contra si mesmo. Do 
desenvolvimento fisiológico inacabado e da luta não afirmativa, resignada, não 
estaria ligado a um processo de auto destruição, o que equivale a abdicação da ação? 
 
Palavras-chave: Consciência. Nietzsche. Moral. Ação. 
 
 
 
INTRODUÇÃO 

 

A consciência, considerada como baluarte do reconhecimento mais pleno 

da dimensão humana, tem sido colocadas sob suspeita por Nietzsche. Toda 

estabilidade generalizável, que inspira o estado de consciência, é irredutível aos 

fenômenos internos responsáveis pela manutenção e pelo crescimento da vida 

humana. Neste sentido, se a consciência não acompanha a dimensão orgânica 

própria da vida, então representa rebaixamento e apequenamento.  

Por um lado, a consciência Bewusstsein é o estado de consciência, o ser 

consciente de algo, na concepção de Nietzsche, corresponde ao desenvolvimento 

mais inacabado da fisiologia humana, pela necessidade de se comunicar estados 

interiores. Ao traduzir tais estados na consciência estes perdem a sua originalidade, 

revelando, por isso, ações que não correspondem à singularidade humana. As ações 

humanas, expressas na consciência, revelam, por um lado, nada senão a superfície 

rasa e temerária daquilo que corresponde ao mundo e à riqueza humana. Por outro 

lado, o movimento de interiorização, próprio da consciência Gewissen, pela sua 
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caraterística conciliadora e apaziguadora, conduz ao interdito da descarga 

instintual. Ao invés de agir reage, pelo recolhimento para dentro, não sente, mas 

ressente. Dada esta dimensão internalizadora passiva, a consciência Bewusstsein se 

aproxima de acepção moral da consciência, compreendida como má consciência 

schlechte Gewissen. Pois, somente enquanto movimento em direção ao externo a ação 

se torna produtiva, criativa. O movimento do criar é eminentemente um 

movimento para fora, quando os instintos tornam-se potencializadores da criação 

e não recolhimento dos instintos para dentro, repercutindo em inanição. Seja a 

consciência Bewusstsein, como desencadeadora de ações que falseiam os estados 

interiores, seja a consciência Gewissen, como ações colocadas para dentro, contra si 

mesmo; em ambos os casos estamos diante de ameaças à ação enquanto expressão 

de estados interiores do mundo e do ser humano. 

Na Gaia Ciência, a consciência Bewusstsein está intimamente associada à 

pressão da necessidade de se comunicar, externar aquilo que passa por dentro, ou 

seja, tornar inteligível o que se sente e se pensa. Para fazê-lo utiliza-se de 

expedientes que, ao se padronizarem, perdem a sua riqueza singular conformando-

se ao rebanho, caindo naquilo que Nietzsche denomina de Pequena Política 

Na Segunda Dissertação de Para a genealogia da moral Nietzsche 

desenvolve uma psicologia da consciência Gewissen. Este desenho psicológico não 

consiste numa explicação metódica da consciência, mas um caráter de apelo a ela, 

de busca da mesma. Com isso, torna-se patente a perversão dos instintos, como 

interioridade em que os instintos, reduzidos à inibição, constituem em um campo 

de ação. A consciência é o instinto de crueldade interiorizada, e impedimento de se 

exteriorizar, o que repercute em uma consciência bestial, que se aflige a si própria. 

Por essa razão, é uma consciência má que torna a força, a disposição, a liberdade e 

a ação latentes, reprimidos, recuados e mesmo afogados em si mesmos. 

É uma crueldade que se auto-aflige, um masoquismo impiedoso que se 

impõe como culpa. Frente a essa culpa se exerce uma dívida impagável, o que reduz 

o ser humano a condição de refém eterno daquele a quem nada se faz, não se age, 

apenas reage, num sentimento de impotência. Este sentimento é endossado pelo 

interdito ao fluxo das forças, que em grande medida se deve a uma relação causa e 

efeito, como é o caso da relação culpa e castigo, uma crueldade contra si mesmo, 

uma internalização causal. O fluxo de forças se manifesta na relação livre dos 
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impulsos e afetos, uma exteriorização através de uma regularidade não causal dos 

impulsos, que faz com que a descarga da força seja liberada e cria uma nova 

configuração de força. Aquela mesma regularidade da lei do “Eterno Retorno” que 

faz voltar eternamente todos os ciclos que passaram, de modo que a força seja plena, 

sem interditos. A própria finalidade é vista como um estímulo para a acumulação 

de forças que se experimenta na plenitude de cada instante que se vive. Este mesmo 

instante, entendido em sua eternidade e plenitude, desconhece o escoamento da 

morte para a vida, se realiza na completude fática da vida. No círculo da repetição 

eterna cada evento é pleno, sem divisões ou separações governadas pela lei da 

causalidade, mas regidas pelo fluxo incessante das forças que anelam ao infinito, 

pelo ultrapassamento de toda tendência à inanição e inoperatividade, como 

vontade de potência, e, por isso, constituindo numa Grande Política, a política do 

indivíduo munido das forças. 

Nossa proposta é mostrar como esse mecanismo perverso, da má 

consciência, é capaz de reduzir o ser humano à condição de inoperatividade, de não 

ação, despida daquilo que o caracteriza como humano, sem ética. Resta, portanto, 

apenas o peso de um fator poderoso externo, a moral, a esmagar toda a disposição 

e propensão para agir. Assim como na consciência moral, também a consciência 

judicativa compromete a ação pela necessidade de comunicação, em seu afã de 

tornar inteligível o interior e singular. 

Principiamos em estabelecer, pelo método genealógico, as origens da 

consciência, tanto como consciência em sentido biológico Bewusstsein, como 

consciência moral Gewissen, através do processo de exteriorização comunicativa e 

interiorização instintual. Da exteriorização da consciência Bewusstsein e da 

interiorização da consciência Gewissen, quando os instintos estão falsificados e 

encarcerados, passamos a refletir sobre os fatores externos que promovem sua 

manutenção, o rebanho e a moral. Para, enfim, apontarmos a disposição para a ação, 

a força plena, como remédio à falsificação dos estados interiores e à doença 

conhecida como má consciência. 
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1- A GÊNESE DA CONSCIÊNCIA COMO EXTERIORIZAÇÃO 
COMUNICATIVA E COMO INTERIORIZAÇÃO INSTINTUAL 
 

No aforismo 11 do livro: A Gaia Ciência encontra-se a primeira reflexão 

de Nietzsche sobre a consciência Bewusstsein. Ela é considerada pelo filósofo como 

o desenvolvimento último e mais inacabado do corpo orgânico. Pois, ao invés da 

consciência servir-se dos instintos, ela serve-se de juízos, na maioria apressados e 

temerários, pois pretendem-se eternos e duradouros. 

  

Veem-na como unidade do organismo. Essa ridícula superestimação e má-
compreensão da consciência (...) que até hoje foram incorporados somente 
os nossos erros, e que toda a nossa consciência diz respeito a erros! 
(FW/GC, 11, KSA, 3.383)1.  

 

A consciência, para Nietzsche, não pode constituir o ser humano, é apenas 

um dos órgãos que facilitam a sua sobrevivência, o órgão mais inacabado e, por 

isso, inadequado para direcionar-se ao mundo exterior. A consciência é um 

movimento imortalizador do nada, como acompanhamos numa carta de Nietzsche 

a Franz Overbeck:  

 

Esta humilhação por três anos, este golpe na face, este não inexorável, 
complica com a obrigação para ganhar a vida (...) por outro lado, a 
consciência disso, um trabalho imortal, que apresenta-se ao lado do nada 
atual: que traz consigo o perigo para aquilo que eu não sou cego. Entre 
nós, pode-se ouvir o pior cada instante (BR/CR A FRANZ OVERBECK 
de 25 de dezembro de 1886, 783, KGB, 7.295).  

 

A consciência tende a aguçar a força do não, e, por isso, agrava o niilismo. 

Logo, tudo o que passa pela consciência acaba falsificado, como recorda Scarlett 

Marton (2016, p. 155): “Se aponta seu caráter falsificador, é para advertir que aquilo 

que passa por ela acaba falsificado”. Tal falsificação impregna o próprio corpo que, 

no dizer de Werner Stegmaier (2013, p. 43), “[...] carrega a consciência e dá a ela o que 

                                                         

1 Para as citações das obras de Nietzsche adotamos a Edição Crítica Alemã Colli & Montinari: KSA 
(Sämtliche Werke: Kritische Studienausgabe) e das Cartas KGB (Sämtliche Briefe Kritische 
Studienausgabe); após a sigla indicando a obra, em Alemão/Português: Morgenröte (Aurora), FW/GC 
– Die fröhliche Wissenschaft (A gaia ciência), JBM/BM – Jenseits von Gut und Böse (Para além do bem 
e do mal), GM/GM – Zur Genealogie der Moral (Genealogia da moral), Nc/FP – Nachlass (Fragmentos 
Póstumos), segue o número, em romano, indicado o capítulo, se tiver, o número do aforismo, KSA 
ou KGB, o número do volume e a página. 
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pensar, está, por sua vez, bem distante de ser um fundamento originário e 

incondicionado”   

A consciência nasce no mesmo solo da linguagem, portanto, ambos, 

consciência e linguagem, estão contaminados pela gregariedade. “Para o 

nascimento da consciência humana poderia se utilizar a consciência do rebanho” 

(Nc/FP do verão e outono de 1884, 26 [157], KSA, 11.190). Tudo o que o homem pensa 

já está impregnado pela linguagem; pelas palavras se toma consciência do 

pensamento. Vânia Dutra de Azeredo (2003, p. 155), ao comentar o fenômeno da 

consciência em Nietzsche, acentua que para que o homem possa fazer parte da 

sociedade necessita cultivar a capacidade de se comunicar e a consciência, pois “[...] 

a sua inserção na sociedade requer a comunicação e, portanto, a consciência” O 

homem é pressionado a manifestar seu pensamento em palavras, e quando isso 

acontece, o pensamento torna-se descaracterizado daquilo que lhe é mais íntimo, 

pessoal e singular. Em outras palavras, o pensamento, pelo filtro da consciência e 

da linguagem, torna-se presa de falsificações. A falsificação, promovida pela 

consciência, opera divisões e oposições entre o homem e o animal; o que de per si 

não haveria, segundo Nietzsche, diferença alguma. A dimensão gregária da qual 

faz nascer a consciência, em sentido biológico ou judicativo,2 temerário, nivelador, 

embora guarde suas particularidades, não está desligada da acepção de consciência 

Gewissen, no sentido moral. 

A gênese fundamental do fenômeno da má consciência situa-se na acepção 

da consciência Gewissen moral, para além da segunda dissertação de Para a 

Genealogia da moral. Nietzsche antecipa este tema em seu escrito Além do bem e do 

mal. Prelúdio a uma filosofia do futuro, no aforismo 12, quando mostra como foi 

estabelecida a psique humana, envolta no conceito de alma, mediante a sua 

compreensão atomística. A esse respeito, Nietzsche se expressa, no décimo segundo 

parágrafo para Além do bem e do mal: “[...] o atomismo da alma. Permita-se designar 

com esse termo a crença que vê a alma como algo indestrutível, eterno, 

indestrutível, como uma mônada, um átomo: essa crença deve ser eliminada da 

ciência (KSA, Além do bem e do mal, § 12 p. 27).  

                                                         

2 Convencionamos denominar a Consciência Bewusstsein, além de biológica, por ser um produto mais 
inacabado da fisiologia, também com uma acepção judicativa. Por esta acepção, o ser humano, pela 
pressão da necessidade de comunicar estados interiores, o faz em forma de juízos apressados, que 
não correspondem a sua legitimidade singular. 
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Para além desta compreensão monodológica, fechada, autocentrada e 

estática da alma, lança as bases para a compreensão de uma alma aberta, plural, 

descentrada e dinâmica. Ao abandonar uma concepção do tipo substancialista, 

Nietzsche adota uma concepção dinâmica em que a força adquire um papel 

fundamental, aquele sujeito clássico é desconstruído em função da noção de corpo 

como um campo de batalha, que resulta em um equilíbrio instável. Esta 

instabilidade revela uma virtude de honestidade consigo mesmo, diante da qual 

não há possibilidade de um para além, mas um limite configurado à terra, 

desmistificado da noção de alma. A respeito daquela velha noção de alma, 

Nietzsche traz a seguinte consideração elucidativa: “Está aberto o caminho para 

novas versões e refinamentos da hipótese da alma e conceitos como ‘alma mortal’, 

‘alma como pluralidade do sujeito’ e ‘alma como estrutura social dos impulsos e 

afetos” (JBM/BM, 12, KSA, 5.27). 

 Ora, se o corpo é compreendido como um campo de forças, então só 

há espaço para a dissolução do princípio clássico de individuação como para a 

desintegração do “eu”. Remédios Ávila (1999, p. 195), ao referir-se sobre o “eu”, 

desintegrado em Nietzsche, recorda que este reflete a pluralidade do corpo, 

composta por tensões que compõem um campo de batalha”. Sendo a alma, 

compreendida como mônada, encerrada em si mesma, em uma unidade solipsista, 

é a própria consciência, enquanto opera o movimento de interiorização. Desta 

autoconsciência interiorizante resulta toda sorte de delírios e ficções. Neste 

sentido, aquela estrutura social dos impulsos e afetos é encerrado para dentro de si 

mesmo. Alberto Carlos Onate (2000, p. 35) sobre este processo de interiorização da 

consciência alega: 

  

A ‘interiorização’ é fruto de um imenso esforço conciliador, apaziguador, 
que arrefece e acaba por interditar a descarga dos instintos favoráveis à 
violência, à conquista; privados do canal de expressão externa, eles se 
resignam a desenvolver um périplo interno em cuja brecha se instaura o 
estado consciente.  

 

Este fenômeno de interiorização equivale a um vulcão que, ao invés de 

expelir cinzas, lavas e fogo, desde o topo de sua cratera os engole para dentro de si 

mesmo. Os efeitos disso não são outros senão os de uma guerra que se aflige a si 

mesmo: uma armadilha que aquele que arma é nela mesma apanhado. Na mesma 

medida em que toda a carga instintual, quando exteriorizada, repercute em criação 
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e aumento de força, também essa mesma carga ao efetuar o movimento em direção 

contrária, para trás, ou seja, para o interior, ocasiona a autodestruição mais nociva. 

A origem da má consciência consiste num processo brusco, fatal e 

inevitável, um corte violento, que tal como a instauração de um Estado forte se 

impõe e subjuga. A má consciência torna latente a força e o instinto de liberdade. 

Ela faz com que “[...] esse instinto de liberdade seja reprimido, recuado, encerrado 

no íntimo, por fim, capaz de desafogar-se somente em si mesmo: isto, apenas isto, 

foi em seus começos a má consciência” (GM/GM, II, 17, KSA, 5.325). A consciência 

moral consiste, como recorda André Luiz Mota Itaparica (2016 p. 156), na “[...] 

introjeção de impulsos agressivos”. Estes impulsos internalizados opressivamente, 

como punição aos que resistem às regras do rebanho, convertem-se em consciência 

moral. Embora este tema seja abertamente desenvolvido na segunda dissertação da 

Genealogia da Moral, o tema da consciência remonta à obediência aos costumes 

morais que se depreende de Aurora, como segue,  

 

[...] também nossos juízos e valores morais são apenas imagens e fantasias 
sobre um processo fisiológico de nós conhecido (...) para designar certos 
estímulos nervosos? Que tudo isso que chamamos de consciência é um 
comentário mais ou menos fantástico” (M/A, II, 119, 3.113).  

 

Pela imposição de juízos e valores morais e consequente castigo, àqueles 

que não o cumprem têm origem a consciência moral. Do campo da consciência, 

permeado pelo natural e o normativo, se depreende, como recorda Christopher 

Janaway (2012, p. 04): “[...] espaço suficiente para a concepção de valor.”  No campo, 

próprio do valorar,  foi sendo moldelada a consciência moral, desde um tempo 

longínquo, pela modalidade mais rudimentar entre credor e devedor. O castigo 

ocupa o seu lugar se o devedor não cumprir com a sua dívida ao credor. Se tem no 

castigo a exteriorização daquilo que estava interiorizado em forma de má 

consciência. Esta última consiste no reconhecimento do devedor do peso de sua 

culpa, portanto, de seu pecado. De acordo com Azeredo (2003, p. 164): 

 

O desenvolvimento da culpa, na interpretação de Nietzsche, está 
diretamente relacionado com o advento do Deus cristão, por este fazer do 
homem alguém responsável por uma falta, fazendo da própria noção de 
responsabilidade algo culposo (AZEREDO, 2003, p. 164).  
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A culpa, mediante os mandamentos que procedem da moral cristã, impede 

a abertura, mantém a inércia, subjuga, reprime. Esse tema da repressão instintual, 

mais tarde desenvolvido por Freud na clínica psicanalítica, tem nesta última um 

fator importante para auxiliar, mediante a palavra, a libertar toda aquela carga 

inconsciente que impede a sua exteriorização. Se na consciência Bewusstsein, em seu 

sentido judicativo nivelador, que tem no pensamento e na linguagem a sua 

conformação gregária, então, no sentido moral a expressão linguística seria uma 

espécie de liberação daquilo que é mais genuíno, pessoal e singular. E é somente 

pela sua exteriorização que a liberdade deixa de ser uma força latente para se tornar 

um fator propulsor de criação potencial. Trata-se, pois de uma verdadeira guerra 

de instintos, como o próprio Nietzsche se pronuncia em seus escritos intitulados: 

“A Grande Política [...] Eu trago a guerra [...] uma guerra como entre subida e 

descida, entre vontade de vida e vingança contra a vida, entre integridade e mentira 

mais insidiosa” (Nc/FP de dezembro de 1888 a Início de Janeiro de 1889, 25[1], KSA, 

13. 637). Criação esta, uma vez despida de toda aquela crueldade, reprimida e 

interiorizada com o fim de domesticar, tal como fez o Estado. Contudo, o ser 

humano da má consciência eleva o seu martírio a sua culminância, mediante a 

suposição religiosa que se impõe como uma dívida impagável, tornando-se assim 

refém eterno do controle de Deus. Este mesmo sentimento de estar nas mãos 

daquele a quem não se é capaz de saldar a dívida atua como doença que infecta e 

envenena, Marcelo Giglio Barbosa (2000, p. 35) recorda que a “[...] consciência 

aparece nesse contexto como fator de adoecimento, de degenerescência”.  

Este sintoma que permeia as mentes daqueles ávidos por, a todo o 

momento, trazerem à memória situações como a escravidão como uma dívida 

impagável estariam trazendo à memória a necessidade de fazer justiça, como 

movimento salutar para a exteriorização daquela carga instintual reprimida, ou, 

pelo contrário, estariam movidos por uma má consciência. Portanto, são incapazes 

de externar aquela carga instintual singular genuína que se volta contra si mesmo? 

Procuramos responder à esta questão, ou, pelo menos, problematizá-la, mediante as 

considerações decorrentes sobre o rebanho e a moral na terceira seção. 
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2- O REBANHO E A MORAL COMO OBSTÁCULOS À AÇÃO SINGULAR 

E EXTERIORIZADA 

  

A consciência Bewsstsein é algo do qual se pode prescindir. Nas palavras de 

Oswaldo Giacóia Júnior (2002, p. 31) “[...] não existe melhor forma de se inteirar 

dessa prescindibilidade da consciência do que através da fisiologia e da zoologia.” 

Pois de todos estes processos fundamentais da vida humana, como pensar, querer, 

sentir, a consciência está ausente. De onde vem, portanto, esta necessidade do 

refinamento da consciência? Não é outro senão “[...] aquela que inscreve a 

consciência como função da capacidade de comunicação” (ibidem, 2002, p. 33). Esta 

necessidade de comunicação é avaliada em termos não apenas individuais, mas em 

termos de uma raça e/ou nação. Por isso, “[...] a consciência em geral só se 

desenvolveu sob a pressão da necessidade de comunicação” (FW/GC, 354, 3.591). É 

justamente em nome da sobrevivência de grupos, sociedades, espécies que a 

comunicação foi sendo desenvolvida. Mais uma vez a marca do rebanho 

acompanha o DNA da consciência, através da necessidade de comunicação. Pois, 

antes de se comunicar se sente a necessidade de se refletir o conteúdo daquilo que 

vai ser expressado.  

Portanto, aquilo que se quer, aquilo que se pode comunicar daqueles 

estados interiores, que são nossos estados anímicos e nossas representações mentais. 

As palavras resultam daquilo que se tem consciência. É importante salientar que, 

ter consciência e ter razão não são sinônimos. “Dito concisamente, o 

desenvolvimento da consciência (não da razão, mas somente do tomar-consciência-

de-si da razão) vão de mãos dadas” (FW/GC, 354, 3.591). Contudo, mesmo que a 

linguagem não esteja igualada ao mesmo nível da razão, o que do contrário seria 

um problema muito maior, ela realiza um processo de tornar comum, igualar 

aquilo que em si é diferente, pela abstração das singularidades, “[...] como se vê a 

consciência não faz parte propriamente da existência individual do homem, mas 

antes daquilo que nele é de natureza de comunidade e do rebanho” (FW/GC, 354, 

3.592). É em função daquilo que é comum, igualitário, uniformizador que a 

consciência, via linguagem, elimina aquilo que é diferente e singular. Pela 

eliminação daqueles caracteres pessoais, individuais, que delineiam o ser humano 
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se abdica daquilo que o constitui, a sua capacidade de agir. E, justamente sobre este 

aspecto, da ação, Nietzsche é enfático:  

 

Nossas ações são, no fundo, todas elas, pessoais de uma maneira 
incomparável, únicas, ilimitadamente individuais, sem dúvida nenhuma; 
mas, tão logo nós as traduzimos na consciência, elas não parecem mais sê-
lo (FW/GC, 354, 3.592-3).  

 

A consciência atua como um filtro uniformizador sobre os caracteres 

pessoais eliminando as suas diferenças, e, precisamente aquelas diferenças que são 

fundamentais para a constituição da ação. Pela consciência, o ser humano passa a 

agir em rebanho, perdendo aquilo que nele é único e singular. Mediante o que é 

único e individual, o homem, em sua docilidade ao mundo, permite que este, em 

seu vir a ser constante, como vontade de potência, perpasse os seus poros. “A 

vontade de potência exerce-se nos numerosos seres vivos microscópicos que 

formam o organismo em que cada um quer prevalecer na relação com os demais 

(MARTON, 2000, p. 140).”  O produto deste incessante perpassar da potência, nos 

seres, é a criação de sempre novas formas e perspectivas, tudo isto pela ação de uma 

vontade livre; neste sentido, “(...) ninguém mais, neste caso, renderá como pouco ao 

conceito de ‘vontade livre” (Nc/FP de dezembro de 1888 a Início de Janeiro de 1889, 

25[1], KSA, 13. 637). 

Pela consciência, a docilidade à terra, que é abertura ao criar, portanto ao 

agir, é bloqueada pela imposição de modelos igualitários e padronizadores, ditados 

por aquela necessidade de reflexão dos conteúdos a serem expressos 

linguisticamente, para “[...] tornar inteligíveis suas necessidades” (FW/GC, 354, 3.593). 

Ao invés do homem ser uma expressão singular e criativa da riqueza do vir a ser do 

mundo, pelo filtro da consciência, passa a ser nada senão um receptáculo daquilo 

que no mundo é mais superficial; “[...] o mundo, de que podemos tomar consciência, 

é apenas um mundo de superfícies e de signos” (ibidem). O tornar consciente 

impede a manifestação do que é singular, a saber, aqueles estados anímicos 

interiores carregados de força criativa. Estes estados anímicos e/ou instintos 

constituem em uma ação, sem fim, sem meta, sem objetivo e sem consciência. Anna 

Hartmann Cavalcanti (2005, p. 43), em seu estudo sobre a gênese da concepção da 

linguagem em Nietzsche, se expressa: “[...] que o instinto assim compreendido não é 

o resultado de uma determinada organização corporal ou de um mecanismo 
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espiritual previamente disposto pela natureza, mas uma atividade inconsciente do 

espírito.”  

A linguagem consiste num processo de trazer à consciência toda aquela 

estrutura anímica, inconsciente, que subjaz ao pensamento. A abstração da 

linguagem contribui para o desenvolvimento, intensificação e manutenção do 

pensamento consciente. O que representa um abalo frontal a carga anímica 

inconsciente, resultando em cristalização da ação, enquanto forças criativas. Forças 

estas que, segundo Nietzsche, desfazem a ilusão dos conceitos ilusórios, como o de 

alma, unidade e sujeito cognoscente. De acordo com Marco Parmeggiani (2002, p. 

125) “[...] Nietzsche submete a crítica dos pressupostos gerais do cógito: o eu-

autoconsciente como causa do pensar, e a imagem do pensamento.” O Eu penso 

oferece, segundo Nietzsche, uma interpretação simplificada e, por isso, limitada e 

arbitrária da atividade pensante enquanto parte do mundo da vida. Esta implicação 

se dá pelo igualar do desigual, da padronização daquilo que em si não pode ser 

padronizado, da relação de causalidade daquilo que é o conjunto dos afetos em 

potência.  

A simplificação pela qual é reduzida a consciência Bewusstsein, em sua 

acepção biológica, é abdicação da ação, pois aqueles modelos padronizadores e 

igualitários impedem as relações de força, a pluralidade e originalidade da riqueza 

das diferenças interiores responsáveis pelo movimento do criar. Esta característica 

é também partilhada pela consciência Gewissen em sua acepção moral. Não por 

impedir a ação pelo nivelamento do desigual, mas por impedir a externação da ação. 

Logo, em ambas as acepções da consciência, a ação é bloqueada.  

A má consciência schlecht Gewissen, como vimos, tem origem na 

constituição da culpa e esta última, por sua vez, demanda de uma dívida que se 

coloca como impagável, “[...] a dívida atinge proporções imensas, torna-se 

impagável, torna-se eterna: a responsabilidade-dívida transforma-se em 

responsabilidade-culpa” (AZEREDO, 2003, p. 166). Logo, o resultado não é outro 

senão o da resignação passiva diante de algo incapaz de se alcançar, desde quando 

se impede mesmo toda e qualquer disposição para agir, restando tão somente a 

reação. Aquele que reage não age, não produz; impede, como doença contagiosa, a 

outros de agirem. A culpa, portanto, atua no sentido de enfraquecer, desestabilizar, 

debilitar, degenerar. Ela não permite que se realize o movimento de dentro para 
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fora, mas, pelo contrário, atua no sentido de mover ainda mais na direção de fora 

para dentro, ocasionando um mergulho letárgico no turbilhão niilista. 

Mesmo que o niilismo possa ser teoricamente possível, no sentido de que 

se pode falar sobre o mesmo, isso não pode ocorrer o mesmo com o niilismo 

psicológico, sob pena de redução a uma submissão débil, depressiva e incapaz de 

criar. Por essa razão, psicologicamente, o niilismo, é incapaz de se constituir, 

diríamos impossível. A má consciência ativa justamente o dispositivo psicológico, 

minando, a partir das bases, todas as capacidades possíveis do ser humano buscar se 

superar. Diante disso, se pergunta quais os dispositivos (expedientes) que a má 

consciência se serve para levar adiante a debilitação psicológica do ser humano. Este 

expediente não é outro senão todos aqueles mecanismos externos que se impõem 

como limites, interditos, leis e mandamentos sob o nome de moral. Esta se faz sentir 

desde as organizações civis, lideradas pelo peso institucional do Estado, com suas 

leis, decretos, e, principalmente, as instituições religiosas. 

Os líderes religiosos, comumente denominados, sacerdotes ascéticos, 

utilizam o estratagema de despertar o sentimento de culpa, que vai assumindo a 

sua forma de pecado, ou seja, “[...] transfigurando o sentimento de culpa em 

consciência do pecado, e fomentar o desejo de expiação” (GIACÓIA, 2014, p. 139). 

O pecado é a reinterpretação da má consciência animal, da crueldade voltada para 

trás. Diante desta situação, o humano é levado a buscar em si mesmo a causa de seu 

sofrer. A má consciência é o passado que a todo o momento volta a ruminar nos 

ouvidos em forma de ressentimento. 

Aquele que ressente, se auto aflige, se coloca na posição daquele que não 

possui escapatória, pois vai cada vez mais afundando no turbilhão implacável do 

niilismo, do interior de si mesmo. E o pior é que ele, neste estado de letargia, 

provoca o outro a fazer o mesmo. O ressentimento é uma postura que pode se fazer 

perfeitamente presente nas situações que julgamos as mais justas e sadias, como o 

caso da reivindicação dos direitos de algumas minorias. Um argumento vitimista 

pode levar a desencadear um sentimento de culpa por um feito cometido e que 

chega a ser tido como impagável. Se uma dívida é impagável, então não há outro 

sentimento senão o daquele que retorna para traz, volta para dentro de si e reage. 

Não é capaz de sentir e sim de ressentir, pois não se mostra nenhuma saída, apenas 

um voltar-se sobre si mesmo, aniquilador, e, portanto, incapaz de criar. 
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Não queremos, com isso, eximir as pessoas de suas responsabilidades frente 

ao compromisso com as chamadas causas das minorias. Contudo, se faz necessário 

agir com critério, pois ao contrário, além de perder a causa, acaba-se perdendo a si 

mesmo. Com isso, constatamos o quanto são sutis os mecanismos da moral, que na 

maioria dos casos atua de modo inconsciente, de forma a apanhar de surpresa e de 

assalto. E, quando nos damos por conta já se estamos envolvidos por um turbilhão 

niilista.  

Dado que os mecanismos e dispositivos da moral tendem a enfraquecer e 

debilitar pela cristalização e engessamentos a padrões pré-determinados, o antídoto 

para tal situação seria o de desobstruir tais padronizações que permitem realizar o 

movimento para fora. Ora, se a má consciência é uma consideração das suas 

propensões naturais com um olhar ruim, hostil à vida e difamador do mundo, 

então a saída para reverter esta situação está na conversão do olhar, um olhar bom 

e afeito à vida e que acolha o mundo. A moral inibe, impede à ação e tolhe o 

comportamento, desencadeando a má consciência. Por essa razão, o antídoto contra 

a doença da má consciência está na disposição para a ação. Como a ação repercute, 

internamente, enquanto dispositivo, para refrear os efeitos maléficos da 

falsificação instintual e da má consciência? 

 

 

3- A AÇÃO COMO DISPOSITIVO PARA A SUPERAÇÃO DA 

FALSIFICAÇÃO INSTINTUAL E DA MÁ CONSCIÊNCIA 

 

Ao falsificar os instintos singulares, interiores, a consciência Bewusstsein 

impede a ação, no sentido de, por ela, traduzir estados interiores genuínos, senão 

produtos convencionados pelo rebanho. Um traço característico da consciência e o 

seu caráter falsificador, “[...] aquilo que por ela passa acaba falsificado (MARTON, 

2000, p. 142)”. Este nivelamento falsificador, promovido pela consciência, em 

forma de linguagem, tem na ação uma quebra desta generalização apressada. As 

ações humanas, por serem únicas, individuais e singulares não se rendem ao padrão, 

ao comum generalizado e ao vulgarizado. Elas, em sua dinamicidade, renovam 

constantemente tudo aquilo que se pretende fixo e redutível para tornar fluido. 

Esta necessidade de fluidez esbarra na dimensão do fundamento, responsável por 
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inverter a relação causa efeito, “[...] a causa ganha a consciência mais tarde do que o 

efeito [...] a causa é imaginada depois que o efeito aconteceu” (Nc/FP, Primavera de 

1888, 15[90], KSA, 13.458-9). A centralidade da causa como fundamento de todas as 

ações liga-se à memória, com base nas experiências passadas, e às ficções, com base 

em falsificações. Pela interposição de um fundamento anterior à ação, a 

consciência, mediante a linguagem, pressupõe juízos destroçadores da fluidez da 

experiência interna. Assim como a fluidez, promovida pela ação na consciência 

Bewusstsein, torna os estados interiores expressos em sua singularidade, a fluidez, 

promovida pela ação na consciência Gewissen, promove a sua exteriorização. 

A má consciência é sinônimo de interiorização do ser humano, um voltar-

se para dentro de si, contra si. Esta interiorização implica na eliminação da 

capacidade de ação do ser humano. Ora, um ser que não age, perde aquilo que 

basicamente o caracteriza, o seu impulso para a ação. Se o ser não age, faz o 

movimento contrário: reage. E agir é colocar-se na posição oposta à vida. Pois viver 

é agir, é permitir que as pulsões instintuais internas se exteriorizem, tendo como 

produto desta externalização a obra de arte. 

Pelo agir são ativadas todas aquelas forças internas que põem-se na posição 

de extravasar. Este movimento externalizador se expressa como criação. No 

processo de criar está implícito o movimento de superação de obstáculos e 

paradigmas que impedem o novo. Por essa razão, a ação implicada no processo de 

criação, consiste num quantum de força, uma vez direcionada para fora torna-se 

proativa. O contrário seria uma força retida, que se lança para o interior, contra si 

mesmo, uma força cônscia que se debate e fere, provocando o sentimento de 

impotência, passividade, submissão e inanição. 

A ação demanda alegria, transformando o obstáculo em solução; castigo 

em prêmio, a doença em saúde, a letargia em mudança, o destino em possibilidade. 

Pela ação se revela a riqueza que se é – a plenitude de vida, que consiste em instantes 

de tensão trágica, um todo orgânico em movimento. A ação é um todo instintual 

que é a vida, marcada pela luta entre as manifestações pulsionais apolínea e 

dionisíaca, as quais permeiam todo o filosofar nietzschiano. Para tanto, é preciso 

estar atento a reverter o quadro que predomina na sociedade hoje, que: “[...] em seus 

instintos que empobrecem, que se tornam inseguros, que é o contra princípio de 

uma arte mais alta de homem que se declara sem escrúpulos” (Nc/FP de dezembro 
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de 1888 a Início de Janeiro de 1889, 25[1], KSA, 13. 637). Na esteira dessa visão trágica 

da vida, Nietzsche, de acordo com a leitura de David Hoy (1986, p. 74), procura, “[...] 

um caminho estabelecido de vida – que foi já colapsado.” Ora, se o trágico marca 

todo o filosofar de Nietzsche, então, a crítica à própria concepção de consciência 

revela-se como um verdadeiro empreendimento desconstrutivo, frente à 

metafísica dogmática e à moral judaico-cristã. Com isso, a própria noção de sujeito 

passa a perder todo o sentido de que até então era provida. Dada toda a natureza 

desconstrutiva deste pensamento, o mesmo só se justifica mediante a afirmação 

criadora, razão pela qual as teorias das forças e da vontade de potência são de capital 

importância. 

Nietzsche apresenta a essência da força não pela física, que a explica pelos 

seus efeitos, mas pela crença de que existem coisas. Pois caracteriza a força como 

“[...] quanta dinâmicos, em uma relação de tensão com todos os outros quanta 

dinâmicos.” (Nc/FP da Primavera de 1888, 14 (79), KSA, 13.259). A força é um quanta 

dinâmico em que a relação causal é extrapolada, pois se caracteriza como simples 

atuar3 em direção à uma unidade provisional. Cada uma destas unidades surge 

mediante a luta com outros corpos que, ao adquirir uma certa firmeza, se ajusta 

com o intuito de “[...] expandir a sua força (- a sua vontade de potência) e a repelir 

tudo aquilo que resiste à sua expansão.” (Nc/FP da Primavera de 1888, 14 (186), KSA, 

13.373). Logo, todo ser vivo possui uma inclinação natural não de autoconservação, 

mas de acréscimo de forças4. O viver, nesta dinâmica da vontade de potência, não 

é uma tendência para a conservação, nem a duração, mas sim para a superação. E, 

como enfatiza Robert Pippin (2006, p. 114), é próprio do viver o enfrentamento de 

todo tipo de forças e resistências, por isso há necessidade “[...] de reconhecimento e 

resistência que Nietzsche elogia quando ele discute a auto-superação.” Diante da 

realidade das forças, a vida é ação da qual demanda a verdade que é interpretar, 

avaliar. E a cada interpretação e avaliação, novas e múltiplas interpretações e 

avaliações se depreendem, num movimento, que se renova a cada instante que se 

plenifica. Pelo impulso criador, a vida se afirma e a ação se exterioriza, com isso, os 

                                                         

3 “Conceito de atividade (cisão entre ser causa e efeitos).” (Nc/FP da Primavera de 1888, 14 (79), KSA, 
13.259). 

4 “Os fisiólogos deveriam refletir, antes de estabelecer o impulso de auto conservação como impulso 
cardinal de um ser orgânico. Uma criatura viva quer antes de tudo dar vasão a sua força – a própria 
vida é vontade de poder.” (JGB/BM, 13, KSA, 5.27). 
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conceitos de “eu”, “alma”, “substância”, “ser”, “sujeito”, que estão na base da noção 

de consciência, são destituídos de sua determinação e estabilidade. A ação se impõe 

frente a petricidade de todas as determinações e estabilidades, ocasionando um 

verdadeiro cataclisma naquele, outrora imutável, primado da consciência. Ao invés 

da consciência, daquele movimento para dentro, Nietzsche introduz a faculdade 

do esquecimento, proporcionando, assim, saborear em profundidade o instante do 

presente pleno. O não esquecimento ocasiona o carregar de uma dívida que nunca 

se salda, de uma dor que nunca se alivia, de uma ferida que nunca se cura. Mas esta 

faculdade de esquecer não estaria em posição contrária à vida e às forças, na medida 

em que, ao abandonar a memória do passado, com ela abandonaria todo o 

aprendizado, fundamental para o enriquecimento da vida? 

Bem, entendemos que esta faculdade de esquecer, importante na medida 

em que, longe de apagar a memória do passado, não permite com que suas marcas 

venham a bloquear o presente. Ou seja, que o fazer memória não bloqueie a ação, 

mas, pelo contrário, que a potencialize para gerar, ainda mais ação. A terapia que o 

psicólogo Nietzsche oferece, segundo Oswaldo Giacóia (2013, p. 191), é a de 

narcotizar a consciência sofredora pela auto superação que “[...] se faz pela vivência 

do ressentimento sob o ângulo da potência.” Pelo excedente de força se promove a 

saúde para além de uma prostração inerte e incurável. Este acúmulo de forças não 

admite estagnação ou metas a alcançar compreendidas como estágio final, mas 

como recorda Walter Kaufmann (1968, p. 319): “[...] a meta da humanidade não pode 

situar-se no fim, mas apenas nos mais altos espécimes.” Por isso, esquecer não é o 

mesmo que não fazer memória, mas impedir com que as marcas desta interfira na 

capacidade de agir e, por essa razão, de criar, pois caso contrário a vida estaria 

seriamente comprometida. A faculdade do esquecimento atua como alívio da 

consciência, restituindo a frescura e a fluidez para que se possa dar respostas 

adequadas aos estímulos que se depreendem. O esquecimento é concebido como 

uma força ativa, que faz com que as experiências passadas não penetrem na 

consciência, no sentido de uma assimilação psíquica. O esquecimento inibe no 

sentido de, por um lado, tornar consciente as experiências passadas e, por outro 

lado, permitir com que as forças dos instintos atuem. O não esquecimento, a 

memória, a consciência, interioriza, aprisiona, falsifica os instintos, e mesmo os 

reprime, resultando nada senão aparência, superfície e má consciência. Este 
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aprisionamento da má consciência ao gerar um sujeito por traz da ação, nega a 

multiplicidade das forças em interação no organismo humano. Por essa razão, é 

preciso superar, como revela Giacóia (2014, p. 289):  

 

[...] estados gerais de prazer e desprazer interpretados segundo a lógica da 
causalidade, num processo comandado pela imaginação que atribui, ao 
mesmo tempo, eficácia causal e significação moral a entidades ou seres 
fictícios: espíritos, deuses, vontades substanciais, consciência, sobretudo a 
consciência moral (Gewissen).  

 

Pois, é no jogo instintual e anímico de forças que os limites causais se 

desconstroem e a vida vai atingindo a sua plenitude em instantes transvalorados. E 

nestes, cuja a ação é tudo o que existe, o sujeito não passa de ficção gregária, ditada 

pela consciência Bewusstsein, superfície, signo, preconceito moral e má consciência 

Gewissen. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

As considerações acima nos ajudaram a perceber como a consciência 

Bewusstsein e a consciência Gewissen constituem obstáculos para a manifestação da 

ação. Embora cada acepção de consciência tenha a sua especificidade, seja pelo 

âmbito judicativo linguístico da consciência que perde toda a singularidade 

interna, seja pelo âmbito moral que impõe obstáculos à exteriorização da ação, 

ambas se encontram num ponto comum, o do comprometimento da ação. Pela 

consciência, em ambas acepções, a ação sofre obstáculos à sua manifestação.   

A consciência Bewusstsein se manifesta pela necessidade de comunicação, e 

com isso, seu conteúdo se externa como nivelamento aos padrões estabelecidos pelo 

rebanho. A ação que daí resulta, não corresponde aos instintos singulares interiores, 

é nada senão juízos falsificados. A consciência Gewissen reduz tudo ao âmbito do 

desestímulo, do desânimo e de paz. Desse modo, ao invés da carga intelectual se 

projetar para fora, se recolhe para dentro, interiorizando-se, num ataque frontal 

contra si mesmo, uma auto-conspiração. 

A satisfação das necessidades do rebanho atua no sentido de fazer da ação 

massa de manobra, o que implica em perda do que caracteriza fundamentalmente 

a ação, sua carga plural, singular e instintiva. A ação que deriva deste fenômeno da 
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consciência é ficção, o que não reflete o mundo e o ser humano em sua 

singularidade.   

A consciência moral tem seu comprometimento da ação no recolhimento 

das forças instintivas ao âmbito do interno apático e passivo. A moral representa o 

peso da culpa que retorna a remorder a todo instante, impedindo com que as forças 

instintuais se exteriorizem. 

Logo, é somente pela potencialização da ação que se poderá realizar o 

movimento inverso, o de fazer com que toda aquela carga instintual se mostre em 

sua originalidade singular e se direcione para fora, num processo, caracterizado 

pelo criar. No entanto, faz-se necessário, para que o dispositivo da ação se expresse, 

a ativação da faculdade do esquecimento. Esta, longe de ser a anulação da memória, 

é caracterizada como o não deixar-se determinar pelas feridas contagiantes do 

passado. É nesse nível que o esquecimento poderá facilitar o desencadeamento da 

ação, que ao criar, plenifica cada instante da vida. Este instante é composto por 

uma multiplicidade de forças em combate, cuja ação e reação vão estabelecendo 

hierarquias, como modos de atuação das forças. Dessa pluralidade de forças em 

tensão origina-se o corpo vital. No entanto, para que o processo expansionista da 

criação se mantenha faz-se necessário que as forças ativas dominem sobre as forças 

reativas. Ao atuarem fortuitivamente, tais forças dissolvem aquelas unidades 

conceituais “eu”, “sujeito”, já que a ação ocorre destituída de intencionalidade, 

simplesmente age, atua, no sentido de lutar, impor, transvalorar. O campo 

instintual que caracteriza a filosofia de Nietzsche, cujas forças mantém e 

promovem a vida, necessariamente está orientado para a ação. 
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FISIOPSICOLOGIA, RESSENTIMENTO E MORAL 
 
 

Adriano Geraldo da Silva 
 
 

Resumo 
Procuramos apresentar o fio condutor que perpassa os conceitos de fisiopsicologia, 
ressentimento e moral. Não obstante, a tarefa que propomos é analisar a moral, 
enquanto produto do ressentimento, a partir de suas condições mais básicas de 
formulação, isto é, a esfera fisiopsicológica. A fisiopsicologia ocupa, no 
pensamento nietzschiano, um importante lugar. Ela permite ao filósofo 
desenvolver suas ideias a respeito do desenvolvimento das produções humanas, de 
modo geral, a partir das condições estabelecidas no âmbito fisiológico e psicológico 
como formadores dos tipos do fraco e do forte. É a partir desta distinção, 
sobretudo considerando a atuação da vontade de potência, que pode ser 
compreendido o ressentimento como gerador de valores, possibilidade para a 
análise da moral em suas diversas manifestações.  
 
Palavras-chave: Fisiologia. Ressentimento. Moral. Vontade de Potência. Valor.  
 
 
 

Este trabalho procura expor o fio condutor que perpassa as noções de 

fisiopsicologia, ressentimento e moral na filosofia nietzschiana. Por razões 

metodológicas, tendo em vista a natureza deste trabalho, não pretendemos realizar 

uma exposição que se queira completa sobre o assunto. Nosso objetivo único neste 

momento é indicar o caminho teórico que liga a fisiopsicologia nietzschiana, 

entendida aqui de dois modos, como método e como âmbito natural-humano, ao 

necessário condicionamento da moral a partir das condições de maior ou menor 

intensidade de potência, caracterizada pelos tipos fisiopsicológicos do forte e do 

fraco.  

Que a fisiopsicologia consista, no pensamento nietzschiano, em um modo 

de aproximação e consideração do plano mais básico da vida, não nos resta dúvidas. 

Aliás, é preciso dizer que para Nietzsche fisiologia e psicologia entrelaçam-se 

enquanto condições basilares da constituição da cultura humana, ao passo que a 

investigação sobre as condições de formação da moral deve, necessariamente, 

considerar ambos os caracteres como fundamentais para a compreensão da 

produção humana, em geral, e em específico da moral. Investigar estes âmbitos da 

estrutura humana geral configura o cerne da pesquisa nietzschiana, que pretende 

revolver o solo das antigas convicções morais em busca de novos resultados, 
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sobretudo caracterizados pela imanência num sentido antimetafísico. É o que se 

depreende de um dos fragmentos de Nietzsche, no qual ele afirma: “Partindo de 

uma representação da vida (que não é um querer-se-conservar, mas um querer-

crescer), dei uma olhada nos instintos fundamentais de nosso movimento social, 

espiritual e político na Europa” (2[179] do outono de 1885-outono de 1886). Como 

abordaremos mais tarde, a noção de vida enquanto um querer-crescer remete 

necessariamente à Vontade de Potência, que por sua vez atua na esfera fisiológica 

e, a partir de sua intensidade maior ou menor, configura tipos psicológicos que 

atribuem valor e criam diversas formas de moral. No fragmento, é possível perceber 

o itinerário de investigação que Nietzsche empreende em toda a sua obra, de modo 

especial ao desenvolver o método genealógico, a partir do qual faz uma análise das 

condições primordiais de constituição da produção humana, a qual assenta-se, em 

última instância, em oscilações de intensidade da Vontade de Potência na esfera 

fisiológica ou, fisiopsicológica.  

Esta “fisiopsicologia nietzschiana é a base da avaliação das produções 

humanas” (MARTON, 2016, p. 236) que, em última instância, pode ser definida 

como “morfologia e doutrina do desenvolvimento da vontade de potência”, 

condição primeira a partir da qual se configuram as estruturas vitais orgânicas. Dirá 

Nietzsche no prólogo de Gaia Ciência (§2)1:  

 

Podemos ver todas as ousadas insânias da metafísica, em particular suas 
respostas à questão do valor da existência, antes de tudo como sintomas 
de determinados corpos; e, se tais afirmações ou negações do mundo em 
peso, tomadas cientificamente não tem o menor grão de importância, 
fornecem indicações tanto mais preciosas para o historiador e psicólogo, 
enquanto sintomas do corpo, como afirmei, do seu êxito ou fracasso, de 
sua plenitude, potência, soberania na história, ou então de suas inibições, 
fadigas, pobrezas, de seu pressentimento do fim, sua vontade de fim. 

 

Neste sentido, a fisiopsicologia nietzschiana propõe-se um movimento 

que parte dos sintomas, a cultura humana de modo geral, para suas condições mais 

básicas, o âmbito fisiológico, e deste para interpretar novamente as construções 

culturais humanas. Trata-se de um movimento de imanência, oposto às 

considerações metafísicas da tradição filosófica, que articulam a compreensão 

                                                         

1 Será utilizada, neste trabalho, a tradução das obras de Nietzsche realizada por Paulo César de Souza. 
Todas as citações, diretas ou indiretas, indicadas no texto são desta tradução, a menos que seja 
indicado o contrário.  
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humana fora dos parâmetros fisiológicos, ou num dualismo que se impõe a 

qualquer interpretação imanente sobre as condições regulares da cultura humana. 

Neste sentido, assevera o professor Giacoia (2021, p. 25-26), a fisiopsicologia 

nietzschiana configura-se como 

 

um conhecimento novo e ousado, que percorre os labirintos da alma 
humana [...] um fértil campo de questões, em cujo centro coloca-se uma 
proposta filosófica de terapia dos afetos, um cuidado e uma estilística de 
si, feita ao fio condutor do continuum corpo-alma, que não recua diante 
da necessidade de reconhecer a linha de continuidade entre animalidade 
e humanidade. 

 

Em síntese, a fisiologia, ou fisiopsicologia, versa sobre as funções 

orgânicas ou afetivas, a partir da realidade imediata do corpo em sua unidade 

(MARTON, 2016, p. 237).  

Ora, a fisiopsicologia é empregada por Nietzsche com o firme objetivo de 

colocar às claras as condições primordiais pelas quais surgiu no mundo a moral. Já 

nos textos que preparava para a edição da obra Aurora, Nietzsche mostra-se 

empenhado em realizar uma crítica à moral a partir do aspecto fisiopsicológico 

(GIACOIA, 2021, p. 29). Mais tarde, em Genealogia da moral, o recurso utilizado, 

mediante o qual Nietzsche pôde expor suas teses sobre a origem dos conceitos 

morais, emprega de modo amplo os conhecimentos da fisiologia e da biologia da 

evolução, desenvolvidas sobretudo na segunda metade do século XIX (SOMMER 

apud GIACOIA, 2021, p. 19), é o que se nota com clareza na alusão que Nietzsche 

faz no parágrafo quarto da primeira dissertação de Genealogia da moral sobre o 

campo da ciência natural e da fisiologia. É dentro deste escopo que Nietzsche situa 

a problemática fundamental de Genealogia da moral:  

 

Sob que condições o homem inventou para si os juízos de valor ‘bom’ e 
‘mal’? E que valor têm eles? Obstruíram ou promoveram até agora o 
crescimento do homem? São indício de miséria, empobrecimento, 
degeneração da vida? Ou, ao contrário, revela-se neles a plenitude, a força, 
a vontade da vida, sua coragem, sua certeza, seu futuro? (GM, prólogo, 
§3). 

 

No trecho acima, ao expor o problema central de sua pesquisa genealógica, 

Nietzsche estabelece um fio condutor que perpassa a moral, objeto de sua análise, 

às condições fisiopsicológicas. Em outras palavras, trata-se de analisar em que 

medida as condições da vida, de maior ou menor intensidade, de abundância ou de 
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falta, de saúde ou de doença, transbordamento ou esgotamento, interferem 

necessariamente nas atribuições valorativas que, por sua vez, constituem o cerne de 

toda moral. A moral pode se dar de diferentes formas, conforme as condições e 

motivações primeiras.  

Neste campo de análise encontramos ainda, de modo muito plausível, as 

metáforas da doença e saúde, com as quais Nietzsche caracteriza as variantes da 

moral desenvolvidas a partir de perspectivas fortes ou fracas, de maior ou menor 

intensidade de potência. Conforme afirma Patrick Wotling (2013, p. 149), “para 

traduzir de maneira sintética o sentido do seu procedimento, Nietzsche retoma 

uma das grandes linguagens metafóricas organizadoras, a da fisiologia, para aplica-

la à cultura: Desse modo ela se prolonga numa linguagem metafórica médica”. As 

noções de saúde e doença, utilizadas por Nietzsche, elaboram, de modo visível, 

aquilo que ele quer dizer no tocante às condições básicas do corpo como condições 

de vida e de cultura. No fragmento póstumo do outono de 1885-1886 Nietzsche 

afirma o seguinte: 

 

Saúde e morbidade: seja cuidadoso! O padrão de medida permanece o 
florescimento do corpo, a elasticidade, a coragem e a jovialidade do 
espírito – mas, naturalmente também, o quanto de doentio ele toma sobre 
si e vence – que pode tornar saudável. Isto, no qual os homens frágeis 
pereceriam, pertence aos estimulantes meios da grande saúde2.  

 

 Neste trecho, Nietzsche afirma o florescimento do corpo como padrão para 

a mensuração dos estados saudáveis e doentios. Ainda é perceptível o elemento de 

luta, superação, auto superação, que se constituem como meios necessários à grande 

saúde. Assim, poderíamos afirmar que a filosofia nietzschiana, no tocante à 

fisiopsicologia, trata  

 

não só de decifrar corretamente o texto original do corpo, através dos 
signos que a cultura torna acessíveis, mas também de denunciar as 
interpretações falíveis que desde Platão triunfam na tradição filosófica, 
interpretações idealistas, que esquecem seu estatuto e sua fonte 
produtora, o corpo (WOTLING, 2013, p. 155). 

 

As metáforas da saúde e doença permitem ao filósofo uma análise da 

cultura, entendida como sintoma que manifesta, por sua vez, de modo visível, as 

                                                         

2 KSA 12.108, 2[97] do outono de 1885 – outono de 1886. Tradução nossa.  
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condições primeiras ocultas. É válido aqui ressaltar que não se trata de reduzir a 

cultura a mera produção fisicalista, no sentido de afirmar que toda e qualquer 

manifestação cultural, religiosa, moral, seja consequência exclusiva dos arranjos e 

das configurações fisiológicas3. O próprio fato de Nietzsche usar o conceito 

“fisiopsicológico”, ao invés de somente “fisiológico”, sustenta uma compreensão 

na qual estes arranjos não são deterministas e exclusivos em sua força de 

configuração, mas como condições basilares a partir das quais a cultura ganha suas 

configurações visíveis em suas manifestações. Ainda é preciso compreender a 

estruturação da compreensão humana e cultural a partir da noção de unidade do 

ser humano, contrário ao dualismo próprio das filosofias platônica e cristã, nos 

quais o dualismo corpo-alma reveste-se de um caráter valorativo, em a alma é posta 

num patamar superior, em detrimento do corpo4. É nesta perspectiva que Nietzsche 

afirma no prólogo da Gaia Ciência que o corpo, em seu estado doentio, conduz o 

espírito para situações em que fica nítida a fraca intensidade de potência.  

 

Sabemos agora para onde o corpo doente, com sua necessidade, 
inconscientemente empurra, impele, atrai o espírito – para sol, sossego, 
brandura, paciência, remédio, bálsamo em todo e qualquer sentido. Toda 
filosofia que põe a paz acima da guerra, toda ética que apreende 
negativamente o conceito de felicidade, toda metafísica e física que 
conhece um finale, um estado final de qualquer espécie, todo anseio 
predominantemente estético ou religioso por um Além, Ao-lado, Acima, 
Fora, permitem perguntar se não foi a doença que inspirou o filósofo 
(GC, prólogo, §2).  

 

O estado doentio pode ser aqui pensado em suas expressões, tanto 

fisiopsicológica, como cultural, a partir da noção de enfraquecimento, perda de 

intensidade de potência. As diferentes manifestações culturais, dentre elas a moral, 

                                                         

3 O parágrafo terceiro do prólogo de Gaia Ciência confirma esta posição, oposta a uma espécie de 
determinismo que poderia ser depreendido daqui. Trata-se, neste parágrafo, de pensar o estado 
doentio como possibilidade de criação, reconfiguração, condição para se tornar mais forte, mais 
vivo. Neste sentido, seria válido aqui pensar que as configurações realizadas a partir do estado de 
morbidez são fundamentais para a consolidação de um estado psicológico e cultural, não a 
morbidez em si, como condição única, fundamental e determinante. Esta experiência é feita pelo 
próprio Nietzsche, que se diz devedor da doença: “- Vê-se que eu não gostaria de despedir-me 
ingratamente daquele tempo de severa enfermidade, cujo benefício ainda hoje não se esgotou para 
mim: assim como estou plenamente cônscio das vantagens que a minha instável saúde me dá, em 
relação a todos os robustos de espírito” (GC, §3).  

4 “A nós, filósofos, não nos é dado distinguir entre corpo e alma, como faz o povo, e menos ainda 
diferenciar alma de espírito. Não somos batráquios pensantes, não somos aparelhos de objetivar e 
registrar, de entranhas congeladas – temos de continuamente parir nossos pensamentos em meio a 
nossa dor, dando-lhes maternalmente todo sangue, coração, fogo, prazer, paixão, tormento, 
consciência, destino e fatalidade que há em nós” (GC, §3).  
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em seu estado de degenerescência, de perda de intensidade de potência mostram-se 

como culturas fracas, mórbidas, estagnadas, de pouco movimento, pouco atrito, 

pouca força e pouco exercício da vontade. Além disso, pautam-se numa ideia de 

finalidade, de objetivo, sempre colocado para além das condições atuais, um 

verdadeiro conformismo da vontade que se acomodou em sua fraqueza, negando 

qualquer tipo de luta e esperando pela consumação em uma realização sempre além, 

sempre depois.  

No corpo manifesta-se o complexo de forças que constituem a vontade de 

potência. Os estados de saúde ou doença dependem da organização destes impulsos, 

que por sua vez podem organiza-se em sua multiplicidade, caracterizando o estado 

de saúde, ou podem desagregar-se, configurando os estados de morbidade 

(MARTON. 2016, p. 370). A desagregação desta multiplicidade de forças causa a 

impotência da vontade, e por sua vez a fraqueza de uma cultura.   

Neste escopo define-se o papel do filósofo-psicólogo, ou médico da 

cultura, que tem por tarefa realizar um movimento dos sintomas para suas 

condições primeiras, realizando um diagnóstico sobre os problemas culturais de seu 

tempo. Ora, estas condições primeiras configuram-se a partir dos impulsos e afetos 

em nível fisiopsicológico. Sobre este ponto, cito aqui, novamente, o professor 

Giacoia (2013, p. 178):  

 

Para dizê-lo de outro modo, importa propriamente ao psicólogo nato 
interpretar o inteiro âmbito dos pensamentos, sentimentos, desejos, 
crenças, ações e estados de uma pessoa – mas também de um povo, uma 
crença, uma cultura – como sintoma e transfiguração de impulsos e afetos 
gerados a partir de energias fisiopsicológicas que, por sua vez, estão 
sujeitas a um jogo permanente de elevação ou desfalecimento de sua 
potência, de tonificação e enfraquecimento. 

 

Neste ponto, a tarefa que Nietzsche arroga para si é a interpretação das 

condições mais elementares de nossa cultura e de nossa moral, tarefa esta que exige 

um diagnóstico não somente do pensamento, que é a superfície de nossas 

construções humanas, mas também dos estados psicológicos e, em última instância, 

fisiológicos. Dirá Nietzsche, no prólogo de Gaia Ciência (§2):  

 

Eu espero ainda que um médico filosófico, no sentido excepcional do 
termo – alguém que persiga o problema da saúde geral de um povo, uma 
época, de uma raça, da humanidade –, tenha futuramente a coragem de 
levar ao cúmulo a minha suspeita e de arriscar a seguinte afirmação: em 
todo o filosofar, até o momento, a questão não foi absolutamente a 
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“verdade”, mas algo diferente, como saúde, futuro, poder [potência], 
crescimento, vida... 

 

 Ora, compreender os estados fisiopsicológicos permite ao observador 

atento, sem pudores e sem medos, encontrar as condições mais fundamentais de 

construção da moral. Os valores que compõe a moral são forjados na luta constante 

que se dá em nível fisiológico, ou melhor, fisiopsicológico. Nietzsche, enfatiza 

Wotling, encontra e afirma essa conexão íntima entre corpo e cultura, e assevera 

que “toda cultura é uma interpretação, cada um de seus componentes traduz, pois, 

certa manifestação e certos estados do corpo” (WOTLING, 2013, p. 151). No entanto, 

é preciso considerar que, tendo estabelecido o método de análise das produções 

humanas, dentre elas a moral, a saber, através da leitura fisiopsicológica das 

condições mais básicas do corpo, Nietzsche estabelecerá o conceito fundamental 

para sua compreensão de movimento vital, força, potência e intensidade, o 

conceito de vontade de potência. Em Assim falava Zaratustra (II, Da superação de 

si) encontramos o texto, talvez mais paradigmático, sobre este conceito:  

 

Onde encontrei seres vivos encontrei vontade de poder5; e ainda na 
vontade do servente encontrei a vontade de ser senhor [...]. Apenas onde 
há vida há também vontade: mas não vontade de vida, e sim – eis o que te 
ensino – vontade de poder! Muitas coisas são mais estimadas pelo vivente 
do que a vida mesma; mas no próprio estimar fala – a vontade de poder!  

 

Deste trecho depreende-se a associação íntima entre vida e vontade de 

potência (MARTON, 2016, p. 423), de modo que a vontade de potência não possa 

ser considerada um ente cuja essência é estática, mas como força, acontecimento, 

dinamismo formador e transformador. A vontade de potência impõe-se de 

diferentes modos, em um movimento único de auto superação e, impondo-se e 

superando-se, cria valores, visões de mundo, comportamentos, a partir de 

configurações sempre novas. Conforme explica Scarlett Marton (2016, p. 423-424), 

a vontade de potência  

 

exerce-se nos órgãos, tecidos e células, nos numerosos seres vivos 
microscópicos que constituem o organismo. Atuando em cada elemento, 
encontra empecilhos nos que o rodeiam, mas tenta submeter os que a ela 

                                                         

5 A tradução aqui utilizada usa o termo Vontade de poder, e não vontade de potência, como optou-se 
utilizar ao longo do texto.   
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se opõem e coloca-los a seu serviço. É por encontrar resistências que se 
exerce.  

 

A vontade de potência exerce-se a partir das resistências, nas lutas que 

constituem toda e qualquer natureza orgânica está presente a vontade de potência 

em seu exercício mais próprio. Aliás, seu exercício, seu acontecer é, justamente, luta, 

conflito, superação, reconfiguração. Mas é justamente nesta luta constante que 

revela-se outro aspecto importante da vontade de potência: na luta inevitável e 

constante a vontade de potência supera-se, e neste superar-se ela cria novas formas, 

tornando-se força plástica e criadora (MARTON, 2016, p. 424) A vontade de 

potência, em sua capacidade plástica, formadora, criadora, configuradora, permite 

a formulação e reformulação de pensamentos, valores, culturas, para que possa 

afirmar-se em sua potência. Justamente por isso a vontade de potência cria sempre 

novas formas e, ao criar, estabelece novas tábuas de valores, nunca absolutas, no 

sentido de valores verdadeiros em sentido metafísico, mas sempre perspectivos, 

condicionados, mutáveis, contingentes. A visão cosmológica nietzschiana, 

fundada na noção de vontade de potência como elemento mais basilar de todo o 

mundo fisiológico e cultural, permite conceber uma realidade na qual os valores 

são sempre mutáveis, perspectivos. Dirá Nietzsche: “Você deve aprender a perceber 

o que há de perspectiva em cada valoração – o deslocamento, a distorção e a 

aparente teleologia dos horizontes, e tudo o que se relaciona à perspectiva” (HH, 

Prólogo, §6). Neste sentido, a vontade de potência reveste-se e reveste todas as 

formações, orgânicas e de pensamento, de um caráter sempre novo, que subtrai de 

si qualquer possibilidade de uma lei eterna e imutável. A força plástica da vontade 

de potência é criadora de novas formas e, portanto, não permite fundar a realidade 

em uma essência cristalizada, tal como propunha a tradição metafísica. Sobretudo, 

aplicada ao campo da moral, a vontade de potência não permite estabelecer as 

configurações dos valores de um modo único, mas revolve-os a partir de suas bases, 

transformando-os sempre, a depender das novas configurações que sejam 

estabelecidas, estabelecendo uma nova tábua de valores, sempre nova, sempre 

perspectiva, como dito anteriormente.  

A vontade de potência é, portanto, superação, e uma superação que se dá 

na luta constante e inerente à realidade da própria vontade de potência. “Em 

Nietzsche,” dirá Vanessa Lemm (2020, p. 187), “a luta da vida a favor e contra si 
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mesma ocorre no campo de batalha do corpo”. Ora, esta luta que constitui a 

vontade de potência se dá em intensidades diferenciadas, cujo aumento ou perda 

de potência geram uma vontade forte ou uma vontade fraca (FEILER, 2011, p. 32), 

que se reconfiguram sempre em formas novas. Esta distinção ocorrida a partir da 

maior ou menor intensidade de potência circunscreve o problema basilar da crítica 

à moral na literatura nietzschiana, fundada a partir do estabelecimento dos tipos 

fisiopsicológicos do fraco e do forte. Obviamente, com esta denominação, 

“Nietzsche expressa não só a constituição fisiopsicológica de um indivíduo ou de 

um grupo de indivíduos, mas também o longo e complexo processo de formação e 

fixação das características da espécie humana, nos processos culturais, históricos, 

com hábitos herdados de nossos antecessores e com a interiorização dos impulsos” 

(MARTON, 2016, p. 395). Esta distinção entre forte e fraco, originada de uma 

disposição fisiopsicológica e engendrada a partir das formações humanas 

resultantes, é a ponte que permite chegar à ideia de ressentimento como gerador de 

valores e, como manifestação da baixa intensidade de vontade de potência, como 

criador de uma moral degenerescente.  

Em seu recente livro sobre o ressentimento, Giacoia (2021, p. 46) o 

caracteriza “como um processo reativo, que pressupõe a vivência de sofrimento e a 

necessidade de desembaraçar-se dela por meio de uma descarga súbita de um afeto 

vigoroso, como meio de narcotização da consciência”. É justamente esta capacidade 

e o modo de se libertar do sofrimento que caracterizarão e, ao mesmo tempo, 

diferenciarão o ressentimento do tipo forte e do tipo fraco (GIACOIA, 2021, p. 

46). Neste sentido, é válido, aqui, enfatizar que o ressentimento ocorre tanto no 

tipo forte como no tipo fraco, como se verá a seguir, no entanto, a resposta ao 

ressentimento de cada tipo é que configura suas consequências, levando-as ao 

completo esquecimento após a descarga de afeto feita pelo forte, ou nutrindo-as a 

partir do desejo de vingança não realizado e da descarga não consumada pelo fraco, 

o que o tornará um solo fértil para a configuração de um mundo ilusório, no qual 

a necessidade de se estabelecer a moral tem em vista a justificação de sua própria 

fraqueza.  

O tipo fisiopsicológico do forte possui por característica uma forte 

capacidade de esquecimento, o que o possibilita regenerar-se do sofrimento da vida 

e das lutas inerentes a ela. Dirá Nietzsche (GM, I, §10): 
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Mesmo o ressentimento do homem nobre, quando nele aparece, se 
consome e se exaure numa reação imediata, por isso não envenena: por 
outro lado, nem sequer aparece, em inúmeros casos em que é inevitável 
nos impotentes e nos fracos. Não conseguir levar a sério por muito tempo 
seus inimigos, suas desventuras, seus malfeitos inclusive – eis o indício de 
naturezas fortes e plenas, em que há um excesso de força plástica, 
modeladora, regeneradora, propiciadora do esquecimento [...]. Um homem 
tal sacode de si, com um movimento, muitos vermes que em outros se 
enterrariam. 

 

Deste modo não há um constante desejo de vingança, que é próprio do tipo 

fraco. O forte se esquece e, no seu esquecimento, fica impossibilitado o terreno 

para o ressentimento criador de valores contrários à vida. Tudo aquilo que o forte 

cria pode ser pensado dentro da perspectiva da força. A vontade de potência, que 

no forte age com grande intensidade, oferece a ele a capacidade plástica de criação 

de valores fortes e, por consequência, de uma cultura forte, sadia, de afirmação da 

vida. Na base de processos de valoração aristocráticos existe força, vida, afirmação, 

potência, vontade de potência. Por sua vez, o tipo fisiopsicológico fraco, não possui 

a mesma habilidade de esquecimento. “Nele aquela força do esquecimento se 

encontra debilitada, padece de dispepsia psíquica e não é capaz de excluir da 

consciência a marca das vivências dolorosas; por isso, o escravo ressentido é incapaz 

de perdoar” (GIACOIA, 2021, p. 46).  

O fraco ressentido é dotado de uma forte memória, que traz à tona a todo 

momento o sofrimento originado na vida, em si ou no seu meio. Contudo, este 

afeto não é devidamente descarregado, de modo que ele sinta o alívio da dor. A 

dor sempre presente é causa do ódio e da vontade de vingança. Contudo, a mesma 

vontade de vingança não pode ser saciada, haja vista a impotência própria do tipo 

fraco. O desejo de vingança e sua impossibilidade de efetivação pela impotência do 

fraco configuram-se como a equação cujo resultado é o ressentimento criador de 

valores. Estes afetos represados são descarregados unicamente pela via imaginária. 

“O ressentimento voltado contra os senhores”, dirá Giacoia (2021, p. 51), “tem de 

satisfazer-se com uma vingança imaginária”. Mas este ressentimento, no fraco, 

possui duas direções distintas: uma direção externa, na qual a vontade impotente 

forja valores que constituem um mundo imaginário, no qual o fraco vinga-se 

ilusoriamente; e a direção interna, mediante a qual o fraco volta toda a força 

vingativa do ressentimento contra si próprio, como o faz na ascese, por exemplo.  
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Na primeira direção, voltada para o exterior, é que o ressentimento passa a 

efetivar-se na criação modeladora da realidade, mas uma realidade imaginária, cuja 

função é pautar a ilusão da vitória do fraco. Dirá Nietzsche no parágrafo décimo 

da primeira dissertação da Genealogia da moral:  

 

A rebelião escrava na moral começa quando o próprio ressentimento se 
torna criador e gera valores: o ressentimento dos seres aos quais é negada 
a verdadeira reação, a dos atos, e que apenas por uma vingança imaginária 
obtêm reparação. Enquanto toda moral nobre nasce de um triunfante sim 
a si mesma, já de início a moral escrava diz não a um fora, um outro, um 
não-eu – e este não é seu ato criador. Esta inversão do olhar que estabelece 
valores – este necessário dirigir-se para fora, em vez de voltar-se para si – 
é algo próprio do ressentimento: a moral escrava sempre requer, para 
nascer, um mundo oposto e exterior, para poder agir em absoluto – sua 
ação é no fundo reação (GM, I, §10).  

 

Ainda, nesta direção externa o ressentimento não apenas se afirma a partir 

de um outro, algo exterior ao ressentido, como também distorce toda a realidade 

de tal modo que haja um sentimento de vitória, de soberania com relação a este 

outro. Aqui, poderíamos dizer que o ressentimento não apenas gera valores a partir 

de si, como, a partir destes valores, cria uma realidade nova, paralela, ilusória. No 

aforismo 15 de O Anticristo Nietzsche aborda, dentro do cristianismo, a moral e a 

doutrina como elementos completamente desconectados da realidade e fundados 

em uma ilusão.  

 

Nem a moral nem a religião, no cristianismo, têm algum ponto de contato 
com a realidade. Nada senão causas imaginárias (“Deus”, “alma”, “Eu”, 
“espírito”, “livre-arbítrio” — ou também “cativo”); nada senão efeitos 
imaginários (“pecado”, “salvação”, “graça”, “castigo”, “perdão dos 
pecados”). Um comércio entre seres imaginários (“Deus”, “espíritos”, 
“almas”); uma ciência natural imaginária (antropocêntrica; total ausência 
do conceito de causas naturais), uma psicologia imaginária (apenas mal-
entendidos sobre si, interpretações de sentimentos gerais agradáveis ou 
desagradáveis — dos estados do nervus sympathicus, por exemplo — com 
ajuda da linguagem de sinais da idiossincrasia moral religiosa — 
“arrependimento”, “remorso”, “tentação do Demônio”, “presença de 
Deus”); uma teleologia imaginária (“o reino de Deus”, “o Juízo Final”, “a 
vida eterna”). — Esse mundo de pura ação diferencia-se do mundo 
sonhado, com enorme desvantagem sua, pelo fato de esse último refletir 
a realidade, enquanto ele falseia, desvaloriza e nega a realidade (AC, §15). 

 

A moral cristã, expressão máxima da moral do ressentimento enquanto 

gerador de valores, é posta por Nietzsche como criadora de uma realidade ilusória 

na qual a fraqueza é transvestida de uma ideia de força. Na vingança ilusória os 
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fracos, feitos cristãos, satisfazem o desejo mais profundo que constitui o cerne do 

ressentimento.  

O modo de valorar e, portanto, a própria moral, está necessariamente ligado 

ao âmbito fisiopsicológico, em cujo cerne de reflexão encontramos a vontade de 

potência, como força modeladora e criadora. No parágrafo quinto do capítulo 

intitulado moral como antinatureza, do Crepúsculo dos ídolos, Nietzsche afirma que 

“ao falarmos de valores, falamos sob a inspiração, sob a ótica da vida: a vida mesma 

nos força a estabelecer valores...”. A vida, portanto, está na base do modo de 

valoração e das distintas formas de moral, ou, como pergunta Nietzsche, ainda no 

mesmo texto ao falar da moral fraca, tendo em vista sobretudo a moral do tipo 

cristão, de qual vida? De qual espécie de vida? “Já dei a resposta:” dirá, “da vida 

declinante, enfraquecida, cansada, condenada”. Esta vida, declinante, 

enfraquecida, cria para si um mundo no qual a fraqueza torna-se valor. Em outras 

palavras, se há uma moral na qual a realidade é reprovada, isso deve-se porque, na 

fonte deste modo de valorar há um profundo mal-estar com a própria realidade.  

 

Somente depois de inventado o conceito de “natureza”, em oposição a 
“Deus”, “natural” teve de ser igual a “reprovável” — todo esse mundo 
fictício tem raízes no ódio ao natural (— a realidade!—), é a expressão de 
um profundo mal-estar com o real... Mas isso explica tudo. Quem tem 
motivos para furtar-se mendazmente à realidade? Quem com ela sofre. 
Mas sofrer com a realidade significa ser uma realidade fracassada...20 A 
preponderância dos sentimentos de desprazer sobre os sentimentos de 
prazer é a causa dessa moral e dessa religião fictícias: uma tal 
preponderância transmite a fórmula da décadence... (AC, §15).  

 

Mas além desta direção exterior do ressentimento, que forja valores sobre 

a ideia de um mundo ilusório, é preciso considerar ainda a direção interna, na qual 

o desejo de vingança, o ódio e a crueldade voltam-se contra si próprio. A expressão 

mais clara desta segunda direção dá-se na ascese, como efetivação da lógica da 

descarga dos afetos voltados contra si e na idealização de um valor considerado 

supremo que é o próprio sofrimento exaltado. Aqui a moral ganha uma nova 

conotação, carregada de satisfação individual no auto martírio, na penitência, na 

abstinência que, por sua vez, tendem a sanar um problema ainda mais profundo, o 

problema da consciência de culpa.  

 

Portanto, a causa fisiológica do ressentimento, da sede de vingança, da 
atormentada consciência de culpa e seus aparentados nada tem a ver com 
um mecanismo cego; ela corresponde a uma avidez da vontade, uma 
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necessidade imperiosa de entorpecer o sofrimento por meio de uma 
poderosa descarga interiorizada de afetos hostis, que remonta às 
hipotéticas origens do processo civilizatório (GIACOIA, 2021, p. 65).  

  

Sobre a noção de culpa, esta foi utilizada sobretudo, conforme afirmará 

Nietzsche em Genealogia da moral (III, §20), pelo sacerdote ascético para introjetar 

no indivíduo a necessidade de um verdadeiro auto martírio que permitisse a 

descarga de afetos e sentimentos de modo eficaz. Ora, o sentimento de culpa, como 

que algo inerente no ser humano, foi transmutado em noção de pecado pelo 

sacerdote ascético. Pela noção de culpa ou pecado o indivíduo começa a encontrar 

em si (ainda que de modo puramente imaginário, nutrido pelo pensamento causal) 

a origem de todo o seu sofrimento. A doença, o sofrimento, associados à culpa e 

ao pecado devem, de algum modo, ser reparados. Neste estágio, a associação 

fundamental entre a violência contra si, como forma de reparar os danos causados 

pelo pecado, e a súbita eliminação da dor e do sofrimento está costurado de tal 

modo que o sacerdote ascético pode reinar entre os mais doentes e sofredores. 

Ainda que não seja nossa intenção tratar da questão do sacerdote ascético, fica claro 

como a partir daí estão associados, numa equação considerada por Nietzsche como 

muito perigosa, as noções de sofrimento – culpa – reparação – ascese – violência 

contra si. Com isso, o indivíduo crê-se livre do sofrimento, cuja causa, 

ilusoriamente atribuiu ao pecado. Este é o estratagema mais completo da atuação 

do ressentimento voltado contra o próprio indivíduo.  

A ascese é este voltar-se contra si mesmo, num ato extremamente 

paradoxal, uma vez que trata-se, como diz Nietzsche, de um voltar da vontade de 

potência contra a própria força vital. No aforismo 11 da terceira dissertação de 

Genealogia da moral, Nietzsche desenvolve uma análise muito esclarecedora desta 

direção interna do ressentimento, como ato paradoxal de destruição da vida mesma: 

 

Pois uma vida ascética é uma contradição: aqui domina um ressentimento 
ímpar, aquele de um insaciado instinto e vontade de poder que deseja 
senhorear-se, não de algo da vida, mas da vida mesma, de suas condições 
maiores, mais profundas e fundamentais; aqui se faz a tentativa de se usar 
a força para estancar a fonte da força; aqui o olhar se volta, rancoroso e 
pérfido, contra o florescimento fisiológico mesmo, em especial contra a 
sua expressão, a beleza, a alegria; enquanto se experimenta e se busca 
satisfação no malogro, na desventura, no fenecimento, no feio, na perda 
voluntária, na negação de si, autoflagelação e auto sacrifício. Tudo isso é 
paradoxal no mais alto grau: estamos aqui diante de uma desarmonia que 
se quer desarmônica, que frui a si mesma neste sofrimento, e torna-se 
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inclusive mais triunfante e confiante à medida que diminui o seu 
pressuposto, a vitalidade fisiológica (GM, III, §11).  

 

Neste trecho encontramos de modo claro de que forma há uma inversão 

contra si próprio no estabelecimento de valores que pressupõe a negação da vida, 

da força, da potência. É curioso como Nietzsche conclui o trecho acima, ao apontar 

para o extremo do paradoxo, em que a vontade se quer impotente e encontra nisso 

o triunfo. De modo especial, o representante máximo deste modo de valorar 

ressentido, o sacerdote ascético, cujo desejo mais profundo e sombrio é estar em 

outro lugar, ser de outra forma, que faz introjetar este sentimento de vingança 

contra si próprio. Ora, este movimento do sacerdote ascético produz uma série de 

consequências a respeito da formulação de uma moral de rebanho.  

Esta direção do ressentimento contra si próprio, explicitado sobretudo na 

ascese, pode ser compreendido pela descarga de afetos e sentimentos que esta 

consegue realizar. “Desatar a alma humana de todas as suas amarras, submergi-la 

em terrores, calafrios, ardores e êxtases, de tal modo que ela se liberte como que por 

encanto de todas as pequeninas misérias do desgosto, da apatia, do desalento” (GM, 

III, §20).  

Enfim, podemos concluir este pequeno percurso retomando a ideia da 

formação histórica da moral enquanto produto de condições fisiopsicológicas 

precisas, mas cujas marcas distintivas da moral fraca e forte são dadas a partir de 

uma maior ou menor intensidade da vontade de potência, que encontram no 

impasse do ressentimento a possibilidade de criação ou efetivação da capacidade 

plástica da vontade de potência de modos singulares, os quais, em uma perspectiva 

histórica, formam os cenários diversos que compõe as mais variadas vertentes de 

cultura e moral. Esta consideração configura-se como elemento primordial e 

fundamental nas considerações sobre o ser humano desenvolvidas na filosofia 

nietzschiana. Por fim, parece plausível concluir com as palavras de Nietzsche no 

parágrafo vigésimo da terceira dissertação de Genealogia da moral, as quais 

oferecem-nos a possibilidade de arrematar nossas reflexões sobre o fio condutor 

que, no pensamento nietzschiano, une fisiopsicologia, ressentimento e moral: neste 

trecho, o homem é caracterizado como aquele que sofre “de si mesmo de algum 

modo, em todo caso fisiologicamente, como um animal encerrado na jaula, 

confuso quanto ao porquê e o para quê, ávido de motivos – motivos aliviam –, 
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ávido também de remédios e narcóticos” (GM, III, §20). É a partir deste sofrimento 

e destas condições fisiopsicológicas, num primeiro plano, bem como da intensidade 

da vontade de potência, maior ou menor, e da capacidade de descarga de afetos no 

ressentimento, que se desenvolvem atitudes distintas, de força ou fraqueza, que 

configuram, por sua vez, a moral nobre e a moral fraca.  
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TEMPO, MUDANÇA, &C.: TEMAS DA RECEPÇÃO KANTIANA 
VIRTUAIS EM NIETZSCHE 

 
 

Gabriel Cunha Hickmann 
 
 

Resumo  
O artigo desenvolve dois temas para uma leitura nietzschiana de Kant, referentes 
respectivamente ao argumento da “terceira possibilidade”, que propunha uma 
releitura do idealismo transcendental, e a um segundo, a que Kant teria procurado 
responder na Crítica da Razão Pura, relativo à realidade da mudança ou sucessão. 
Será argumentado que Nietzsche haveria participado dessa recepção, o que estaria 
dentro de um projeto de conferir a sua filosofia um caráter crítico e responsivo a 
problemas teóricos do kantismo. 
 
Palavras-chave: Nietzsche, Kant, epistemologia, idealismo 

 
 
 

Em seu livro Nietzsche e a ontologia do vir-a-ser, Eduardo Nasser diagnostica 

nos estudos nietzschianos uma tendência que gostaria de ver no filósofo antes 

qualquer coisa de menos acadêmica; iconoclasta, extemporânea, terapêutica, 

despojada de passado, pura originalidade (NASSER, p. 14). Contra isso tratar-se-ia 

de reconstruir um Nietzsche engajado no problema do ser, portanto com a tradição 

e intimamente. Significaria um Nietzsche aventurando-se numa especulação 

ontológica, sobre aquilo que existisse para aquém ou além do conhecer. Um 

Nietzsche menos neo-kantiano do que teria insistindo Vaihinger, por exemplo, a 

quem Nasser atribui um papel na resistência de que fora objeto essa ideia (p. 22). 

Ideia com alguma história, mas citemos apenas Jean Granier, que Nasser também 

destaca: “o termo ser é certamente presente em Nietzsche, ou melhor, ele aí figura 

de maneira eminente”; “eliminando o ser, não se faz outra coisa senão ocultar as 

intuições nietzschianas em uma metafísica inconsciente” (GRANIER, p. 2). 

Como, à luz disso, se entenderia Fernando Costa Mattos, que fala em um 

“caráter essencialmente experimental do seu [de Nietzsche] pensar filosófico, 

sempre empenhado em se mover na contramão do pensar tradicional” (MATTOS, 

p. x)? Talvez pelo menos possamos lembrar que Nietzsche não esteve sem 

intercessores na tradição. A partir de quando se pode falar em uma tradição crítica 

a Kant, por exemplo? Hoje, Paul Guyer está para Trendelenburg quando persiste o  

desconforto perante um idealismo que teria sido esposado, diz-se, sem uma bem-
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vinda hesitação1. Que se entenda então como essa lembrança o nosso texto, que ecoa 

e expande dois temas já propostos em Nasser.  

Primeiro sobre o chamado argumento da “terceira possibilidade”, que 

acusa Kant de ter sobrevisto a chance de um realismo espaço-temporal, a despeito 

do idealismo (partes I-III). É aquele que remete a Trendelenburg e que Nietzsche 

desenvolve em póstumos de 84. Depois vamos querer um outro, já articulado por 

alguns antes de Afrikan Spir (partes IV-V); esse retoma a defesa de uma necessária 

realidade em si do tempo, se a sucessão das representações umas nas outras deve 

mesmo ter essa condição. Spir aparece em Nietzsche n'A Filosofia na Era Trágica dos 

Gregos. 

 

I- O ARGUMENTO DA “TERCEIRA POSSIBILIDADE”. 

TRENDELENBURG 

 

 Em Nietzsche, esse argumento aparece claramente em dois 

fragmentos da primavera de 84: “uma coisa, cuja proveniência subjetiva é 

reconhecida, não é, portanto, provada como não-sendo, por exemplo espaço, 

tempo, etc.”2; “não é porque eu mostro a origem subjetiva, por exemplo, do espaço, 

etc., que a coisa mesma é refutada ou provada. Contra Kant”3. 

Um argumento como esse fora avançado por diversos críticos de Kant: 

Eberhard, Erdmann, Pistorius, Maass (NASSER, p. 135). Ganhou fama com 

Trendelenburg em Logische Untersuchungen (“pesquisas lógicas”), sua principal obra; 

essa constava na lista de leituras de Nietzsche para o doutorado e o argumento que 

nos ocupa foi reproduzido por Lange na Geschichte des Materialismus (“história do 

materialismo”), que Nietzsche conhecia muito bem. Essa disputa, seja sobre a 

correta interpretação de Kant, seja sobre ajustes que seriam necessários àquela 

doutrina, ganhou fama nos anos 1860 a partir de uma intensa troca de farpas entre 

Trendelenburg, que propunha a crítica, e Kuno Fischer, seu antigo aluno, que 

pretendia a “terceira possibilidade” como positivamente avaliada e descartada por 

Kant. A polêmica foi amplamente divulgada na imprensa da época e intensamente 

                                                         

1 Cf. GUYER, P. (1987). Kant and the Claims of Knowledge. Cambridge: Cambridge University Press. 
2 Fragmento póstumo 25 [308] da primavera de 1884, KSA 11.91, como citado em NASSER, p. 134. 
3 Fragmento póstumo 27 [68] da primavera de 1884, KSA 11.292, como citado em NASSER, p. 134. 
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discutida em artigos, livros, &c. (BEISER, 2013, p. 107); pouco provável que 

Nietzsche não estivesse a par disso. Como ele, havia dito Trendelenburg: “não é 

provado com nenhuma palavra que eles [espaço e tempo] não possam ser 

simultaneamente também formas objetivas” (TRENDELENBURG, p. 163 apud 

NASSER, p. 136). 

Sobretudo revelador na resposta de Fischer, que vem em Logik und 

Metaphysik alguns anos depois, está no momento em que se mobiliza o próprio 

fantasma ao qual respondia Trendelenburg, dessa vez contra aquela suposta 

necessidade de ajuste no kantismo. Ninguém menos que o cético; um realismo do 

espaço-tempo cumpria essencialmente o papel de recuperar o contato do 

conhecimento com as coisas, subentendido como única objetividade digna do 

nome: 

 

Kant objeta a afirmação de que sua idealidade do espaço e tempo 
transforma todo mundo sensível em ilusão, mas não estou considerando 
as intenções de Kant, mas o que resulta mesmo que contra seus desejos 
(TRENDELENBURG, pp. 158–9 apud BIRD, p. 489, tradução minha). 
 
O ponto central em todo conhecimento é alcançar a coisa como ela 
(realmente) é: queremos a coisa, não nós; [de acordo com Kant] 
procuramos as coisas mas conseguimos apenas capturar a nós mesmos. Essa 
é uma modéstia que reduz a ciência à mendicância (p. 161 apud BIRD, p. 
489, tradução minha). 

 

Nisso haveria, aposta Fischer, simplesmente a dispensa dogmática daquela 

inovadora proposta kantiana, idealismo transcendental, e de sua contrapartida um 

realismo empírico, muito suficiente enquanto conhecimento de fenômenos: 

 

Espaço e tempo são subjetivos e ideais comparados às coisas em si mesmas; 
[mas] enquanto propriedades de objetos da experiência possível, são 
completamente objetivos e reais. Em comparação com as coisas em si 
mesmas, nossa experiência é “subjetiva”, mas tal padrão é transcendente e 
fora de nosso alcance. Pelos padrões imanentes da experiência possível, 
nossa prescrição de propriedades espaço-temporais às aparências é tão 
objetiva quanto possível (FISCHER, pp. 315–16 apud BIRD, p. 492, 
tradução minha). 

 

Bem mais grave, nessa hipótese, era a alternativa de, atribuindo a tempo-espaço 

uma participação no em-si das coisas, ver reabrir o problema da correspondência 

entre o subjetivo e um objetivo tout court, por definição anterior à experiência e 

portanto refratário à apreensão científica. Portanto é à questão do real significado 

do idealismo empírico de Kant que somos reportados. 
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2- O REAL SIGNIFICADO DO IDEALISMO EMPÍRICO DE KANT 

 

Desde a primeira publicação da Crítica da Razão Pura houve quem desse 

pouco crédito à suposta descoberta kantiana e mesmo identificasse o novo 

idealismo com o nem-tão-bom e  com certeza velho, de Berkeley: Garve-Feder, 

Mendelssohn, Herder, Hamann, Pistorius, Eberhard, Schopenhauer; mais tarde 

Kemp Smith e Strawson (ALLISON, p. 43). Uma passagem da seminal resenha 

Garve-Feder, publicada anonimamente no ano seguinte à obra de Kant, nos dá o 

tom: 

 

É real para nós aquilo que representamos em algum lugar e em algum 
tempo. Espaço e tempo eles mesmos não são algo real fora de nós. 
Tampouco são relações ou conceitos abstratos. São, em vez disso, leis 
subjetivas da nossa capacidade representativa, formas da sensação, e 
condições subjetivas da intuição sensível. Um dos pilares básicos do 
sistema kantiano está nesses conceitos de [1] sensações como meras 
modificações de nós mesmos (em que Berkeley, também, acima de tudo 
baseou seu idealismo), e [2] de espaço e tempo (SASSEN, 2007, pp. 53-4). 

 

Especula-se mesmo (BEISER, 2002, p. 90) que tão irritado pela acusação é 

que Kant veio a desistir do plano então em curso de publicar um simples sumário 

da Crítica para em vez disso se demorar ainda nos polêmicos Prolegômenos, que 

todos conhecemos e hoje é como uma versão mais econômica daquela obra. Talvez 

o núcleo do que Kant tenha a oferecer, para o que nos interessa, esteja na seguinte 

passagem, um dos vários momentos em que reage às acusações: 

 

Dado que a verdade tem, como seus critérios, leis universais e necessárias, 
a experiência, para Berkeley, não poderia ter nenhum critério de verdade 
(...); do que se seguiu que a experiência nada mais é que pura ilusão 
(KANT, 2014, p. 375). 

 

Seleciono esse argumento em particular porque nos sugere um Berkeley 

menos ingênuo do que se ele aparece sob a forma de quem teria simplesmente 

reportado as sensações ao mero conteúdo privado do cérebro (e Kant parece 

algumas vezes se defender dessa acusação). Sobretudo não é interessante para nós, 

porque Nietzsche estava bem avisado do absurdo envolvido numa hipótese do tipo. 

Mesmo assim, é possível que o sentido daquelas especulações anti-idealistas de 84 

revelem exatamente o plano para a recuperação de um critério de verdade por 

correspondência, sem o qual Kant parece passar muito bem nesse último excerto. 
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Com efeito, temos aí Kant identificando a falta de lei à ilusão, e não a falta de 

correspondência. Sebastian Gardner é da opinião que Kant não refuta o cético, 

como vimos queria Fischer; nessa caso a Crítica estaria tão somente para uma nova 

compreensão do que possa ser chamado conhecimento, responsiva ou não às nossas 

pretensões ordinárias (GARDNER, p. 195)4.  

Dir-se-ia – às pretensões tradicionais? 

 

 

3- NIETZSCHE E A TEORIA DA VERDADE POR CORRESPONDÊNCIA 

 

 Apenas terminemos esse primeiro esboço em lembrando que atribuir 

a Nietzsche uma teoria da verdade por correspondência não seria privilégio nosso. 

Robert NOLA alerta para que muitos intérpretes foram levados a supor, pelo estilo 

dos textos, que Nietzsche teria rejeitado qualquer tipo de teoria realista da verdade; 

em compensação, teriam sido incapazes de dar sentido – por exemplo à seguinte 

passagem: 

 
Algo pode ser verdadeiro, apesar de nocivo e perigoso no mais alto grau; 
mais ainda, pode ser da constituição básica da existência o fato de alguém 
se destruir ao conhecê-la inteiramente, – de modo que a fortaleza de um 
espírito se mediria pelo quanto de “verdade” ele ainda suportasse, ou, mais 
claramente, pelo grau em que ele necessitasse vê-la diluída, edulcorada, 
encoberta, amortecida, falseada (BM, §39, trad. Paulo César de Souza).  

 

Com efeito, Nola mostra mesmo que a ideia alternativa, de atribuir a 

Nietzsche tão somente uma teoria pragmática, é falsificada pelo texto: “que não 

importa se uma coisa é verdade, mas apenas que efeitos produz – absoluta falta de 

integridade” (VP, §172). Se já não foi sempre absurdo pretender-se livre desse 

compromisso, pelo menos as passagens elencadas nos parecem tão contundentes que 

por um momento estamos completamente convencidos no que concerne a 

Nietzsche. E fizemos alusão ao fato que mesmo Kant não se viu querer dispensar a 

necessidade. 

 

 

                                                         

4 Conforme também o que procuramos demonstrar alhures; Cf. HICKMANN, G. Kant, realidade e 
idealismo: a Crítica da Razão Pura como tratado pós-cético.  
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4- O ARGUMENTO PELO REALISMO TEMPORAL A PARTIR DA 

REALIDADE DA MUDANÇA. LAMBERT 

 

Como o argumento da terceira possibilidade fosse de natureza negativa, 

em que simplesmente se reabilitava o realismo, Nietzsche parecia dispor de outro, 

que determinaria a necessidade do que Nasser chama uma “virada realista” no 

pensamento de Nietzsche, já em 73. Também aqui se dispõem precursores; vejamos 

portanto isso como objetado a Kant mesmo antes da publicação de sua obra 

principal, quando do diálogo com correspondentes em comentário à Dissertação de 

1770. Johann Lambert, matemático suíço creditado com a primeira demonstração 

da irracionalidade de π, escreve o seguinte a Kant ainda no mesmo ano daquela 

publicação: 

 

Penso (…) que mesmo um idealista deve conceder pelo menos que 
mudanças realmente existem e ocorrem em suas representações, por 
exemplo seu início e seu fim. Portanto o tempo não pode ser considerado 
como algo irreal. (…) 

 
Até agora não fui capaz de negar toda realidade ao tempo e espaço, ou 
considerá-los meras imagens e aparência. Penso que toda mudança teria 
então de ser mera aparência também (…). Se mudanças tem realidade, então 
devo concedê-la ao tempo também. Mudanças se seguem umas às outras, 
começam, continuam, cessam, e assim por diante, e todas essas expressões 
são temporais (LAMBERT in KANT, 1967, pp. 60-7, tradução minha). 

 

A ideia é transparente. Quem sabe a possamos sintetizar pensando na 

dificuldade de Lambert em entender da onde a necessidade por um idealismo nesse 

momento. Se o consentimos em relação àqueles recortes empíricos que são de fato 

arbitrários quando se pensa no assunto, portanto ideais em um sentido preciso, para 

o caso da mudança não se impõe imediatamente qual o grande lucro em considerá-

la ideal ou mesmo o significado disso. 

A resposta que Kant oferece aparece primeiro numa carta a Marcus Herz 

e depois finalmente na Crítica da Razão Pura. Na primeira Lambert é citado 

nominalmente, em paralelo a Mendelssohn, creditado pelo mesmo argumento: 

 

Estou na posição de trazer à público uma 'Crítica da Razão Pura' (...) 
 

Uma única carta de um Lambert ou de um Mendelssohn significa mais 
para um autor em termos de fazê-lo reexaminar suas teorias do que dez 
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dessas opiniões de mãos superficiais (…) 
 

[Mendelssohn fez] uma objeção que me fez refletir consideravelmente, 
porque me parece ser a objeção mais séria que pode ser dirigida ao sistema, 
uma objeção que parece ocorrer naturalmente a todos, e que o Sr. Lambert 
[também] levantou. Ela diz o seguinte: Mudanças são algo real (segundo 
o testemunho do sentido interno). Mas elas são possíveis somente se se 
pressupõe o tempo; portanto o tempo é algo real que está envolvido na 
determinação das coisas nelas mesmas (...) 

 
Eu não nego que mudanças sejam reais, assim como não nego que corpos 
[no espaço] sejam reais, apesar que por reais quero apenas dizer que algo 
real corresponde à aparência (KANT, 1967, pp. 72-6). 

 

Duas coisas: primeiro que Kant qualifica a objeção de Mendelssohn e 

Lambert no superlativo. Ela é a mais séria. Depois a resposta: a mudança é aparência 

e só é real na medida em que algo real corresponde a ela. Que o movimento não 

qualifica esse “algo real” ou ao menos não necessariamente, está subentendido. Por 

isso não podemos deixar de ver algum jogo de cena no momento em que Kant diz 

que “concede o argumento”. É o que ele faz na Crítica, sem que por isso altere 

substancialmente a resposta que já vimos: 

 

Contra essa [minha] teoria, que concede realidade empírica ao tempo, mas 
lhe recusa a absoluta e a transcendental, percebi em muitos homens de 
discernimento uma objeção tão uníssona que sou levado a deduzir que ela 
deve ocorrer naturalmente a todo leitor não habituado a essas 
considerações. Segundo tal observação, as modificações são reais (isto seria 
provado pela mudança de nossas próprias representações (…)). Como, no 
entanto, as modificações só são possíveis no tempo, o tempo é, por 
conseguinte, algo real. A resposta não apresenta qualquer dificuldade. Eu 
concedo o argumento. O tempo é certamente algo real, a saber, a forma 
real de nossa intuição interna. (…) Só não se pode, segundo o acima 
exposto, admitir a sua realidade absoluta. Ele não é nada mais que a forma 
de nossa intuição interna (B53-4/A37, tradução Fernando Costa Mattos). 

 

É sobretudo revelador o parágrafo seguinte, em que Kant pretende 

diagnosticar o que estaria causando a confusão: nada menos que o antigo vício de 

pensar idealismo em termos de uma prioridade do sentido interno, em relação ao 

qual o resto estaria para sempre em dúvida; daí a ideia que o fluxo dos estados 

representativos fosse objeto de um acesso imediato que assegurasse os direitos de 

um realismo ingênuo (– ao mesmo tempo que obrigando a um idealismo empírico 

como o de Berkeley). E de fato, era com talento que Kant escreveu a “Dialética 

Transcendental”, celebrada unanimamente em sua crítica ao racionalismo 

dogmático e suas pretensões fundacionalistas a partir do cogito. 

Mas é a mesma a questão do sentido interno vs. externo e aquela que se 
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apresenta quando das demandas de Lambert e outros? Não é, porque o realismo do 

tempo não era vindicado a partir da autoridade de uma introspecção, senão de sua 

irredutibilidade à representação. O fato da mudança portanto não vinha ao caso 

tanto enquanto objeto da experiência interna ou externa, mas antes como condição 

real de uma e outra, ao mesmo tempo que alteridade radical. 

Isso fica claro no texto de Spir. 

 

 

5- O ARGUMENTO PELO REALISMO TEMPORAL NO TEXTO DE 

AFRIKAN SPIR 

 

A influência de Afrikan Spir no desenvolvimento da filosofia 

nietzschiana é suficientemente reconhecida, por exemplo no trabalho de Paolo 

D'IORIO, a que remetemos o leitor. Um primeiro reflexo se atestaria em Sobre 

Verdade e Mentira..., numa relação de oposição crítica (D'IORIO, p. 257). Mais tarde, 

Spir publicaria sua principal obra, Denken und Wirklichkeit (“pensamento e 

efetividade”), a qual Nietzsche se interessa imediatamente (p. 258). É de onde 

reproduz uma importante passagem, que recupera o argumento de Lambert e 

Mendelssohn contra Kant. No contexto da Filosofia na Era Trágica dos Gregos, a 

discussão era sobre a tese de Parmênides, que resistia, num primeiro momento, às 

investidas de Anaxágoras; finalmente Spir é mobilizado como para dar um fim à 

discussão, contra os eleatas aqui identificados a Kant. A passagem integralmente 

citada por Nietzsche, no capítulo 15: 

 

Ora, em primeiro lugar, está claro que nada posso saber sobre uma sucessão 
como tal, caso não possua, ao mesmo tempo, as concatenações sequenciais 
de tal sucessão em minha consciência. [1] A representação de uma sucessão 
não é, pois, sucessiva em si mesma e, por conseguinte, também é 
totalmente distinta da sucessão de nossas representações. Em segundo 
lugar, a suposição de Kant implica absurdidades tão evidentes que alguém 
toma por milagre o fato de ele tê-las ignorado. [2] De acordo com tal 
suposição, César e Sócrates não estão efetivamente mortos, mas vivem tão 
bem quanto há dois mil anos e parecem estar simplesmente mortos em 
virtude de um arranjo de meu 'sentido interno'. Homens do porvir já estão 
vivos, sendo que, se eles ainda não surgiram como seres viventes, então 
isso se deve igualmente àquele arranjo do 'sentido interno'. Aqui, cumpre 
indagar acima de tudo: como pode o início e o fim da própria vida 
consciente, incluindo todos os seus sentidos internos e externos, existirem 
simplesmente à maneira do sentido interno? O fato é que não se pode 
denegar, em absoluto, a realidade da mudança. Uma vez jogada pela 
janela, ela então ressurge uma vez mais pelo buraco da fechadura. [3] Dir-
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se-ia: 'A mim me parece apenas que as situações e as representações 
mudaram' – mas então tal aparência é, ela mesma, algo objetivamente dado 
e a sucessão possui, nela, uma indubitável realidade objetiva, de sorte que, 
aqui, as coisas realmente se sucedem umas às outras. Além disso, cumpre 
frisar que a inteira crítica da razão só pode ter sentido pleno a partir do 
pressuposto de que nossas próprias representações se nos apresentam tais 
como elas são. Pois, se as representações também se nos apresentassem 
diferentes do que efetivamente são, então não se poderia estabelecer 
nenhuma afirmação válida a seu respeito e, desse modo, tampouco se 
poderia levar a cabo uma teoria do conhecimento e qualquer investigação 
'transcendental' de validade objetiva. Que nossas próprias representações 
se nos apresentam como coisas sucessivas, eis, no entanto, algo que está 
fora de dúvida (SPIR, 1873, p. 264 apud A Filosofia na Era Trágica dos 
Gregos, XV, pp. 104-5, trad. Fernando de Moraes Barros). 

 

Introduzimos os números entre colchetes para organizar o texto. [1] 

representa, como entendemos, aquele mesmo argumento de Lambert a que Kant 

respondia. [2] pretende reduzir ao absurdo a tese idealista através de um raciocínio 

talvez temerário5; [3] consiste numa outra tentativa de redução ao absurdo, que 

expõe a necessidade de se conferir, mesmo que à mera representação, uma mínima 

relação com o “em si” das coisas, sem a qual a representação careceria de qualquer 

realidade; isso concedido, [1] se imporia. 

No argumento de Spir fica já bastante claro, se já não estava, que não se 

trata de acusar aqui, como fizera Kant, a antiga confusão que fazia do sentido 

interno algo de primeiro em relação à percepção exterior; a oposição que se discute 

é, em vez, aquela entre espaço e tempo, prévia à determinação do tempo como 

forma do sentido interno, aliás exatamente o que está em jogo. Portanto não se 

trataria de reivindicar aquela antiga prioridade à introspecção característica da 

metafísica dogmática, mas a do tempo em relação à representação; dir-se-ia do 

tempo em relação ao “sentido”, onde já se supõe um sujeito. Spir tinha isso bem 

resolvido; momentos antes destacava o “amor por simetria” que teria levado Kant 

a sobrever uma conclusão mais correta: 

 

Essa doutrina não é nem verdadeira nem consistente. (…) Kant tinha 
chegado em um ponto de vista correto sobre a idealidade do espaço; seu 
amor por simetria o impediu de parar aí, ele teve que forçar a ideia de 
tempo no mesmo saco. (…) 

 
É notável que, mesmo antes da publicação da Crítica da Razão Pura, Kant 
tenha recebido objeções muito sensíveis a essa confusão de espaço e tempo 

                                                         

5 É que César e Sócrates reduzem-se a realidades tão somente empíricas. De um Sócrates “em si” 
realmente não se poderia dizer que morreu, mas esse Sócrates “em si” não existe, ou no mínimo não 
estaria no tempo. 
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(…). Mas Kant não quis responder a essa objeção. (…) Ele afirma [no §7 da 
Crítica] que a sucessão de ideias não é diferente da nossa ideia de sucessão 
(SPIR, 2016, p. 152, tradução minha). 

 

Momento em que Spir novamente sintetiza a essência do problema. 

Também aqui não se trata de uma pura originalidade. A crítica à simetria 

conferida por Kant a espaço e tempo enquanto ambos formas subjetivas já estava 

pelo menos em Göring, Feder, Riehl, Wundt, Erdmann e Engelmann 

(VAIHINGER apud NASSER, p. 65); talvez sua melhor expressão esperasse por 

Bergson, cuja obra oferece uma coleção de momentos em que o problema é 

tematizado e esclarecido ao ponto de uma decisão urgente. Por exemplo em 

Matéria e Memória, que citamos pela posição particularmente escolar do problema: 

 

Captamos aqui, em seu próprio princípio, a ilusão que acompanha e 
recobre a percepção do movimento real. O movimento consiste 
visivelmente em passar de um ponto a outro, e por consequência em 
atravessar o espaço. Ora, o espaço atravessado é divisível ao infinito, e, 
como o movimento se aplica, por assim dizer, ao longo da linha que 
percorre, ele parece solidário a essa linha e divisível como ela. Não foi ele 
próprio que a desenhou? Não atravessou ele, um após outro, os pontos 
sucessivos e justapostos? Sim, certamente, mas esses pontos só têm 
realidade numa linha traçada, isto é, imóvel; e somente porque você se 
representa o movimento, sucessivamente, nesses diferentes pontos, é que 
você o detém necessariamente neles; suas posições sucessivas são, no 
fundo, apenas detenções imaginárias. Você substitui o trajeto pela 
trajetória, você acredita que ambos coincidem. Mas de que modo um 
progresso coincidiria com uma coisa, um movimento com uma imobilidade? 
(BERGSON, 221-2). 

 

Portanto trajeto vs. trajetória, progresso vs. coisa, movimento real vs. 

imobilidade (movimento representado); e sobretudo a irredutibilidade de um a 

outro. Sendo sobretudo passagem, o movimento de um ponto a outro não poderia 

consistir, nas palavras de Spir, em uma representação de sucessão, ela mesma imóvel 

(a linha traçada, no exemplo de Bergson). Dir-se-ia que o movimento consistiria no 

objeto estar parado num ponto, depois noutro, no que se pretenderia resolver a 

mudança numa justaposição de imobilidades; mas o “depois” aqui vem fazer as 

vezes de um progresso, e introduz sub-repticiamente aquilo de que se queria livre. 

 

 

6- TEMPO OBJETIVO E SUBJETIVO. CONCLUSÃO 

 

A passagem citada de Matéria e Memória, e aliás essa obra como um todo, 
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tematiza também a dificuldade da inteligência em apreender o real, identificado 

com o tempo ou a mudança; de onde não se separa uma crítica ao senso comum e à 

linguagem, obstáculos para o “filósofo que reflete sobre a natureza íntima do 

movimento” (BERGSON, p. 222). Sabemos que em Nietzsche essa crítica não é 

menos presente. É que, se Nietzsche aceitaria, contra Kant, uma objetividade 

absoluta do tempo, não é menos o caso que permanecemos essencialmente alheios 

a essa realidade; e num escrito do mesmo ano da Filosofia na Era Trágica..., 

Nietzsche também resta fiel a um kantismo no seguinte sentido: 

 

Tudo o que há de maravilhoso, que precisamente nos assombra nas leis da 
natureza, que exige nosso esclarecimento e que poderia conduzir-nos a 
uma desconfiança frente ao idealismo, assenta-se única e exclusivamente 
no rigor matemático, bem como na inviolabilidade das representações de 
tempo e espaço. Estas, no entanto, são produzidas em nós e a partir de nós, 
com aquela necessidade com a qual a aranha tece sua teia; se somos 
compelidos a apreender todas as coisas apenas sob tais formas, então não 
é mais de se admirar que, em todas as coisas, apreendemos tão-somente 
essas formas (…) (Sobre verdade e mentira no sentido extramoral, §1, trad. 
Fernando de Moraes Barros). 

 

É um texto que não deixa de estar em tensão com a ideia de uma “virada 

realista” daquele ano, o que Nasser reconhece (p. 137); esse autor justapõe à passagem 

citada a descrição que Nietzsche oferece na abertura da seção, sobre uma gênese do 

intelecto após “eternidades em que não esteve presente”. O compatibilismo se daria 

em se assumindo o argumento da terceira possibilidade, de Trendelenburg; o 

essencial para Nasser nesse momento é apontar que a separação entre tempo 

objetivo e subjetivo não seria definitiva, no que prepara um Nietzsche muito afim 

a Bergson. Nessa interlocução caberia também ao embriologista russo Karl von Baer 

um papel importante, quando Nietzsche entra em contato com sua apresentação de 

60 à sociedade russa de entomologia (NASSER, p. 144). Para o que interessa a esse 

fim de artigo, apenas adiantamos que von Baer teria oferecido a Nietzsche os 

termos com que pensar aquela contaminação da percepção pelo intelecto, gradação 

do tempo mais real no outro, do idealista. Ao que à filosofia cumpriria responder. 

É o ponto em que Mattos talvez tivesse razão em caracterizar o projeto de 

Nietzsche sob a rubrica de um experimento, contanto que apenas no sentido 

preciso em que o realismo do vir-a-ser obriga o filósofo à apreensão tentativa da 

realidade como a uma necessidade determinada por consequências teóricas 

legítimas. Vimos elas: primeiro um ideal de conhecimento responsivo à origem do 
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conceito, que não reifique categorias utilitárias em estruturas do ser, em si ou 

aparente (foi ao que procuramos reportar a questão entre Fischer e Trendelenburg); 

depois a constatação de uma diferença de natureza entre a mudança e a imobilidade 

incapaz de reconstituí-la, desde Lambert. A partir daí, talvez se abram mesmo as 

portas àquele ceticismo do tipo que Fischer abominou, como alguém a quem parece 

perigosa uma investigação que não se resolva simplesmente. 

No que se refira ao pensamento nietzschiano, entendê-lo nos termos de 

uma rebeldia despojada de passado seria, aqui, o mesmo que aquela pretensão a 

resolver o movimento numa imobilidade que o representaria; no que não apenas se 

deixa de fazer justiça à realidade, mas se a perde por inteiro. E com efeito: se o 

movimento tem não apenas uma origem mas também uma direção, uma razão a 

mais para nos sentirmos à vontade em procurarmos não somente uma tradição 

nietzschiana (naqueles intercessores) mas igualmente um devir, por exemplo em 

Bergson. Aplique-se isso e podemos nos justificar também retroativamente: pois 

“resta sempre constituir, com os elementos infinitamente pequenos que 

percebemos da curva real, a forma da própria curva que se estende na obscuridade 

atrás deles” (BERGSON, p. 216). 

(Em relação àquele último problema levantado, de um fantasma cético que 

selaria a inviabilidade de uma disciplina da interpretação, queríamos somente 

reportar o leitor à obra de Isabelle Stengers, que de bom grado elencaríamos sob 

essa rubrica de intercessores retroativos que aventuramos. Na verdade, com a 

questão se chega talvez à raiz de uma escolha que à filosofia não compete ignorar, 

porque determina toda decisão ulterior; consiste em tornar claro o papel que o 

“recear pelos outros” deve ser chamado a cumprir num programa de 

conhecimento6. Momento em que o fantasma cético revela sua verdadeira face, que 

para Stengers não é senão a “obsessão pela ameaça de um populacho fanatizado” 

(STENGERS, p. 107)). 

 

 

REFERÊNCIAS 

                                                         

6 “Recear 'pelos outros' é manter a posição de 'cabeça pensante' da humanidade, pensando no lugar e 
em nome daqueles que seriam vulneráveis a tentações das quais devem, portanto, ser protegidos” 
(STENGERS, p. 77).  
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A RECEPÇÃO DA FILOSOFIA DE NIETZSCHE NA FRANÇA: ALFRED 
FOUILLÉE 

 
 

Kelly de Fátima Castilho 
 
 
Resumo  
Nietzsche queria ser lido na França, país este que ele chamou de “pátria do gosto”. 
Em 1898 Para Além de Bem e Mal e Zaratustra foram traduzidos para o francês e 
vários artigos sobre a personalidade e o pensamento de Nietzsche foram publicados 
nas revistas francesas. A obra Nietzsche et l’Immoralisme de 1902 foi publicada com 
objetivo de alertar para as extravagâncias da filosofia nietzschiana, bem como para 
as consequências perniciosas trazidas para a ordem social. Alfred Fouillée destaca o 
imoralismo e o individualismo de Nietzsche como fatores de violência e 
desagregação social e faz de tudo para combatê-los,  apontando suas inconsistências 
e incoerências. Neste artigo procuraremos analisar a interpretação de Fouillée sobre 
Nietzsche apontando algumas tendências e estigmatizações bastante comuns na 
época.    
 
Palavras-chaves: Nietzsche, Fouillée, imoralismo, individualismo, vontade de 
potência. 
 

 
 
Alfred Fouillée  (1838-1912) filósofo e sociólogo francês, que escreveu na 

segunda metade do século XIX e início do XX foi um importante pensador do seu 

tempo e suas obras refletiram sobre os aspectos filosóficos, sociológicos, políticos 

e morais da cena intelectual francesa da época. Na tentativa de conciliar o 

Idealismo Metafísico com o mecanicismo e o naturalismo fez de suas ideias uma 

espécie de ecletismo intelectualista e ficou conhecido como o “Nietzsche Francês” 

pela liberdade intelectual contida em suas análises. 

Como sociólogo, via a sociedade como um grande organismo vivo regido 

pelas leis biológicas da conservação e expansão. Para ele, a sociedade tem a mesma 

forma de organização, a mesma estrutura e a mesma finalidade de um organismo: 

ambos têm suas partes hierarquizadas de forma funcional e estas se empenham para 

conservar o todo. O organismo só sobrevive porque suas partes cooperam entre si. 

Seus órgãos cooperam e com isso todo o corpo se beneficia e sobrevive. Na 

sociedade passa o mesmo: o indivíduo deve cooperar e promover a conservação do 

todo, sacrificando-se se preciso for. Fouillée acredita que na ideia de fraternidade, 

por exemplo, surge a máxima:  – “dedique-se ao bem de todos, faça de si um meio 
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em vista do todo, um órgão a serviço do grande organismo” (FOUILLÉE, 1880, p. 

345). 

O papel do indivíduo numa sociedade é a cooperação mútua e esta se 

justifica pelas próprias leis biológicas de conservação e expansão da vida e não mais 

pelo sobrenatural ou transcendente. Certamente essa ideia é bastante inovadora 

para época, que ainda estava marcada pela moral kantiana do dever e outras 

concepções metafísicas da moral. Entretanto, utilizar a natureza e a biologia, para 

justificar e fundamentar uma moral é uma atitude que nunca será bem-vista por 

Nietzsche. É preciso lembrar que Nietzsche também foi leitor de Fouillée e que ao 

criticar os sociólogos franceses certamente é a ele que se refere, dizendo que os  

“sociólogos franceses” queriam deduzir o “dever” do “ser” (dos fatos da natureza) 

e com isso justificar a moral vigente. 

Veremos a seguir como a leitura e crítica de Fouillée se concentra naquilo 

que ele chamou de individualismo e imoralismo nietzschiano e de que modo esta 

interpretação se mostra bastante tendenciosa e caricatural para não dizer moralista 

e quase que como uma contrapropaganda do filósofo alemão. Tal como observa 

Campioni: “o moralismo com o qual, nesses primeiros anos, se leu na França a teoria 

do Além-do-homem e, acima de tudo, a vontade de potência tem como 

consequência uma vulgarização que tem a aparência de um equívoco e de um 

exorcismo” (CAMPIONI, 2001, p. 81). 

 

1- CRÍTICAS AO INDIVIDUALISMO DE NIETZSCHE. 

 

Max Stirner foi considerado o fundador do anarquismo individualista 

com a publicação de sua obra O Único e sua Propriedade em 1844 e embora não haja 

uma comprovação documental ou explicita de que Nietzsche tenha lido essa obra, 

muitas são as associações e as especulações acerca da influencia de Stirner sobre 

Nietzsche e Fouillée no primeiro capítulo de sua obra Nietzsche e o Imoralismo 

analisa o imoralismo e o individualismo absoluto de Stirner e diz ser muito 

improvável que Nietzsche não tenha lido e se deixado influenciar por esse autor.1  

                                                         

1 O Único e sua Propriedade foi mencionado na obra História do Materialismo (1866) de Friedrich Albert 
Langue e na obra Filosofia do Inconsciente de Eduard von Hartmann as quais eram conhecidas de 
Nietzsche, o que sugere o conhecimento mesmo que indireto do pensamento de Stirner. 
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Hartmann chega a mencionar que Nietzsche teria plagiado Stirner2. Não nos 

deteremos aqui sobre as possíveis influências de Stirner em  Nietzsche, mas apenas 

sobre a interpretação de Fouillée, que os coloca lado a lado como defensores de um 

individualismo egoísta que precisa ser combatido. 

Fouillée interpreta concepção de vontade de potência em Nietzsche 

enquanto defensora de um individualismo egoísta, que vê no combate e na 

dominação dos outros a única forma de intensificação e expansão da vida. O 

sociólogo francês pretende apontar as contradições e os paradoxos presentes nessa 

ideia a fim de defender um certo altruísmo e simpatia entre os homens como 

caminho também legítimo para expansão e para a realização plena da vida. 

Agir não se confunde com dominar e combater como queria Nietzsche, a 

mãe que cuida com amorosidade de seu filho, que doa seu tempo e dedicação para 

ver o filho alegre e feliz também está agindo e sentindo-se plenamente realizada 

nesta atividade, diz Fouillée, pois a vida mais rica e exuberante é aquela que mais 

se doa em sacrifícios. 

Nietzsche, por sua vez, trilhou outros caminhos ao defender que a 

expansão da vida se dá pelo aumento de potência e que é próprio da vida o desejo 

insaciável de superação, transbordamento. Vida é aquilo que “deve sempre superar 

a si mesmo” (NIETZSCHE, 2005, p.145). Nesse caminho de autossuperação as forças 

esbarram com outras que lhes opõe resistência e com isso se trava a luta para superar 

e aumentar a potência. O combate, neste sentido, não cessa e os vencedores e 

vencidos nunca o são de forma definitiva e acabada. 

Fouillée critica corrosivamente a concepção nietzschiana dizendo que ela 

faz uma apologia à violência e à guerra generalizada: “então Nietzsche prevê que 

entraremos em um período de grandes guerras, onde as nações lutarão ferozmente 

pela hegemonia do mundo”3 (FOUILLÉE, 1902, p. 85). “Lutem sempre e sem cessar” 

teria sido o apelo de Zaratustra aos seus discípulos. 

Contra isso, Fouillée argumenta que a força construtiva do amor e da 

geração, ignorados por Nietzsche (que vê a luta por todos os lados) também está 

presente na sociedade e rege as relações entre os homens. “Nietzsche faz da fome o 

                                                         

2 Eduard von Hartmann, Nietzsche “Neue Moral”, in Preussische Jahrbücher, 67. Jg., Heft 5, Mai 1891, 
S. 501-521; augmented version with more express reproach of plagiarism in: Ethische Studien, 
Leipzig, Haacke 1898, pp. 34-69. 

3 As traduções das passagens da obra Nietzsche et l’Immoralisme são de nossa autoria. 
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único motor e esquece o outro lado da vida física, o da geração e do amor” esquece, 

diz Fouillée, que a vida intelectual (pensar) não é destruir e que a vida moral e social 

de união de uns com os outros, não é destruir (FOUILLÉE, 1902, p. 86/87). 

“Os primeiros homens, até onde a ciência pode chegar aos seus vestígios, 

eles próprios viveram em sociedade e Nietzsche espera fazer-nos acreditar, no seu 

romantismo da solidão, que o Homo é um ser essencialmente solitário!” 

(FOUILLÉE, 1902, p. 87). O sociólogo francês continua buscando exemplos na 

natureza para negar que a força esteja do lado dos indivíduos isolados: “os elefantes 

são fortes e amam a sociedade”, diz ele. As grandes feras predadoras (que são 

agressivas e ferozes) por outro lado, estão em vias de extinção e isso por falta de 

um elemento, profundamente desprezado por Nietzsche, a saber: a gentileza. 

O animal que mais trinfou sobre a terra é justamente aquele que o pensador 

alemão chamou pejorativamente de o “animal de rebanho” e que Fouillée chamou 

de o senhor sobre a terra: o homem. O homem do qual fala o pensador francês não 

é o indivíduo isolado, solitário, mas aquele que vive numa sociedade orgânica, na 

qual cada um desempenha sua função para propiciar o bem-estar geral. Isso 

significaria sacrificar o indivíduo em nome da sociedade? Não, responde Fouillée, 

já que o indivíduo recebe muito mais do que aquilo que oferece e ao desenvolver a 

sociedade é a ele próprio que está desenvolvendo. 

Fouillée questiona o quanto a ideia de indivíduo isolado se torna um 

conceito ideal e vazio, já que fica praticamente impossível separar o que é do 

indivíduo e o que é da sociedade. O que sobraria do próprio Nietzsche sem o que 

lhe vem de fora? O que ele chama de ego, diz Fouillée, é formado em grande parte 

por uma espécie de fantasma social. “Por acreditar que está contemplando seu ego, 

é todo mundo que ele contempla” (FOUILLÉE, 1902, p.223). 

Os indivíduos e suas relações recíprocas é que compõe a sociedade. O 

agente do progresso, diz Fouillée, não é o indivíduo isolado, mas todos os 

indivíduos juntos, sendo que a máxima potência vital também só pode ser atingida 

por um indivíduo na socialização e concórdia com os demais. 

Quando imoralistas e individualistas falam em desenvolvimento integral, 

diz Fouillée, eles estão falando de dar vasão ao instinto de besta e a parte brutal do 

homem, eles se rebelam contra a sociedade: “os Stiners e os Nietzsches, não veem que 

eles próprios são dominados pelo ‘dogmatismo’ individualista, que fazem do 
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Indivíduo um absoluto não menos intolerante que o da Sociedade ou Estado 

erguido por Hegel ou o próprio Deus?” (FOUILLÉE, 1902, p.225). Para Fouillée, 

não basta gritar contra a sociedade e suas regras e colocar em seu lugar a soberania 

do indivíduo: o indivíduo no lugar de Deus. Nietzsche e Stirner seriam 

individualistas dogmáticos tanto quando os defensores da sociedade e os moralistas 

religiosos. 

Partindo do ponto de vista biológico e sociológico o pensador francês 

radicaliza a crítica ao individualismo dizendo que ele é insustentável, pois se 

fossemos abandonados ao individualismo ao nascermos, certamente não 

sobreviveríamos. Quanto à linguagem, considerada gregária e fortemente criticada 

por Nietzsche, ele ironiza: “um bom individualista deve ser mudo, como o bruto 

de quem fala Aristóteles, o único que pode viver em estado de isolamento, e que 

não fala grego nem latim, nem alemão, nem francês” (FOUILLÉE, 1902, p. 226). 

 Um dos equívocos dos defensores do individualismo é igualar a sociedade 

e a multidão vulgar, aponta Fouillée. A massificação e uniformização dos homens 

é muito diferentes da sociabilidade e solidariedade, tão necessárias ao 

desenvolvimento pleno da vida e suas potencialidades. Quanto a Nietzsche, ele 

escreve: 

 

Seu individualismo desenfreado nos parecia estar em manifesta 
contradição com essa ideia de solidariedade que está se tornando cada vez 
mais dominante tanto aos olhos dos biólogos quanto aos olhos dos 
sociólogos. O pensador alemão viu apenas uma das duas grandes leis da 
natureza, a da divisão e da oposição; ele não via o outro, mais 
fundamental: o da união e da harmonia (FOUILLÉE, 1902, p. 239). 

 
 

Podemos observar que as críticas dirigidas àquilo que Fouillée denominou 

o individualismo de Nietzsche são severas e pretendem defender o oposto, a saber: 

a socialização, a simpatia e a gentileza entre os homens. A fim de defender seu 

ponto de vista o intérprete francês apresenta argumentos ora distorcidos da 

filosofia nietzschiana, ora baseados em aspectos pouco relevantes do ponto de vista 

filosófico, como é o caso desse trecho: 

 

Em um dos muitos projetos que passaram por seu cérebro em chamas, 
Nietzsche queria dedicar dez anos de sua vida ao estudo da história 
natural para corroborar seu sistema moral e social. Por que ele não 
começou este estudo? Depois de apenas alguns dias, ele teria visto seu 
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sistema cair diante dos fatos. Mas, ele permaneceu no período da 
ignorância, dessa ignorância da qual são feitas as sibilas, adivinhos, e 
mesmo os poetas (FOUILLÉE, p. 87) 

 
 
Nesta passagem ele usa a demência, na qual mergulhou Nietzsche nos seus 

últimos dez anos de vida, para aludir ao fato de que as ideias morais e sociais 

profetizadas pelo filósofo não só carecem de comprovação, mas que no momento 

de fundamentá-las teria afundado na ignorância, tão própria aos adivinhos e poetas 

como ele. 

Será que Nietzsche queria mesmo comprovar o seu “sistema”? O filósofo 

que se declarava avesso aos sistemas e que se esforçou em denunciar a opressão que 

os “valores de rebanho” exerciam sobre os homens certamente não pretendia criar 

modelos ou sistemas sociais para aprisioná-los novamente. O isolamento e a solidão 

que Zaratustra ensina aos seus discípulos não é necessariamente a solidão e o 

isolamento físico ou social, mas a capacidade de distanciar-se em termos do sentir, 

pensar e experimentar a vida. 

A preocupação de Nietzsche está muito mais em libertar o homem dos 

valores do rebanho do que lhes impôr novos modelos; está muito mais em 

denunciar uma moral que se diz altruísta e desinteressada do que defender um 

egoísmo natural e impô-lo como regra, afinal essas próprias dicotomias são 

metafísicas e já fazem parte de uma leitura moralizadora do mundo. 

O combate que Nietzsche identifica no âmago da vida e nas relações que 

as forças estabelecem entre si nada tem a ver com uma apologia da guerra entre os 

povos e nações, tal como insinua Fouillée. Trata-se muito mais de uma 

interpretação do mundo que não admite essências eternas e imutáveis, bem como 

vencedores definitivos (já que a luta é eterna e incessante) do que de uma apologia 

à agressão, à dominação ou busca por hegemonia mundial. 

Se Zaratustra conclama seus discípulos a criar novas tábuas de valores é 

porque reconhece que os valores até então pregados pela moral cristã são negadores 

da vida e da singularidade. Se critica o Estado e as imposições sociais é porque vê 

neles o aprisionamento das capacidades humanas e a redução da existência ao 

cumprimento de fins mercadológicos. Se critica o modo de ser e pensar do rebanho 

é porque vê o homem como tarefa de si mesmo, capaz de criar seus próprios valores 

e metas, trilhando o caminho para tornar-se o que se é. 
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2- CRÍTICAS DE FOUILLÉE AO IMORALISMO DE NIETZSCHE 

 

A primeira crítica que Fouillée apresenta ao imoralismo de Nietzsche, bem 

como a toda sua filosofia é a falta de originalidade e novidade. Questiona se o 

próprio Nietzsche, que se declarava imoralista não teria também uma moral, a saber: 

a moral aristocrata, baseada no Além-do-homem, no anticristianismo e na 

derrubada da piedade e da justiça. Aos olhos de Fouillée, a proposta de Nietzsche 

não teria nenhum ineditismo, apenas reuniria preconceitos recentes e antigos, sua 

voz seria uma espécie de eco dos sofistas e céticos gregos, além de  Proudhon, 

Renan, Taine, Feuerbach, Heine, Schopenhauer, Stirner, Bakounine e Kropotkine. 

Nietzsche seria um dogmático na pele de cético, já que por ser anticristão ele se 

acredita um anti-moralista. 

A moral invertida de Nietzsche não faz dele um imoralista, diz Fouillée, 

até porque Zaratustra com suas virtudes institui um “novo evangelho”, mas dessa 

vez baseado na antipiedade e na guerra contra os outros: faça tudo o contrário do 

que prega o cristianismo, eis a máxima desta moral. 

Sobre a exigência nietzschiana de que o homem se coloque para além do 

bem e do mal e que busque os princípios últimos para a moral Fouillée aponta que 

o próprio Guyau4 já teria feito isso ao refletir sobre a necessidade e a contingência 

dos imperativos de conduta.  “Embora Nietzsche tenha meditado no capítulo de 

Guyau sobre Kant, ele se apresentará mais tarde, em sua Genealogia da Moralidade, 

como a única filosofia que havia feito da moral um problema” (FOUILLÉE, 1902, 

p. 58/59). Mesmo que reclame para a si o fato de ter sido um primeiro começo, 

Nietzsche não fez mais que repetir o que as escolas céticas/ epicuristas/ utilitaristas 

e evolucionistas já haviam feito: colocado sob o crivo da crítica todos os deveres e 

até o próprio princípio de dever. O imoralismo de Nietzsche, portanto, que se 

pretende inédito, não faz mais do que dizer que algumas regras e valores morais 

precisam ser revistos e isso é bem pouco original. 

Aos olhos de Fouillée, Nietzsche apenas “questionou e depois negou o 

valor prático, a necessidade e mesmo a utilidade da moral para os homens (…) resta 

uma palavra vaga: a moral. A Moral absoluta, imperativa, obrigatória, Nietzsche 

                                                         

4 Jean Marie Guyau  (1854-1888) foi um filósofo, sociólogo e poeta que conviveu com Fouillée e que  
foi lido e admirado por Nietzsche, principalmente no tocante às suas reflexões morais. 
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não pode mais dizer que ele seja o primeiro a colocar a questão.” (FOUILLÉE, 1902, 

p.60/61). Ele também não é um anarquista, embora considere desnecessária a 

existência de uma moral enquanto conjunto de regras e prescrições para o bem 

viver, pois defende que a essência da vida é comandar e obedecer (mando e 

obediência). O que Nietzsche faz, diz Fouillée, é colocar em questão as regras 

práticas e avaliações recebidas até aqui, em especial aquelas provenientes do 

cristianismo: é um anticristão e não um imoralista. Os valores pregados por 

Zaratustra nada mais são que a inversão do cristianismo: “No lugar de ‘sejas 

piedosos’, seja duro; no lugar de ‘amai-vos uns aos outros’, lutais uns contra os 

outros, etc.” (FOUILLÉE, 1902, p.61). 

Sobre a afirmação de Nietzsche: “Não existem fatos morais” Fouillée diz 

que o ceticismo moral já existe há muito tempo e que isso não é mérito do pensador 

alemão. 

 Como bem observou PALANTE, 1903  em sua resenha da obra de 

Fouillée, publicada na Revue Philosophique o interprete francês se esforça para 

reduzir Nietzsche ao “lugar comum” ou à “insanidade”: ou ele é acusado de apenas 

repetir com palavras poéticas e paradoxais aquilo que já estava presente nos 

estudiosos da moral ou é acusado de demente, por manifestar toda sua insanidade 

pregando a violência e a desagregação social  (inversão dos valores cristãos). E 

insiste dizendo que o que Zaratustra/ Nietzsche faz é quase tão antigo quanto o 

mundo. Entre Deus e e Satanás, toma partido de Satanás em detrimento de Deus, 

nega os valores e instaura novas tábuas e novos valores sobre nossas cabeças. 

Como sociólogo Fouillée preocupava-se com as consequências sociais e 

práticas da moral nietzschiana: “se a "volúpia, o desejo de dominação e o egoísmo" 

são "os bens por excelência", dizia ele, “nenhuma má ação deve ser evitada, porque 

se poderá justificar qualquer má ação em nome destes três princípios” (FOUILLÉE, 

1902, p. 63), o que certamente levaria ao colapso das instituições sociais e tornaria 

inviável qualquer associação entre os homens. 

É possível identificar na leitura de Fouillée uma tentativa constante de 

“salvar” o altruísmo e ao mesmo tempo condenar o egoísmo. Utilizando-se dos 

argumentos e dos conhecimentos das ciências naturais da época ele pretende provar 

que é o altruísmo e não o egoísmo que estaria no âmago da vida. Veremos a seguir 

de que modo o ataque à concepção de vontade de potência em Nietzsche tem o 
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objetivo explicito de negar que a luta e a dominação sejam os impulsionadores da 

vida. Muito mais que “atacar” a vida quer a “concórdia” com aos outros, diz o 

francês. 

 

 

3- VONTADE DE POTÊNCIA EM NIETZSCHE COMO VONTADE DE 
DOMINAÇÃO E AGRESSÃO 

 

Nos parece claro que Fouillée faz parte daqueles intérpretes de Nietzsche 

que teme sua filosofia pelo caráter corrosivo e destrutivo que ela suscita, prevendo 

a consequente dissolução da moral e da ordem social. Por este motivo, Fouillée 

trata de apontar os absurdos e as incoerências dos conceitos nietzschianos a fim de 

que seus contemporâneos não se deixem seduzir pelo caráter poético e paradoxal 

das teorias do canto de Zaratustra.   

Ao redor do conceito de vontade de potência de Nietzsche gravitaram 

inúmeras questões da sua filosofia, tais como: a moral, (a moral dos senhores e a 

moral escrava), o conhecimento (como vontade de verdade), a religião (o modo 

cristão de atribuir valores), o niilismo (como consequência de um certo tipo de 

valoração) etc. Esses temas se entrelaçam com o conceito de vontade de potência e 

é nesse sentido que Fouillée considera as posturas Nietzschianas com relação a 

moral extremamente agressivas e propagadoras da violência e do egoísmo. 

Fouillée chama a vontade de potência de uma espécie de “divindade 

metafísica” sobre qual repousa toda doutrina de Nietzsche. Ele teria desenvolvido 

seu pensamento, admitindo a existência dessa única potência, que está acima da 

inteligência e do intelectualismo. No lugar da vontade de Viver de Schopenhauer, 

Nietzsche colocou a vontade de potência e de dominação. Fouillée questiona: 

forças que se espalham sem nenhum propósito a não ser pelo desejo de aumentar a 

potência: “não é esta a ideia fundamental pela qual o romantismo se opõe ao 

intelectualismo clássico, às noções de ordem, de lei, de harmonia, inteligibilidade 

e, em uma palavra, à inteligência?”(FOUILLÉE, A. 1902, p.39).  Por várias vezes 

questiona a originalidade de Nietzsche iguala a Vontade de Potência com as ideias 

do Romantismo, pois segundo ele, 

 

Uma apologia das paixões violentas, tais como a raiva, o ódio, a vingança, 
o amor em detrimento das regras e das leis eis o que era o tema do 



Coletânea de textos do I Seminário Internacional “Nietzsche nos Pampas” |  67 

 

 

romantismo no século XIX, que se contrapunha ao intelectualismo, à 
inteligência. A potência do gênio, a força brutal e avassaladora da paixão 
que arrasta consigo a razão, já estavam contidas nas noções dos filósofos 
do romantismo desde Schlegel à Victor Hugo e também em Fichte 
Schelling e Hegel. (FOUILLÉE, 1902, p.39). 

 
 
Contrariando Zaratustra, que na seção Da Superação de Si defende a 

inexistência da “vontade de viver” Fouillée afirma que “o que está na vida deseja a 

continuação da vida; deseja também o crescimento da vida sob todas as suas formas 

e notadamente o crescimento da consciência de viver.” (FOUILLÉE, 1902, p.40). O 

francês discorda de que a vontade de potência seja o objetivo último da vida, pois 

defende que a potência é apenas uma parte da vida, sem a qual não existiria. Como 

poderia o vivente não desejar persistir na existência se para se expandir é preciso 

estar vivo?5 

Além do que ao tratar da vida como constante autossuperação Nietzsche 

teria recolocado uma meta, uma finalidade, um Ideal para existência. 

Autossuperação seria um fim que a vontade impõe a si mesma. E Fouillée pergunta: 

como a vida se supera? Vivendo mais e mais feliz? Ao que Nietzsche responderia: 

não, aumentando a dominação e a potência. Esse querer mais poder por poder, de 

forma cega lembra, diz o intérprete, o desejo por infinito de Malebranche: “Como 

Malebranche, que com os platonistas, reencontra portanto, nas paixões e nos vícios, 

a vontade de ser e ser infinito, assim Nietzsche encontra em toda parte a vontade 

de poder.” (FOUILLÉE, 1902, p. 42). 

Constatamos que uma das principais preocupações de Fouillée é apontar o 

absurdo da vontade de potência e sua aplicação à moral. Pois se Nietzsche estivesse 

certo ao afirmar que a vida só  quer aumentar a potência e estabelecer o domínio 

sobre os outros, pelo combate e agressão, uma vida social, a filantropia e altruísmo 

estariam descartados por completo. E é esse aspecto que Fouillée não pode admitir. 

Ele esquece, no entanto, que vontade de potência não é um princípio metafísico 

que está por trás das coisas e da vida, tal como uma substância indivisível capaz de 

                                                         

5 Ao falar da vontade de Potência como um substrato último da vida Fouillée está considerando esse 
conceito do ponto de vista metafísico (como uma espécie de atomismo), ignorando todo esforço de 
Nietzsche em lançar mão de um princípio interpretativo múltiplo e plural que vai na contramão de 
toda interpretação científica e metafísica da época. O filósofo francês, preocupado em rechaçar as 
teorias de Nietzsche, colocando-o como um filósofo agressivo e a beira da demência, negligencia 
aspectos importantes do seu pensamento e exalta aspectos marginais. Tudo em nome de uma 
propaganda negativa. 
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explicar todo o existente. Vontade de potência não se constitui enquanto unidade 

que compõe a multiplicidade, mas é a própria relação das forças que lutam entre si 

por mais potência de forma incessante, sem chegar nunca a um desfecho final. 

Outro aspecto da vontade de potência fortemente criticado por Fouillée é 

o da falta de finalidade e direção da potência acumulada. Nietzsche definiu a vida 

como um desejo incessante de aumentar a potência e Fouillée pergunta: aumentar 

por quê? O que faz a vida depois que acumula potência? Querer potência por 

potência é, aos olhos de Fouillée, o grande problema da filosofia de Nietzsche e o 

que torna a potência uma palavra vazia6. Para ele seria necessário buscar uma 

vontade refletida, que ele chama de moral. A moral neste caso consiste na reflexão 

sobre a vontade e não apenas a vontade bruta, que quer se expandir sem um 

propósito. 

O filósofo alemão não admite uma teleologia ou uma direção para a 

potência, pois para ele, não há uma meta ou propósito na existência: “-É absurdo 

querer fazer rolar sua existência  em direção a uma finalidade qualquer. Nós 

inventamos o conceito de ‘finalidade’ : na realidade, falta a finalidade…” 

(NIETZSCHE,  2000, p. 55). É a autossuperação constante que define o viver. 

Nietzsche pautou sua moral na intensidade de vida e Fouillée pergunta o 

que seria precisamente uma vida intensa? Seria viver mais? Viver melhor? A partir 

de quais critérios poderíamos julgar a intensidade de uma vida? E ele mesmo 

responde: “sem dúvida, no fundo das coisas, é bem provável que a vida mais 

verdadeiramente moral seja também, em suma, a mais verdadeiramente intensa, a 

mais forte, a mais vivida”(FOUILLÉE, 1902, p. 233). 

Para se contrapor a Nietzsche, que concebe a moral como envenenamento 

da vida e como aquilo que diminui a potência do agir o filósofo francês vai 

identificar a maior intensidade da vida com a própria moral, ou seja, quanto mais 

de acordo com a moral estiver uma vida tanto mais intensa ela será. 

 

 

 

                                                         

6 “Como na fisiologia não se pode ignorar o fato fundamental da função, como na física, não se pode 
ignorar a matéria e a força, também da moralidade não se pode ignorar a noção fundamental de um 
fim deliberado e voluntário” (FOUILLÉE, 1902, p. 62) 
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4- JEAN MARIE GUYAU  VERSUS NIETZSCHE: ALTRUÍSMO  VERSUS 
EGOÍSMO 

 

Apoiando-se em Guyau Fouillée pretende defender que a maior extensão 

da vida não ocorre no domínio e no ataque aos outros e sim na concórdia e na 

simpatia. Não é, portanto, o egoísmo que está no âmago da vida, mas o altruísmo. 

Fouillée exige uma escolha por parte dos leitores: 

 

Colocado como Hércules entre dois caminhos, o da expansão natural para 
os outros e o da expansão natural agressiva e contra os outros, cada um 
terá que escolher:  é preciso necessariamente seguir Nietzsche ou Guyau.  
Seguindo o caminho de Guyau, fundamos o altruísmo natural sobre a 
própria lei da vida. Este não é o caso de Nietzsche, que quer permanecer 
no egoísmo primitivo e, por ele, pregar o desenvolvimento da potência 
sobre e contra os outros (FOUILLÉE, 1902, p. 136). 

 
 

Nietzsche leu a obra de Guyau Ensaio de uma Moral sem Sanção nem 

Obrigação e fez várias anotações de concordância e admiração com as ideias do 

jovem filósofo francês. É  com base nessas anotações que Fouillée compara os dois 

pensadores e aponta as principais diferenças entre eles. Tanto Nietzsche como 

Guyau partem da ideia de que a vida quer acumular e se expandir, mas o modo 

como ocorre a expansão é diferente para cada um deles. Enquanto Guyau considera 

que a maior expansão ocorre na associação com outros Nietzsche a concebe como 

dominação sobre os outros. Disso Fouillée conclui que Guyau defende um 

altruísmo natural ao passo que Nietzsche defende o seu oposto: o egoísmo natural. 

Guyau reconhece que a vida possui duas faces: nutrição e assimilação. De 

um lado precisa se apropriar e conquistar o que lhe cerca (nutrição) e de outro é 

produção e fertilidade, (geração) que seria uma espécie de convite ao altruísmo, já 

que o próprio desenvolvimento da vida e a tendência a ser, “a ser mais, a ser melhor, 

produz o desenvolvimento de tendências para os outros e também para si mesmo. 

O ego se expande, se alarga ele próprio e acaba por abraçar o outro” (FOUILLÉE, 

1902, p. 138). Ou seja, segunda a ideia de geração de Guyau a própria vida nos 

ordenaria a viver nos outros e para os outros. 

Com base nas ideias de Nietzsche e Guyau é possível estabelecer se é o 

egoísmo ou o altruísmo que está na base da vida? É possível deduzir regras morais? 

É possível afirmar se o mais razoável em uma sociedade é ser egoísta ou ser 

altruísta? Fouillée conclui dizendo que não. Que tais análises sobre a natureza não 
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são ainda científicas e que não seria correto pautar as análises morais nelas. “Só 

podemos dizer que do ponto de vista fisiológico, a teoria da geração de Nietzsche 

é muito questionável; em vez disso, os naturalistas admitem, com Guyau, que essa 

geração é uma superabundância de nutrição”  (FOUILLÉE, 1902, p. 138). 

Enquanto Nietzsche vê luta e combate por toda parte Guyau vê a 

tendência de unir-se aos outros: quanto mais rica e exuberante for uma vida tanto 

mais ela quer compartilhar o que lhe sobra. “O organismo mais perfeito será 

também o mais sociável, e o ideal da vida individual é a vida em comum” 

(FOUILLÉE,  1902, p.138). 

Nietzsche teria admitido a inteligência como uma força criadora, mas 

rompe com Guyau quando afirma que esta força nos leva ao isolamento e não à 

união com nossos semelhantes. A moralidade, aos olhos de Fouillée, seria o uso da 

força interior da inteligência para unir-se aos outros e não para isolar-se. 

Fouillée queria fundamentar e justificar a moral a partir da própria 

concepção de vida intensa e, como bom moralista, coloca-se como defensor do 

altruísmo, apontando para todos os perigos e extravagâncias de uma moral que 

pregasse o contrário. Segundo ele, todas as grandes morais e filosofias sempre 

condenaram os egoístas e violentos, mas Nietzsche querendo se tornar original 

resolveu defendê-los.   

 

 

5- NIETZSCHE E O EGOÍSMO 

 

Zaratustra sempre que decide ter com os homens é porque está pleno de 

sabedoria, tal como uma taça, quer partilhar o que lhe sobra, quer doar um pouco 

dos tesouros- que na solidão e no silêncio de sua montanha- se acumularam em sua 

alma. Não é por carência, ou por compaixão aos homens que ele desce às baixadas, 

mas porque assim ansiava sua alma dadivosa: “Que a solitária altura não permaneça 

eternamente solitárias e não se baste eternamente a si mesma; que o monte desça ao 

vale e o monte dos cumes às baixezas” (NIETZSCHE, 2005, p. 227).. Pela primeira 

vez, diz Nietzsche, Zaratustra glorificou a palavra egoísmo: o egoísmo sadio, que 

brota de uma alma poderosa: “de uma alma poderosa a que pertence o elevado 
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corpo, o corpo belo, vitorioso, alentador, em torno do qual todas as coisas tornam-

se espelhos” (NIETZSCHE, 2005, p. 227). 

Esse egoísmo saudável habita o corpo dançarino e flexível, e uma alma 

contente si: “esse contentamento em tais corpos e almas, chama-se a si mesmo: 

'virtude' (...) e afasta para longe todo o covarde e desprezível” (NIETZSCHE, 2005, 

p. 227). Despreza toda sabedoria feliz na dor, o obsequiador submisso, aquele que 

não quer defender-se e engole venenosos escarros, despreza o homem paciente 

demais que tudo suporta, esses são modos de servo: “toda sorte de servilismo, 

despreza esse bem-aventurado egoísmo!” (NIETZSCHE, 2005, p. 228) 

Foram os sacerdotes, diz Zaratustra, estes homens cansados da vida e do 

mundo que piores serviços prestaram ao egoísmo. Eles queriam ser 

“desinteressados”, sem um si próprio, mas se aproxima o tempo do grande meio-dia: 

“E quem proclama o eu bom e santo e bem-aventurado o egoísmo, esse, na verdade, 

também proclama aquilo que, profeta, já sabia: 'Vede, vem aí, está próximo o grande 

meio-dia!” (NIETZSCHE, 2005, p. 228). O tempo da sombra mais curta, quando se 

dissipam as dicotomias de valores, quando egoísmo e altruísmo, enquanto valores 

morais opostos deixam de existir. 

Era a dissolução das dicotomias de valores que mais interessava a Nietzsche 

e foi por esse motivo que ele tanto criticou a moral. A interpretação de Fouillée 

radicaliza a dicotomia entre egoísmo e altruísmo e coloca Nietzsche em dos polos 

a fim de rechaçar suas ideias como perigosas à ordem social.   

Quando na seção Da Virtude Amesquinhadora Zaratustra faz uma 

tristonha afirmação: “Tudo tornou-se menor!” (NIETZSCHE, 2005, p.203) 

Nietzsche está constatando que as virtudes dos homens tornou-os ainda menor. 

“Para gente pequena é preciso virtudes pequenas!” (ZARATUSTRA, 2005, p. 205).  

Estes homens pequenos cultivam o “bem estar”, a bondade, a fraqueza, a justiça, a 

compaixão e a covardia, porque no fundo o que temem é que alguém lhes faça mal 

e por isso pregam virtudes da fraqueza- por interesse, para não serem abduzidos 

pelos fortes. Covardia é aqui chamada de virtude pelos homens pequenos. “Virtude 

é para eles, o que torna modesto e manso; com isto, transformaram o lobo em cão 

e o próprio homem no melhor animal doméstico” (ZARATUSTRA, 2005, p. 205) 

Fouillée não apenas pregou aquilo que Nietzsche chama de virtudes da 

fraqueza como também tentou fundamentá-las já no âmago da própria natureza e 
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da vida, colocando, por exemplo, o altruísmo e a simpatia como instintos básicos e 

fundamentais para o desenvolvimento da vida plena. Ele também considera que a 

vida mais intensa é a vida mais moral: quando há uma coincidência entre o ideal e 

a realização deste ideal na vida concreta do homem. 

Para concluir gostaríamos de apontar que leitura e interpretação de 

Fouillée acerca da filosofia e principalmente das ideias morais de Nietzsche são 

uma tentativa de conter os avanços e a popularidade do filósofo alemão, que já 

estava sendo lido e estudados nas mais diversas áreas da cena intelectual francesa. 

Fouillée preocupava-se com as consequências nefastas que uma tal filosofia 

poderia trazer para a vida social: violência, guerra e dissolução. Ele também deixa 

transparecer questões políticas entre França e Alemanha dizendo que Nietzsche 

representaria toda agressividade do espírito Germânico, cuja potência destrutiva já 

fora sentida pelos franceses no ano de 1870 (alusão à guerra Franco prussiana, 

liderada por Bismarck). 

Que Fouillée queira conter os avanços de Nietzsche na França é bastante 

compreensível, entretanto, lançar mão de argumentos pouco filosóficos e recorrer 

ao período de loucura para justificar a fragilidade das ideias do alemão é forçar o 

leitor à conclusão bastante parcial. Ele coloca o leitor num falso dilema de ter de 

escolher entre o individualismo egoísta e agressivo de Nietzsche (expressos na 

vontade de potência) e o altruísmo baseado no amor e na simpatia entre os homens 

dele e de Guyau (expresso nas suas próprias teorias sociais). Além do que sua leitura 

é moralizante e enquadra Nietzsche em dicotomias que ele tanto se esforçou por 

destruir. 
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CRÍTICA NIETZSCHEANA AO ATOMISMO DA ALMA  
NA OBRA EM ALÉM DE BEM E MAL 

  
 

Geder Paulo Friedrich Cominetti 
 
 

Resumo  
Ao tematizar a crítica ao atomismo da alma, objetivamos responder ao seguinte 
problema: como a moral se encontra soterrada na noção metafísica de alma? Nossa 
metodologia é inovadora: partindo das críticas nietzscheanas ao cristianismo, e 
partindo da identificação deste com o platonismo, sondaremos o ambiente 
nascituro do pensamento platônico. Nele, defenderemos a tese de que a metafísica 
platônica é manifestação de um ressentimento pela morte inevitável de seu mestre 
Sócrates. O horizonte dessa tese será constituído pelos aforismos 12 e 36 de Além de 
Bem e Mal como pilares amparados pelos aforismos 23 e 24 da mesma obra. Isso 
implica nos restringirmos à obra Além de Bem e Mal, ainda que o tema ressoe em 
Gaia Ciência, dentre outros. Concluiremos que, sob o ângulo do ressentimento de 
Platão acerca da morte de Sócrates, a crítica de Nietzsche ao atomismo da alma 
também poderia ser estendida a toda metafísica, que, assumimos como pressuposto, 
tem aí suas origens. 

 
Palavras-chave: Nietzsche. Além de Bem e Mal. Metafísica como ressentimento. 

 
 
 

Introdução 

Se o cristianismo é platonismo para o povo1, vamos a Platão!  

A história do pensamento ocidental sempre reservou lugar a Platão. 

Arístocles – nome verdadeiro de Platão – foi discípulo de Sócrates e registrou as 

vivências reflexivas do mestre por meio de διάλογος escritos2. 

Ocorre que os registros foram fiéis até certo ponto. Gradativamente, a 

figura de Sócrates se deixa incorporar pela personagem que fala à voz de Platão. 

Não conseguimos denotar o exato ponto de cisão entre a figura histórica de 

Sócrates e o representante das ideias de Platão. O parâmetro de distinção de um e 

                                                         

1 Cf. NIETZSCHE, 2005, p. 8. [Todas as citações da obra Para além de bem e mal terão por base essa 
tradução e serão indicadas apenas pelo número do aforismo entre colchetes. As demais referências 
terão como molde as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas | ABNT]. 

2 Διάλογος: διά – λογος. A expressão refere a dois lógos movimentando-se entre si. Sócrates cria na 
oralidade uma única maneira de filosofar: apenas ao se opor um λόγος a outro que ambos se 
impulsionavam num movimento reflexivo capaz de alcançar a dialética das coisas, fazendo com que 
os interlocutores vão pouco a pouco distando-se do plano sensível – enquanto ponto de reflexão – 
e avançando até o plano das formas puras (Εἶδος). 
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outro Sócrates se dá pelo relato de sua vida por meio de outros escritores, tais como 

Xenofontes, Aristófanes e Aristóteles (cf. REALE, 2014). 

O texto que segue quer arriscar uma interpretação dessa mudança na 

personagem Sócrates de Platão com base na própria relação vivida entre mestre e 

discípulo; quer fixar a origem da segunda navegação platônica – a teoria das Formas 

– no ressentimento e na impotência de Platão ante a condenação de Sócrates à morte 

pela sociedade ateniense. É uma leitura nietzschiana dessa relação. 

Sequentemente, levantaremos a hipótese de que o atomismo da alma tem 

origem em Platão. Faremos a análise da crítica nietzschiana ao atomismo da alma 

partindo da relação ilustrada em mestre e discípulo. Para a análise, nos 

restringiremos à obra Para além de bem e mal3. Apontaremos duas críticas à essa 

noção: (1) a noção de atomismo da alma instaura a esfera de imortalidade como 

essência do homem e (2) justifica o livre-arbítrio do homem por meio da 

causalidade. 

Nossa conclusão será de que a relação entre Sócrates e Platão ilustra de 

maneira curiosa as críticas ao atomismo da alma em Para além de bem e mal, o que 

significa dizer que apontamos uma direção de pesquisa que nos soa genuína para 

enfrentar o tema do ressentimento em Nietzsche. Ao nosso ver, como pretendemos 

mostras, a noção de ressentimento como fonte do âmbito metafísico não poderia 

ressoar mais pontual que em Platão. 

 

1- PLATÃO: O ESCRAVO  

 

 “De onde vem essa enfermidade no mais 
belo rebento da Antiguidade, em Platão? O malvado 

Sócrates o teria mesmo corrompido? Teria sido realmente 
Sócrates o corruptor da Juventude? E teria então 

merecido a cicuta?” 
Prólogo 

 

                                                         

3 Os parágrafos 1 a 4 de O Crepúsculo dos Ídolos trata do problema de Sócrates. Não nos serviremos desse 
estudo por dois motivos: primeiro, ele ataca o próprio Sócrates, sem discutir o que aqui é nosso 
ponto de partida, i.e., a relação entre Sócrates e Platão; segundo, o texto não aborda pontualmente 
a questão do atomismo da alma, embora possa apontar o fisiologismo à frente do anímico. 
Inobstante, esse seria outro viés de discussão, como entendemos, daquele que aqui pretendemos 
levantar. O que indiretamente faremos é servirmo-nos de A Genealogia da Moral indiretamente. 
Precisaremos explicar a moral do escravo para justificar o ressentimento de Platão que se reveste de 
superioridade metafísica constatadora do eterno encapsulado no mortal. 
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Procuraremos, primeiramente, desenvolver a ideia de que a segunda 

navegação platônica é fruto de seu ressentimento e do seu desejo de vingança pela 

condenação à morte de seu mestre. Entenderemos como “segunda navegação” o 

passo dado por Platão frente à discussão dos pré-socráticos, o distinguindo da 

resposta sofista. O plano das formas (Εἶδος), como passo dado à frente da discussão 

dos filósofos da natureza, será visto como fruto do ressentimento ante a 

impotência da condenação ateniense à morte Sócrates. É uma leitura da Defesa de 

Sócrates e do Fédon sob a ótica nietzschiana apresentada em Para além de bem e mal. 

Essa reconstrução servirá de subsídio para a crítica ao atomismo da alma expressa 

na obra tema deste artigo, desenvolvida então no segundo momento do texto. 

Vale ressaltarmos que este primeiro capítulo quer fixar Sócrates como o 

primeiro a pensar a noção de alma como consciência. Não saberíamos dizer, dada 

nossa introdução, se aqui se trata de Sócrates ou Platão. Sobretudo, alertamos que 

a metodologia específica deste primeiro capítulo primará pela ênfase a que 

distintos comentadores dão a Sócrates como precursor da noção de alma como 

consciência, como interioridade eterna, como essência humana. Essa metodologia 

pode cansar o leitor com o exagero do qual nos servimos com o uso dos 

comentadores. Saibamos apenas que a ênfase é em prol do convencimento de um 

ponto marginal ao nosso estudo, mas que lhe soa como premissa indispensável para 

arquitetação do todo.  

 

*** 

 

A Φιλοσοφία nasce com Tales – mas fora assim batizada por Pitágoras – 

pesquisando acerca de um primeiro princípio (ἀρχή) da natureza. Tales nada 

escreveu. Anaximandro, discípulo de Tales, foi quem registrou o primeiro tratado 

de Φιλοσοφία da história, mas registrou nele suas próprias ideias ao apontar o 

ἄπειρον como princípio capaz de originar e manter toda a diversidade apresentada 

pela Φύσις. Foi deste modo que os milesianos impulsionaram o modo de conhecer, 

hoje chamado “mãe de todas as ciências”. Esses pensadores, por se dedicarem à 

interpretar a natureza em si mesma – julgando a si próprios como também parte 

dessa natureza – foram chamados pensadores da Φύσις, ou naturalistas, ou ainda, 
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Pré-Socráticos4. 

Destacamos desse período o embate entre Heráclito e Parmênides. 

Heráclito anuncia o constante devir da Φύσις por meio da fórmula “πάντα ῥεῖ” e 

acusa os sentidos de não acompanharem as alterações causadas pelo movimento5. A 

ἀρχή da Φύσις então é uma eterna harmonia entre os opostos “ser” e “não-ser”, em 

que tudo o que existe se encontra deixando de ser o que era para tornar-se o que 

ainda não é. Tudo é constante fluxo e mudança. Eis o próprio ser do mundo. 

Parmênides discorda. Equipara o “pensar” com o “ser” e elabora a tese de 

que o “não-ser” não pode ser pensado, portanto, o “não-ser” não existe. Existindo 

apenas o “ser”, não há mudança, e o movimento é uma ilusão dos sentidos, via 

inadequada para a pesquisa da verdade6. As consequências do “ser” imóvel de 

Parmênides são as características de ingênito, incorruptível, imutável, sempre no 

presente eterno (sem passado nem futuro), inalterável7. 

A oposição dos extremos elaborados pelos pensadores da natureza faz com 

que haja intriga com o problema. Quem dá solução ao embate é Demócrito, os 

                                                         

4 O tema central dos pré-socráticos, herdado já dos antigos mitos cosmogônicos, foi, como temos dito, 
o problema do mundo. Do mundo, os assombrava, sobretudo, o movimento, entendido em um 
sentido amplo, que equivale à mudança ou variação. Como se explica que as coisas mudem e deem 
lugar a novas coisas que antes não eram? E, não se ocorre outra solução, senão que no fundo da 
realidade deve haver algo que não mude, ainda que se revista de formas diversas, o primeiro 
princípio do qual estão feitas todas as coisas. Em busca desse princípio (ἀρχή) se inicia o pensamento 
helênico. Os jônicos, com uma visão meramente empírica da realidade, interpretam esse princípio 
em um sentido material e o encontram na água, no ar, etc., ao passo que os pitagóricos, situados em 
um plano matemático-racional, estabelecem como primeiro princípio um elemento formal e 
abstrato: o número. Com as doutrinas diversas de Heráclito e dos eleatas, o pensamento pré-socrático 
entra em um estágio metafísico e se enfrenta com o grande problema do ser e o devir 
(KLIMKE/COLOMER, 1961, p. 18-19). 

5 “Nos mesmos rios entramos e não entramos, somos e não somos” (HERÁCLITO, 1991, p. 56). 
6 O poema parmenidiano inspirado pela deusa – que a ele usava como instrumento de suas reflexões 

– distingue três graus da verdade: (1) a expressão “da verdade bem redonda” se refere à via da verdade 
absoluta; (2) a expressão “opiniões de mortais, em que não há fé verdadeira” uma espécie de 
entremeio à verdade absoluta e às aparências e; (3) a expressão “as aparências” aludem às 
dissimulações das sensações. Segue o excerto na íntegra: 

 
“Ó jovem, companheiro de aurigas imortais, 
tu que assim conduzido chegas à nossa morada, 
salve! Pois não foi mau destino que te mandou perlustrar  
esta via (pois ela está fora da senda dos homens), 
mas lei divina e justiça; é preciso que de tudo te instruas, 
do âmago inabalável da verdade bem redonda, 
e de opiniões de mortais, em que não há fé verdadeira. 
No entanto também isto aprenderás, como as aparências 
Deviam validamente ser, tudo por tudo atravessando” (PARMÊNIDES, 1991, p. 79). 
7 Dentre as famosas defesas da inexistência de movimento de Zenão de Eléia, discípulo de 

Parmênides, está o seguinte excerto: “O móvel nem no espaço em que está se move, nem naquele 
que não está” (ZENÃO DE ELÉIA, 191, p. 97). 
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Sofistas e Platão. Os Sofistas voltam o foco da natureza para o homem, expressam 

que a contradição diz respeito ao homem e não à natureza em si mesma. Protágoras, 

por exemplo, ao afirmar que o “homem é a medida de todas as coisas”, atribui que 

cada homem tem sua verdade, e que, por isso, para uns tudo é devir enquanto que 

para outros tudo é uno. Górgias defendia a cisão entre ser e pensar, mas anunciava 

a impossibilidade de tratar do “ser” por causa dos limites da linguagem, dos limites 

do próprio λόγος. Sócrates argumenta contra os Sofistas, inverte os valores da 

Grécia antiga e instaura uma nova noção de “alma”. 

É com Sócrates que a verdade ganha estatuto de coisa em si, cuja expressão 

possa ser anunciada por aqueles que a ela dedicariam uma via “elevada” de pesquisa 

sobre a ἀρχή. Diferentemente dos Naturalistas8, Sócrates dedica-se a pesquisar o que 

os Sofistas apontaram: o homem. Se os Sofistas afirmam que “o homem é a medida 

de todas as coisas” ou que “o homem não pode conhecer o ‘ser’”, então Sócrates se 

vê no direito de perguntar o que é o homem, ponto comum de todos os discursos 

sofistas, ainda que indecifrado. 

 

A experiência da alma como fonte dos supremos valores humanos deu à 
existência aquele jeito de interioridade, característico dos últimos tempos 
da Antiguidade. A virtude e a felicidade deslocaram-se, assim, para o 
interior do Homem. Um traço significativo da consciência com que 
Sócrates dava este passo, nós o temos na sua insistência para que as artes 
plásticas não se contentassem apenas com reproduzir a beleza corpórea, 
mas aspirassem também a transmitir a expressão do ser moral (άπομεισθαι 
το της ψυχης ήτος). No diálogo com o pintor Parrásio, reproduzido por 
Xenofonte, esta exigência aparece como algo absolutamente novo, e o 
grande artista exprime a dúvida de que a pintura seja capaz de penetrar no 
mundo do invisível e do assimétrico9. Xenofonte apresenta a coisa como 

                                                         

8 Sócrates não se dedica a decifrar a Φύσις. Sócrates dirige suas reflexões a responder o que é o homem. 
O excerto do texto A Defesa de Sócrates é ilustrativo desse seu desígnio: “recapitulemos, portanto, 
desde o começo, qual foi a acusação donde procede a calúnia contra mim, dando crédito à qual, me 
moveu Meleto o presente processo. Vejamos: o que é mesmo que afirmam os caluniadores em sua 
difamação? Como se faz com o texto das acusações, leiamos o das suas: ‘Sócrates é réu de pesquisar 
indiscretamente o que há sob a terra e nos céus’ [...] dizendo isso, não desejo menoscabar tais 
conhecimentos, se é que os possui alguém – não será desse crime que me há de processar Meleto – 
mas a verdade é que não tenho deles, Atenienses, a mais vaga noção” (PLATÃO, 1972, p. 12-13). 

9 “Útil era também seu trato aos artistas que vivem do próprio trabalho. Entrando certo dia em casa 
do pintor Parrásio, com ele entreteve a seguinte prática: 

- Dize-me, Parrásio, não é a pintura representação dos objetos visíveis? Não imitais, com cores, os 
entrantes e salientes, o claro e o escuro, a dureza e a moleza, a rudeza e o lustre, o vigor da idade e 
a decrepitude? 

- Assim é! 
- Se quiserdes representar formas de beleza perfeita, como não é fácil encontrar homem isento de 

toda imperfeição, não reunireis vários modelos e de cada um tomareis o que de mais formoso 
possuir, compondo destarte um todo de perfeita beleza? 

- É o que fazemos. 
- E aquilo que mais atrai, enleva e, seduz a expressão moral da alma, não o imitais? Ou será inimitável? 
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se fosse a preocupação de Sócrates pela alma que abrisse, pela primeira vez, 
este campo à arte da época. O ser físico, principalmente o rosto do 
Homem, é para Sócrates o espelho do seu interior e das suas qualidades e 
só de modo hesitante e passo a passo o artista se aproxima desta grande 
verdade. Esta história tem um valor simbólico. Seja qual for o modo como 
concebemos as relações entre a arte e a filosofia naquele período, era sem 
dúvida à filosofia que, segundo o critério do nosso autor, competia guiar 
os passos do Homem no caminho para o continente recém-descoberto da 
alma (JAEGER, 1995, p. 536). 

 

Jaeger (1995, p. 532) é assertivo ao afirmar que Sócrates é o “inventor” da 

noção de alma (Ψυχή) como interioridade: “ela é espírito pensante e razão moral, e 

estes são os bens supremos do mundo”. Mas, como apontamos acima, Sócrates não 

se preocupa com o dilema da Φύσις potencializado pela dicotomia heráclito-

parmenidiana. Desse problema ocupar-se-á Platão que, segundo nossa tese, foi 

movido por um ressentimento e por um desejo de vingança pela condenação de 

Sócrates. Sua solução será conhecida como a Segunda Navegação10 (τόν δεύτερον 

                                                         

- Quê! não se nota nos olhos ora afeição, ora ódio? 
- Nota-se. 
- Portanto, não há mister retratar estas expressões dos olhos? 
- Há! 
- Será a mesma fisionomia de quem se interessa e a de quem não se interessa na felicidade ou desgraça 

dos amigos? 
- Não, está claro. Na felicidade dos amigos brilha a alegria no olhar, na desgraça mareia-o a tristeza. 
- Quer dizer que podem representar-se também esses sentimentos? 
- Certamente. 
- Pela fisionomia e gestos dos homens, parados ou em movimento, é que se exteriorizam altaneria e 

independência, humildade e baixeza, temperança e razão, insolência e grosseria” (XENOFONTES, 
1972, p. 125). 

10 A tradução dos Pensadores traz a expressão “segunda excursão” ao invés de a “segunda navegação”. 
O original é τόν δεύτερον πλουν, traduzido literalmente como “a segunda viagem”. A passagem é a 
do Fédon: “Grandes eram as minhas esperanças! Pus-me logo a ler, com muita atenção e entusiasmo 
os seus livros. Lia o mais depressa que podia a fim de conhecer o que era o melhor e o pior. Mas, 
meu grande amigo, bem depressa essa maravilhosa esperança se afastava de mim! À medida que 
avançava e ia estudando mais e mais, notava que esse homem não fazia nenhum uso do espírito nem 
lhe atribuía papel algum como causa na ordem do universo, e indo procurar tal causalidade no éter, 
no ar, na água em muitas outras coisas absurdas! Parecia-me que ele se portava como um homem 
que dissesse que Sócrates faz tudo o que faz porque age com seu espírito; mas que, em seguida, ao 
tentar descobrir as causas de tudo o que faço, dissesse que me acho sentado aqui porque meu corpo 
é formado de ossos e tendões, e os ossos são sólidos e separados uns dos outros por articulações, e os 
tendões contraem e distendem os membros, e os músculos circundam os ossos com as carnes, e a pele 
a tudo envolve! [...] Dar o nome de causas a tais coisas seria ridículo. Que se diga que sem ossos, sem 
músculos e outras coisas eu não poderia fazer o que me parece, isso é certo. Mas dizer que é por 
causa disso que realizo as minhas ações e não pela escolha que faço do melhor e com inteligência - 
essa é uma afirmação absurda. Isso importaria, nada mais nada menos, em não distinguir duas coisas 
bem distintas, e em não ver que uma coisa é a verdadeira causa e outra aquilo sem o que a causa 
nunca seria causa. Todavia, é a isso que aqueles que erram nas trevas, segundo me parece, dão o nome 
de causa, usando impropriamente o termo. O resultado é que um deles, tendo envolvido a terra num 
turbilhão, pretende que seja o céu o que a mantém em equilíbrio, ao passo que para outro ela não 
passa duma espécie de gamela, à qual o ar serve de base e de suporte. Mas quanto à força, que a dispôs 
para que essa fosse a melhor posição, essa força, ninguém a procura; e nem pensam que ela deva ser 
uma potência divina. Acreditam, ao contrário, haver descoberto um Atlas mais forte, mais imortal 
e mais garantidor da existência do universo do que esse espírito; recusam-se a aceitar que 
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πλουν). 

Mas, antes de tratar propriamente da segunda navegação empreendida por 

Platão – que nos propomos a explicar pormenorizadamente em seguida –, há um 

fato elementar acerca da relação entre Sócrates e Platão: a morte de Sócrates. 

Vínhamos dizendo que Sócrates anunciou o conceito de alma (Ψυχή) tal 

como “interioridade” e que esse conceito causou mesmo uma revolução na tábua 

de valores da Grécia de seu tempo11. Eis uma passagem lúcida na qual Sócrates 

identifica o homem como interioridade: 

 

Sócrates - Por conseguinte, uma coisa é o homem, e outra o seu próprio 
corpo.  
Alcibíades - Parece que sim.  
Sócrates - Que é, então, o homem?  
Alcibíades - Não sei o que diga. 
Sócrates - Pelo menos sabes - que é o que se serve do corpo. 
Alcibíades - Sei. 
Sócrates - E o que mais pode servir-se do corpo se não for a alma? 
Alcibíades – Nada. 
Sócrates - E a alma, comanda? 
Alcibíades - Sim.  
[...] Sócrates - Devemos admitir, portanto, que quando conversamos a sós, 
eu e tu, e trocamos idéias, são duas almas que conversam? 
Alcibíades - Perfeitamente. 
Sócrates – Foi justamente isso que dissemos há pouco: quando Sócrates 
conversa com Alcibíades e troca idéias com ele, não é a teu rosto, por assim 
dizer, que ele se dirige, mas ao Alcibíades real, que é, antes de tudo, alma? 
Alcibíades – É certo. 
Sócrates - É a alma, portanto, que nos recomenda conhecer quem nos 
apresenta o preceito: Conhece-te a ti mesmo (PLATÃO, 1975, p. 239). 

 

Sócrates soube indagar aquilo que os sofistas traziam como incertezas, uma 

vez que todas as tentativas de solução para o problema da Φύσις dependiam da 

natureza humana sem, contanto, questioná-la de maneira adequada. As conotações 

de responder o que é alma humana, antes de Sócrates, tergiversavam uma resposta 

objetiva e determinada para termos vagos como “um fantasma no corpo”, “um 

demônio que em nos expiava a culpa”, “um duplo” ou mesmo algo indeterminado 

e indefinido. “Ninguém antes de Sócrates entendeu por alma aquilo que Sócrates 

                                                         

efetivamente o bom e o conveniente formem e conservem todas as coisas. Ardentemente desejaria 
eu encontrar alguém que me ensinasse o que é tal causa! Não me foi possível, porém, adquirir esse 
conhecimento então, pois nem eu mesmo o encontrei, nem o recebi de pessoa alguma. Mas quererias, 
estimado Cebes, que descrevesse a segunda excursão [ou segunda navegação] que realizei em busca 
dessa causalidade? (PLATÃO, 1972, p. 110-112, grifo posto). 

11 Ao leitor interessado no tema, recomendamos a leitura de: Robinson, T. M., As origens da alma: os 
gregos e o conceito de alma de Homero a Aristóteles. São Paulo, Annablume, 2010. 
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entendeu e, depois de Sócrates, todo o Ocidente” (REALE, 2013, p. 92). 

A consequência direta dessa nova noção de homem dá um novo 

significado à ἀρετή, implicando diretamente numa inversão da tábua de valores da 

Grécia antiga. Isso porque, à época de Sócrates, os bens valorizados pela sociedade 

ateniense – e mesmo toda a Grécia – eram os bens ligados à aparência e aspectos 

exteriores do homem. 

 

De fato, os fundamentais valores tradicionais eram, principalmente, 
aqueles ligados ao corpo: a vida, a saúde, o vigor físico, a beleza ou os bens 
exteriores, ou ligados à exterioridade do homem, como a riqueza, o poder, 
a fama e semelhantes. Ora, a nítida superioridade hierárquica da alma com 
relação ao corpo e a identificação do verdadeiro homem com a alma e não 
mais com o corpo, comportava o deslocamento para segundo plano, se não 
a anulação, dos valores físicos e exteriores, e a consequente ascensão ao 
primeiro plano dos valores interiores da alma e, em particular, do valor da 
ciência que supera a todos (REALE, 2013, p. 101-102). 
 

  Os sofistas, por não conseguirem apontar a natureza exata do homem, 

também não conseguiram definir seu τέλος, ao que Sócrates soube delinear com 

maior precisão. Mas, embora haja essa valorização dos bens anímicos com relação 

aos bens exteriores, Sócrates avaliava os bens exteriores quanto ao seu uso. 

Portanto, não negava os bens materiais e nem mesmo o corpo como um mal em si, 

mas que seu uso poderia ser tanto quanto melhor se a alma estivesse em posse da 

ciência e do conhecimento para usá-los bem12. 

Inobstante ao ganho trazido por Sócrates ao pensamento ocidental, foi ele 

acusado por seus conterrâneos de corromper a juventude, cultivar a crença em 

novos deuses e negar os deuses da tradição. É verdade: Sócrates julgava-se 

instrumento da deusa Apolo e não venerava os deuses de sua tradição. Mas, não 

corrompeu a juventude. Nisso tendemos a acreditar. Porém, acreditamos também 

que Platão pode não ter se conformado com essa condenação plausível – se vista 

sob ótica estritamente jurídica.  

 

No Górgias, pela primeira vez, Platão afronta todos os problemas 
fundamentais relativos à vida do homem, que se lhe apresenta 
dramaticamente como em nenhum dos escritos precedentes, em todas as 
suas mais gritantes e trágicas contradições: Sócrates, o justo, foi morto e, 
ao contrário, o injusto parece triunfar; o virtuoso e justo está à mercê do 
injusto e sofre todas as suas agressões; o vicioso e o injusto parecem, ao 
contrário, felizes e satisfeitos com as suas prepotências; o político justo 

                                                         

12 Fazer o mal repousa sempre numa má avaliação do que são os verdadeiros bens do homem. 
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sucumbe, o político sem escrúpulos se impõe; o bem é que deveria triunfar 
e, ao contrário, é o mal que parece prevalecer. De que lado está a verdade? 
[...] É justamente em resposta a essa visão extrema que Platão, avançando 
além de Sócrates, reencontra a verdade do ensinamento órfico-pitagórico. 
[...] Se, nesta vida, o justo é vítima das opressões dos injustos, ao ponto de 
ser impunemente vítima de bofetadas, pois bem, ele sofre no corpo e 
pode, em caso extremo, perder o corpo; mas, perdendo o corpo, perde o 
que é mortal, ao passo que salva a alma para a eternidade. Essa visão da 
vida não é uma simples retomada e uma, por assim dizer, reelaboração 
quantitativa de temas órfico-pitagóricos: ela alcança um novo significado 
depois da “segunda navegação”, isto é, depois da descoberta do mundo 
inteligível. A existência de uma alma imortal, que unicamente pode dar 
sentido à visão da vida que descrevemos, não permanece mais mera crença 
nem somente fé e esperança, mas é racionalmente demonstrada. No 
orfismo tratava-se de uma simples doutrina misteriosófica; nos pré-
socráticos que tinham aceitado a visão órfica, era um pressuposto em 
contraste com seus princípios físico; em Platão, ao contrário, está 
fundamentada e apoiada perfeitamente sobre a metafísica, isto é, sobre a 
doutrina suprassensível, da qual se torna como que um corolário: a alma é a 
dimensão inteligível e imaterial do homem, e eterna como é eterno o 
inteligível e imaterial (REALE, 2014, p.182-183). 
 

O excerto acima registra um passo decisivo nos estudos do limiar socrático 

para com Platão: Sócrates elabora e anuncia um conceito inédito para a Ψυχή, mas 

não se preocupa com a sorte escatológica da alma. Por outro lado, este é o problema 

que move as reflexões de Platão, pois, no exercício de suas reflexões, percebe que 

apenas tornando a imortalidade da alma assunto da Φιλοσοφία é que a elevará para 

além da fé ou da esperança. As clássicas provas da imortalidade da alma presentes 

no Fédon mostram que Platão se serve das Formas (Εἶδος) como estrutura básica para 

erigi-las. Sobretudo, o registro supra de Reale expõe um Platão humano, histórico, 

que guarda, em certa medida, um fascínio por seu mestre, e que não mede esforços 

para se convencer de que a morte de Sócrates será vingada por meio de sua doutrina 

dos destinos escatológicos da alma. Portanto, o tema da Segunda Navegação é que 

subsidiará a salvação da imagem de Sócrates. 

Como havíamos deixado em aberto a explicação da “segunda navegação” 

de Platão para mostrar essa relação – por assim dizer – sociológica entre discípulo e 

mestre, voltemos a ele para sequenciar nossas reflexões posteriores. 

 

“Segunda navegação” é uma expressão tirada da linguagem dos 
marinheiros, e a sua significação parece ser fornecida por Eustáquio que, 
referindo-se a Pausânias, explica: “chama-se segunda navegação aquela 
que se leva adiante com remos quando se fica sem ventos”. A “primeira 
navegação”, feita com velas ao vento, corresponderia àquela levada a cabo 
seguindo os naturalistas e o seu método: a “segunda navegação”, feita com 
remos e sendo muito mais cansativa e exigente, corresponde ao novo tipo de 
método, que leva à conquista do suprassensível. As velas ao vento dos 
físicos eram os sentidos e as sensações, os remos da “segunda navegação” são 
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os raciocínios e os postulados (REALE, 2014, p. 52). 
 

Todo o esforço de uma reconstrução, ainda que apressada, da história do 

início da Φιλοσοφία que desenvolvemos acima se justifica para explicar que, 

enquanto o problema dos Pré-Socráticos se voltava à Φύσις; enquanto os Sofistas 

voltaram o foco para o homem, mas não souberam defini-lo com clareza; e, 

enquanto Sócrates enxergava a interioridade do homem, Platão consegue 

compreender toda dicotomia emergente sob sua visão do plano das Formas (Εἶδος)13. 

O Plano das Formas expresso por Platão resolve o problema Heráclito-

Parmênides, uma vez que às coisas sensíveis vinga o eterno devir, enquanto que às 

Formas (Εἶδος) cabe o eterno e o imutável14. A “segunda navegação” de Platão tem 

o mérito de fundar o sensível no suprassensível, de modo que este é causa e 

princípio mantenedor daquele, pois a ele permanece imanente dando a Forma de 

cada coisa para que ela seja o que é. Concomitantemente, esta Forma não está 

particularmente em cada coisa, mas apenas participa de cada coisa na medida em 

que a Forma mesma é algo em si, portanto, transcendente à própria coisa que dela 

participa. 

O intuito de tratar da “segunda navegação” platônica não é outro senão 

reunir os elementos necessários à crítica nietzschiana do atomismo da alma. Pelo 

trato à “segunda navegação”, julgamos ser capazes de ter caracterizado que, em 

Platão, há um plano das coisas sensíveis que é desqualificado em prol de um plano 

suprassensível, o das Formas, da qual a alma humana pertence por ser imaterial e 

por se aproximar das qualidades inerentes a este plano de coisas.  

Traço importante a ser destacado em nossas reflexões precedentes é o fato 

de Platão, discípulo de Sócrates, receber a morte deste como afetivamente negativa, 

pois que cultivava certo fascínio por seu mestre15. Nietzsche partirá para uma 

                                                         

13 Preferimos lançar mão da expressão “Plano das Formas” para nos referirmos à usual expressão “teoria 
das ideias” porque por “teoria” entendemos certa artificialização das formas, que não condiz – ao 
nosso entender – com a visão que Platão tem do cosmos. Como as Formas (Εἶδος) se mesclam mesmo 
às coisas sensíveis e lhe são, ao mesmo tempo que transcendentes, também imanentes, o termo 
“teoria” os afastaria como “não-práticos”. Também a tradução “ideia” para Ιδέα ou Εἶδος nos parece 
tosca, pois hoje é muito forte o sentido de “ideia” como “representação mental”. 

14 Tomamos o cuidado de anotar o que segue: “Em Platão, o Ser verdadeiro não é maciçamente uno, 
não é o Ser de Parménides, o Ser que é; é uma multiplicidade de entes, de Formas determinadas, 
inteligíveis, que o logos tem como tarefa e como potência próprias de perceber” (DIXSAUT, 2000, 
p. 156). Inobstante, o que afirmamos é que um plano de objetos imóveis e inalcançáveis aos sentidos 
é um plano inspirado nas reflexões de Parmênides. 

15 Poderíamos mesmo apontar vestígios desse “fascínio” pelo fato de que seu mestre é seu protagonista 
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investigação do valor dos valores e sustentará a tese de que toda Φιλοσοφία não 

passa de uma justificação da moralidade intrínseca ao pensador que promove uma 

teoria filosófica. No fundo, dirá Nietzsche, toda fundamentação filosófica 

implode infiltrações morais que denunciam sobretudo os preconceitos morais de 

seu autor.  

Na obra Para além de bem e mal, Nietzsche proporá novos caminhos para 

se pensar a noção de “alma”, antes atacando as características que “contaminaram” 

todo pensamento ocidental até então, a saber, sua individualidade, indivisibilidade 

e mesmo sua imaterialidade. 

 

 

2- O MUNDO VISTO DE DENTRO 

 

[...] e hoje toda espécie de dogmatismo está de 
braços cruzados,  

triste e sem ânimo. 
Prólogo 

 

A metodologia da investigação nietzschiana se amolda às perspectivas 

investigativas de sua época16. A história é utilizada pelo filósofo para mostrar que 

não há ideias metafísicas que ultrapassam um sentido “terreno”, social, humano. 

Nietzsche não concebe a história como os fatos que deixam ver uma verdade, mas 

antes uma série de perspectivas narradas que apontam exatamente a falta de uma 

verdade para os eventos. A sua psicologia – sempre entrelaçada à fisiologia17 – quer 

refinar o trato à vida ao acusar forças atuantes que criam diversas formas de 

conflito. Deste modo, nos sentimos coerentes em analisar a relação entre Sócrates e 

Arístocles18 para reinterpretar o Plano das Formas como resultado de um 

                                                         

privilegiado, ao menos na constância de seus escritos. 
16 Em Nietzsche, “impõem-se estes requisitos: o estudo psicológico para diagnosticar os valores 

estabelecidos; o conhecimento fisiológico para fortalecer a conexão com as ciências experimentais; 
a pesquisa histórica para romper definitivamente com a metafísica e a religião” (MARTON, 2000, 
p. 100). 

17 Em linhas gerais, Nietzsche entrelaça a psicologia à fisiologia porque chama “psicologia” seu 
procedimento fisio-psicológico de análise da origem dos sentimentos morais. Sobre o tema, conferir 
em OLIVEIRA, Jelson Roberto de. Psychology as a procedure for analysis of morality in intermediary 
writings of Friedrich Nietzsche. Disponível em: 
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1808-42812009000300002#n*. Acesso 
aos 09/08/2021.  

18 Chamando Platão pelo nome Arístocles, queremos separar o homem do ídolo, como a história do 

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1808-42812009000300002#n*
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ressentimento soterrado pela “descoberta” do plano suprassensível. 

 

Todos eles [os filósofos] agem como se tivessem descoberto ou alcançado 
suas opiniões próprias pelo desenvolvimento autônomo de uma dialética 
fria, pura, divinamente imperturbável (à diferença dos místicos de toda 
espécie, que são mais honestos e toscos – falam de “inspiração”): quando 
no fundo é uma tese adotada de antemão, uma ideia inesperada, uma 
“intuição”, em geral um desejo íntimo tornado abstrato e submetido ao 
crivo, que eles defendem com razões que buscam posteriormente – eles 
são todos advogados que não querem ser chamados assim, e na maioria 
defensores manhosos de seus preconceitos, que batizam de “verdades” 
(NIEZSCHE, 2005, p. 10). 

 

Em Nietzsche, o olhar é dirigido para além do estrito significado das 

palavras em uma expressão linguística. Seu perspectivismo quer mostrar, dentre 

outras coisas, que as palavras podem admitir diferentes perspectivas sobre seus 

enunciados. As teorias filosóficas falariam assim mais sobre seus autores que sobre 

o pseudotema de suas investigações. Seriam os raciocínios lapidados e polidos 

apenas uma veste sobre os preconceitos morais guardados no “ser” de cada 

pensador. 

O excerto apresentado acima quer, sobretudo, acusar o fato de que os 

filósofos têm de antemão a verdade que supostamente investigam em suas tramas 

conceituais. Estas servem apenas para justificar um fato anterior ao seu próprio 

nascimento, algo que o filósofo guarda como sentimento íntimo que, se expresso, 

poderia ser pouco notado por estar alocado no âmbito do subjetivismo. Como a fé 

na ciência é a fé naquilo que possa ser objetivo, válido para todos, as teorias 

filosóficas, nessa pretensão de escancarar a verdade sobre os fatos, apontar suas 

causas, conseguem, ainda que veladamente, fazer com que se concordem as massas 

àquele sentimento abafado e implosivo que, quando estoura nelas estoura, alegra 

por produzir cores da objetividade como alegram os fogos de artifício. Em suma, 

por trás de sistemas objetivos e imparciais, escondem-se valores subjetivos e parciais, 

a saber, valores morais.  

 Nietzsche distingue dois tipos básicos de moral: a moral dos nobres e a 

moral dos escravos19. A moral dos nobres compreende o par Bom/Ruim 

(Gut/Schlecht). São vistos como nobres porque essa criação de valores é uma espécie 

                                                         

pensamento ocidental evita fazer. 
19 Vide o aforismo 260 de Para Além de Bem e Mal (Cf. NIETZSCHE, 2005, pp. 155-158). 
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de atribuição a si mesmo como superior, como bom20. Bom e Ruim é um par de 

valores que se referenciam a quem os pronuncia. Uma aristocracia que se vê como 

superior cria tais valores a partir de si própria, notando-se “bom” por ser-se quem 

se é. Adjetivos dessa espécie de moral são “bom”, “belo”, “feliz”. À moral dos 

escravos cabe uma transformação desses valores da moral dos nobres. Passam eles a 

valorar a partir do outro o que lhe é bom, e daí surge outro par de valores: o Bom 

e o Mau (Gut/Böse). Impotente ante a força do outro que o oprime, o valor Bom é 

criado por contraste aos atos do outro que o atingem. Assim, para a moral dos 

escravos, Bom é não reagir, é permanecer como fraco e render-se à força do outro. 

Daí a noção de que paciência, resiliência, miserabilidade serem valores Bons a este 

tipo de moral. Consequentemente, Ruim é a vida do outro que se empodera de si e 

se fortalece – à imagem da moral dos escravos – como opressora e mesquinha. 

 Na moral dos escravos, a negação de si constitui fonte de satisfação. Uma 

vida idealizada faz com que os aderentes à moral dos escravos suportem todos os 

tipos de provação terrena ao valorarem a afirmação e o florescimento da vida 

terrena como coisas ruins. Essa vida idealizada, que é criada para suportar a 

impotência diante da força do outro, tem origem no ressentimento e no desejo de 

vingança daquilo que assume como agressão do outro ao seu ser. 

 

Passando em revista o procedimento dos artistas, filósofos e homens 
religiosos, [Nietzsche] constata que, onde quer que ele se apresente, a vida 
é hostilizada em nome de outra vida, é tratada como um erro a refutar. 
Por isso, a penitência voluntária, a autoflagelação, o autossacrifício, 
numa palavra, a negação de si é encarada como fonte de satisfação. 
Sustenta que, ao contrário do que poderiam pensar os ascetas, no ideal que 
perseguem não ocorre um embate de “vida contra vida” – mesmo porque, 
do ponto de vista fisiológico, seria impossível –, mas sim a luta da vida 
contra a morte. Criam outra vida, inventam outro mundo, desejam ser de 
outro modo, querem estar em outra parte, porque neles a vida, ela mesma, 
está em degeneração (MARTON, 2000, p. 92). 

 

Esta passagem reflete a história de Arístocles com seu mestre. Impotente 

ante a vida que o cerca, a saber, dos julgadores e condenadores de Sócrates, a batalha 

travada por Arístocles nega o confronto eminente da sua vida para com a vida de 

seus conterrâneos para embrenhar-se na batalha que reafirmaria seus preconceitos 

                                                         

20 “É óbvio que as designações morais de valor, em toda parte, foram aplicadas primeiro a homens, e 
somente depois, de forma derivada, a ações” (NIETZSCHE, 2005, p. 156). 
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morais: a batalha entre a vida e a morte21. Na Φιλοσοφία de Platão, o corpo é o cárcere 

da alma, fonte de todos os sofrimentos por aprisioná-la a um mundo sensível, em 

tudo contrário à natureza dela. Os prazeres do corpo escravizam a alma numa busca 

incessante por mais prazeres, que jamais a satisfarão, dada sua natureza oposta à 

matéria. A negação do corpo faz-se mister na ética platônica22. 

O plano do suprassensível é então o véu que apaga a vida por ressentimento 

de impotência ante a potência do outro, do mau. O ressentido, antes de tudo, 

esquece de si ao julgar imediatamente a ação do outro que, por decorrência, também 

é julgado como mau. A chave para essa valoração é porque ela pressupõe sempre o 

dualismo em seu cerne, a relação: sempre em seu horizonte estará o modo com o 

qual ele se relaciona com os demais que o tornam impotente pela força que 

expressam. Nesse sentido, o ódio e o desejo de vingança estão no âmago do 

ressentimento, pois é por não conseguir reagir que, ao aderente à moral dos 

escravos, resta apenas ressentir. 

Traçamos como a origem do plano suprassensível com a decorrente 

unicidade e imortalidade da alma são frutos de um ressentimento de Arístocles por 

seu sentimento de impotência ante a condenação à morte de seu mestre Sócrates. 

Poderíamos afirmar que, na condição de discípulo, a lição aprendida pelo exemplo 

de “jamais reagir” o tornou adepto à moral dos escravos? Pura hipótese. Arístocles, 

que até mesmo vendido como escravo já o foi, tem o sentimento de justiça ou 

injustiça antes mesmo de sua empreitada da “segunda navegação”. O Plano das 

Formas é estrita vingança à morte de seu mestre. 

 

*** 

 

Em posse de tal resgate histórico da relação entre mestre e discípulo, 

                                                         

21 “Para Platão, não basta dizer que o homem é sua psique, como Sócrates dizia, mas é preciso 
estabelecer ulteriormente se essa psique é ou não imortal. Somente a resposta a esse problema passa a 
ser verdadeiramente decisiva” (REALE, 2014, p. 183). 

22 “A alma deve aplicar-se em fugir o mais breve possível do corpo e, por isso, o verdadeiro filósofo deseja 
a morte, e a verdadeira filosofia é exercício de morrer. [...] Se o corpo é obstáculo à alma com seu peso 
sensível, e se a morte não é outra coisa senão desligamento da alma com relação ao corpo, a morte 
constitui, de algum modo, a realização completa da libertação que o filósofo, na sua vida, persegue 
através do conhecimento. Em outras palavras: a morte é um episódio que, ontologicamente, diz 
respeito somente ao corpo; ela não somente não causa dano à alma, mas traz-lhe um grande 
benefício, permitindo-lhe viver uma vida mais verdadeira, uma vida toda recolhida em si mesma, 
sem obstáculos e véus, e inteiramente unida ao inteligível. Isso significa que a morte do corpo descobre 
a vida verdadeira da alma”. (REALE, 2014, p. 204) 
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passemos à crítica nietzschiana ao atomismo da alma. 

 

É preciso ir ainda mais longe e declarar guerra, uma implacável guerra de 
baionetas, também à “necessidade atomista”, que, assim como a mais 
decantada “necessidade metafísica”, continua vivendo uma perigosa 
sobrevida em regiões onde ninguém suspeita: é preciso inicialmente 
liquidar aquele outro e mais funesto atomismo, que o cristianismo 
ensinou melhor e por mais longo tempo, o atomismo da alma. Permita-me 
designar com esse termo a crença que vê a alma como algo indestrutível, 
eterno, indivisível, como uma mônada, um atomon: essa crença deve ser 
eliminada da ciência! (NIETZSCHE, 2005, p. 18). 

 

A necessidade atomista, em Nietzsche, tem por exemplo implícito a alma 

imortal de Arístocles, que a cria a partir de seu ressentimento. Arquitetada sobre a 

necessidade de causas que estruturalmente possuem a mesma natureza unificada e 

indestrutível – afinal, não se pode destruir uma Forma (Εἶδος) – ela também gera 

seus frutos do preconceito de Arístocles. 

Se a origem dessa perspectiva de causas e explicação dos fenômenos é mera 

imbricação de valores morais, então toda ciência, que se pressupõe objetiva e 

transparente, está contaminada com tais subjetivismos. Nessa esteia, todo 

conhecimento humano mais expressivo acaba por enclausurar em si o 

ressentimento de Arístocles, ignorando múltiplas outras perspectivas acerca dos 

fenômenos em que se mergulha a vida. 

Um forte indicativo da associação da alma com o subjetivismo arraigado 

em sua concepção ocidental é o termo “crença” repetido duas vezes na citação. É 

evidente a contraposição entre “crença” e “verdade” na história do pensamento 

ocidental como símbolos da oposição entre os “particularismos” e uma “verdade” 

objetiva. O próprio Arístocles aloca as crenças como o aspecto mais superficial do 

conhecer humano justamente por se tratar de uma espécie de conhecimento 

intimamente atrelada às sensações humanas, e, portanto, que possa diferir entre os 

indivíduos. Suspeitamos de que Nietzsche se serve dele para ironizar o próprio 

estatuto de “evidência” da natureza anímica. 

Ora, mas que tem o átomo como características fundamentais que 

transpostos à alma a desqualificariam sob a ótica nietzschiana? Sobretudo, a 

unidade e a indivisibilidade23. Tudo o que é material é corruptível, isto é, está 

                                                         

23 “Alguns dos antigos filósofos pensaram que o ser é necessariamente uno e imóvel, atendendo a que 
o vazio não é, e o ser não pode mover-se sem haver um vazio com existência separada, nem pode ser 
múltiplo sem haver o que separa os entes [...]. Leucipo pensou dispor de argumentos que, 
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sujeito a divisão. O átomo é a menor parte da matéria, o limite do divisível. 

Escondido por detrás de todos os fenômenos da matéria, o átomo goza das 

características estruturais de toda ela, possibilitando que haja agregação e divisão 

entre os corpos. Neste sentido, o átomo é figura da realidade primeira e imutável, 

e, embora dita material, não deixa de ser uma caricatura metafísica das estruturas 

da realidade24. Os átomos ainda possuem uma igualdade qualitativa, pois diferem, 

um do outro, apenas quanto à sua geometria. Ora, se dentre o dualismo platônico, 

o verdadeiro ser é o ser uno e imutável, o átomo não deixa de ser um ser uno e 

imutável também, já que, de si para si, um átomo apenas se diferiria de maneira 

geométrica.  

Cabe acusar a referência nietzschiana de expressar o átomo pela expressão 

genérica do grego “atomon” (τὸ α̎τομου), nome neutro – diferentemente de α̎τομος, 

que é feminino e poderia significar οὐσία – que indicaria, portanto, Εἶδος25. A forma 

nêutra que Nieszche escolhe para referenciar a etimologia do átomo nos parece 

remeter à concepção de Leucipo e Demócrito, a saber, o átomo como sendo “a 

materialidade pura enquanto individuada equantitativamente, mas só 

quantitativamente, diferenciada” (REALE, 2012, p. 155). É desse múltiplo 

                                                         

concordando com a sensação, não eliminariam a geração e a corrupção, nem o movimento, nem tão-
pouco a multiplicidade dos entes. Fazendo tais concessões aos fenómenos, e concedendo aos que 
defendem o uno em não poder haver movimento sem vazio, afirma que o vazio é não-ser e que 
nada do que é ser é não-ser, pois o ser em sentido próprio é ser totalmente pleno. No entanto, este 
ser não é um, mas muitos, infinitos em número e invisíveis devido à pequenez dos seus volumes. 
Estes seres movem-se no vazio (pois há vazio), e produzem geração quando se reúnem, assim como 
produzem corrupção quando se separam. Além disso, exercem acção e são afectados quando por 
acaso têm contacto (e por isso mesmo não são um) e produzem geração quando se combinam e 
entreligam. A partir do que é realmente uno, porém, não poderia gerar-se uma multiplicidade, 
nem a partir do que é realmente múltiplo poderia gerar-se o uno, [afirmando Leucipo que] tal 
é impossível. No entanto, tal como Empédocles e alguns outros dizem que a afecção ocorre através 
dos poros, assim [Leucipo diz que] toda a alteração e toda a afecção ocorrem deste modo, 
produzindo-se a dissolução, ou seja, a corrupção, por meio do vazio, e igualmente o aumento, pela 
penetração de sólidos [no vazio]. Também Empédocles é quase forçado a assumir o mesmo que 
Leucipo, pois diz que há certos [corpos] sólidos, mas são indivisíveis, senão haveria poros 
contínuos na totalidade [do corpo]. Isto é, porém, impossível, pois não haveria nenhum outro 
sólido junto dos poros e o corpo seria todo ele vazio. É necessário, portanto, que as coisas que estão 
em contacto sejam indivisíveis, e que os espaços entre elas, aos quais ele chama poros, sejam vazios 
[...]. Para Leucipo seja de dois modos, designadamente por meio do vazio e por meio do contacto 
(pois é neste ponto que cada coisa é divisível)” (ARISTÓTELES, 2009, pp. 100-105, grifo posto). 

24 Há múltiplos átomos. “Não se trata, porém, do múltiplo empírico dado pelos sentidos, mas de um 
múltiplo ulterior, não perceptível, fundamento e razão de ser do próprio múltiplo sensível” 
(REALE, 2012, p. 154) 

25 Vale a memória de que Ιδέ α, antes de Platão, denota “forma”, mas é a forma vista pelo intelecto, 
mas no âmbito sensível. No caso, os atomistas da Grécia antiga não concebiam a Ιδέ α como Platão, 
a partir de sua “segunda navegação”, portanto, concebiam o ser como a matéria e o não-ser como o 
vazio. (Cf. REALE, 2012, pp. 154-156) 
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qualitativamente igual, quantitativo e geometricamente diferenciados que a 

realidade sensível guardaria suas mais longínquas estruturas. “Em que curiosa 

simplificação vive o homem!” (NIETZSCHE, 2005, p. 29). 

Outra implicação que a noção de “átomo” traz junto a si é a da causalidade. 

A tradição vê na alma a causa das ações dos homens, assim como o átomo é causa 

do movimento de outro átomo por meio do choque. O tema da causalidade anímica 

dera impulso à noção de livre-arbítrio, que pressupõe a vontade como causa, o 

sujeito como responsabilizado por ações das quais prestará contas no além-túmulo. 

Nessa esfera, o atomismo da alma se enreda às promessas da vida após a morte 

ameaçando quem escolhe ser mau. A noção de causalidade intenta o controle 

daquele que pertence à moral do Nobre pelos que pertencem à moral dos Escravos. 

Eles a usam como explicação profunda de “fatos interiores, dos quais [para 

Nietzsche], até hoje, demonstrou ser real” (NIETZSCHE, 2006, p. 41).  

Assim, nosso bordão é: a crítica ao atomismo da alma é uma crítica à noção 

de substância no homem. O termo significou “vida”, na Grécia antiga, ou pelo 

menos aquilo que a mantinha. Como poderíamos entender as expressões que, em 

Para além de bem e mal, concluem o parágrafo que expressa sua crítica ao atomismo 

da alma? 

 

Está aberto o caminho para novas versões e refinamentos da hipótese da 
alma: e conceitos como “alma mortal”, “alma como pluralidade de 
sujeitos” e “alma como estrutura social dos impulsos e afetos” querem ter, 
de agora em diante, direitos e cidadania na ciência (NIETZSCHE, 2005, 
p. 19). 

 

Ao amputar a metafísica do pensamento acerca do homem e servindo-se 

da história e das ciências naturais como perspectivas experimentalistas de seu 

proceder reflexivo – além, claro, da filologia – , Nietzsche parece levar em conta 

uma concepção do homem cuja fonte vital não esteja centralizada na consciência, 

fruto de processos fisiológicos como a neurofisiologia. Nega, assim, uma 

centralidade como fonte de vida no homem, uma espécie qualquer de atomismo. 

Antes, sobretudo, parece nomear como “alma” todos os impulsos de um organismo 

vivo, que lutam, cada um no seu micromundo, por mais vida26. 

                                                         

26 “Opondo-se às concepções metafísico-religiosas, quer ressaltar que carecem de um conhecimento de 
base fisiológica. Contudo, é ao mesmo tempo que recorre, quando se refere aos ínfimos elementos 
que constituem o organismo. Encara o que se considera corpo humano como um aglomerado de 
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Por fim, Nietzsche encerra a crítica de modo, nos parece, positivo e 

otimista: 

 

Ao pôr um fim à superstição que até agora vicejou, com luxúria quase 
tropical, em torno à representação da alma, é como se o novo psicólogo se 
lançasse em um novo ermo e uma nova desconfiança – para os velhos 
psicólogos, as coisas talvez fossem mais cômodas e alegres; mas afinal ele 
vê que precisamente por isso está condenado também à invenção – e quem 
sabe?, à descoberta (NIETZSCHE, 2005, p. 19). 

 

O novo psicólogo se lança em um novo ermo porque toda psicologia havia 

sido baseada no atomismo da alma. O novo psicólogo então deve seguir outra 

perspectiva da alma que não uma alma-átomo; deve experimentar outros olhares; 

sob outros ângulos. Uma nova desconfiança ainda lhe cabe, pois o atomismo da 

alma conservava o status de indubitável, estando na base de todas as outras 

concepções; e, as ramificações abstratas e ilusórias eram mais uma vez 

representações de seus valores morais, pois calcados no ressentimento daquilo que 

representa sua própria impotência diante da vida.  

A distinção entre a invenção e a descoberta vinca uma sólida direção 

nietzschiana, pois a descoberta lembra o rebento do ressentir, do não (re)agir, do 

esquecimento de si e da negação da própria vida: descobre-se o que lá estava, desde 

o começo. A invenção, essa não. Essa é a criação de novos valores que transvalorem 

os descendentes do atomismo anímico. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Procuramos mostrar que a crítica nietzschiana ao atomismo da alma, 

presente na obra Para além de bem e mal, é uma tentativa de desconstruir a noção 

de substância. Nietzsche vê na noção de alma um último vestígio daquilo que 

                                                         

numerosos seres vivos microscópicos que lutam entre si, uns vencendo e outros definhando; 
sustenta que todas as formas orgânicas tomam parte no pensar, no sentir e no querer, de sorte que o 
cérebro não passa de um enorme aparelho centralizador. É por isso que introduz os conceitos de 
‘alma mortal’, ‘alma enquanto pluralidade de sujeitos’ e ‘alma enquanto edifício comum dos 
instintos e afetos’ e, ao buscar uma explicação científica para a alma, a ela se refere enquanto 
hipótese. É por isso que quer banir do estudo psicológico a noção de alma tal como se encontra na 
religião e na metafísica e, pretendendo fazer da psicologia uma ciência, procura contar com os dados 
fornecidos pela fisiologia (MARTON, 2000, p. 179). 
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impede que as ciências encontrem novas perspectivas para interpretar a vida e as 

suas expressões. Recorremos ao pensamento socrático por termos embasamentos 

apontando para o nascimento da noção na Grécia antiga, com o próprio Sócrates. 

Fizemos uma tentativa de fazer valer a hipótese de que a “segunda navegação” em 

Platão é fruto de noções que Nietzsche desenvolve na obra tema deste artigo, tais 

como ressentimento, impotência e vingança. Sustentamos ainda que a “segunda 

navegação” teve consequências nas mais diversas áreas do conhecimento humano, 

e que Nietzsche as desqualifica na tentativa de convidar seus leitores a se abrirem 

para novas perspectivas de interpretação da vida. 

Nós não tivemos inspiração deste itinerário percorrido se não por nossas 

próprias leituras. Desconhecemos estudos que recorram à relação entre Sócrates e 

Platão para fundamentar o nascimento da metafísica a partir de uma moral dos 

escravos vivenciada por Platão. Procuramos nos aproximar dessa relação entre 

mestre e discípulo vivenciada pelos dois pensadores servindo-se da história para 

extirpar os ideais metafísicos de seu elaborador. A técnica, para tanto, foi tratar 

Platão por seu nome verdadeiro, pouco habitual nas obras e estudos em geral. 

O exercício desta interpretação se mostrou profícuo a ponto de nos 

sentirmos mesmo descobridores da obra nietzschiana e de seu potencial 

reinterpretativo, à luz de ressignificar a relação entre mestre e discípulo na relação 

entre Sócrates e Platão, bem como ressignificar as próprias noções de alma e de 

substância. Se Nietzsche viu nessas noções um sintoma do adoecimento da tradição 

filosófica, nós pensamos ter apontado, quiçá, seu laboratório de origem. Não 

descartamos ainda que visita a excertos da Grécia antiga pode ser de grande valia 

para quem aí encontrar subsídios ou mesmo pistas para novos caminhos de leitura 

sobre o tema. Para leitores pouco assíduos da obra de Nietzsche, sentimos também 

o efeito de trabalhar com os aforismos, na medida em que esta estilística parece 

propiciar verdadeiramente uma amplitude dos horizontes meditativos. 

A escolha de não reconstruir o tema à luz de críticas a Descartes, Kant ou 

pensadores da modernidade, que de um modo ou de outro recauchutam o Plano 

das Formas de Arístocles, objetivou trazer certa originalidade ao trabalho, não 

apenas para aprazer o leitor acostumado no trato aos temas em Nietzsche, mas 

como uma experiência própria de descoberta e de abertura de novas perspectivas, 

como incentiva o próprio filósofo.  
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Por fim, acostumados a pesquisar autores clássicos da metafísica, elaborar 

este trabalho nos gerou até mesmo certo “desconforto”. Seríamos nós aqueles 

prenunciados por Nietzsche, então, quando em algumas linhas parece gritar que 

“esse alguém sofrerá com tal orientação de seu julgamento como quem sofre de 

enjoo do mar”!? (NIETZSCHE, 2005, p. 28). 
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APROPRIAÇÃO DO CETICISMO POR NIETZSCHE 
 
 

Francisco Alvarenga Junnior Neto 
 
 
Resumo 
Quando nos deparamos com a obra de Nietzsche, podemos perceber que em 
algumas passagens o filósofo realiza elogios aos céticos, porém, em outras, ele passa 
a referir-se a eles como decadentes. Dessa maneira, a fim de compreendermos a 
ambiguidade presente na relação de Nietzsche com o ceticismo, buscaremos 
explicitar a compreensão que o filósofo possui sobre a questão da verdade, em 
contrapartida ao entendimento dogmático. Em seguida, a intenção será de discutir 
as formas como o ceticismo comparece no texto nietzschiano. Por fim, nos 
empenharemos em apresentar a voz cética de Nietzsche, a qual não se identifica 
com as de outrora. Como veremos, o ceticismo nietzschiano – criador – não aceita 
a paralisação da vontade, pelo contrário, ganha vida em prol da criação de 
possibilidades novas e engrandecedoras de si. 
 
Palavras-chave: Ceticismo. Criação. Nietzsche. Verdade. 
 
 
 
INTRODUÇÃO 

 

Embora não haja dúvidas quanto à importância de alguns temas para os 

estudiosos da filosofia de Friedrich Nietzsche, não há um consenso quanto à 

importância do ceticismo. Falar sobre qualquer assunto que envolva Nietzsche já se 

mostra uma tarefa extremamente ousada, dado o excesso de textos, estudos, teses e 

dissertações que se produziram sobre o importantíssimo filósofo alemão. No 

entanto, como qualquer clássico, os assuntos sempre podem ser revisitados e 

reinterpretados à luz de novas teorias e formulações, e é este um dos motivos pelos 

quais este texto ganha vida. 

Nossa intenção aqui é evidenciar a relação existente entre Nietzsche e o 

ceticismo – que não é algo nada simples de se realizar, dada sua complexidade e 

ambiguidade –. Até então, o interesse de Nietzsche pelo ceticismo ganhou atenção 

em textos como Nietzsche on the Skeptics and Nietzsche as Skeptic (2000), de Richard 

Bett (2000), Friedrich Nietzsches “Der Antichrist”. Ein philosophischhistorischer 

Kommentar (2000) e Nihilism and Skepticism in Nietzsche (2006), de Andreas Urs 

Sommer, e Ceticismo e vida contemplativa em Nietzsche (2008), de Rogério Lopes, 

nos quais os autores demonstram a importância do ceticismo não apenas como uma 
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tradição com a qual Nietzsche realiza interlocuções, mas também como uma 

influência importantíssima para o desenvolvimento de sua visão filosófica acerca 

da vida.  

Em Nietzsche, o ceticismo comparece atuando em duas frentes: sobre o 

filósofo e através do filósofo. Primeiro, sobre o filósofo, porque o contato com as 

teses céticas é fundamental para a sua mudança de perspectiva, tornando-lhe quase 

indiferente ao conteúdo dos argumentos dogmáticos, e possibilitando a ele um 

olhar crítico sobre eles e sobre seus efeitos no desenvolvimento da cultura 

ocidental; e segundo, através do filósofo, visto que por ele o ceticismo é 

reinventado e toma tons de suas próprias preocupações e discussões. 

O que se segue não é uma tentativa de sistematizar as abordagens de 

Nietzsche sobre o ceticismo, mas discutir como o ceticismo colabora para o 

desenvolvimento de sua tarefa filosófica de criação e experimentação, presente 

fortemente no período tardio de sua obra1. Neste contexto, será útil, 

primeiramente, analisarmos como se desenvolve no pensamento nietzschiano o 

tema da verdade; ou seja, qual é o trato que o filósofo alemão dá a este tema. Güntel 

Abel, chama-nos a atenção para o fato de a palavra “Verdade” ser a palavra chave 

da filosofia ocidental (ABEL, 2005, p. 179), que em Nietzsche ganha uma discussão 

de várias faces, as quais buscaremos salientar. 

Na sequência, nossa intenção será apresentar como a presença do ceticismo 

nas obras de Nietzsche é ambígua, visto que não são poucas as vezes que o filósofo 

realiza críticas a esta tradição, da mesma forma que não são poucas as vezes que ele 

realiza elogios a ela. Uma das motivações para a ambiguidade encontrada nesta 

relação se deve ao fato de que o corpus de Nietzsche dedicado ao ceticismo não é 

tão extenso ou proeminente como aquele dedicado a Sócrates e Platão, por 

exemplo. Outra motivação para isto é o fato de que, apesar de encontrarmos várias 

passagens em que Nietzsche utiliza os termos “cético” e “ceticismo”, não é claro que 

ele esteja se referindo ao ceticismo filosófico (BETT, 2000, p. 67).   

 Por fim, após apresentarmos a ambiguidade constante na relação do 

filósofo alemão com o ceticismo, a proposta será, partindo de textos da obra tardia 

                                                         

1 “Obra tardia” é uma das maneiras de se referir ao período de 1882 a 1888, marcado pelas publicações 
de Assim falou Zaratustra, Além de bem e mal, Genealogia da moral, O Crepúsculo dos ídolos, O 
anticristo, Ecce homo, por exemplo. 
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de Nietzsche, como Além de bem e mal e O anticristo, reivindicarmos uma certa 

conciliação do filósofo para com esta tradição. Como veremos, nas obras deste 

período, o filósofo reclama para si um ceticismo “viril” e “experimental” (BM, 

§209-211)2, o que contraria o temperamento do cético grego que, segundo ele, é 

marcado por uma paralização da vontade de vida (KSA XIII, 15 [58]). 

Por fim, ao propormos este itinerário, esperamos que, de alguma maneira, 

fique claro que a importância de se pensar a relação entre Nietzsche e o ceticismo 

não é de maneira alguma lateral, mas extremamente importante para 

compreendermos sua filosofia, suas interações e discussões com a tradição, bem 

como os desdobramentos que daí se seguem.  

 

 

1- A QUESTÃO DA VERDADE 

 

Já chamaram meus livros de uma escola da suspeita, mais 
ainda do desprezo, felizmente também da coragem, até mesmo 

da temeridade. De fato, eu mesmo não acredito que alguém, 
alguma vez, tenta olhado para o mundo com mais profunda 

suspeita (HH, Prefácio § 1). 
 

Quando tratamos do desenvolvimento da filosofia no Ocidente, 

constatamos que ela foi edificada sobre uma perspectiva de leitura da realidade. 

Tal perspectiva, analisada em seu âmago, apresenta que a crença na verdade foi o 

grande alicerce fundante do pensamento ocidental. Desde discussões acerca da 

moral e da ética até discussões que tocam à validade do conhecimento científico, 

todas elas estão relacionadas, em alguma medida, ao problema da verdade. Desta 

maneira, não faltam filósofos e perspectivas que têm como objetivo definir, afinal, 

o que é a verdade3. Entre eles, porém, com uma posição que destoa da grande 

                                                         

2 Adotamos a convenção proposta pelos Cadernos Nietzsche de citação das obras de Nietzsche 
utilizadas. Desta maneira, as abreviações utilizadas neste trabalho são as seguintes: KSA = Sämtliche 
Werke. Kritische Studienausgabe; KGW = Sämtliche Werke. Kritische Gesamtausgabe; BVN = 
Cartas de Nietzsche (conforme a eKGWB); AC = O anticristo; GM = Genealogia da moral; HH = 
Humano, demasiado humano; GC = A Gaia Ciência; BM = Além do bem e do mal; EC = Ecce homo; 
VM = Sobre verdade e mentira. Outra abreviação utilizada é HP = Hipotiposes pirrônicas, de Sexto 
Empírico. 

3 A palavra verdade pode ser compreendida na filosofia, geralmente, de três maneiras: como 
concordância, como autojustificação e como resultado de uma determinada atividade filosófica. 
Independente da forma como se prefira compreendê-la, o pressuposto que se tem é de que não 
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maioria, encontra-se Nietzsche, para quem a verdade não é um objeto simples de se 

definir. 

Desde já, devemos partir do princípio de que para Nietzsche é clara a sua 

tarefa – que se relaciona com todo o seu construto filosófico – de colocar em 

questão, experimentalmente, o valor da verdade, como ele nos apresenta na 

Genealogia da moral (GM III, §24). Retornando a um ponto posto anteriormente, 

falar da verdade em Nietzsche não é algo simples, dada a quantidade de 

significados que esta palavra ganha em suas elucubrações. Dentre as formas de 

Nietzsche tratar o tema da verdade, nesta seção, buscaremos salientar uma: a 

verdade não como um valor lógico, mas como um valor moral. 

Quando Nietzsche, na Genealogia da moral, afirma que se deve colocar 

em questão o valor da verdade, isto não significa que se deva considerar válida ou 

não uma concepção acerca daquilo que é tomado como verdade; não se trata de 

realizar uma substituição de uma compreensão por outra. Muito pelo contrário, 

conforme aponta Güntel Abel, “é a arquitetura do questionamento mesma do 

sentido da verdade, que é reinterpretada” (ABEL, 2005, p. 180). Com isto, ao pensar 

a questão da verdade em Nietzsche, temos de perceber que o filósofo ultrapassa 

aquela configuração antinômica existente entre os conceitos – fruto da 

idiossincrasia filosófica (bem e mal, bom e ruim, verdadeiro e falso) – e apresenta 

a verdade (a afirmação acerca da verdade) não como um ato que diz respeito a uma 

manifestação pelo uso da razão, tampouco como desvelamento de uma realidade 

metafísica – uma interpretação –, mas como um processo (KSA VII, 2 [151]). E já 

aqui, temos exposta a intenção nietzschiana de efetuar uma crítica radical à 

metafísica. “O ato de verdade” passa a ser compreendido como um acontecimento 

(STEGMAIER, 2013, p. 49); em outras palavras, aquilo que é definido como 

verdade perde sua estabilidade fixa, tendo em vista que “não há nenhuma verdade” 

(KGW VIII, 2 [108] ‘tradução nossa’). 

 

Verdade não é, por conseguinte, algo que existiria aí e poderia ser 
encontrado ou descoberto, mas sim algo a ser criado e que dá nome a um 
processo, mais ainda, a uma vontade de subjugar que, em si, não tem fim: 
insinuar a verdade como um processos in infinitum, um determinar ativo, 
não um tomar-consciência de algo <que> seria ‘em si’ fixo e determinado. 

                                                         

existem muitas verdades, mas apenas uma, para a qual se voltam todos os esforços argumentativos 
a fim de alcançá-la. 
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Eis um lema (Wort) para a “vontade de poder” (KGW VIII, 9 [91] 
‘tradução nossa’). 

 

Como compreende Nietzsche o que é a verdade neste fragmento, ela é uma 

representação de uma vontade: vontade de verdade. Adi Parush, partindo desta 

interpretação, propõe que a vontade de verdade não designa um fenômeno 

epistemológico, como a busca de uma verdade pragmática, mas como busca de uma 

determinada forma de vida (PARUSH, 1976, p. 529). Assim, temos de compreender 

que esta vontade de verdade se encontra relacionada negativamente com a vontade 

de poder, pois enquanto Nietzsche desenvolve a doutrina da vontade de poder 

como uma alternativa à metafísica (KGW VIII, 14 [81]), a vontade de verdade tem 

como princípio preservar uma realidade por meio da imposição de significados 

(KAIN, 1983, p. 369-370). Logo, ao tomar a vontade de verdade como um ponto a ser 

discutido, tem-se de ter claro que o que ela designa não é outra coisa senão uma 

vida que toma como princípio a crença de que não há nada mais importante do que 

o verdadeiro. Roberto Machado compreende que uma vida que tem como 

pressuposto a vontade de verdade é aquela em que o verdadeiro é tomado como 

superior ao falso, em que a verdade é um valor superior. Em suma, que a vontade 

de verdade é a expressão de uma vontade negativa de potência (MACHADO, 2017, 

p. 15). 

Se a reconstrução feita aqui estiver correta, e a vontade de verdade 

designar uma vontade de uma determinada maneira de existência, quando nos 

deparamos com a defesa de uma verdade ou de um caminho a se chegar a ela, o que 

devemos investigar é qual tipo de vida que se está buscando. Outrossim, a vontade 

de verdade pode ser compreendida como um dos fenômenos pelos quais vem a 

público uma necessidade, em virtude da conservação de um determinado tipo de 

vida. Para o filósofo alemão, todo conhecimento, e com ele a vontade de verdade, 

envolve uma projeção de uma perspectiva (KAIN, 1983, p. 367) ou, em outras 

palavras, todas as regras que delimitam o complexo da verdade passam a ser vistas 

como convenções, estruturas, que buscam impor disciplina através do intelecto4. 

                                                         

4 Rogério Lopes, sobre este aspecto, defende que Nietzsche explora a hipótese contratualista. “Num 
hipotético estado de natureza haveria uma espécie de uso privado do intelecto, como uma faculdade 
de representações para fins de sobrevivência do indivíduo. [...] o contrato equivale ao 
estabelecimento de um mundo comum, sancionado por regras que garantem a uniformidade das 
representações por meio de uma homogeneidade nas designações” (LOPES, 2006, p. 72). 
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Enquanto o indivíduo, num estado natural das coisas, quer preservar-se 
contra outros indivíduos, ele geralmente se vale do intelecto apenas para 
a dissimulação: mas, porque o homem quer, ao mesmo tempo, existir 
socialmente e em rebanho, por necessidade e tédio, ele necessita de um 
acordo de paz e empenha-se então para que a mais cruel bellum omnium 
contra omnes ao menos desapareça de seu mundo. Esse acordo de paz traz 
consigo, porém, algo que parece ser o primeiro passo rumo à obtenção 
daquele misterioso impulso à verdade (VM, p. 29).  

 

Nietzsche vai além de qualquer lógica binária em se tratando de qualquer 

assunto que envolva a verdade. Nietzsche admite que a verdade é um valor e, em 

certa medida, a filosofia nietzschiana tem como o centro de suas discussões o tema 

do valor (MACHADO, 2017, p. 16). Com isso, quando dizemos de uma verdade, 

dizemos, também, de um valor engendrado sob uma determinada perspectiva – 

determinada avaliação – que, em suma, carrega uma vontade. Assim, expressa o 

filósofo alemão que se a verdade é definida por perspectivas, o mundo que 

nomeamos como realidade, nada mais é que aparência. 

A fundo, quando tomamos esta concepção como ponto de partida, outra 

questão que nos acomete é: o que há por de trás da ânsia pelo conhecimento? 

Nietzsche vê nessa vontade um tipo de homem que busca a tranquilidade, haja vista 

que “[c]onhecer também é ter o controle sobre o que se conhece, o que transmite a 

sensação de paz e uma postura de se poder ditar a verdade” (DE SOUSA, 2011, p. 

32). No âmago de nossa consciência da realidade – ou pelo menos daquilo que 

acreditamos ser consciência da realidade ou de qualquer outra coisa –, estamos 

envoltos por um dogmatismo inconsciente (GIACOIA JÚNIOR, 1997, p. 128). Em 

Além de bem e mal, em seu prefácio, Nietzsche chega a afirmar que a história da 

Filosofia é a história da vontade de verdade (BM, § 1). 

Não obstante, contrário ao que parece, Nietzsche não é um falabilista 

empírico, para quem nenhuma declaração é possível (PARUSH, 1976, p. 526). O 

filósofo, apesar de rechaçar a crença na existência de uma verdade universal, não 

nega a possibilidade de verdades possíveis, a depender da perspectiva em que se está 

afirmando-as (MAGNUS, 1980, p. 265). Nietzsche não defende que não exista uma 

verdade; para ele “há uma verdade, não absoluta, mas criada” (BELLORO, 2015, p. 

67 ‘tradução nossa’). 

Destarte, isso nos impossibilita alinhar Nietzsche aos filósofos dogmáticos 

– ao menos aos dogmáticos “positivos”. Com isto, na próxima seção buscaremos 
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discutir a presença e a relação de Nietzsche com o ceticismo. Aí, o pano de fundo 

de nossa discussão será a compreensão nietzschiana acerca da verdade, exposta nesta 

seção, bem como a sua compreensão acerca do tipo cético (principalmente antigo). 

 

 

2- A AMBIGUIDADE DO CETICISMO EM NIETZSCHE 

 

O novo em nossa posição atual perante a filosofia é uma 
convicção que nenhuma época jamais teve: a de que nós não 

temos a verdade. Todos os homens do passado “tinham a 
verdade”: até mesmo os céticos (KGW V, 3 [19] ‘tradução nossa’). 

 

Por meio de trabalhos como o realizado por Rogério Lopes em sua tese 

doutoral, intitulada Ceticismo e vida contemplativa em Nietzsche (2008), a questão 

sobre se Nietzsche sofreu influências do ceticismo pode ser considerada como 

respondida positivamente. Estudos acerca da influência do ceticismo sobre ele 

demonstram seu crescente interesse pelo ceticismo a partir do ano de 18665. Apesar 

de esta constatação positiva, a relação de Nietzsche com o ceticismo não é nada 

simples. Qualquer pessoa que tenha um certo contato com a obra nietzschiana e 

com ceticismo pode encontrar similitudes entre suas filosofias, bem como diversas 

referências a eles. Estas referências, apesar de demonstrarem o seu conhecimento 

sobre o ceticismo, trazem um problema ao leitor por serem ambíguas.  De qualquer 

maneira, seja nas afirmações explicitas seja nas implícitas de Nietzsche sobre o 

ceticismo, encontramos a sua influência sobre ele. Neste sentido, sobre a questão se 

Nietzsche é um cético? A resposta é sim e não (CLARK, 1990, p. 60); e é isto que 

buscaremos evidenciar nesta seção6. 

Preliminarmente, antes de nos embrenharmos nas compressões do filósofo 

alemão sobre o ceticismo e os céticos, parece-nos de grande valia perceber como o 

ceticismo é compreendido desde a visão de um cético. Nossa referência aqui é o 

                                                         

5 Tanto Lopes (2008) quanto Sommer (2006) apontam para pontos de contato de Nietzsche com o 
ceticismo, que vão desde o seu período de formação até períodos posteriores (LOPES, 2008, p. 33-34; 
SOMMER, 2006, p. 259). Cf. também BETT, R. Nietzsche on the Skeptics and Nietzsche as Skeptic. 
In: Archiv für Geschichte de Philosophie. v. 82, n. 1, p. 62-86, 2000. 

6 Nossa posição neste texto tende a corroborar a leitura de Raoul Richter, em seu texto Der 
Skeptizismus in der Philosophie und seine Überwindung, de 1908, no qual, apesar de o autor colocar 
Nietzsche e os céticos em polos distintos, não deixa de afirmar Nietzsche como um cético 
(RICHTER, 1908, p. 463). 



Coletânea de textos do I Seminário Internacional “Nietzsche nos Pampas” |  102 

 

 

texto de Sexto Empírico7, Hipotiposes pirrônicas, em seu primeiro livro, no qual o 

autor apresenta a diferença entre os sistemas filosóficos existentes no período em 

que viveu: 

 

O resultado natural de qualquer investigação é que aquele que investiga 
ou bem encontra aquilo que busca, ou bem nega que seja encontrável e 
confessa ser inapreensível, ou ainda, persistem em sua busca. O mesmo 
ocorre com as investigações filosóficas, e é provavelmente por isso que 
alguns afirmam ter descoberto a verdade, outros que a verdade não pode 
ser apreendida, enquanto outros continuam buscando. Aqueles que 
afirmam ter descoberto a verdade sãos os “dogmáticos”, assim chamados 
especialmente Aristóteles, por exemplo, Epicuro, os estóicos e alguns 
outros. Clitômaco, Carnéades e outros acadêmicos consideram a verdade 
inapreensível, e os céticos continuam buscando. Portanto, parece razoável 
manter que há três tipos de filosofia: a dogmática, a acadêmica e a cética 
(SEXTUS, 1997, p. 115). 
 

O ceticismo é entendido como um movimento filosófico que surgiu na 

Grécia antiga, por volta do século III a.C., tendo como marca a radicalização do 

exame crítico filosófico (BROCHARD, 2009, p. 7). Neste sentido, o “ataque 

negativo de Nietzsche à verdade ecoa do ceticismo antigo” (KAIN, 1983, p. 383 

‘tradução nossa’), porém, ele não ocorre da mesma maneira. 

Em Ecce homo, Nietzsche realiza um comentário acerca de sua leitura do 

livro de Victor Brochard, Les Sceptiques Grecs (1887), elogiando aos céticos por 

serem “o único tipo respeitável entre essa gente cheia de duplicidade – de 

quintuplicidade – que são os filósofos” (EH, ”Por que sou tão inteligente, §3). 

Ainda, em outras passagens de sua obra, encontramos elogios aos céticos, como, por 

exemplo, nos textos de A gaia ciência, aforismos 122 e 358; de Além de bem e mal, 

aforismo 54; da Genealogia da moral, na terceira dissertação, aforismo 24; de O 

anticristo, nos parágrafos 12 e 24. Porém, também, não são poucas as vezes que 

localizamos críticas ao ceticismo e aos céticos, como ocorre em Além de bem e mal, 

aforismo 208; e nos fragmentos póstumos8. 

Pensando a visão negativa que Nietzsche possui sobre céticos, ela vem de 

posições que o filósofo não assume para si. A primeira, que envolve um sentido 

epistemológico, diz respeito ao fato de que, para nosso filósofo, os céticos ainda 

mantêm a crença em uma verdade incondicionada, como ocorre com os céticos 

                                                         

7 Sexto viveu possivelmente entres os séculos I e II d. C. 
8 Cf. KSA VII, 5 [21]; XIII, 15 [58]. 
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acadêmicos, o que pode ser logo percebido no texto do Hipotiposes, quando Sexto 

compara os sistemas filosóficos (SEXTUS, 1997, p. 115). Já acerca do pirronismo, não 

são poucas as vezes que Nietzsche, ao se referir Pirro de Élis9, o chama de decadente 

e budista, afirmando que o proceder do pirrônico leva à uma filosofia da 

paralisação da vontade de vida (KSA XIII, 14 [129]; XIII, 15 [58]; XIII, 14 [99]) e, por 

isso, inadequada10. 

Seja como for, fica claro que, apesar de o ceticismo não ser o tema central 

da obra de Nietzsche, ou mesmo ser extenso tal qual sua discussão sobre o 

platonismo, por exemplo, é inegável que ele possuía um conhecimento 

considerável sobre o ceticismo grego e suas apropriações durante a história da 

filosofia e, por isso, é inegável, também, que ele sofre influências desta tradição 

para a elaboração de sua filosofia11. No entanto, o seu tom cético não se identifica 

com outras versões, antigas e modernas, do ceticismo. Se quisermos compreender 

qual é o ceticismo que Nietzsche prescreve para si, ele nos dá pistas quando afirma: 

“Ceticismo! Sim, mas um ceticismo de experimentos (KSA IX, 6 [356])12. 

As passagens supracitadas nos possibilitam compreender em que sentido 

há ambiguidade na apreensão que Nietzsche possui do ceticismo: ao mesmo tempo 

em que ele rechaça o ceticismo, compreendido como uma paralização da vontade, 

ele também reclama para si um ceticismo que possibilita a experimentação. Isto é 

importante, dado que quando falamos de ceticismo em Nietzsche, ele não possui a 

significação que possui na obra de vários filósofos modernos, como René 

Descartes, David Hume e outros, nas quais ele é entendido apenas como uma 

ferramenta epistemológica (versão epistemológica do ceticismo). Em Nietzsche, o 

ceticismo tem papel fundamental, também, para as suas compreensões acerca de 

questões básicas sobre a vida (PARUSH, 1976, p. 523-524). 

A compreensão do ceticismo presente em Nietzsche não se dá por acaso, 

mas sim graças à forma como o filósofo alemão compreende o que é ser filósofo. 

                                                         

9 Viveu, possivelmente, no século IV a.C. 
10 Para Nietzsche, o cético pirrônico cai na armadilha de apenas suspender o juízo e não realizar 

nenhuma afirmação positiva. Diferente do que ocorre com o cético pirrônico, Nietzsche possui 
objetivos assertivos; ou seja, ele realiza afirmações, o que faz com que sua posição não se 
compatibilize com a dos céticos antigos, chegando a afirmar que a ataraxia cética paralisa a vontade 
(BM, § 208). Cf. BETT, 2000, p. 78; SOMMER, 2006, p. 265; PARUSH, 1976, p. 537. 

11 Por ser filólogo de formação, Nietzsche possuía um vasto conhecimento acerca da cultura e da 
filosofia grega antiga. Lembramos que ao longo da década de 70 Nietzsche ofereceu preleções 
acerca dos filósofos pré-socráticos e sobre os diálogos de Platão, na Universidade de Basel.   

12 Cf. KSA IX, 6 [442]. 
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Utilizando-se de si como campo de experimentação para a construção da imagem 

do filósofo, Nietzsche compreende a necessidade de não se apegar à verdade, mas 

se utilizar das várias informações e posições em favor do seu serviço, conforme ele 

nos lembra em Além de bem e mal:  

 

Talvez para a educação do verdadeiro filósofo convirá que recorra e passe 
todos os degraus em que se detiveram aqueles trabalhadores científicos da 
filosofia; talvez deva ser crítico e cético, e dogmático, e adivinhador de 
charadas, e moralista, e vidente, e “espírito livre”, percorrendo todo o 
recinto dos valores humanos e das avaliações de valor, para desfrutar de 
mil olhos e de mil consciências da altura para aquela longitude, da 
profundidade para aquela altura, do ângulo para aquela amplidão. Mas 
tudo isso não é senão uma condição preliminar de sua tarefa: a tarefa em 
si exige outra coisa muito diferente, a criação dos valores (BM, § 211). 

 

Nestes termos, ser cético – ser um cético nietzschiano –, significa tornar-se 

um espírito livre, recusando cair na “tentação” da necessidade de qualquer 

absoluto, de qualquer compreensão e postura estanques. Ao lançar mão desta 

posição, o ceticismo de Nietzsche deve ser visto como uma abertura à criatividade. 

Ao rejeitar a possibilidade de se suspender o juízo de maneira total, é fundamental 

que o ceticismo, em sua versão nietzschiana, seja percebido como a autoconsciência 

da impossibilidade de se tomar perspectivas como absolutas. Em outras palavras, 

“[p]ara ser um cético nietzschiano, é preciso superar a necessidade de ideias 

absolutas (MITCHESON, 2017, p. 76 ‘tradução nossa’). 

Destarte, a filosofia de Nietzsche deve ser compreendida como uma 

tentativa de libertar a criatividade humana e, por isso, ele se posiciona contrário a 

toda regulamentação da metafísica em suas várias representações (moral, religião, 

etc.). Nietzsche não se pretende à uma filosofia teleológica, o que se pode perceber 

pelo fato de não haver em seu pensamento nenhuma determinação interna e 

normativa que prescreva uma perspectiva, pois, em si, o próprio ato de prescrever 

limitaria o ato criador (SOMMER, 2014, p. 13). 

O tema da criação, apesar de não ser recorrente na literatura nietzschiana, 

toma o centro de suas discussões a partir do último período de sua obra, sob a 

perspectiva da “transvaloração dos valores”, que surge em sua obra Além de bem e 

mal, de 1886 (BM, §203, 211). Isto posto, partindo do pressuposto de que o 

desenvolvimento da filosofia de Nietzsche se dá em uma evolução constante de 

sua relação com o ceticismo e dos desdobramentos que se dão a partir desta relação, 

como seria possível alinhar o ceticismo com a tarefa de transvalorar, cara ao 
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filósofo alemão em sua obra tardia? Questão que pretendemos que nos guie na 

reflexão que se seguirá na próxima seção. 

 

 

3- OBRA TARDIA: UMA RECONCILIAÇÃO COM O CETICISMO? 

 

Alargar o futuro a sua mão criadora, e tudo o que é, e tudo o 
que foi, tornar-se para eles um meio, um instrumento, um 
martelo. Seu proceder equivale a criar, seu criar equivale a 

legislar, sua vontade da verdade equivale à vontade de 
potência. Existem hoje semelhantes filósofos? Já havia tais 

filósofos? Não é necessário que existam? (BM, §211). 
 

Se no período intermediário dos escritos de Nietzsche ele se refere por 

diversas vezes ao ceticismo, porém de forma ambígua, em sua obra tardia a 

frequência de referências diminui. Richard Bett, no texto Nietzsche on the Skeptics 

and Nietzsche as skeptic (2000), defende que há diferenças entre a presença do 

ceticismo nestes dois períodos. A primeira é que as avaliações que Nietzsche realiza 

do ceticismo na obra madura passam a ser mais francas. A segunda é que o ceticismo 

passa a ser visto como uma necessidade, como podemos notar no aforismo 211 de 

Além de bem e mal, diferentemente do que vinha ocorrendo nas obras anteriores 

(BETT, 2000, p. 79). Isto não significa que neste período não haja críticas erigidas 

pelo filósofo ao ceticismo, elas existem, como se pode perceber nos aforismos 208 

e 209 de Além de bem e mal. Entretanto, neste período, Nietzsche já possui clareza 

acerca de suas intenções literárias e, neste sentido, a controvérsia presente nas 

afirmações e utilizações que ele realiza do ceticismo têm agora um objetivo, seja 

qual for, que é publicar uma obra capital, sob o título “A vontade de poder. Ensaio 

de transvaloração dos valores” (GM III, §27), o que de fato não ocorreu13. 

Deixado de lado o projeto de escrever a obra “A vontade de poder. Ensaio 

de Transvaloração dos valores”, em 1888, Nietzsche acredita ter realizado o seu 

                                                         

13 Cf. RUBIRA, L. A tarefa de transvaloração: esclarecimentos a partir da correspondência de 
Nietzsche em 1888. In: Discurso. v. 1, n. 2, p. 135-154, 2018. 
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projeto de Transvaloração em O anticristo, conforme podemos notar em missiva a 

Paul Deussen, de 26 de novembro de 188814: 

 

Minha vida agora alcança seu ápice: mais alguns anos, e a terra tremerá 
com tremendos relâmpagos. – Juro que tenho forças para alterar a 
cronologia. – Não há nada que hoje permaneça que não desmorone, eu sou 
mais dinamite que um ser humano. – Minha Transvaloração de todos os 
valores, com o título principal de O ANTICRISTO, está terminada (BVN 
1888, 1159 ‘tradução nossa’). 
 

Na referida obra, Nietzsche realiza comentários ao ceticismo (AC, §12, 54). 

Particularmente, no parágrafo 54, o autor não apenas traça elogios ao ceticismo, 

como ocorre no parágrafo 12, mas afirma: “[n]ão nos enganemos: grandes espíritos 

são céticos. Zaratustra é um cético”. Nota-se, ainda, que o ceticismo, nesta obra, 

neste parágrafo, se encontra vinculado a uma posição afirmativa, na qual busca-se 

a experimentação de convicções, porém como um meio. Desta forma, o ceticismo a 

que Nietzsche se aproxima é um tipo de filosofia que propicia o querer. Isto 

significa que quando o autor alemão afirma um certo tipo de ephexis, ela não é 

tratada como um fim, mas como um meio para se criar interpretações do mundo e 

de si (WOTLING, 2010, p. 114). 

A quintessência da relação de Nietzsche com o ceticismo, e nos termos 

propostos nesta seção, a conciliação operada por ele para com o ceticismo, não 

significa um acatamento das posições céticas antigas e modernas de forma integral. 

De qualquer maneira, ao se tentar relacionar o filósofo alemão com o ceticismo, 

devem-se deixar de lado as interpretações historicamente firmadas acerca desta 

tradição filosófica (SOMMER, 2006, p. 2660. Com isso, temos a seguinte 

proposição: se o ceticismo não nos servir para questionarmos nossas crenças, para 

dissecar aquilo que se encontra por detrás de construções de conhecimento e moral 

que sublimam aquilo que somos – aquilo que é o ser humano – e, com isso, nos 

capacitar para a criação de novas maneiras de viver e ser, ele deve ser rechaçado. 

Diferentemente do “cético tradicional”, Nietzsche tem objetivos positivos e sua 

linguagem e atuação filosófica são propositivas. Se, como vimos, ele desfere críticas 

ao ceticismo antigo, acusando-lhe de paralisar a vontade (principalmente o 

                                                         

14 A citação de cartas segue a organização de Paolo D’Iorio com base no trabalho de Colli e Montinari 
disponibilizadas no portal Nietzsche Source (www.nietzschesource.org). A edição eKGWB 
apresenta, além das cartas, diversas correções filológicas em relação à KSA e a KSB. 
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pirronismo) (BM, §208), ele reclama para si – como uma necessidade – um ceticismo 

de outra natureza; um ceticismo forte, que cria valores (BM, §209-211).   

Assim, é necessário reconhecer que o ceticismo em Nietzsche possui, ao seu 

modo, um papel terapêutico, capaz de curar e tornar saudável (MITCHESON, 

2017, p. 68). O ceticismo na obra nietzschiana não pode ser compreendido como 

estando distante daquilo que é a essência de seu esforço por criar uma filosofia da 

vitalidade. Sommer defende que neste período – na obra tardia – há a presença de 

um “ceticismo criador” (SOMMER, 2014, p. 25-26).  

Em O anticristo culmina uma avaliação positiva do ceticismo enquanto há 

um movimento de reavaliação dos valores (LOPES, 2008, p. 529). Por esse motivo, 

gostaríamos de retornar aos dois parágrafos de O anticristo (12, 54), já citados 

anteriormente. Vamos a eles: 

 

Ponho de lado alguns céticos, o tipo decente na história da filosofia: mas 
o restante não conhece as exigências primeiras da retidão intelectual. 
Fazem todos eles como as mulherzinhas, esses grandes entusiastas e 
prodígios – já tomam os “belos sentimentos” por argumentos, o “peito 
erguido” por um fole da divindade, a convicção por critério de verdade 
(AC, §12). 
 
Que ninguém se deixe induzir ao erro: grandes espíritos são céticos. 
Zaratustra é um cético. A força, a liberdade que vem da força e sobreforça 
do espírito, prova-se através do ceticismo. Homens de convicção não 
devem ser levados em conta em nada fundamental referente a valor e 
desvalor. Convicções são prisões. Eles não vêem longe o bastante, não 
vêem abaixo de si: mas, para poder falar sobre valor e desvalor, é preciso 
ver quinhentas convicções abaixo de si – atrás de si... Um espírito que quer 
coisas grandes, que quer também os meios para elas, é necessariamente um 
cético. Ser livre de todo tipo de convicção faz parte da força, poder olhar 
livremente... (AC, §54). 
 

No que diz respeito ao parágrafo 12, de pronto, vemos na sequência do 

texto a contraposição que o autor realiza entre os céticos e Kant, o que é revelador, 

dado que esclarece que O anticristo não é somente uma refutação às pretensões 

dogmáticas do cristianismo, mas também àquela defendida sob a égide da moral 

kantiana. Lopes, chama-nos a atenção para o fato de que neste parágrafo de O 

anticristo, o que Nietzsche estaria realizando é uma oposição do cético, como 

representante da integridade intelectual (o que estaria aproximando Nietzsche de 

uma posição levada a cabo pelo ceticismo acadêmico), ao filósofo de Königsberg, 

que era visto por ele como o último representante de uma apropriação indevida do 

ceticismo, em favor do cristianismo (LOPES, 2008, p. 534). 
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Por outro lado, Sommer, em seu minucioso comentário ao O anticristo, 

propõe que não só esta obra, mas as demais obras do período tardio de Nietzsche 

sejam lidas sob a luz do parágrafo 54 (SOMMER, 2000, p. 475-539). O intérprete 

alemão, partindo da leitura do §54, propõe que Nietzsche é um cético pirrônico e 

que seus argumentos possuem valor circunstancial; em outras palavras, que a defesa 

de argumentos realizada pelo autor de O anticristo muda, dependendo das 

circunstâncias e objetivos que o estariam movendo em cada momento (SOMMER, 

2000, p. 539). Lopes, apesar de concordar com o fato de não haver uma diferença 

entre as estratégias argumentativas utilizadas pelo cético pirrônico e por Nietzsche, 

aponta que são as motivações nietzschianas que o afastam do ceticismo pirrônico. 

Se o pirrônico procede com a suspensão do juízo, a sua intenção é alcançar a 

tranquilidade mental e uma moderação dos afetos, o que de maneira alguma é 

perseguido por Nietzsche (LOPES, 2008, p. 537).  

É profícuo, com isto, compreender que quando se fala de haver uma 

conciliação de Nietzsche com o ceticismo em sua obra tardia, ele se dá em três 

movimentos, diga-se assim, principalmente em O anticristo: o primeiro 

movimento, trata-se de criticar as apropriações indevidas do ceticismo ao longo da 

história da filosofia – leia-se modernidade –, o que pode ser percebido nos 

aforismos 10, 11, 12, 55, 61, em que erige críticas a Kant, e 5, onde realiza um 

comentário a Pascal; o segundo movimento, trata-se daquele em que se identifica 

o ceticismo que Nietzsche recomenda e reclama para si, o qual permite a 

experimentação e possibilita a criação; e o terceiro movimento, trata-se daquele em 

que se percebe a compreensão que o filósofo alemão possui do ceticismo grego, 

sem, por outro lado, condená-lo (LOPES, 2008, p. 544-545)15. 

Por fim, com tudo que foi exposto, nota-se que a relação de Nietzsche com 

o ceticismo passa por modulações, aproximações e distanciamentos durante toda a 

sua vida intelectualmente ativa. Esteve o ceticismo presente na crise instaurada no 

jovem filólogo, no período intermediário e, também, em seu período maduro, 

quando ele elabora “sua filosofia”, no qual o ceticismo esteve presente como um 

caminho que possibilita o ato criativo e não engessa a vontade humana, dando “o 

                                                         

15 Se no texto de O anticristo não encontramos críticas claras ao ceticismo grego, isto não ocorre nos 
póstumos. Em um fragmento de 1888 o ceticismo é definido como “resultado da decadência” (KSA 
XIII, 13 [86]). 
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direito de criar” (KSA X, 6 [1] ‘tradução nossa’). Exclama Nietzsche: “[e]u elogio 

todo ceticismo ao qual posso responder: “Tentemos!” (GC, §51). Seja qual for este 

ceticismo, ele é aquele que permite ao ser humano compreender-se senhor e servo 

de si, em favor de si – vocação dos “verdadeiros filósofos”, que não podem ser outra 

coisa senão “legisladores” (BM, §211). 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Pelo nosso itinerário, guiado pelas leituras realizadas pelos autores que se 

propuseram a tratar da problemática do ceticismo presente na obra e no 

pensamento nietzschianos, nos deparamos com a inevitável necessidade de se dar 

atenção à experiência do ceticismo pela qual passou Nietzsche. Dada esta atenção, 

o que se nota é que é primordial compreender que o ceticismo não é a defesa de 

uma posição unívoca frente à vida e às questões filosóficas e, por isso, podemos 

localizar semelhanças entre a filosofia nietzschiana e a cética, entre as quais 

podemos apontar a crítica ao dogmatismo e à sua pretensão universalizante de 

argumentos, conceitos e verdades. 

Outra questão que se nos apresenta é que para tratarmos da presença do 

ceticismo na obra tardia de Nietzsche, é preciso ter a consciência da existência de 

três posições suas sobre esta forma de filosofia, como pudemos ver anteriormente: 

aquela em que ele rechaça as apropriações indevidas presentes na longa história da 

filosofia no Ocidente – principalmente na modernidade; aquela em que é possível 

compreender o seu conhecimento do ceticismo grego e suas pretensões, as quais ele 

não prescreve ou mesmo toma para si, mas também não crítica ferrenhamente, ao 

menos nos textos publicados; e aquela em que vemos Nietzsche reclamando para si 

um novo tipo de ceticismo; um ceticismo de força, que propicia a criação e 

experimentação; que não toma qualquer consideração como possuidora de uma 

validade universal e nem como inválida, mas como um interpretação possível na 

tarefa de “tornar-se o que se é” (EH, Por que sou tão inteligente, §9).  

Por fim, este texto gostaria de ser lido como um estudo introdutório à 

uma pesquisa mais ampla. Certamente, houve pontos insuficientes e, em 
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decorrência disto, lacunas não preenchidas. Entretanto, espera-se que ele aponte 

para meandros pouco esclarecidos da obra nietzschiana a serem perscrutados. 
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PARA UMA HISTORICIZAÇÃO DA CAPACIDADE DE DOR 
 
 

Hailton Felipe Guiomarino 
 
 

Resumo 
Em um diálogo crítico com o pessimismo moderno, a seção 7 da segunda 
dissertação da Genealogia da Moral lança a hipótese da historicização da capacidade 
humana de dor (Schmerzfähigkeit), assentada nos históricos processos de 
abrandamento e moralização, pelos quais o ser humano teria aprendido a se 
envergonhar de seus instintos. Isso explicaria a insuportabilidade da dor, 
alegadamente identificada por Nietzsche na modernidade que lhe é 
contemporânea. Este trabalho desdobra a hipótese na direção de uma história da 
variação na capacidade humana de dor, a qual abrange, de modo genealogicamente 
descontínuo, o século XIX, o século XVIII, o século XVII francês, o 
Renascimento, o cristianismo, a Roma antiga, a época trágica dos gregos e a pré-
história. Objetiva-se mostrar como Nietzsche insere o pessimismo moderno no 
curso de tal história, de modo a relativizá-lo. Em vez de expressão da essência do 
mundo, o pessimismo moderno seria, antes, a perspectiva de uma cultura 
adoentada. 
 
Palavras-chave: Pessimismo. Dor. História. Abrandamento. Moralização. 
 
 
 
INTRODUÇÃO 

 

É, sem dúvida, provocativo que a inteira seção 7 da segunda dissertação da 

Genealogia da Moral seja dita em tom de “diga-se de passagem (nebenbei gesagt)”. Pois 

que, mesmo sendo um interlúdio argumentativo, é, no entanto, significativamente 

crucial para os propósitos de Nietzsche, uma vez que confronta o passado 

genealógico contado na seção 6 com o moderno pessimismo do século XIX. 

Provocativo também por outro motivo. Ao traçar o confronto, Nietzsche encontra 

momento oportuno para bem se explicar e evitar equívocos a seu respeito. A boa 

compreensão do filósofo é estabelecida por ele próprio de forma agonista, 

elencando o alvo com o qual não quer ser confundido: os pessimistas que lhe eram 

contemporâneos1. 

Após ter mostrado em que medida “a crueldade constituía o grande prazer 

festivo da humanidade antiga”2, Nietzsche cuida de afastar de sobre si a nuvem 

                                                         

1 Nominalmente: Schopenhauer e Mainländer. Cf. SOMMER, 2019, p. 281. 
2 GM II 6. 
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escura do pessimismo. As sanguinolentas violências de eras passadas não implicam 

necessariamente o juízo condenatório sobre a vida. A exposição nietzschiana do 

prazer na crueldade não é uma denúncia do gênero humano por vergonha dos 

instintos. É, isto sim, uma advertência. Enquanto os pessimistas enxergam no 

sofrimento um argumento contra a existência e o motivo de desconfiança diante 

da vida, “é bom recordar as épocas em que se julgava o contrário, porque não se 

prescindia do fazer-sofrer, e via-se nele um encanto de primeira ordem, um 

verdadeiro chamariz à vida”3. 

Se essas palavras situam Nietzsche longe da postura negadora da vida, 

tampouco justificam considerá-lo como – eis o outro equívoco – apologeta e 

romantizador da crueldade. A advertência nietzschiana cumpre o papel de 

relativizar o pessimismo, colocando-o em chave histórica. Um procedimento que é 

tanto mais eficaz quanto mais o seu alvo se pretende uma assertiva metafísica sobre 

a essência do mundo isenta de qualquer vir-a-ser e comparação. Então, observar o 

gradiente de transformações ao longo do tempo é decisivo menos para saber que se 

valorou diferente e mais para identificar por que se valorou diferente do que 

atualmente se faz. Trata-se da investigação pelas condições que tornaram possíveis 

certo modo de avaliação. Ao assim proceder, ter-se-ia tornado claro aos olhos de 

Nietzsche que condenações pessimistas “surgem apenas quando há o pântano que 

necessitam – refiro-me ao abrandamento e à moralização doentios, em virtude dos 

quais o bicho ‘homem’ aprende afinal a se envergonhar de seus instintos”4. 

O abrandamento é o processo pelo qual se amansa a selvageria do animal 

humano, refreando seus impulsos fortes e pungentes. Seu outro nome é 

domesticação (Zähmung). De par com esse processo estaria aquele outro, a 

moralização, pela qual se introjeta a obediência e submissão a valores que 

proscrevem, difamam e estigmatizam os insuprimíveis instintos humanos5. Não é 

com bons olhos que Nietzsche vê a ação conjunta de ambos os processos no ser 

humano: 

 

Mas nós, outros, ríamos quando um domador queria falar sobre seus 
animais "melhorados". – A domesticação da besta é conseguida, na maioria 
dos casos, mediante a danificação da besta: mesmo um ser humano 

                                                         

3 Idem, ibidem. 
4 Idem, ibidem. 
5 Cf. FP 1887, 10 [57] e GM II 21. 
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moralizado não é um ser humano melhor, mas apenas um ser humano 
enfraquecido, completamente castrado e arruinado. Mas é menos 
prejudicial...6  
 

O trecho citado pertence a um fragmento preparatório para a seção 2 de 

“Os melhoradores da humanidade”, de Crepúsculo dos ídolos. Uma comparação com 

a versão publicada é elucidativa a respeito do balanço geral dos dois processos aqui 

tratados: 

 

Chamar a domesticação de um animal sua “melhora” é, a nossos ouvidos, 
quase uma piada. Quem sabe o que acontece nas ménageries duvida que a 
besta seja ali “melhorada”. Ela é enfraquecida, tornada menos nociva; 
mediante o depressivo afeto do medo, mediante dor, fome, feridas, ela se 
torna uma besta doentia7. 
 

Digno de nota é a diferença no nome que se dá à besta domesticada. O que, 

lá, no fragmento, chama-se de “ser humano moralizado” é substituído, aqui, na 

obra publicada, por “besta doentia”. Não resta dúvidas: o ser humano resultante do 

processo de moralização e de abrandamento é sinônimo de adoentado. Esse 

adoecimento é especificado por Nietzsche na seção 21 da terceira dissertação da 

Genealogia da moral. Quando, então, traduz o “melhoramento” produzido pela 

medicina ascético-sacerdotal para sua perspectiva avaliadora e equipara o ser 

humano melhorado a algo enfraquecido, desencorajado e lesado, Nietzsche 

esclarece em que consiste, fisiologicamente, o êxito do empreendimento 

domesticador: em um “sistema nervoso arruinado”8. 

As patologias nervosas já eram estudadas à época de Nietzsche e, 

particularmente desde o século XVIII, já se conhecia a relação entre a estimulação 

nervosa e a sensibilidade à dor9. Sobremaneira, é na obra de Charles Feré que 

Nietzsche embasa suas proposições sobre uma maior excitabilidade à dor, oriunda 

                                                         

6 1888, 15 [55]. 
7 CI, os melhoradores da humanidade 2. 
8 GM III 21. 
9 Os estudos pioneiros pertencem ao britânico Francis Glisson, o qual é seguido, na Alemanha, por 

seu discípulo Albrecht von Haller, quem ajuda a moldar o léxico fisiológico das sensações físicas 
no corpo animal. Sob o nome de Sensibilität, von Haller descreveu o fenômeno de sensação e 
condução de estímulos aos nervos. É a este último que pertence a capacidade para sentir dor. Para a 
história das doutrinas médicas sobre a fisiologia da dor, cf. ECKART, W. „Alte und neue Konzepte 
in der Medizin“. In: Geschichte der Medizin. Heidelberg: Springer Verlag, 1998, p. 221-222; e 
BORSCHUNG, U. “Irritabilität, Reizbarkeit“. In: GERABEK, W. E.; HAAGE, B. D.; KEIL, G.; 
WEGNER, W. (Org.). Enzyklopädie Medizingeschichte. Band 2, H-N. Berlin/New York: De 
Gruyter, 2005, p. 681-682. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Werner_E._Gerabek
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de condições nervosas doentias10. Nesse âmbito de considerações fisiológicas sobre 

a doença, a relativização do pessimismo acima mencionada é radicalizada. 

Nietzsche não apenas insere o pessimismo no tempo, dando-lhe uma história, mas 

o insere no corpo, dando-lhe uma fisiologia.  

Com tal crítica, Nietzsche dispõe ante seus leitores a tese, segundo a qual 

é uma fisiologia tornada hiperexcitável pela moralização e pelo abrandamento 

aquilo que faz inflar as aflições pessoais até o ponto de se converterem em “dores 

do mundo” e se tornarem julgamentos gerais condenatórios. Ora, especialmente 

quando tal constructo teórico obedece ao fito de relativizar, pela via do argumento 

histórico-comparativo, aquilo que fora metafisicamente concebido como absoluto, 

torna-se premente uma exigência teórica: o cotejo com manifestações distintas 

daquela em apreço. Em nosso caso, referente à reprimenda da crueldade e do 

sofrimento, Nietzsche precisaria mostrar que, em épocas de outrora, “talvez (...) a 

dor não doesse como hoje”11. Isto é, seria preciso valer-se de casos ilustrativos da 

ausência de uma fisiologia hiperexcitável em épocas menos morais ou mesmo pré-

morais. O filósofo parece tender na direção desse programa teórico ao aventar a 

hipótese da historicização da capacidade de dor (Schmerzfähigkeit). 

A formulação da hipótese reza: “a curva da capacidade humana de dor 

parece de fato decair extraordinariamente, e quase de repente, assim que deixamos 

para trás os primeiros 10 mil ou 10 milhões de indivíduos da cultura superior 

(Übercultur)”12. Por outras palavras, se desconsiderássemos os indivíduos da cultura 

superior, isto é, os eruditos europeus modernos, em direção ao passado, poder-se-ia 

notar o decaimento na curva da capacidade humana para a dor. Quanto mais se 

recua, menos capazes de sentir dor seriam os seres humanos, logo, mais resistentes. 

Em contrapartida, levando o olhar para os tempos modernos, notar-se-ia uma 

hipersensibilidade à dor, isto é, os seres humanos teriam se tornado mais capazes de 

sentir dor.  

                                                         

10 Para o trânsito de temas e termos entre Nietzsche e Feré, Cf. SENA, A. Nietzsche, Feré e o tipo 
psicológico de Jesus em O Anticristo. In: Estudos Nietzsche, Curitiba, v. 4, n. 1, p. 3-24, jan./jun. 
2013. 

11 GM II 7. 
12 A hipótese é embasada pela leitura de L’homme et l’intelligence, de Charles Richet, do qual Nietzsche 

retira o exemplo de um médico que tratou negros vitimados por graves infecções internas, diante 
das quais não teriam se desesperado. Em que pese o indesculpável viés racista, para o argumento de 
Nietzsche, os negros são relevantes ao serem “tomados aqui como representantes do homem pré-
histórico” (GM II 7). Cf. SOMMER, 2019, p. 286. 
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A hipótese não especifica quais seriam as supostas épocas antigas de menor 

capacidade de dor. Apesar disso, em outros textos, Nietzsche parece identificar tais 

momentos históricos. Ele permite, assim, uma interpretação capaz de delinear um 

curso estratégico da variação na capacidade humana de dor. Os momentos chaves 

dessa história seriam: o século XIX, o século XVIII, o século XVII francês, o 

Renascimento, o medievo cristão, a Roma antiga, a época trágica dos gregos e, 

finalmente, a pré-história. Neste texto, exploraremos ilustrativamente cada um 

desses momentos. Procuraremos observar se Nietzsche é coerente com a 

consequência implicada por sua hipótese, qual seja, quanto menor a moralização e 

o abrandamento, menor seria também a capacidade de dor, e vice-versa. Ao final 

da exposição, nosso ajuizamento da empreitada nietzschiana buscará sopesá-la 

relativamente às estratégias de seu autor. 

 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

Reiteradas vezes Nietzsche expressa o diagnóstico de que a modernidade 

de seu tempo padece de hipersensibilidade à dor. Uma de suas formulações13 

apresenta a “sensibilidade excessiva” (übergrosse Empfindlichkeit) como “autêntica 

aflição da era atual”, cujas consequências são maior insuportabilidade à dor, 

inexperiência geral nas dores do corpo e da alma e exacerbação da dor à objeção 

contra a existência. Outra formulação, desta vez de uma anotação pessoal, afirma 

que “a modernidade” seria caracterizada por uma “sensibilidade (Sensibilität) 

indizivelmente mais irritável (reizbarer) (– sob o ornamento moralista enquanto o 

aumento da compaixão –)”14. Em que pese essas afirmações, a modernidade, porém, 

não é um bloco homogêneo. Um fragmento póstumo de 1886 distingue o século 

XIX do XVIII ao sumarizar da seguinte maneira a “nossa situação”. 

 

O bem-estar faz a sensibilidade (Sensibilität) crescer; sofre-se dos menores 
sofrimentos; nosso corpo está melhor protegido, nossa alma mais doente. 
A igualdade, a vida confortável, a liberdade de pensamento - mas ao 
mesmo tempo l’envie haineuse, la fureur de parvenir, l’impatience du 
présent, le besoin du luxe, l’instabilité des gouvernements, les souffrances du 
doute et de la recherche [a odiosa inveja, a fúria por conquistar, a 

                                                         

13 GC 48. 
14 1887, 10 [18]. 
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impaciência do presente, a necessidade de luxo, a instabilidade dos 
governos, o sofrimento da dúvida e da pesquisa]. 
– Perde-se tanto quanto se ganha –  
Um cidadão de 1850, comparado com o de 1750, é mais feliz? moins opprimé, 
plus instruit, mieux fourni de bien-être, mas não plus gai - - - [menos 
oprimido, mais educado, melhor provido de bem-estar, mas não mais 
alegre - - -]15 

 

O fragmento mostra a relação entre os benefícios da civilização e o 

aumento da sensibilidade à dor numa crítica que acaba por relativizar esses 

benefícios. Com condições de vida mais pacíficas, haveria um aumento na 

sensibilidade, de modo que se estaria mais suscetível ao sofrimento. O século XIX, 

principalmente o período contemporâneo a Nietzsche, seria o mais ilustrativo a 

respeito. Em Crepúsculo dos ídolos, o filósofo toma como “fato”, que se vive “agora, 

sob o mais brando regime de costumes que já vigorou na Terra, ao menos na 

Europa” 16. A ser assim, consequência lógica, corresponde o diagnóstico, segundo o 

qual “em quase toda a Europa de hoje há uma doentia sensibilidade e excitabilidade 

para a dor (krankhafte Empfindlichkeit und Reizbarkeit für Schmerz)”17. 

Abrandado e encerrado em condições de vida pacíficas, o indivíduo do 

século XIX está, em geral, mais protegido contra perigos que o do século XVIII. 

Não há necessidade de agressividade, dureza e superação. Os instintos atrofiam. 

Menos preparado, o corpo cede aos menores estímulos aversivos. Eis porque o 

cidadão do século XIX (1850) sofreria mais que o do XVIII (1750). Isso dá a entender 

que o aspecto geral deste último século seria o da dureza, com indivíduos 

resistentes, habituados à rapacidade porque em constante perigo interno e externo. 

Mas não se pode perder de vista o procedimento comparativo. A gradação só se 

sustenta apenas na relação com o século XIX. Se o referencial da comparação muda, 

outras apreciações surgem.  

                                                         

15 FP 1886, 7 [7], tradução nossa. O fragmento é um excerto de “Viagem ao Pirineus”, de Hyppolite 
Taine. Aparentemente, Nietzsche traduziu-o parcialmente para o alemão, ao transcrevê-lo para seus 
cadernos, ou consultou uma tradução alemã ao mesmo tempo em que optou por manter partes do 
original francês na transcrição. De todo modo, Nietsche suprimiu uma parte do excerto. No trecho 
citado, taine se refere especificamente a Revolução Francesa. Nietzsche, que retirou essa referência, 
parece pretender generalizar para um diagnóstico da modernidade, independente de um 
acontecimento particular. Cf. TAINE, H. Voyage aux Pyrénées. 2 ed. Paris: Maison d’Edition 
Maxtor, 1858, p. 175. Uma versão mais curta da ideia exposta no fragmento já está presente no 
apontamento 1883, 7 [83]: “o quanto vivemos no sentimento de bem-estar, revela-se no fato de que a 
dor é sentida muito mais forte que o prazer individual” (tradução nossa). 

16 CI, incursões de um extemporâneo 45. 
17 BM 293. 
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Assim, por exemplo, no fragmento 1887, 9 [146], Nietzsche adverte: “Deve-

se comparar o ser humano do século XVIII com o da Renascença (também com o 

do século 17 na França) para sentir do que se trata”. Sob esse novo referencial, ver-

se-ia que o ser humano do século XVIII não é mais mau o bastante, como outrora, 

a ponto de merecer ser chamado de animal de rapina. A ideia básica do fragmento 

é que o abrandamento e a moralização, simbolizados na figura de Rousseau como 

signo do século XVIII, teriam estilhaçado a vontade de poder, ou seja, minguado 

a capacidade humana de exercer a crueldade necessária para subjugar, dominar e 

criar. O tipo de ser humano idealizado pela filosofia de Rousseau é, aos olhos de 

Nietzsche, um tipo moralista e moralizado, um “homem de rancune”. 

Rancune, outra palavra para ressentimento em Nietzsche, nos conduz à 

psicologia desse tipo humano.  Definido como “mais perigoso dos explosivos”18, 

acúmulo de ódio, inveja e sede de vingança não descarregados para fora, o 

ressentimento trai uma obstrução fisiológica que impede a ação. Diante de uma 

adversidade, ofensa, desdita, o indivíduo é incapaz de resolvê-la efetivamente. Não 

a digere, não a esquece, não a descarrega simbolicamente. Antes, interioriza a 

adversidade e re-sente-a sob a forma de sentimentos coléricos. Assim, o ressentido 

é alguém que mantém viva, na memória, a figura do culpado pelo seu sofrimento. 

Memória que acompanha um desejo, sempre frustrado e impotente, de ferir e 

causar sofrimento em quem o destratou. Para Nietzsche, não poder esquecer a 

ofensa é sinal de disfunção psíquica, de má digestão das vivências, logo, de uma 

condição fisiológica enferma. O ressentimento, portanto, é sintoma de 

debilitamento das forças agressivas que poderiam vencer a adversidade e 

ativamente esquecer.  

Fica claro que, dentro da leitura fisiológica nietzschiana, existe uma 

implicação forte entre abrandamento e ressentimento. Se o primeiro reprime os 

impulsos agressivos e selvagens do ser humano, então, ele enfraquece a capacidade 

de ação frente aos estímulos. Logo, o ser humano torna-se mais suscetível ao 

ressentimento. Por isso, no fragmento acima tratado, Rousseau, símbolo de 

abrandamento e rancune, representa igualmente todos aqueles oprimidos 

                                                         

18 GM III 15. Para aprofundamento no conceito de ressentimento em Nietzsche, cf. PASCHOAL, A. 
E. As formas do ressentimento na filosofia de Nietzsche. In: Philósophos, v. 13, n.1, p. 11-33, jun./jul. 
2008. 
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socialmente que buscam a causa de sua miserabilidade nas classes aristocráticas 

dominantes e contra estas dirigiriam o veneno de seus rancores.19  

Essa caracterização do século XVIII é inteiramente oposta àquela anterior, 

que o comparava ao cidadão do século XIX. Isto se deve, como dissemos, ao fato 

de que, agora, o referencial de comparação é o século XVII francês e a Renascença. 

Atinente a essa nova relação, surge um elemento decisivo para a historicização da 

capacidade de dor:  uma tipologia de valores nobres e senhoriais. Isto é, com o recuo 

no tempo, o procedimento comparativo de Nietzsche não pode ignorar a existência 

de todo tipo de sociedades superiores, realezas, fidalguias, castas dominantes, 

assentadas todas no páthos da distância, ou seja, no senso de hierarquia e de 

diferença de valor entre seres humanos. A nobreza veneziana renascentista e o 

Antigo Regime são referenciais históricos, onde Nietzsche julga poder encontrar 

valores inteiramente opostos aos da modernidade de seu tempo e, 

consequentemente, uma avaliação inversa da dor e do sofrimento respectivamente 

àquela do pessimismo moderno. 

Tendo isso em vista, o aforismo 253 de Além de bem e mal não trata mais o 

século XVIII como época de dureza, mas se refere a ele como o século das “ideias 

modernas”. Não por acaso, pois uma característica determinante desse conjunto de 

ideias é o anseio por abolir o sofrimento20. Genealogicamente, tal anseio remonta 

a dita moral dos escravos. Nessa moral, “as propriedades que servem para aliviar a 

existência dos que sofrem são postas em relevo e inundadas de luz: a compaixão, a 

mão solícita e afável, o coração cálido, a paciência, a diligência, a humildade, a 

amabilidade recebem todas as honras”21. Visto dessa perspectiva, o século XVIII é 

um século brando, fisiologicamente fraco para fazer frente ao sofrimento, razão 

pela qual tenderia a suavizar a “pressão da existência”22. 

Contraposta a essa moral está a assim chamada moral dos senhores. De 

início, expressamente, essa moral de tipo nobre “não é a moral das ‘ideias 

                                                         

19Ainda, em outros dois fragmentos de 1887, Nietzsche retoma sua polêmica contra Rousseau, 
persistindo na mesma associação de ideias. O ideal político societário de Rousseau é o ideal da 
moralização e do abrandamento, nascido do ódio às castas dominantes. Trata-se de uma leitura que 
culminará em CI, incursões de um extemporâneo 48, onde Rousseau é associado à Revolução 
Francesa e visto como precursor da democracia favorável à maioria sofredora e oprimida contra o 
Antigo Regime. Cf. FP 1887, 9 [116] e 10 [2]. 

20 Cf. BM 44 e 225. 
21 BM 260. 
22 BM 253. 
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modernas’”23. Logo, ela não possui aquele anseio por evadir-se da dor. Pelo 

contrário, na moral dos senhores, não chega a tornar-se questão de primeira ordem 

justificar o sofrimento, as aflições não são problemas existenciais e os que se deixam 

determinar ou paralisar pela dor pouco valem. “Despreza-se o covarde, o medroso, 

o mesquinho, o que pensa na estreita utilidade”24. Para a moral dos senhores, o 

valoroso é o ser humano de ação, bravo e potente. Tal ser humano, nobre e 

dominador, “honra em si o poderoso (...), que com prazer exerce rigor e dureza 

consigo e venera tudo que seja rigoroso e duro. (...) Uma tal espécie de homem se 

orgulha justamente de não ser feito para a compaixão”25. Um tal tipo, 

expressamente, possui um gosto “que parece negar (leugnen) o sofrer”26. A negação 

de que se trata, aqui, não é a dos decadentes contra a vida, mas exprime um 

“ceticismo em relação ao sofrimento”, um modo de contestação que evita assentir 

de imediato com a realidade da dor, o que significa o mesmo que não se dar por 

vencido. Nessa medida, é uma máscara, uma pose da moral senhorial, que proíbe, 

como mau gosto, mostrar-se sofredor, evidenciar a fraqueza e transparecer a 

impotência. Assim, o nobre nega na medida em que não reconhece a dor, 

procurando suportá-la antes de admiti-la. Sua moral ensina-o a ser duro, a não 

recuar frente à dor, mas transfigurá-la em força. 

É à luz da moral dos senhores que melhor se entende a oposição entre o 

século XVIII e o século XVII francês, a época de Luís XIV. Quando Nietzsche 

caracteriza esta última como de “profunda e apaixonada força” e “inventiva 

nobreza”, ele tem em vista o aristocratismo de valores, os quais, dentre outras 

coisas, ostentam a dureza frente ao sofrimento e a capacidade para se valer da 

crueldade para fins elevados. Isto fica patente em um fragmento póstumo27 que 

compara “os três séculos” da modernidade (XVII, XVIII e XIX). Enquanto o século 

XVII é visto como “o século da vontade forte”, nisso sendo “aristocrático”, 

“ordenador”, “severo com o coração”, “pouco afetuoso”, “animal de rapina no 

fundo”, o século XVIII, por sua vez, é “dominado pela mulher”. A figura da 

mulher aqui é o símbolo nietzschiano para o sentimentalismo, ausência de 

                                                         

23 BM 260. 
24 Idem, ibidem. 
25 Idem, ibidem. 
26 BM 46. 
27 FP 1887, 9 [178]. 
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virilidade, romantismo, docilidade e fragilidade28.  É devido a essa visão que se 

pode considerar o século XVII francês enquanto uma época de menor capacidade 

de dor que o século XVIII.  

É no mesmo sentido que Nietzsche julga encontrar valores de tipo nobre 

e senhorial no Renascimento29. Entendida pelo filósofo como “a última grande 

época”30, devido às suas “forças positivas”31 e “excesso de vida”32, o Renascimento 

apresentaria costumes duros e terríveis, correspondentes ao tanto que pode ser 

arriscado, desafiado e esbanjado. Não por acaso, pensa Nietzsche, “virtude” à época 

da Renascença era entendida como virtù33, isto é, força, capacidade, competência. 

Nietzsche admira esse poder para a ação, pelo qual o Renascimento teria produzido 

a grandeza que lhe compete. Isso não seria atingido, naturalmente, sem o 

enfrentamento e suportabilidade de dores e sofrimentos, sem os grandes perigos e 

adversidades que motivam à superação. Nessa época, valores como compaixão e 

amor ao próximo seriam desprezados. Para um tal cenário, a brandura moderna, 

“que de nenhum modo quer se esbarrar contra pedra alguma”34, seria motivo de 

riso aos contemporâneos de César Bórgia. Assim, devido ao seu tipo nobre de 

valoração, a Renascença pode figurar como uma época de ainda menor capacidade 

de dor que os séculos XVII e XVIII.  

Do século XIX à Renascença, temos, por conseguinte, um decrescimento 

contínuo da capacidade de dor. Há, contudo, ressalvas a serem feitas. Napoleão, 

por exemplo, ainda que tenha vivido em meados do século XVIII e XIX, é 

caracterizado por Nietzsche como “um dos grandes continuadores da Renascença”. 

Enquanto tal, seria a recuperação de “uma parte da natureza antiga, aquela talvez 

decisiva, a parte de granito”35. Napoleão assim descrito representaria alguém ou 

mesmo um tipo menos suscetível ao sofrimento, capaz de desfrutar da crueldade, 

                                                         

28 Cf. FP 1887, 10 [2] e 9 [116]. 
29 Cf. GM I 16 e AC 61. Fornecemos, aqui, uma breve ilustração da visão que Nietzsche tem do 

Renascimento. Para um detalhamento a respeito, cf. JULIÃO, J. N. Nietzsche sobre Cornaro: “o 

magnífico Cornaro – água para o meu moinho!”. In: Estudos Nietzsche, v. 11, n.2, p. 145-162, jul./dez. 
2020. 

30 CI, incursões de um extemporâneo 37. 
31 Idem, ibidem. 
32 Idem, ibidem. 
33 AC 2. 
34 CI, incursões de um extemporâneo 37. 
35 GC 362. 
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duro e forte para enfrentar as adversidades, e, nisso, inteiramente incongruente 

com a caracterização que Nietzsche faz dos séculos XVIII e XIX em geral. 

Por sua vez, se recuarmos para o medievo cristão, uma ruptura aparece. 

Com base nos períodos analisados, era de se esperar a continuidade do movimento 

decrescente, o que configuraria o cristianismo36 como época ainda mais resistente à 

dor. Não é isso, porém, o que acontece. 

Em O anticristo, Nietzsche aponta a “preponderância dos sentimentos de 

desprazer sobre os sentimentos de prazer”37  como a causa da moral cristã e de seus 

conceitos teológicos.  Essa realidade fisiológica desencadearia o ódio a todo 

estímulo contrário, chegando mesmo ao extremo do “ódio instintivo a toda 

realidade”38. Nesse sentido, “cristão”, diz Nietzsche, é “o ódio aos que pensam 

diferentemente (...). Cristão é o ódio ao espírito, ao orgulho, coragem, liberdade, 

libertinage do espírito; cristão é o ódio aos sentidos, às alegrias dos sentidos, à alegria 

mesma”39. Esse ódio, por sua vez, estaria na base do usufruto da crueldade para 

promoção da fé cristã e combate aos seus contrários. É dessa maneira que a primeira 

comunidade cristã teria transformado a figura de Jesus em um “teólogo 

julgador”40, um opositor revoltoso contra a ordem41, o qual lançaria mão de 

conceitos como culpa e Juízo Final. Aproveitando-se do ressentimento das massas, 

o cristianismo primitivo teria se voltado contra a casta religiosa judaica, contra as 

aristocracias romanas dominantes até, enfim, travar guerra mortal às prerrogativas 

da nobreza: os sentimentos de reverência e distância entre os seres humanos42. 

Essa caracterização ilustra a concepção de que o cristianismo e seu tipo 

correlato originário pertenceriam a uma época de intensa capacidade de dor. Como 

conciliar tal caracterização com a hipótese nietzschiana, segundo a qual, recuando 

no tempo, ver-se-ia menor capacidade humana de dor? 

Para afastarmos qualquer contradição, lembremos que o procedimento 

genealógico nietzschiano não é linear, mas descontínuo, admitindo rupturas e 

                                                         

36 Tomado, aqui, não como religião, mas como curso cultural-civilizatório, em que vigorou 
historicamente sob poder da instituição da Igreja. 

37 AC 15. 
38 AC 39. 
39 AC 21. 
40 AC 31. 
41 AC 40. 
42 AC 43. 
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oscilações a depender do jogo interrelacional das forças em questão. Nas palavras 

do filósofo: 

 

toda a história de uma “coisa”, um órgão, um uso, pode desse modo ser 
uma ininterrupta cadeia de signos de sempre novas interpretações e 
ajustes, cujas causas nem precisam estar relacionadas entre si, antes 
podendo se suceder e substituir de aneira meramente casual. Logo, o 
“desenvolvimento” de uma coisa, um uso, um órgão, é tudo menos o seu 
progressus em direção a uma meta, menos ainda um pogressus lógico e 
rápido, obtido com um dispêndio mínimo de forças. (...) Se a forma é 
fluida, o “sentido” é mais ainda.43 

 

Um tal método adequa-se bem ao objeto que pretende investigar: os valores 

morais, os quais pouco se prestam à constância no tempo. Ora, mas é justamente à 

moral que Nietzsche vincula o aumento e a diminuição na capacidade humana de 

dor. Logo, ele torna essa capacidade igualmente fluida. O que se insinua na análise 

de Nietzsche é que o cristianismo representaria uma maior capacidade de dor que 

o Renascimento porque maior ou mais intensa seria sua moralização. O cristianismo, 

aliás, é tomado por Nietzsche como “a mais extravagante figuração do tema moral 

que a humanidade chegou até agora a escutar”44. Representa, então, o paroxismo 

de moralização, pois “é e quer ser somente moral”45.  

Note-se, porém, – e isto é decisivo – que, apesar da hipersensibilidade à dor 

e da moralização, o cristianismo ainda teria sido capaz de se valer da crueldade para 

fazer-se dominante e constituir mesmo seus conceitos teológicos. A explicação de 

Nietzsche para tal peculiaridade é que, para chegar ao poder, o cristianismo antigo 

precisou lidar com um tipo humano bárbaro46. Ele teve diante de si “o homem 

forte, mas malogrado”, aguerrido a costumes selvagens, cruéis, guerreiros. Precisou, 

então, satisfazer o anseio desse tipo humano por infligir dor e desafogar a tensão 

interior. Para tal, lançou mão de métodos cruéis. O que salta à vista aqui é a ideia 

de que moralização e abrandamento não são concomitantes nem a mesma coisa. O 

cristianismo, efígie da moralização, encontrou ao longo de sua história homens 

indóceis, os quais precisou abrandar e domesticar para sobre eles dominar. A 

moralização por si só, portanto, não impede o uso da crueldade, mas, sim, sua 

conjugação com processos de abrandamento. 

                                                         

43 GM II 12. 
44 NT, prefácio 5. 
45 Idem, ibidem. 
46 AC 22. 
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Um passo atrás e encontramos a Roma antiga. Quando Nietzsche se refere 

a este período, ele tem em vista o império mais que a república romana. Por 

exemplo, Júlio César47, Salústio e Horácio48, personalidades elogiadas por 

Nietzsche, pertencem todas à época do império. Esta última é evocada diversas 

vezes49 em O Anticristo contra a prevalência dos valores cristãos e já antes, na 

Genealogia da moral, figura no dístico da luta histórica entre os valores senhoriais 

e escravos: “Roma contra Judéia, Judéia contra Roma”50. Ao direcionar seu foco 

para o império, Nietzsche pretende realçar os grupos aristocráticos romanos, onde 

julga poder encontrar os valores da mesma estirpe. É com essa referência em mente 

que considera os romanos como “os fortes e nobres, como jamais existiram mais 

fortes e nobres, e nem foram sonhados sequer”51.  

Talvez a mais excelsa manifestação do tipo nobre, os romanos dão a 

Nietzsche a expressão da persistência e dureza para sobrepujar séculos de 

adversidades: aere perennius52. Sob o signo dessa frase, Nietzsche caracteriza o 

império romano como “a mais grandiosa forma de organização em circunstâncias 

difíceis”53, uma vez que sua força organizadora teria sido capaz de manter a 

integridade e unidade diante de perigos e intempéries. Mas não se trata apenas de 

resiliência. Vencer os perigos e as resistências requer uma postura guerreira. Assim, 

as comunidades aristocráticas de Roma teriam necessitado se fortalecer, 

desenvolver armas, defesas e virtudes belicosas diante de grandes perigos para 

sobrepujar seus antagonistas. Nessa atividade expansionista, teriam aprendido a 

endurecer-se frente a dor para saber utilizá-la em finalidades mais elevadas. Desse 

modo, o are perennius é o signo da vitoriosa persistência e poder criador de Roma 

em proporção igual a sua coragem guerreira para ir de encontro à dor e à 

contrariedade. 

                                                         

47 Cf. CI, incursões de um extemporâneo 31, 38, 45. 
48 Cf. CI, o que devo aos antigos 1. Para uma apreciação mais detalhada e nuançada das considerações 

de Nietzsche sobre Roma e os romanos, cf. BETT, R. Nietzsche and the romans. In: Journal of 
Nietzsche studies, v. 42, n. 1, p. 7-31, 2011. 

49 AC 58, 59. 
50 GM I 16. 
51 GM I 16. 
52 “Mais duradouro que o bronze”, expressão cunhada pelo poeta Horácio, é bastante recorrente nos 

escritos de Nietzsche, com diversos sentidos, do estético ao político. Cf. HH 22; A, prefácio 3; A 71; 
BM 251; CI o que devo aos antigos 1; AC 58. 

53 AC 58. 
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Anterior aos romanos, estariam os gregos antigos da época trágica. Em O 

nascimento da tragédia, eles são apresentados como um povo “tão excitável no sentir 

(reizbar empfindende)” e “singularmente capaz de sofrimento (zum Leiden so einzig 

befähigte)”54.  Mas isso não os torna negadores da vida. Um fragmento de 1883 

assevera que “eles sofrem no mais alto grau, mas reagem contra isso com maior 

prazer em criar e também em falar sobre coisas que fazem bem. São o povo mais 

suscetível (empfindlichste) à dor, mas sua força plástica no uso da dor é 

extraordinária”55. 

Um exemplo da força plástica grega estaria, segundo Nietzsche, na criação 

dos deuses olímpicos56. “É justificado todo mal cuja visão distrai um deus”57, com 

essa lógica ter-se-ia inventado os deuses como espectadores dos sofrimentos 

humanos, com o que as aflições estariam justificadas e tornadas proveitosas à vida. 

“Que sentido tinham no fundo as guerras de Troia e semelhantes trágicos horrores? 

Não há como duvidar: eram festivais para os deuses”58. Nietzsche chega mesmo a 

estender tal lógica às filosofias morais dos gregos antigos. O autossuplício do 

virtuoso, o tortuoso exercício de construir a si mesmo em direção à excelência ética 

idealizada era um espetáculo a ser assistido pelos deuses, pois “a virtude sem 

testemunhas era algo impensável para esse povo de atores”59. Os mitos olímpicos e 

suas filosofias morais seriam, portanto, o exemplo de como os gregos teriam sabido 

desfrutar da crueldade como ingrediente para um plus de poder e vida. 

Por demais singular na historicização proposta, o caso dos gregos coloca 

uma dificuldade para a hipótese nietzschiana de historicização da capacidade de 

dor. Se os processos de moralização e abrandamento acarretam maior sensibilidade 

de dor por adoecimento fisiológico, então, em épocas menos moralizadas e menos 

abrandadas, por suposição, os seres humanos seriam menos sensíveis à dor. Ora, os 

gregos trágicos pertenceriam a uma época menos moralizada, porém apresentam 

uma fisiologia hiperexcitável em relação à dor e ao sofrimento. Como resolver esse 

impasse? 

                                                         

54 NT 3. 
55 FP 1883, 8 [15]. 
56 Baseamo-nos aqui inteiramente em GM II 7. Mas a tese mesma já é introduzida por Nietzsche em 

NT 3. 
57 GM II 7. 
58 Idem, ibidem. 
59 Idem, ibidem. 
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Para sermos justos, a incoerência é apenas aparente. O argumento 

nietzschiano é uma implicação condicional correta. Ele não afirma que a 

hiperexcitabilidade à dor resulta estrita e exclusivamente (“se e somente se”) dos 

processos de abrandamento e de moralização, mas que a domesticação do bicho 

humano é apenas uma causa possível. A hipersensibilidade dos gregos trágicos pode 

dever-se a outra causa sem qualquer relação com a moral. Contudo, infelizmente, 

Nietzsche não aponta a razão pela qual os gregos antigos teriam a fisiologia mais 

votada ao sofrimento. Esta permanece mais afirmada que explicada. 

Por fim, na ponta do recuo histórico aqui traçado, figura aquilo que 

Nietzsche chamou de pré-história60. Trata-se do indefinido maior período da 

humanidade, o qual abrange tanto o passado propriamente animal do ser humano 

como também “os imensos períodos de ‘moralidade do costume’”61. Para Nietzsche, 

nessa incomensurável época, teria acontecido a determinação do caráter geral da 

humanidade62 mediante o emprego exaustivo e constante da violência, fazendo do 

período algo repleto de crueldade, dor e sofrimento. É nesse marco que Nietzsche 

situa, por exemplo, as relações entre credor e devedor, com seus necessários castigos 

destinados a fixar no animal humano uma memória da vontade. Aqui também teria 

se iniciado o processo de abrandamento pela proibição da descarga para fora dos 

instintos agressivos. Apesar disso, é uma época pré-moral porque não chega a 

produzir no ser humano a faculdade de agir autonomamente por representação de 

uma norma, da qual faz parte a contínua inibição instintiva enquanto condição da 

ação63. 

A inserção da pré-história na historicização aqui proposta requer uma 

justificação. Conquanto não se possa atribuir a ela valores morais senhoriais, a pré-

história é pensada como um marco temporal, onde Nietzsche julga identificar uma 

baixa capacidade de dor. A razão, mais sugerida que explicitada, parecer residir na 

corriqueira prática da crueldade para os grandes fins de determinação do 

comportamento humano em comunidade. Assim, aos olhos de Nietzsche, a dor 

teria sido positivamente mobilizada, no sentido de ser considerada instrumento e 

                                                         

60 Cf. GM II 2 e GM II 7. 
61 A 18. 
62 Idem, ibidem. 
63 A respeito da transição da moralidade do costume para a moral, cf. GIACOIA, O. O grande 

experimento: sobre a oposição entre eticidade (Sittlichkeit) e autonomia em Nietzsche. In: 
Trans/Form/Ação, v. 12, p. 97-132, 1989. 
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alternativa eficaz, desde a instauração do Estado ao reforçamento dos costumes, 

passando pela compensação prazerosa de castigar dolorosamente o corpo de um 

devedor inadimplente e pelo sofrimento voluntário para agradar aos deuses. Então, 

mesmo que a pré-história não possa ser qualificada como uma época de moral 

nobre, ela exprime valores que, na prática, tem uma feição similar. Tanto as 

comunidades aristocráticas quanto os pré-históricos bandos humanos empregariam 

a crueldade para grandes feitos e para divertimento. Por esse motivo, Nietzsche se 

vale, igualmente, da pré-história contra a modernidade de seu tempo.  

A complexidade das caracterizações acima pode ser representada no 

seguinte gráfico: 

 

Dois aspectos são cruciais na apreciação do gráfico. Primeiramente, é 

possível observar o parentesco entre a época trágica, o cristianismo e o século XIX 

no tocante à maior capacidade de dor. Entretanto, nenhuma linha liga esses três 

pontos a fim de ressaltar a descontinuidade. No caso dos gregos, sua sensibilidade 

hiperexcitável não se deve ao esgotamento das forças constitutivas e ao 

adoecimento dos nervos. Lembremos da tipologia do aforismo 370 de A gaia 

ciência, a qual distingue sofredores de superabundância de vida e de 

empobrecimento de vida. Os gregos trágicos pertenceriam ao primeiro caso por 

terem uma saúde transbordante e uma plenitude de força. Por esse motivo, são 
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expansivos, necessitando de resistências e conflitos para maximização de poder. Seu 

anseio pelo feio, pelo terrível e problemático na existência é prova de sua força 

vigorosa e exorbitante, capaz de transfigurar o sofrimento em estimulante à vida64. 

Já o cristianismo, por sua vez, representaria o sofrimento de empobrecimento de 

vida, o qual dá ensejo a valores e interpretações moralizantes sobre o mundo. Nesse 

caso, a existência inteira é vista como sofredora e o sofrimento mesmo é visto 

asceticamente como penitência a ser paga para ingressar numa outra vida65. 

Mais que uma distinção de pressupostos fisiológicos, a diferença entre 

gregos e cristãos simboliza a divergência valorativa que perpassa as épocas ilustradas 

no gráfico. Com isso, devemos estar atentos para o segundo aspecto. Note-se que 

Nietzsche retira os exemplos de baixa capacidade de dor sempre das nobrezas de 

épocas antigas. Ele tem em vista o parentesco entre as comunidades aristocráticas 

da Grécia, de Roma, da Veneza renascentista e do Antigo Regime. Com isso, 

Nietzsche fornece um recorte muito direcionado a sua história conjectural: não as 

épocas antigas como um todo, mas o que possuem de nobre e aristocrático, as 

comunidades guerreiras, de preferência. O motivo é que apenas em tais 

comunidades se poderia, assim pensa Nietzsche, encontrar o modo de valoração 

antagônico daquele que o filósofo identifica na Europa de seu tempo, afeita ao 

gosto democrático. Trata-se de um aspecto coerente com a visão nietzschiana da 

história, segundo a qual os modos nobres de valoração foram eliminados pela 

impregnação do cristianismo na Europa e pelo advento da democracia moderna. A 

Revolução Francesa é, na leitura do filósofo, o marco decisivo de derrocada da 

nobreza valorativa e como que uma segunda revolta escrava na moral66. Valores 

condizentes com a fraqueza se tornariam, então, dominantes porque a moralização 

e o abrandamento levados a curso pelo cristianismo teriam avançado seu 

predomínio sobre a Europa e adoecido amplamente a fisiologia do europeu. 

Dessa maneira, a variação na capacidade de dor é um subtexto, lido por 

Nietzsche através dos valores por ele sondados nos momentos chaves que 

apontamos. O gráfico sobre a capacidade de dor traduz um gráfico virtual sobre 

                                                         

64 Cf. NT, prefácio 2 e 4.  
65 Cf. FP 1888, 14 [89]. 
66 Cf. CI, incursões de um extemporâneo 48; GM I 16, BM 38, 46 e 62. Para um comentário esclarecedor 

acerca da relação entre a Revolução Francesa, o cristianismo e os valores escravo-gregários, cf. 
MARTON, S. Nietzsche e a Revolução Francesa. In: Discurso, v 18, p. 85-96, 1990. 
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valores porque a historicização que representa é a historicização de valores. Não 

esqueçamos que o método genealógico nietzschiano toma os valores como signos, 

por meio dos quais Nietzsche acessa tipos fisiológicos, necessidades e conflitos 

interpretativos. Para Nietzsche, portanto, o modo como se valora a dor é sintoma 

de uma determinada fisiologia e determinados anseios. Por isso, é possível ler nos 

distintos valores diferentes configurações fisiológicas e vice-versa: um 

mapeamento de respostas à dor informará tábuas distintas de valoração. Eis o 

aspecto crucial do gráfico e da história conjectural desenhada por Nietzsche. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Tendo divisado a questão da valoração, podemos proferir algumas 

palavras finais sobre o empreendimento filosófico geral de uma historicização da 

capacidade de dor. Nietzsche, que acompanhava as discussões evolucionistas 

neodarwinistas e neolamarckistas67, estava bastante ciente que mudanças na 

biologia humana não se efetivam em tão curtos lances de tempo, de séculos a um 

ou dois milênios. Isto é, sua historicização da dor não afirma que os processos 

bioquímicos do corpo humano oscilaram de época para época por pressão 

adaptativa evolucionista. Quando usa a linguagem da fisiologia, Nietzsche pensa 

uma fisiologia do poder em consonância com sua hipótese, segundo a qual o 

mundo é composto de forças que aspiram à ampliação de seu poder68. Isso leva a 

análise da dor para outro âmbito. 

No registro de tal saber fisiológico, a investigação se volta para identificar 

as condições necessárias para o aumento de poder a cada caso. Para Nietzsche, uma 

força amplia seu poder sempre às custas da subjugação de outra, o que envolve um 

conflito. É desse conflito, um estímulo aversivo a nível biológico, que surge o 

desprazer, a dor e o sofrimento. Quanto menos uma força tem poder para subjugar, 

assimilar e dominar o que lhe contraria, menos ela pode suportar a dor. Isso dará 

                                                         

67 Para aprofundamento do diálogo de Nietzsche com as correntes da biologia de seu tempo, cf.: 
STIEGLER, B. Nietzsche et la biologie. Paris: Presses Universitaires de France, 2001, p.17-43; MOORE, 
G. Nietzsche, biology and metaphor. Reino Unido: Cambridge University Press, 2002, p. 21-56; e 
EMDEN, C. Nietzsche’s naturalism. Philosophy and the life sciences in the nineteenth century. Reino 
Unido: Cambridge University Press, 2014, p. 167-183. 

68 Cf. FP 1885, 46 [31]; FP 1888, 14 [79]; e FP 1888, 14 [81]. 
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ensejo, em última instância, a valores quietistas, que prescrevem a fuga do 

sofrimento.  

Não se trata, pois, de mudança na fisiologia humana, mas na fisiologia do 

poder. A reação frente à dor é instrutiva a esse respeito porque ela corresponde, a 

nível biológico, ao antagonismo no nível das forças. Sob valores fortes e nobres, a 

dor vale como estimulante à vida. Sob valores fracos e escravos, como objeção à 

vida. Leia-se: como incremento de poder, no primeiro caso, e como decréscimo de 

poder, no segundo caso. Se o primeiro tipo de valores é interpretado como sadios e 

fortes, é porque não inibem a tentativa de expansão do poder, pela qual o estímulo 

aversivo, a força contrária, é atacada, subjugada e dominada. Diante disso, fica 

claro o porquê de os valores fracos e escravos serem tidos como valores 

provenientes da doença. Os processos de abrandamento e moralização enfraquecem 

os instintos agressivos, o que corresponde à inibição da atividade expansiva do 

poder. As forças não conseguem sujeitar e assimilar as investidas contrárias, 

acabando, assim, por resistir menos à afronta. Logo, procurarão evitar o conflito, 

isto é, a dor, encerrando-se em estados quietistas e promovendo valores 

conservativos.   

Afastada a leitura biologicista errônea em favor da crítica dos valores, 

resta explicar que o Nietzsche genealogista não é exatamente um historiador. 

Nietzsche não está preocupado em elaborar uma descrição objetiva de um curso 

histórico universal. Seu expediente crítico almeja, fundamentalmente, a destruição 

da autoevidência subjetiva dos próprios valores da cultura europeia moderna, na 

qual o próprio Nietzsche está inserido. Se a história entra em cena, aqui, é enquanto 

ferramenta comparativo-agonística de valores divergentes, à moda de uma 

etnologia69.  Diante disso, ao falarmos em “historicização”, interessamo-nos por 

sublinhar mais o gesto teórico de inscrever algo no tempo que a narrativa temporal 

desse algo inscrito. 

Isso não significa que a trama narrada é aleatória ou fantasiosa. Para 

cumprir o efeito de erodir a autoevidência, a trama histórica deve apelar para o que 

concerne aos possíveis leitores dessa história: seus valores. É versando sobre aquilo 

que os leitores podem vir a se identificar que a decorrente historicização se faz 

                                                         

69 A caracterização é de Deleuze, que vê não no Ensaio sobre a dádiva, de Marcel Mauss, mas sim na 
Genealogia da Moral “o grande livro de etnologia moderna” (DELEUZE, 2010, p. 251).   
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persuasiva. E ela o será tanto mais se mostrar coerentemente que a própria história 

documentada pode solapar o chão da certeza. Ora, Nietzsche crê poder mobilizar 

evidências que sustentam uma disparidade valorativa incontornável. A eficácia de 

seu argumento, nesse sentido, deve ser medida a partir da estratégia geral de seu 

projeto no contexto em que é proposto.  

Apresentada na já aludida seção 7, a historicização da capacidade de dor 

visa atingir os pessimistas modernos, e a dita “cultura superior”. O pano de fundo 

é, aqui, o combate às pretensas universalidade e normatividade da dogmática moral 

de rebanho, que Nietzsche julga predominar na Europa de seu tempo e que teria 

na compaixão um de seus valores cardinais70. O argumento de Nietzsche é 

inteiramente dependente desse alvo e não pode ser desconectado dele. Por isso, é 

importante mostrar que se valorou a crueldade e a dor de modo inverso daquele do 

alvo atacado: enquanto alegria, festividade, afirmação da vida. Sob essa luz, o 

pessimismo moderno está longe de poder reivindicar uma apreensão metafísica que 

espelhe a essência do mundo. A historicização da capacidade de dor mostra que os 

posicionamentos pessimistas, bem como a moral de rebanho que ele encampa não 

passam de um relativo juízo de valor, idiossincraticamente europeu, porque fruto 

do particular processo de abrandamento e moralização que enfraqueceu a resposta 

do ser humano frente à dor. 
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O PROBLEMA DO CONHECIMENTO EM NIETZSCHE: O MUNDO 
COMO FALSIFICAÇÃO NA LINGUAGEM 

 
 

Bruno Abilio Galvão 
 
 
Resumo:  
A linguagem mostra-se tema fundamental em Nietzsche não só como possibilidade 
para o conhecimento como também chave de leitura para sua obra. Sendo a 
linguagem artificial e distinta de uma realidade possível, o conhecimento é 
expresso mediante uma falsificação da realidade no corpo da linguagem, 
proporcionando criar entidades linguísticas que fabricam um mundo com formas 
e medidas. A interpretação do mundo é uma submissão da realidade ao pathos da 
verdade, como em Verdade e mentira no sentido extramoral, à fisiologia do corpo, no 
Nietzsche da primeira metade da década de 1880, à vontade de poder, em Genealogia 
da moral. Porém, a entidade interpretante mostra-se como mais uma ficção criada 
pelo ser da linguagem do qual o conhecimento se desdobra, inclusive o autor, 
inclusive Nietzsche. Doravante o problema da linguagem, nosso objetivo consistirá 
em uma investigação do tema evidenciando seu desenvolvimento na obra do 
filósofo passando pelos três momentos supracitados. 
 
Palavras-chave: Conhecimento. Linguagem. Nietzsche. 

 
 
 

INTRODUÇÃO 

 

O fragmento Sobre a verdade e mentira no sentido extramoral indica, 

simultaneamente, o início de duas possibilidades de investigação na obra de 

Nietzsche as quais, talvez, sejam uma e a mesma coisa. Primeiro, há autores que 

afirmam ser uma teoria do conhecimento, como no caso de Sobrinho (2011) e Garrido 

(1996), e outros uma teoria da linguagem, como Lemos (2016). Tratando-se do que 

poderíamos chamar de demarcação de um novo êthos da modernidade (LEMOS, 

2014), o texto de Nietzsche instaura uma ruptura com os planos de análise empírico 

e ontológico no sentido de uma fenomenologia nascente que busca uma 

compreensão do ser do homem a partir da sua corporeidade. Portanto, embora se 

fale do homem no texto, esse é meramente uma ilustração para falar de uma teoria 

da linguagem e do conhecimento. Assim, a teoria do conhecimento em Nietzsche 

dar-se-á unicamente pela via do discurso sem referir-se a um corpo extralinguístico, 

pois o sujeito do conhecimento, à medida que é falado, só existe enquanto entidade 

do discurso. Uma vez que conhecimento e linguagem formam um composto, a 
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resposta sobre o processo de produção do conhecimento só pode ser apresentada na 

espessura da linguagem, mas, ao mesmo tempo, todo saber se expressa como 

linguagem. Isto significa que, para compreender o que é o conhecimento, faz-se 

necessário compreender o que é a linguagem. Da mesma forma, a busca por uma 

origem como da qual se deriva o conhecimento é a mesma coisa que se buscar por 

uma origem da linguagem, mas se essa é a condição para encontrar sua própria 

origem, ela a produz. Produzir conhecimento sobre a linguagem já é linguagem. 

Seguindo essas premissas, uma teoria da linguagem seria o mesmo que uma teoria 

do conhecimento, já que a linguagem é a sua forma de expressão e 

compartilhamento para além do aparato cognitivo, e mesmo este só pode ser 

descrito em palavras. É na linguagem que a origem do conhecimento pode ser 

investigada perguntando-se pelo próprio ser da linguagem. A teoria do 

conhecimento que evidencie uma origem da linguagem está dentro da própria 

linguagem, como o Minotauro preso no labirinto. 

Esse caráter ficcional da linguagem em relação ao conhecimento mantém-

se presente de forma constante no pensamento de Nietzsche, salvo as diferenças 

em seu aspecto psicológico quanto à interpretação da qual deriva. De acordo com 

o momento da obra de Nietzsche o “substrato” da linguagem – que nada mais é que 

uma figura de linguagem produzida nela mesma – é interpretado e caracterizado 

de formas diferentes. No jovem Nietzsche, em seu texto Sobre verdade e mentira no 

sentido extramoral como também em Sobre o pathos da verdade, a condição 

psicológica que desdobra o conhecimento na linguagem é nomeada como pathos da 

verdade. Já em Além do bem e do mal, a interpretação do mundo é pensada a partir 

do conceito de vontade de poder numa tentativa de submeter o mundo e a 

“realidade” ao indivíduo interpretante, culminando em um aumento de 

complexidade em Genealogia da moral em que o conhecimento emerge a partir dos 

conflitos entre tipos psicológicos. 

Nossa análise seguirá, inicialmente, percorrendo esse caminho de três 

momentos com o objetivo de caracterizar a linguagem e o conhecimento para 

Nietzsche ressaltando essas diferenças para não violarmos seus períodos. 

Culminando, por fim, em sua crítica ao conhecimento filosófico e científico 

fundados em conceitos cada vez mais abstratos e distantes das metáforas intuitivas 

que representam o “mundo vivo”. 
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1- CONHECIMENTO, LINGUAGEM E SUA FALSIDADE 

 

O texto Sobre a verdade e a mentira no sentido extramoral indica, quanto à 

investigação sobre a linguagem, uma ruptura no próprio Nietzsche, que, como 

afirma Lemos (2014, p. 86), “é um autor dividido em dois.” A divisão consiste em 

uma liberação das influências de Schopenhauer e Richard Wagner e um 

consequente afastamento de Kant1. No entanto, cabe aqui especular2 o fim desta 

influência não somente como ganho de autonomia teórica, mas também como 

processo de sua desilusão quanto a Wagner, quem, até então, era interpretado por 

Nietzsche como o gênio da cultura, aquele que, do seio dela, emerge como sua 

produção máxima, capaz de reforma-la. Isso se observa na ruptura de perspectivas 

quanto à origem da linguagem defendido em O nascimento da tragédia no espírito 

da música e a apresentada em Sobre a verdade e mentira no sentido extramoral. O 

primeiro texto tece uma investigação sobre o nascimento da língua grega a partir 

de figuras mitológicas, procurando localizar sua origem em um nível pré-

discursivo. O par de instintos, Dionísio e Apolo, é localizado como uma “estrutura 

fundadora universal e, portanto, trans-histórica” (LEMOS, 2014, p. 83), 

interpretados miticamente, operando como o elo entre a paixão ou dor humana e 

a configuração de imagens e desdobramento verbal. A linguagem deriva-se do 

íntimo humano revelando algo subjacente à cultura. Tal perspectiva é substituída 

pela fundamentação de uma linguagem sem origem, que não é outra coisa senão 

um artifício desprovido de ontologia. Importante destacar que a ruptura não se 

trata de uma cisão brusca, mas a assunção de algo já presente em Nietzsche, como 

Lemos descreve em seu estudo: 

 

É surpreendente que, no mesmo ano em que O nascimento da tragédia veio 
a público, Nietzsche tenha promovido uma profunda reconsideração de 

                                                         

1 Nietzsche, neste período, valia-se de um kantismo schopenhaureano quanto à teoria do 
conhecimento. 

2 Esta suposição também é apontada por Lemos (2016, p. 38-39): “É tentador enxergar essa revisão como 
o indício mais temporão da crescente frustração de Nietzsche com a viabilidade de uma reforma 
cultural na Alemanha, e as fendas que ela parece abrir, ainda no subsolo do discurso propagandístico 
pró-wagneriano, acabariam por desembocar na completa decepção que Bayreuth representou em 
1876. Seria contudo metodologicamente muito difícil, se não impossível, simplesmente traçar uma 
linha reta entre esses dois pontos, uma vez que proporcionalmente à profundidade das 
transformações na epistemologia operada entre 1872 e 1873, um esforço contrário a ela ainda parece 
resistir no sentido de fazer toda a produção literária convergir no horizonte ideológico animado 
pela ideia de uma nova Bildung alemã.” 
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suas teses sobre a natureza e a dialética da linguagem, a tal ponto que algo 
como uma ruptura se estabelece em um nível epistemológico. Em um 
curto espaço de tempo, o mito perde o estatuto de figura dialética do 
discurso por excelência, e a palavra, desabrigada, guarda consigo, a partir 
de então, apenas seu caráter negativo em relação ao mundo (LEMOS, 
2016, p. 38). 
 

Mais adiante o autor comenta que os questionamentos sobre a origem ou 

natureza da linguagem já estão presentes em certos fragmentos do final do ano de 

1872 e em notas preparatórias de um curso sobre retórica, ministrado em 1872-1873 

(LEMOS, 2016, p. 39). Lemos (2016) indica, também, que a necessidade de se pensar 

a natureza da linguagem acompanha as conferências ministradas em 1872 em 

Basiléia. Notemos que, sob a sombra de Wagner e Schopenhauer, há uma vontade 

de poder que clama em falar, em sair do eclipse que a ofusca e assumir uma postura 

própria, um espírito que busca sua liberação de determinadas cadeias da cultura. 

Portanto, Sobre a verdade e mentira no sentido extramoral emerge de um 

subsolo de problematização da origem da linguagem paralelo à origem ontológico-

metafísica da linguagem de O Nascimento da tragédia. Nietzsche busca, então, uma 

origem que não essa, pois a linguagem não mais, em sua filosofia, deriva do uno 

primordial. A linguagem adquire, a partir de agora, o estado de “negativo para com 

o mundo”, as palavras, embora se apresentem como um espelho ao mundo – no caso 

da metafísica, inclui-se também o além-mundo – é a negação deste, ou seja, seus 

signos não evocam nenhum ser para além deles mesmos, esta opera, enquanto 

negatividade, dissimulando uma realidade. A linguagem está “desabrigada”, 

aparece enquanto teorização em busca da origem sem “origem” e se só podemos 

falar do mundo dissimulando, pois as palavras são seu negativo, a linguagem 

quando fala de sua própria origem dissimula a mesma, assim, uma origem da 

linguagem só pode ser pensada como uma criação do próprio discurso. A origem 

da linguagem, assim como a teoria do conhecimento que busca uma resposta para 

a questão exposta, trafega variando de um canto a outro do labirinto que é a 

linguagem. Por essa razão, Foucault (2011, p. 195) afirma que a origem só pode ser 

pensada como “erfindung, invenção [...] [que] em todos os sentidos se opõe à origem. 

Mas também não é sinônimo de começo”. Isso nos remete ao texto sobre Nietzsche 

do mesmo ano, 1971, Nietzsche, la généalogie, l’ histoire, em que Foucault, ao se referir 

sobre o sentido de origem da prática genealógica, afirma que esse termo 
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é utilizado por ele enquanto análise da proveniência (Herkunft) e da 
emergência (Entestehung), constituindo uma investigação por meio de uma 
história efetiva (Wirkliche Historie) em detrimento de uma busca pela 
origem teleológica da história (Ursprung). A pesquisa da origem enquanto 
Ursprung procura apontar um sentido meta-histórico para o devir 
humano, seguindo uma racionalidade lógica e ordenada em direção a uma 
finalidade (GALVÃO, 2016, p. 09). 

 

Portanto, a origem da linguagem, a partir de então, não condiz a um fato 

primordial, de nascimento, de unverborgenheit e, se uma leitura conjunta das duas 

análises de Foucault nos permite, o processo de emergência e proveniência da 

linguagem é desde já uma invenção dissimuladora criada pela linguagem. Dessa 

forma, entestehung/herkunft é erfindung, uma invenção, uma ficção criada pelo 

discurso de Nietzsche. Janz (2016) – ao comentar sobre o contexto de escrita desse 

fragmento e também de outro que seria intitulado como Sobre o pathos da verdade, 

cuja problemática homologa com o tema discutido – afirma que Nietzsche 

vivenciava uma disputa travada em seu próprio interior, o que nos parece uma 

tentativa de autodeterminação: Nietzsche, artista ou filósofo? “Essas duas 

potências travavam uma guerra por uma supremacia que nenhuma das duas jamais 

conseguiria conquistar. Nos melhores momentos, ocorreu apenas uma síntese da 

filosofia artística.” (JANZ, 2016, p. 398). Ou seja, Nietzsche filosofa por meio da 

arte, pois a filosofia em seu formato tradicional inviabiliza possibilidades de 

superação para além dela mesma, pois está apegada a dogmatismos: “Dado que se 

desista de sistemas dogmáticos, ela [a filosofia3] tem algo mais a oferecer senão 

ceticismo e destruição?” (JANZ, 2016, p. 399). Nietzsche encontrará na arte uma 

possibilidade para a filosofia. Ela permite pensar o mundo a partir da livre criação 

o que, de certa forma, ocorre na tradição metafísica, cada filósofo cria seu mundo, 

porém com pretensões universais. A filosofia tende a se colocar como a 

enunciadora de uma verdade objetiva, porém é, no fundo, um juízo de gosto, 

efetuando uma torção deleuziana do pensamento de Kant, em que de uma 

experiência particular pressupõe-se universalidade. A arte, reconhece sua falsidade, 

sua artificialidade, não possui pretensão nenhuma de ser objetiva, antes é subjetiva: 

“A verdade! Ilusão exaltada de um deus! O que importa aos homens a verdade!” 

(NIETZSCHE apud JANZ, 2016, p. 399)4. Logo, Nietzsche vê a linguagem não a 

                                                         

3 Acréscimo nosso. 
4 Nietzsche percebe nesse momento que a falsidade pode ser utilizada tanto na ciência quanto na vida 

cotidiana por pessoas maduras quanto ao seu uso e funcionalidade. Embora tenha se tornado 
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partir de uma perspectiva cientificista, mas artística, na medida em que possibilita 

a criação de cenários e mundos, proporcionando uma nova forma de pensar. 

A “origem” do conhecimento narrada por Nietzsche em Sobre a verdade e 

mentira no sentido extramoral, com fortes traços imagéticos, prefigura o caráter 

hiperbólico da análise genealógica que o acompanhará como estratégia analítica 

pelo resto de suas obras. Podemos aproximar também os momentos mencionados a 

partir dos conceitos apresentados acima para a palavra “origem”, 

entestehung/herkunft e erfindung. Por análise genealógica, compreendemos não só 

seu caráter ficcional e discursivo, mas também os elementos que Nietzsche articula 

para montar a cena das relações em que determinada coisa emerge que são: 

enunciados, práticas (embora ainda não esteja claro neste momento do pensamento 

de Nietzsche, na genealogia, as relações se dão entre vontades de poder) e 

subjetividade (dada nas formas dos tipos psicológicos). Tais delimitações não 

aparecem definidas, desse modo, neste texto inicial do pensamento de Nietzsche, 

ele fala da produção da verdade articulada com um modo de ação humana 

veiculada por determinados traços psicológicos pensados a partir do pathos da 

verdade. A estrutura semântica, embora semelhante a da genealogia, não deve ser 

vista como equivalência conceitual, mas como algo embrionário. Com tal ressalva, 

podemos concordar com a posição de Sobrinho (2001), a práxis genealógica pode 

ser encontrada neste texto, pois Nietzsche, para analisar a invenção do 

conhecimento, parte da análise do pathos e sua relação com a criação de uma visão 

de mundo. Ele articula um dispositivo hermenêutico muito recorrente em suas 

demais obras, que é a articulação do ânimo com a interpretação do mundo, 

aparecendo o primeiro com nomes e abrangências distintas dependendo do 

momento da obra. Dessa forma, diversos tipos de vontades de poder e suas relações 

de dominação, para o Nietzsche tardio, diversos tipos de condições fisiológicas, 

para o Nietzsche intermediário, o pathos da verdade, para o jovem Nietzsche, 

                                                         

evidente para ele o caráter inventivo do conhecimento, isto não significa, de maneira alguma, a 
mera invenção por si mesma, mas sim que esta é a única condição possível ao conhecimento humano, 
dado que nossas “faculdades cognitivas” falseiam “naturalmente” o real. Portanto, não há problema 
em fazer uso de metáforas uma vez que se tem consciência e maturidade quanto a sua falsidade. 
Constata-se então um aprimoramento quanto ao uso das metáforas, caminho herdado de Lange 
como afirma Vaihinger (1996, p. 43): “Porém, que tais ideias falsas possam ser utilizadas tanto na 
ciência como na vida por pessoas intelectualmente maduras com plena consciência de sua falsidade, 
é um fato que Nietzsche chegou a perceber cada vez mais claramente; e foi Lange, com toda 
probabilidade, quem neste caso lhe serviu de guia.” 
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interpretam o mundo de maneiras distintas. A visão de mundo ou a explicação do 

“real” sempre denuncia uma força interpretante.  

Redirecionando nossa discussão para Sobre verdade e mentira, o pathos da 

verdade seria, como explica Sobrinho (2001, p. 05), “um estado de ânimo produzido 

por uma situação de desvalimento, característica da condição humana: o homem 

como animal efêmero e iludido”. Dessa ilusão, dessa crença cega de possuir a 

verdade, alimenta-se a vaidade e a arrogância do filósofo que, por supervalorizar-

se, atribui valor de eternidade e imutabilidade ao seu “conhecimento”. Observemos 

que o homem, ao interpretar-se, dá a si mesmo o seu valor, compreendendo-se como 

essencial em relação ao restante do mundo, o que denuncia um inerente traço da 

verdade que ficará mais evidente nas obras posteriores de Nietzsche, os 

preconceitos morais. Daí então o deslocamento de perspectiva de análise, de uma 

moralizante sempre já dada para outra que veja a verdade e a mentira para além das 

classificações de valor. Sobre a verdade e mentira no sentido extramoral inicia com a 

famosa fábula: 

 

No desvio de algum rincão do universo inundado pelo fogo de 
inumeráveis sistemas solares, houve uma vez um planeta no qual os 
animais inteligentes inventaram o conhecimento. Este foi o minuto mais 
soberbo e mais mentiroso da história universal, mas foi apenas um 
minuto. Depois de alguns suspiros da natureza, o planeta congelou-se e os 
animais inteligentes tiveram de morrer (NIETZSCHE, 2001a, p. 07). 
 

A narrativa que ilustra a invenção do conhecimento e sua contingência 

estabelece sua origem a partir do conflito de duas temporalidades, primeiro, o 

tempo “objetivo” do universo com sua vastidão, cuja origem e fim de seu 

movimento são incontáveis e, em segundo, o tempo subjetivo do homem. O 

homem, cuja existência é meramente um acaso do universo, cujo intelecto é apenas 

fruto de um acidente sem plano maior algum, inventa, como exercício de sua 

“faculdade”, o conhecimento. Este é um momento “glorioso”. Mas, não seria esta 

glória nada mais que o “bocado mais saboroso de nosso amor-próprio?” 

(NIETZSCHE, 2005, p. 23). Por amor-próprio não poderíamos compreender uma 

estima por nós mesmos a ponto de nos considerarmos sobre-humanos, como 

Nietzsche avalia Pitágoras e também Empédocles (NIETZSCHE, 2005, p.26)? Tais 

homens, “vivendo em seu sistema solar próprio”, em seu momento de iluminação 

criadora, como ato grandioso, pois exercitam o “próprio” do humano, sentem a 
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necessidade de eternidade. O conhecimento “descoberto” deve ser propagado à 

posteridade, pois a humanidade carece da verdade. Por conseguinte, o tempo 

subjetivo do homem, com sua pretensão de eternidade, de divindade, de 

dissimulação do tempo cósmico e capacidade de julgar moralmente, cria a verdade 

e sua necessidade. Nisso, tais homens, por a terem “descoberto”, ascendem à glória 

dos tempos. Por essa razão, este é o minuto mais soberbo da história do universo, o 

homem, aprisionado nas celas de sua consciência dissimuladora que oculta a sua 

insignificância, se agarra a sonhos. Ora, mas “o que lhe importa sua glória! ‘A glória 

no meio dos mortais que passam sem cessar’, como ele [Heráclito5] exclama 

desdenhosamente.” (NIETZSCHE, 2005, p. 28). “Este orgulho ligado ao 

conhecimento e à percepção, névoa que cega o olhar e os sentidos do homem, 

engana-os sobre o valor da existência.” (NIETZSCHE, 2001a, p. 08). 

Semelhantemente aos fragmentos acima, Nietzsche comenta no parágrafo 

09 de Além do bem e do mal o caso estoico. Eles inventaram um conhecimento em 

que a natureza possui uma ordem, um logos harmônico e o segredo para a vida boa 

é viver de acordo com o cosmos. No entanto, essa concordância cósmica só é 

possível por meio de uma ascese à verdade. Por trás desse véu ilusório, assim como 

Nietzsche pondera a insignificância do homem em relação ao universo infinito, a 

natureza é completamente indiferente para com a existência humana: 

 

Imaginem um ser tal como a natureza, desmedidamente pródigo, 
indiferente além dos limites, sem intenção ou consideração, sem 
misericórdia ou justiça, fecundo, estéril e incerto ao mesmo tempo, 
imaginem a própria indiferença como poder – como poderiam viver 
conforme essa indiferença? (NIETZSCHE, 1992, p. 15). 

 

Não há concordância entre ordem e completa indiferença, para a última 

qualquer ordem faz-se ordem até mesmo ordem alguma. Uma vez que o homem 

vive segundo suas próprias interpretações e vida é avaliar, preferir, ser injusto, ser 

limitado, querer ser diferente, a vida de acordo com a natureza é, 

fundamentalmente, “viver conforme a vida” (NIETZSCHE, 1992, p. 15), ou seja, 

viver conforme a interpretação criada, o que não renega nenhuma outra 

perspectiva. A natureza, em sua indiferença, possibilita a diferenciação estética da 

vida humana, a questão é que no homem estoico,  

                                                         

5 Acréscimo nosso. 
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seu orgulho quer prescrever e incorporar à natureza, até a natureza, a sua 
moral, o seu ideal, vocês exigem que ela seja natureza ‘conforme a Stoa’, e 
gostariam que toda existência existisse apenas segundo sua própria 
imagem – como uma imensa, eterna glorificação e generalização do 
estoicismo! (NIETZSCHE, 1992, p.15). 

 

 

O estoicismo vê o mundo de maneira falsa e sua arrogância, seu “amor pela 

verdade” ou, mais propriamente, sua “autoestima galáctica”, tiraniza o mundo a 

partir do momento em que tentam dobrá-lo a uma tirania de si mesmos, pois o 

homem é parte do mundo. O que é afinal a filosofia? Uma tirania imposta sobre o 

mundo a partir de um “mundo criado”. Essa tirania instrumentalizada na ficção do 

conhecimento, embora concorde com o texto de 1872 quanto à artificialidade e 

invenção do conhecimento, se diferencia quanto à forma como o ânimo é pensado. 

Em Além do bem e do mal, o ato tirano é motivado não mais pelo pathos da verdade, 

mas por um impulso fisiológico, o qual é caracterizado como a “mais espiritual 

vontade de poder.” (NIETZSCHE, 1992, p. 15). A filosofia aparece, então, como 

possibilidade de sobrepor à natureza, o que contesta a ideia de que há, no humano, 

um impulso ao conhecimento. O impulso se direciona à dominação, mas utiliza a 

verdade como instrumento para tal, o conhecimento é um meio e não um fim. 

Vejamos que há uma diferença fundamental na interpretação da possibilidade do 

conhecimento, mesmo ele se constituindo enquanto falsidade, em 1972 funciona 

como autoglorificação e em 1885, como meio de ação da vontade de poder. 

“Portanto, não creio que um ‘impulso ao conhecimento’ seja o pai da filosofia, mas 

sim que um outro impulso, nesse ponto e em outros, tenha se utilizado do 

conhecimento (e do desconhecimento!) como instrumento.” (NIETZSCHE, 1992, 

p. 13). Existe, dessa forma, uma variedade de filosofias tanto quanto a diversidade 

de impulsos que dominam e que buscam dominar. Uma vez que a avaliação é 

perspectiva e depende da hierarquia dos impulsos e sua ânsia de submeter, a 

interpretação é vista por Nietzsche como uma valoração do mundo, pois distingue 

em hierarquias. Assim, por trás de cada filosofia há uma moral tentando se impor. 

O que é então conhecer? Ou, talvez, em sentido mais cético, é possível 

conhecer o mundo dado que esse é somente aparências? Fogel responde nossa 

questão de maneira bem direta com o título de seu ensaio sobre Nietzsche: Conhecer 

é criar. Percebamos que o título de sua obra reforça o caráter inventivo do 
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conhecimento descrito por agora. Todo conhecimento é um ato de criação, de 

criatividade, de invenção, portanto não há uma objetividade empírica transposta 

para o conhecimento como supõe a modernidade. Se há uma inventividade do 

conhecimento por um lado e, por outro, uma crença na objetividade do saber, 

significa que o homem de conhecimento mente por gosto, assim como o artista que 

modela as formas de um quadro consciente daquilo que faz ou sua condição 

enquanto “sujeito” é falsear o “real” a tal ponto que a falsidade seja tão “evidente” 

enquanto “realidade” que a possibilidade de crença não é posta em questão. A 

segunda opção, postulado o pathos da verdade, a autoglorificação do intelecto do 

homem como a arché cósmica, como a divinização do homem e, por ser divino, não 

pode haver espaço para o erro, o impede de considerar a “realidade empírica” como 

falsidade. O que é então o intelecto? “O intelecto é um órgão fingidor que opera 

ocultando o fundo trágico da existência, o abismo inexpugnável do mundo: o 

intelecto ilude, dissimula, forja imagens luminosas, tudo para lançar um véu sobre 

esse fundo trágico e assim continuar vivendo.” (SOBRINHO, 2001, p. 06). O 

intelecto humano dissimula o mundo e, ao mesmo tempo, dissimula-se levando-

nos ao erro e ao entendimento de sua (des)honestidade. Atuamos assim, 

falsificando nossas vivências sem nos concebermos como inventores. Dessa forma, 

a natureza 

 

lhe dissimula a maior parte das coisas, mesmo no que concerne a seu 
próprio corpo, a fim de mantê-lo prisioneiro de uma consciência soberba 
e enganadora, afastado das tortuosidades dos intestinos, afastado do 
curso precipitado do sangue nas veias e do complexo jogo de vibrações das 
fibras (NIETZSCHE, 2001a, p. 09). 
 

O mesmo se observa em Além do bem e do mal: “tudo isso quer dizer que 

nós somos, até a medula e desde o começo habituados a mentir. Ou, para expressá-

lo de modo mais virtuoso e hipócrita, em suma, mais agradável: somos muito mais 

artistas do que pensamos.” (NIETZSCHE, 1992, p. 92). Nessa obra, embora não se 

refira ao intelecto como órgão fingidor que se falseia, o conhecimento como 

criação fisiológica também pode ser observado no aforismo 15:  

 

Mas então seria o nosso corpo, como parte desse mundo exterior, obra dos 
nossos órgãos! Mas então seriam os nossos órgãos mesmos – obra de nossos 
órgãos! Esta é, a meu ver, uma radical reductio ad absurdum [redução ao 
absurdo]: supondo que o conceito de causa sui [causa de si mesmo] seja 
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algo radicalmente absurdo. Em consequência, o mundo exterior não é 
obra de nossos órgãos - ? (NIETZSCHE, 1992, p. 21). 

 

Nehamas (2002, p. 77) utiliza a metáfora do artista para explicar o 

funcionamento da percepção humana no pensamento de Nietzsche. Um quadro 

nada mais é que a percepção do artista sobre determinada paisagem, a qual 

representa em sua obra. Por mais fiel possível que procure retratar a imagem 

percebida e a transpor para a tela, os artistas pintam o que exatamente veem, porém 

sua percepção é sempre parcial, os detalhes da paisagem e todas as suas informações 

nunca são capitados pelo olho humano. “Nossos sentidos só aprendem tarde, e 

jamais inteiramente, a serem órgãos sutis, fiéis e cautelosos do conhecimento.” 

(NIETZSCHE, 1992, p. 92). Os sentidos, para o filósofo, possuem aversão a uma 

percepção nova; é muito mais fácil e cômodo perceber e representar o que já é 

habitual e assimilado. Desse modo, quando percebemos um objeto, ao representá-

lo, nunca o capturamos completamente e os sentidos atuam complementando a 

representação com o que já lhe é familiar. Atuam sempre nas percepções, afetos que 

selecionam e excluem, assim como atuam no pintor do quadro ao representar a 

paisagem. Sempre preenchemos as lacunas das representações com o que nos é 

familiar e cômodo. Nehamas (2002, p. 78) apresenta o caráter perspectivo da obra 

ao comentar que a falsidade do artista nunca trai o estilo a que segue, embora, ao 

retratar uma mesma paisagem em épocas distintas, como por exemplo, no super-

realismo e no neoclássico, apresentam representações distintas demarcando 

rupturas. Por conseguinte, os afetos interpretativos são múltiplos e indefiníveis 

apresentando sempre percepções distintas da mesma “paisagem”. Klossowski, 

também, aponta para uma posição semelhante, para cada interpretação há um 

impulso ou uma intensidade interpretante, “cada impulso, espécie de necessidade 

de dominar, tem sua própria perspectiva que não deixa de se impor aos demais 

impulsos.” (KLOSSOWSKI, 1995, p. 212). O mesmo é analisado por Nietzsche em sua 

Genealogia da moral, em que a valoração das ações se dá por meio das forças que 

interpretam o mundo. A vontade de poder forte e ativa olha para o mundo e para 

sua forma de agir sobre ele e denomina de “bom” em paralelo a um inferior em 

sentido de posição e pensamento. Desse sentimento e prazer de superioridade, desse 

pathos da distância, o homem nobre nomeia as coisas e cria palavras para traduzir a 
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autointerpretação de suas ações em detrimento de ações desqualificadas, de ações 

“ruins” decorrentes de uma vontade “degenerada” e “fraca”, “inferior”. O 

 

que significa exatamente, do ponto de vista etimológico, as designações 
para ‘bom’ cunhadas pelas diversas línguas? Descobri então que todas elas 
remetem à mesma transformação conceitual – que, em toda parte, ‘nobre’, 
‘aristocrático’, no sentido social, é o conceito básico a partir do qual 
necessariamente se desenvolveu ‘bom’, no sentido de ‘espiritualmente 
nobre’, ‘aristocrático’, de ‘espiritualmente bem-nascido’, ‘espiritualmente 
privilegiado’: um desenvolvimento que sempre corre paralelo àquele 
outro que faz ‘plebeu’, ‘comum’, ‘baixo’ transmutar-se finalmente em 
ruim (NIETZSCHE, 1998, p. 20-21). 
 

Por outro lado, o fraco sente os efeitos do cerceamento de alguns impulsos 

e, ressentido, interpreta o mundo e a si mesmo invertendo o sentido da palavra 

bom: “sejamos outra coisa que não os maus, sejamos bons! E bom é todo aquele que 

não ultraja, que a ninguém fere, que não ataca, que não acerta contas [...] que foge 

de toda a maldade e exige pouco da vida, como nós, os pacientes, os humildes, 

justos.” (NIETZSCHE, 1998, p. 37). A palavra “bom” carrega, em ambos os casos, 

dois simbolismos, traduz o sentimento ora de força ora de ressentimento, mas 

também é a interpretação de uma subjetividade sobre si mesma. No caso do fraco, 

Nietzsche mostra claramente como essa interpretação de si corresponde a um 

autoengano; a bondade ou o refreamento dos instintos e vontades como efeito de 

uma ação livre nada mais é que a ausência destes. Também, em Genealogia da moral, 

a artificialidade, o perspectivismo e a associação a certo estado de ânimo na 

formulação do conhecimento são mantidos, porém, neste momento, os impulsos e 

a vontade de poder não são conceitos circunscritos meramente a partir da fisiologia 

do corpo. O corpo, os impulsos e a vontade de poder são dispostos na temporalidade 

histórica em meio a jogos de relações de dominação. O conhecimento é o produto 

das relações de poder.                

O tipo ressentido, para sobreviver, lança mão da falsidade do 

conhecimento. O fraco carece do rebanho e para tal, a unificação se dá por meio de 

uma convenção da linguagem que está diretamente ligada pelo desejo de estabelecer 

a paz, de buscar o “bem”, sendo o sentido de “bem” tudo o que promove a 

sobrevivência do fraco. Desse modo, designa uma ordem de coisas por meio de um 

processo de simbolização verbal, operando na invenção destes ou na dissimulação 

dos já existentes, como exemplo, a subversão de “bom” e “ruim” para “bom” e 

“mau”. A ordem a que se nomeiam as coisas lhes atribui valor de realidade, a verdade 
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em detrimento da mentira. Assim, nada é tudo vale. “Em suma, a essência de uma 

coisa não é nada além do que uma opinião [interpretação] sobre a ‘coisa’. Ou melhor, 

o que ‘ela vale’ é o verdadeiro ‘isso é’ [‘ser’], o único ‘isso é’ [‘ser’]6” (Fragmento 

póstumo 2[150], outono de 1885-186, NIETZSCHE, 1978, p. 142). O ser de uma coisa, 

de um objeto empírico não é dado ao conhecimento de maneira alguma, porém isso 

não significa postular um em si inacessível para as coisas à maneira do Kant da 

Crítica da razão pura. O único ser de algo é o que ele vale, a essência não é nada 

mais que uma interpretação, o que uma coisa é não ultrapassa a metáfora criada na 

linguagem. O que é uma coisa para que ela possa valer? 

 

Toda unidade é unidade apenas como uma organização e, como um todo: 
assim como uma comunidade humana é uma unidade, e não o contrário 
[...] que significa o Uno, mas não é um. [...] Se alguma unidade é unidade 
apenas como uma organização? Mas a ‘coisa’ em que acreditamos é apenas 
inventada, como fundamento de predicados diferentes. Quando a coisa 
‘atua’, isso significa: nós consideramos todas as outras propriedades que de 
outra forma se encontram lá, mas permanecem momentaneamente 
latentes, como a causa do que uma propriedade particular está se 
manifestando agora: ou seja, que tomamos a soma de suas propriedades – x - 
como CAUSA da propriedade x: o que é completamente estúpido e insano! 
(Fragmento Póstumo 2[87], NIETZSCHE, 1978, p. 111-112). 
 

Podemos pensar a definição dos objetos em dois níveis diferentes, 

primeiro quanto à linguagem, uma coisa é a somatória de seus predicados, 

considerando-a como parte de uma estrutura gramatical, o que nos permite afirmar 

que o ser do objeto na linguagem é construído por tudo o que se diz a seu respeito. 

Da mesma maneira, os objetos analisados discursivamente e teorizados tanto nas 

ciências quanto na filosofia, classificados como objetos reais, se constituem 

discursivamente por meio do agrupamento de qualidades descritas, o que, por outra 

via, reforça o argumento anterior de que coisa é coisa alguma. A linguagem dá forma 

à matéria na medida em que nomeia (BLONDEL, 1985) e dar nome, além de 

configurar ser à coisa, é uma tentativa da vontade de poder de capturar o devir 

incessante. Como também afirma Lemos (2016) ao comentar sobre o curso de 

retórica ministrado por Nietzsche, período próximo à escrita de Sobre o pathos da 

verdade e Sobre verdade e mentira no sentido extramoral. O autor defende que 

Nietzsche já vê claramente uma ruptura instransponível entre a lógica e a realidade 

ontológica, não há uma transposição entre as duas dimensões, portanto toda 

                                                         

6 Acréscimos nossos. 
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produção discursiva argumentativa, embora bem ordenada e com objetos descritos 

de maneira “exata”, não expressa o “real”. Sendo assim, todo conteúdo das palavras, 

os objetos falados se tornam autorreferentes, se fecham sobre si mesmos. “Ao 

mesmo tempo em que toda palavra é o esvaziamento absoluto da realidade” 

(LEMOS, 2016, p. 42), os objetos nada mais são que figuras de linguagem. Por essa 

razão que a coisa de que falamos é apenas inventada, conferimos fé às metáforas 

da linguagem. 

Em segundo lugar, Nietzsche está definindo os objetos enquanto coisa 

percebida. Quando algo atua, age afetando os sentidos, percebemos, então, a parte 

e a característica da qual nos relacionamos, todavia uma série de outras 

características percebidas e mantidas em segundo plano, acrescentando as 

complementações operadas pela nossa imaginação, é dada como o em si do objeto. 

Uma coisa nada mais é que a unificação de suas qualidades, se suspendermos as 

qualidades do objeto não sobra nada, não há uma essência por trás daquilo que atua. 

Tudo é ação, porém, por compreendermos o mundo mediado por uma 

interpretação que é linguística, projetamos as relações gramaticais às nossas 

percepções e aferimos a necessidade de existir um agente que subjaz a ação, uma 

causa que produz um efeito. A mesma maneira que o “povo”, quando observa no 

céu o corisco e o clarão os separa como coisas distintas: o clarão é o efeito de uma 

força que age, o corisco. A fragmentação das características e a sua ordenação cria 

um fazedor, uma substância causal que é projetada para as demais coisas. Logo, o 

que ocorre é que a somatória de algumas qualidades é colocada como causa de outra 

qualidade. Não há, então, uma essência ou substrato por trás dos “seres” 

demandando ações e manifestações. “Não existe um tal substrato; não existe ‘ser’ 

por trás do fazer, do atuar, do devir; ‘o agente’ é uma ficção acrescentada à ação – 

a ação é tudo. O povo duplica a ação, na verdade: põe o mesmo acontecimento como 

causa e depois como efeito.” (NIETZSCHE, 1998, p. 36). 

Se não há substrato e uma coisa é a unidade plasmada a começar de suas 

características, a “essência” ou o “que” de uma coisa se resume aos predicados da 

aparência. A aparência é o ser mesmo da coisa, “aparência é, para mim, aquilo 

mesmo que atua e vive, que na zombaria de si mesmo chega ao ponto de me fazer 

sentir que tudo aqui é aparência, fogo fátuo, dança de espíritos e nada mais.” 

(NIETZSCHE, 2001b, p. 92). O homem vive perseguindo moinhos de vento, 
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acreditando ver a realidade como ela realmente é devido à repetição performática 

da coisa e do continuum de nossa percepção sobre o objeto, como também pela 

repetição linguística com a qual nomeamos e pensamos as coisas herdadas 

culturalmente7. O homem vive agarrado a sonhos e permanecer sonhando é a 

condição de sua sobrevivência. Assim, nada é, atua. Para Nietzsche, é muito mais 

importante compreender  

 

como as coisas se chamam do que aquilo que são. A reputação, o nome e a 
aparência, o peso e a medida habituais de uma coisa, o modo como é vista 
– quase sempre uma arbitrariedade e um erro em sua origem, jogados sobre 
as coisas como uma roupagem totalmente estranha à sua natureza e 
mesmo à sua pele -, mediante a crença que as pessoas neles tiveram, 
incrementada de geração em geração, gradualmente se enraizaram e 
encravaram na coisa, por assim dizer, tornando-se o seu próprio corpo: a 
aparência inicial termina quase sempre por tornar-se essência e atua como 
essência! (NIETZSCHE, 2001b, p. 96). 

 

Nesse momento já nos é bastante evidente que Nietzsche direciona suas 

análises não para a existência empírica, mas para a relação com as coisas enquanto 

interpretação. Conhecer é interpretar e a cada interpretação criamos metáforas 

dissimulando o mundo, seja enquanto intuição ou linguagem. Não importa o 

fenômeno, mas a reputação, tudo o que é dito sobre algo ao longo da história e na 

contingência em que aquilo que é nomeado atua o peso e a medida habituais, ou seja, 

sua avaliação, sua hermenêutica. Todos os elementos discursivos e metafóricos 

criam os “corpos”, as unidades. Os corpos, objetos constituídos metaforicamente 

por uma cristalização enunciativa e sensitiva, atuam como essência, valem como 

essência, sem ser essência alguma. Logo, não existe algo como o ser dos objetos 

dados no mundo, mas a corporificação aparente vale como essência, possui valor, 

atua. “Valor, ‘Wert’, diz vigor, força. Com força a ‘dynamis’ grega, entende-se um 

poder de, antes, certa disposição ou aptidão para” (FOGEL, 2010, p. 94, grifos). Fogel 

(2010) descreve, incansavelmente, valor enquanto força no sentido de vigorar no 

real, de se expor, colocar-se no mundo, realização vital. O valor de uma coisa, de 

                                                         

7 Como o próprio Nietzsche (2001a, p. 16) comenta: “A própria relação entre uma excitação nervosa e 
a imagem produzida não é em si nada de necessário; mas se precisamente esta mesma imagem for 
reproduzida milhões de vezes e se inúmeras gerações de homens deixam-na de herança, enfim, 
sobretudo se ela aparece ao conjunto da humanidade sempre nas mesmas circunstâncias, ela acaba 
por adquirir, para o homem, a mesma significação como se ela fosse a única imagem necessária e 
como se esta relação entre a excitação nervosa de origem e a imagem produzida fosse uma relação 
de estrita causalidade. Assim também, um sonho eternamente repetido seria experimentado e 
julgado como absolutamente real.” 
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um “ente” corresponde à maneira de como se coloca enquanto possibilidade; a 

possibilidade de um ente qualquer é sua forma de atuar que é sempre valor, pois é, 

desde sempre, interpretada. Assim, nada é, tudo vale ou coisa é coisa alguma se dá no 

sentido de que a aparência de um objeto qualquer – a somatória de suas 

características como também a somatória de todo conteúdo linguístico que lhe é 

atribuído formando uma unidade – na medida em que ele atua e é interpretado, a 

sua realidade dissimulada vale como essência. Portanto, as coisas criadas pela 

linguagem na teia do conhecimento expressam intensidades a partir de uma 

perspectiva e não seres e essas intensidades, ao serem transpostas na linguagem, as 

figuras e nomes referem-se a si mesmos no próprio discurso. 

 

Portanto, o ‘o quê’ (‘Was’) das coisas, de todas as coisas, é sempre um valor, 
isto é, uma força realizada, concretizada. Assim sendo, coisa não tem 
textura de coisa alguma, ou seja, não se configura como nenhuma ‘res’, 
nenhuma materialidade ou imaterialidade [...], nenhuma ‘objetividade’, 
mas também não nenhuma subjetividade [...] nenhum ente dado ou 
constituído [...], que esteja ‘à mão’ e que possa ser verificado, constatado, 
operado, manuseado – ‘nada que seja ou esteja vorhanden (à mão) no devir’, 
diz Nietzsche (FOGEL, 2010, p. 96). 
 

Reafirmando, a realidade enquanto tal só pode ser dada ao saber enquanto 

valor, atuação de força interpretada e dissimulada na linguagem. Vejamos que o 

sentido das palavras é meramente arbitrário e nestas se transpõe uma imagem 

derivada de um sentimento, uma intensidade, saltando para um símbolo grafado. 

O que é então uma palavra? As palavras são metáforas formadas a partir das imagens 

criadas em decorrência das afecções diante do mundo. Essas metáforas em nada 

correspondem ao real, portanto a linguagem, meio pelo qual o conhecimento se 

torna comum, é a passagem de uma ilusão, pois os sentidos apreendem o real 

falseando-o para um símbolo verbal, para um nome e o nome, por si, não é nada, 

mas tão só vale. As três instâncias não se reduzem entre si e nem há causalidades 

entre elas, a passagem de uma a outra se dá num “salto”. Esse raciocínio nos remete 

a um retorno para o jovem Nietzsche que separa as dimensões do conhecimento e 

a irredutibilidade de uma na outra: “Transpor uma excitação nervosa numa 

imagem! Primeira metáfora. A imagem, por sua vez, é transformada num som! 

Segunda metáfora. A cada vez, um salto completo de uma esfera para outra 

completamente diferente e nova.” (NIETZSCHE, 2001a, p. 11). 
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Ainda se fundamentando no jovem Nietzsche, o que não compromete seu 

pensamento sobre a linguagem em obras posteriores, partindo das metáforas 

criadas pela linguagem, afirma que o homem exige mais em sua sede de eternidade 

e as esvaziam de seu conteúdo intuitivo transformando-a em conceito. O homem 

exige a verdade sobre o mundo e é ela que o possibilitará certo domínio sobre as 

forças do vir-a-ser. Quando, por uma necessidade de convenção da linguagem, o 

homem cria uma figura que reúna todas as diferenças em uma identidade, reúne 

em uma definição, traços semelhantes a diversos entes excluindo suas diferenças. 

Exemplificando, o conceito de folha implicaria submeter todas as folhas possíveis 

a mesma definição, dado que nenhuma folha é igual à outra e a folha conceitual é 

inexistente. 

 

O conceito faz nascer a ideia de que haveria na natureza, 
independentemente das folhas particulares, algo como a folha, algo como 
uma forma primordial, segundo a qual todas as folhas teriam sido tecidas, 
desenhadas, cortadas, coloridas, pregueadas, pintadas, mas por mãos tão 
inábeis que nenhum exemplar teria saído tão adequado ou fiel, de modo 
a ser uma cópia em conformidade com o original (NIETZSCHE, 2001a, 
p. 12). 
 

Então, o conceito é o esvaziamento total e o abandono da realidade 

enquanto aparência, porque, ao suprassumirmos o aparente no conceitual, a 

mentira é elevada à negação extrema da realidade. Primeiro, a percepção falseia o 

real, a metáfora intuída, iniciada na imaginação é transposta em uma estrutura 

gramatical como figura de linguagem e, por fim, a metáfora é dissecada e seu 

“esqueleto” é apresentado como forma universal e verdadeira das coisas como se 

por trás de toda roupagem que cobre a diferença perspectiva houvesse um substrato 

formal do qual a veracidade de algo, para ser postulada, necessitasse conter, 

expressar ou participar da “verdade”. O conceito, então, mata o valor, aqui a palavra 

é morta, não há um plano de imanência criado na linguagem como exposição de 

uma atuação possível, mas de ser ideal. Por conseguinte, a ciência e também a 

filosofia – com sua necessidade de verdade, seja como pathos da verdade no jovem 

Nietzsche ou como vontade de verdade no tardio – operam com a mortificação das 

intuições, com palavras sem valor, “a ciência trabalha incansavelmente no seu 

grande columbário de conceitos que é o cemitério das intuições.” (NIETZSCHE, 

2001a, p. 18). Explicação semelhante é vista em Crepúsculo dos Ídolos. Os conceitos, 

pensados como mumificações ou conceitos-múmias, indicam exatamente o que 
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Nietzsche chama de idiossincrasia dos filósofos. O conceito é, exatamente, a 

retirada de uma intuição temporal e a sua readequação a uma perspectiva de 

eternidade, criando incompatibilidade entre aparência e essência, assim o ser nunca 

se torna e aquilo que se torna, o vir-a-ser, nunca é. A essência permanece oculta, 

escondida, sendo traduzida por um conceito que nada mais é que o esvaziamento 

de todo o conteúdo aparente e particular de um objeto, seja ele o fato de degradar, 

se transformar e estar circunscrito historicamente. Todos esses fatores inerentes à 

perspectiva à qual os objetos são dados estão, de antemão, já refutados pelos 

conceitos universais despersonalizados. Assim, os filósofos com seu egipcismo se 

perguntam: Mas por que não captamos a verdade das coisas? E logo concluem: “os 

sentidos [...] enganam-nos acerca do verdadeiro mundo. Moral: desembaraçar-se do 

engano dos sentidos, do vir-a-ser, da história, da mentira.” (NIETZSCHE, 2006, p. 

25). Os filósofos, ao longo do tempo, não fizeram outra coisa senão remexer o 

cemitério dos conceitos-múmia em sua mímica de coveiro. Por essa razão, a verdade 

é “uma multidão móvel de metáforas, metonímias e antropomorfismos,” que – 

depois de longo tempo, por um processo de estabilização e conservação, perdeu sua 

força intuitiva – são meramente formas vazias, “moeda que perdeu sua efígie e que 

não é considerada mais como tal, mas apenas como metal.” (NIETZSCHE, 2001a, 

p.13). A partir dessas mumificações das metáforas se erguem pirâmides, ou melhor, 

edifícios conceituais, um mundo com suas leis e seus objetos encadeados 

logicamente, um mundo seguro, com traços e retas, números e medidas, causa e 

efeito, “operamos somente com coisas que não existem [criamos um mundo8] com 

linhas, superfícies, corpos, átomos, tempos divisíveis, espaços divisíveis.” 

(NIETZSCHE, 2001b, p. 140). Neste edifício, todas as coisas estão encadeadas, 

ligadas e amarradas, presas nas teias e estruturas da pirâmide. Tal como insetos 

presos pela aranha, as metáforas são capturadas nas teias da lógica para secar e 

morrer. Quem é o engenheiro que ergue a pirâmide? Quem é a aranha que constrói 

essa teia? O homem de conhecimento deve ser admirado, “ele conseguiu erigir uma 

catedral conceitual infinitamente complicada sobre fundações movediças, de 

qualquer maneira sobre água corrente.” (NIETZSCHE, 2001a, p. 14). “O mundo 

verdadeiro, alcançável para o sábio, o devoto, o virtuoso – ele vive nele, ele é ele.” 

(NIETZSCHE, 2006, p. 31). Tal como a aranha, ele constrói seu edifício a partir de 

                                                         

8 Acréscimo nosso. 
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si mesmo, coagindo o mundo aos seus padrões cognitivos, o logicizando, 

acreditando expor seu funcionamento: 

 

Bem antes de havermos tido consciência da lógica, não havíamos feito 
outra coisa senão introduzir seus postulados no que acontece: agora os 
encontramos no que acontece – não podemos mais proceder de outra 
forma – e nossa imaginação interpreta essa coação como uma garantia da 
‘verdade’. Fomos nós quem criamos as ‘coisas’, a ‘coisa igual’, o sujeito, o 
atributo, a ação, o objeto, a substância, a forma, depois de estarmos muito 
tempo satisfeitos em representa-los iguais, grosseiros e simples. O mundo 
aparece-nos lógico porque fomos nós quem primeiramente o logicizamos 
(NIETZSCHE, 2011, p. 355). 

 

A lógica, à medida que – em sua retórica ordenação de palavras e nomes – 

organiza o mundo estabelecendo lugares e sequências, cria ilusões e estas, devido à 

sensação de controle e entendimento do “fenômeno”, faz com que, a partir das 

palavras, identifiquemos aquilo que não é absolutamente ser algum. O homem 

acredita que o conhecimento do fenômeno faz com que apreenda o ser dos objetos 

no campo empírico. A sistematização do real, por meio da lógica formal, dissolve 

as contradições e apresenta um esquema irrefutável, como comenta Dos Santos 

(2011, p. 41), “o idealismo de Berkeley, por exemplo, dentro da lógica formal, é 

irrefutável, porque é coerente e isento de contradições intrínsecas.” O homem de 

conhecimento é capaz de criar erros irrefutáveis ao aproximar o jogo simbólico das 

palavras com a exatidão matemática. Como ocorreu, também, a confusão operada 

por Descartes ao postular que, se o pensamento seguisse o método rigorosamente, 

não haveria erros. Mera confusão, uma coisa é o mundo empírico, outra coisa são 

as metáforas da imaginação, outra, ainda, os efeitos da linguagem e seus 

desdobramentos lógicos conceituais. Entre o conceito e o fenômeno há uma 

distância que não pode ser percorrida, pois não há ligação causal entre elas. 

Podemos constatar que Nietzsche denuncia uma confusão na ordem do saber em 

que se confunde o lógico com o ontológico e, sabendo disto, faz uso da linguagem 

manejando os recursos e seduções de sua artificialidade. Assim, conhecer é 

interpretar e criar mundos. 

Ora, mas se tudo é interpretação, tudo é criação de metáforas, não estaria 

Nietzsche relegando sua teoria do conhecimento a um subjetivismo? Ou, mais 

ainda, a um psicologismo ou antropologia no sentido da virtus dormitiva? Se não 

há um subjetivismo, onde se dá a realidade? Pois, se a localizarmos no objeto 

abrindo mão de toda a argumentação até o momento, identificaremos Nietzsche 
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como um empirista e, consequentemente, como fenomenólogo. Por outro lado, se 

a realidade é a criação de imagens a partir da unificação de qualidades distintas, 

quem a unifica? Um sujeito? Nesse beco sem saída do labirinto, nessa aparente 

aporia, repetimos então a pergunta com a qual Nietzsche (1992, p. 42) ironiza em 

Além do bem e do mal: se a realidade a qual vivemos não passa de aparência, de uma 

ficção, de um quadro pintado, quem é o autor? Como se a ficção, como imagem 

criada, requeresse um “fazedor”, um substrato que a efetua. Mas não seria o autor 

uma qualidade da própria ficção como momentos distintos do mesmo? 

 

 

 

CONCLUSÃO 

 

A linguagem é, no pensamento de Nietzsche, o veículo pelo qual o 

conhecimento se torna possível, porém, ao analisar o que podemos chamar de um 

modo de ser da linguagem, evidencia que esta, além de sua estrutura, possui o 

caráter de fabricação de objetos. Se a linguagem fabrica objetos estes, por sua vez, 

são distintos daqueles presentes na realidade empírica. A analítica da linguagem de 

Nietzsche, dessa forma, possibilita uma crítica à pretensão de verdade atribuída ao 

conhecimento, seja ele filosófico ou científico, pois, uma vez que estes veiculam 

suas postulações pela linguagem a esta possui como modus operandi, a 

ficcionalização, verdade e falsidade se tornam impossíveis de serem diferenciadas. 

Essa postura de Nietzsche em relação à linguagem pode ser observada em 

todo o percurso de sua obra, sendo possível, talvez, apontarmos uma única exceção 

em O nascimento da tragédia quanto à descrição de uma origem para a linguagem. 

Ressaltamos que, nessa obra, a linguagem também é figurativa, porém, deriva de 

instintos fisiológicos ainda não pensados de forma metafórica. O que irá variar ao 

longo de suas obras, conservando o caráter ficcional da linguagem, é quanto o que 

seria o apontamento de sua origem, estando esta sempre ligada ao ânimo de quem 

pronuncia e significa as palavras. Vimos que em Sobre verdade e mentira no sentido 

extramoral, isso é pensado como pathos da verdade, em Além do bem e do mal, como 

vontade de poder e, em Genealogia da moral, como relações de poder historicamente 

localizadas. Embora não tenhamos abordado em nosso texto, afirmamos, como 
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complemento, que há, de Humano, demasiado humano até Assim falou Zaratustra, 

uma metáfora do corpo pensado fisiologicamente como impulsos conflitantes que 

interpretam o mundo. Embora O nascimento da tragédia também pense a origem da 

linguagem e a localize no corpo, não há uma radicalização da mesma. A origem da 

linguagem, nessa obra, ocupa uma posição extralinguística, enquanto nas demais 

obras, a “origem” é pensada como criação da própria linguagem. Concluímos, 

portanto, que a possibilidade do conhecimento sobre o mundo, assim como sobre 

a origem da linguagem, dar-se por meio da mesma e esta funciona fabricando 

realidades em sua superfície. Assim, o mundo descrito ora pela filosofia, ora pela 

ciência como também na filosofia de Nietzsche não é, nada mais, que uma criação 

falseadora de uma suposta realidade. 
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A VERDADE DA DESPROPORÇÃO: A VERDADE É UMA ILUSÃO 
    
 

Daniel Temp 
 
 

Resumo 
Logo na abertura de Über Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinne o leitor é 
confrontado com uma curiosa fábula acerca de animais inteligentes que 
inventaram o conhecimento, porém sem grandes repercussões, uma vez que 
“passados poucos fôlegos da natureza” tiveram de morrer. A presente contribuição 
debruça-se precisamente sobre o excerto que contém a fábula. O propósito é 
examinar a motivação filosófica por trás da escolha da forma literária da fábula 
para falar sobre o conhecimento. Após apontar as concordâncias entre o excerto de 
Nietzsche e um famoso fragmento de Pascal, sustenta-se que, paradoxalmente, 
através de uma fabulação que ultrapassa o registro do conhecimento, Nietzsche 
pretende mostrar uma verdade a seu respeito — nomeadamente, a verdade 
existencial da desproporção. 
 
Palavras-chave: Conhecimento. Desproporção. Verdade. Ilusão. 
 
 
 
INTRODUÇÃO 

  

Em algum remoto rincão do universo cintilante que se derrama em um 
sem-número de sistemas solares, havia uma vez um astro em que animais 
inteligentes inventaram o conhecimento. Foi o minuto mais soberbo e 
mais mentiroso da ‘história universal’: mas também foi somente um 
minuto. Passados poucos fôlegos da natureza congelou-se o astro, e os 
animais inteligentes tiveram de morrer. – Assim poderia alguém inventar 
uma fábula e nem por isso teria ilustrado o suficiente quão lamentável, 
quão fantasmagórico e fugaz, quão sem finalidade e gratuito fica o 
intelecto humano dentro da natureza. Houve eternidades em que ele não 
existia; quando de novo ele tiver passado, nada terá acontecido. Pois não 
há para esse intelecto nenhuma missão mais vasta que conduzisse além da 
vida humana. Ao contrário, ele é humano, e somente seu possuidor o 
toma tão pateticamente, como se os gonzos do mundo girassem nele. Mas 
se pudéssemos entender-nos com a mosca, perceberíamos então que 
também ela sobrevoa no ar com esse páthos e sente em si o centro 
esvoaçante deste mundo. Não há nada tão desprezível e mesquinho na 
natureza que, com um pequeno sopro daquela força do conhecimento, 
não transbordasse logo como um odre; e como todo transportador de 
carga quer ter seu admirador, mesmo o mais orgulhoso dos homens, o 
filósofo, pensa ver por todos os lados os olhos do universo 
telescopicamente voltados para o seu agir e pensar (eKGWB/WL – na 
tradução de R.R. Torres Filho) 

 

A ideia de que o intelecto é de cabo a rabo antropomórfico faz parte de 

um variado repertório de ideias, expressões e ditos que expressam de maneira mais 

ou menos uniforme um dos aspectos mais insólitos da meditação de Nietzsche 
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sobre o conhecimento, nomeadamente, a afirmação de que o conhecimento carrega 

algo de ilusório, de que o discurso teórico não capta ou até mesmo falseia a 

realidade, de que a verdade não passa de um erro. Drástica que é, uma semelhante 

reivindicação não se confunde com uma opinião fortuita. Ao contrário: embora 

reverbere quase como uma máxima, por trás da reivindicação nietzscheana 

notoriamente existe um caminho de pensamento determinado, uma reflexão 

regrada segundo uma lógica argumentativa singular e que abriga, naturalmente, 

uma série de pressupostos. Nesse exato sentido, a reflexão de Nietzsche sobre o 

caráter errôneo do conhecimento pode ser livremente entendida como uma teoria: 

só que em vez de uma teoria do conhecimento, cabe antes entendê-la como uma 

teoria do erro. Motivo para isso é que sequer a reflexão que dá corpo a semelhantes 

reivindicações sobre o conhecimento consegue passar incólume frente a negação 

drástica que ao cabo é enunciada: se o conhecimento de fato é erro, então a reflexão 

teórica que enuncia semelhante coisa, tão logo se pretenda conhecimento, não pode 

ser senão errônea. Por consequência, o sentido exato da reflexão nietzscheana 

parece se perder algures no interior desse paradoxo1. Entretanto, caso se entenda 

que, apesar do paradoxo, a reflexão nietzscheana ainda assim dá algo a pensar — e 

não é outra a suposição que capitaneia as presentes anotações —, então está claro 

que, em vez de se apressar em recusá-la como um erro lógico, cumpre antes de mais 

nada perscrutar a fundo o estranho paradoxo que ela anuncia. Para tanto, nada 

melhor que o ensaio de WL, um ensaio onde transparece abertamente o caráter 

problemático, amiúde mesmo contraditório, da reflexão de Nietzsche sobre o 

conhecimento. No que se segue, o foco será mantido no caso emblemático do 

célebre excerto de abertura, o excerto que contém a “fábula dos animais 

inteligentes” citado acima. Destrinchar alguns de seus elementos será determinante 

para elucidar o paradoxo que acomete a reflexão do filósofo e assim trazer a lume 

as linhas fundamentais da concepção nietzscheana da teoria do erro.     

 

  

                                                         

1 Do ponto de vista teórico, uma semelhante reflexão sobre o conhecimento é uma reflexão 
contraditória, vazia de sentido, em uma palavra, no fundo não tem nada que ver com conhecimento. 
Diante disso, convirá lembrar, porém, que a objeção só é pertinente caso desde logo se suponha que 
1. o conhecimento se resume ao discurso lógico-teórico e 2. que a reflexão nietzscheana reivindique 
ser conhecimento precisamente nesse sentido. 
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1- A FÁBULA 

 

No que diz respeito ao teor, a fábula se notabiliza por ecoar um conhecido 

fragmento do filósofo francês Blaise Pascal, o fragmento 72 dos Pensées, que fala 

sobre “a desproporção do homem” (SCHEIBENBERGER, 2016, p.29). Não por 

acaso, nesse fragmento Pascal pretende retratar a posição do homem, considerado 

na condição de sujeito do conhecimento, perante a infinitude da natureza. De 

acordo com o filósofo, a natureza só pode ser pensada como infinita pois o homem 

a concebe segundo àquilo que conhece a seu respeito — e o conhecimento, mesmo 

que no interior de um círculo finito, pode sempre ser infinitamente alargado. A 

ideia de Pascal é que o edifício do conhecimento — a cadeia de representações — é 

por natureza inesgotável. Assim, se alguma vez as representações aparentam atingir 

um ponto derradeiro, decerto não é porque ali se achou a ossatura da natureza, mas 

antes porque o sujeito que representa achou ali a certeza que buscava — e então 

interrompeu a busca. No entanto, 

 

se a nossa vista para aí, que a imaginação passe além: ela ficará mais 
depressa cansada de conceber do que a natureza de fornecer. O inteiro 
mundo visível não é senão um ponto imperceptível no amplo seio da 
natureza. Ideia alguma se aproxima dela. Por mais que expandamos nossas 
concepções para além dos espaços imagináveis, não geramos senão átomos 
em comparação com a realidade das coisas. (PASCAL, 2005, p. 79). 

 

É dizer, a natureza jamais chega a ser explorada em definitivo: o que o 

homem chama de natureza é unicamente o ponto mais longínquo que seu intelecto 

consegue alcançar no infindável desdobramento de concepções que caracteriza a 

atividade do conhecer. Exatamente por isso, a relação entre o homem, que se sabe 

uma forma finita, e a natureza, cuja marca é a infinitude, só pode ser pensada como 

uma relação de desproporção: pois em face da infinitude da natureza, o homem vê 

a si mesmo reduzido a um ponto no infinito; é dizer, em face daquilo que conhece, 

o homem observa — palavras de Pascal — “quão perdido nesse remoto rincão da 

natureza” ele está (1865, p. 54). A concordância entre o fragmento pascaliano e a 

fábula sobre os animais que “em algum remoto rincão do universo cintilante” 

inventaram o conhecimento, não se restringe, porém, a certas expressões do texto. 

Mais do que isso, o excerto de abertura de WM efetivamente faz referência à ideia 

de um descompasso como o que Pascal descreve no fragmento. O excerto que se 
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segue após a fábula que o diga: nele, um suposto olhar sobre a vastidão do universo 

cuida em enfatizar precisamente a contingência e os limites do intelecto: “Houve 

eternidades em que ele não existia; quando de novo ele tiver passado, nada terá 

acontecido”; em contrapartida, o intelecto é expressamente remetido à forma finita 

da vida humana: “pois não há para esse intelecto nenhuma missão mais vasta que 

conduzisse além da vida humana”. As linhas finais do parágrafo ainda acrescentam, 

não sem alguma ironia, que considerar o intelecto como o centro do universo, “como 

se os gonzos do mundo girassem nele”, não é mais que um típico engano do homem 

sobre a própria condição, uma espécie de solipsismo do intelecto que acredita poder 

enquadrar a realidade inteira desde seu ponto de vista. Não é difícil imaginar como 

soaria a premissa decisiva por detrás dessas linhas: “A nossa inteligência ocupa, na 

ordem das coisas inteligíveis, a mesma posição que nosso corpo na extensão da natureza” 

(PASCAL, p. 82 (58)). 

Ao comentar a fábula, Nietzsche assevera que alguém poderia inventar 

uma semelhante história e “nem por isso teria ilustrado o suficiente quão lamentável, 

quão fantasmagórico e fugaz, quão sem finalidade e gratuito fica o intelecto humano 

dentro da natureza”. Por mais que o trecho fale expressamente sobre o lugar do 

intelecto no interior da natureza, ante a afirmação explícita de que uma semelhante 

fábula “não ilustraria o suficiente” a condição do intelecto, a princípio pode parecer 

estranho achar que a fábula de alguma forma possa ilustrar a ideia da desproporção. 

Porém o estranhamento logo se desfaz caso se observe que a expressão “não 

ilustraria o suficiente” passa longe de ser uma negação lógica, mas cumpre, no 

excerto, sobretudo uma função retórica. Pense-se no caso de alguém que afirma: 

“essa pintura não ilustra o suficiente quão bonita é a paisagem”; obviamente a 

afirmação não diz que a pintura não ilustra coisa alguma a respeito da paisagem, 

mas sim que “na realidade a paisagem é ainda mais bonita do que o ilustrado na 

pintura”. A expressão empregada por Nietzsche no excerto funciona de forma 

semelhante: dizer que a fábula “não ilustraria o suficiente” a condição do intelecto 

não significa que a fábula é de todo incapaz de ilustrar a condição do intelecto, 

mas sim que o descompasso entre intelecto e natureza, em verdade, é ainda maior 

que o ilustrado.   

Deste modo, apesar da alegada insuficiência, a fábula mantém a 

capacidade de se referir àquilo que não consegue ilustrar (de forma 
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suficientemente clara ou adequada). Só que, em comparação com o conhecimento 

(que, por definição, só é conhecimento se diz/representa de forma suficientemente 

clara/adequada aquilo a que se refere), na fábula a referência acontece 

negativamente, é dizer, como não-conhecimento, sob a forma alusiva do 

apontar/indicar. A particularidade do excerto de abertura de WM é que, nele, a 

insuficiência da fábula em ilustrar torna-se, ela própria, ilustração de uma 

insuficiência que não mais se refere à fábula em particular, mas que, em último 

caso, remete de volta ao intelecto e seus modos de expressão. Nesse sentido, a 

presença da pequena fábula logo na abertura do escrito em que Nietzsche apresenta 

algumas de suas ponderações mais extremas sobre conhecimento não é mero acaso, 

tampouco um adereço estilístico: ao ilustrar a desproporção entre o intelecto e a 

natureza, a fábula pretensamente dá algo a conhecer — e não algo qualquer, mas 

um conhecimento precisamente sobre o intelecto e sobre o conhecimento.  

Desde logo o excerto abriga, pois, um paradoxo: justo através duma 

fabulação que ultrapassa o registro do conhecimento se pretende mostrar uma 

verdade a seu respeito — nomeadamente, a verdade da desproporção. Longe de 

tornar-se um entrave àquilo que o excerto quer comunicar, o paradoxo, na 

condição de figura que marca uma fronteira intransponível para o intelecto, 

manifesta exemplarmente a desproporção retratada na fábula. Pois fato é que o 

intelecto não pode conhecer o todo sem torná-lo um objeto do conhecimento, ou 

seja, uma representação do intelecto; nesse sentido, até mesmo o universo físico 

descrito pelas ciências naturais, considerado na condição de representação 

verdadeira, só pode ser entendido como descrição de um segmento da realidade 

(levada a cabo desde uma determinada perspectiva, nomeadamente, a do intelecto), 

e não como a descrição da realidade como um todo. Dito de outro modo: o intelecto 

não pode ascender a um ponto de vista cósmico que o permitisse contemplar a 

natureza inteira sem abandonar a própria condição de intelecto que se encontra, 

desde logo, algures no interior da natureza; concretamente isso significa que assim 

que se aventura a conjecturar sobre o todo, o intelecto forçosamente deixa a região 

do discurso verdadeiro e adentra o registro da poesia dos conceitos. Na condição 

de discurso fictício que paradoxalmente procura comunicar uma verdade, a fábula 

encena para o leitor exatamente essa impossibilidade: o paradoxo que a fábula 

engendra é o paradoxo do intelecto que experimenta ver a si mesmo de fora — e, 
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consequentemente, deságua no discurso fictício. Daí a razão para a presença da 

fábula no excerto não ser fortuita: pois o intelecto não pode expressar a 

desproporção entre si mesmo e a natureza senão negativamente, ilustrando a 

limitação real que encontra por meio do discurso da ficção2.  

Nesse sentido, resta claro que a “verdade” anunciada na fábula não está 

mais vinculada positivamente ao ideal teórico da busca da verdade, mas expressa 

justamente o reconhecimento de que há aí, na procura da verdade, algo de ilusório. 

Quer dizer, ao ilustrar a condição do intelecto como uma condição de 

desproporção, a fábula faz ver que o conhecimento, longe de ser o eterno arauto 

da verdade, também carrega consigo algo de ilusório — a começar pela ideia de que 

aos poucos vai dando a conhecer “a realidade”, como se a realidade inteira se 

esgotasse exatamente nisso, em ser um objeto de conhecimento para o intelecto. Ao 

fim, é como se, através da fábula, o intelecto fosse conduzido para além de si 

mesmo para, logo em seguida, reconhecer-se exatamente aí, nesse lugar fora de si 

próprio: isto é, na fábula (cf. KAISER, 1994, p. 66-70).  

 

 

2- UM EXCURSO PARA ALÉM DA FÁBULA: A ESTRUTURA FORMAL 

DO ARGUMENTO 

 

No que diz respeito à estrutura, caso considerado de uma perspectiva mais 

sistemática, pode-se dizer que o argumento que Nietzsche começa a delinear na 

fábula diz o seguinte: ao se investigar a concepção normativa de conhecimento 

mais de perto, descortina-se a natureza essencialmente doxástica das normas que o 

definem, de sorte que a investigação acaba, por assim dizer, retirando o chão sobre 

os próprios pés. Convém notar que a ideia de que existe uma aporia no 

conhecimento não é, porém, o desfecho de uma reflexão sobre um conceito 

                                                         

2 A ideia da desproporção entre o intelecto e a natureza é, desde o início, uma ideia negativa. Ou seja, 
desproporção não é o resultado de uma simples comparação entre o intelecto e, digamos, a 
imensidão do sistema solar. Entender a desproporção assim, isto é, como um abismo entre o homem 
e aquilo que as ciências dão a conhecer, significaria desde logo pressupor que a investigação teórica 
das ciências de alguma forma possibilite acesso a realidade como um todo; se fosse assim, no 
entanto, não haveria desproporção (já que esta consiste na negação dessa possibilidade), e a 
perspectiva do intelecto humano coincidiria com a perspectiva absoluta sobre a realidade. Daí 
porque a desproporção só poder ganhar uma formulação negativa: pois para afirmá-la positivamente 
seria preciso supor, ainda que de maneira sub-reptícia, algo a respeito da realidade como um todo. 
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forjado artificialmente. Só há uma aporia porque o conceito de conhecimento 

declarado errôneo é justamente aquele que Nietzsche julga ser o conceito 

normativo de conhecimento, notadamente, o conceito de representação adequada 

da realidade3. Para Nietzsche, ao menos durante o período aqui considerado, a 

noção de conhecimento como uma forma de adequação que pressupõe o realismo 

metafísico não é apenas uma entre várias noções concebíveis; para ele, ao invés, essa 

é exatamente a noção presente no autorretrato do ser humano: alguém que afirma 

saber alguma coisa qualquer desde logo supõe que aquilo que afirma corresponde 

à realidade. A ideia por trás dessa noção de correspondência é a ideia 

profundamente inculcada na mente humana de que a realidade existe por si só, 

independentemente do que alguém possa pensar ou dizer a seu respeito. Nesse 

sentido, o fato de que o verbo ‘conhecer’ amiúde costume ser usado de maneira 

menos criteriosa na vida prática não quer dizer que a noção de conhecimento por 

trás da prática comum não seja uma noção forte de adequação ou correspondência. 

Prova disso é que mesmo alguém que dispusesse de excelentes razões para dizer que 

sabe alguma coisa ainda assim seria considerado vítima de engano caso o que 

dissesse saber não correspondesse à realidade4.  

A linha de pensamento segue assim: uma vez que a ideia elementar da 

adequação entre representação e realidade veio a constituir o conceito de 

conhecimento, então é forçoso reconhecê-la como sua condição necessária, mas 

impossível assumir que seja uma ideia verdadeira — e não apenas porque a crença 

mesma na adequação, na qualidade de mera crença, notoriamente não corresponde 

à realidade, mas também porque, depois de se saber que a adequação é uma condição 

necessária, sequer é possível determinar uma semelhante coisa. Quer dizer, na 

forma como conhecimento é atualmente entendido, está já implicada a crença na 

adequação, isto é, conhecer significa sempre uma correspondência com a realidade: 

não há espaço para se falar num conhecimento que não correspondesse à realidade, 

                                                         

3 Por mais que a reflexão epistemológica de Nietzsche incorpore de forma significativa certas teses 
provenientes de filosofias pós-kantianas comuns à época, sua concepção normativa do que seja o 
conhecimento notoriamente continua ecoando a definição clássica que aparece no Teeteto (201c-d). 
Assim, apesar da influência neokantiana, Nietzsche insiste na ideia originalmente platônica de que 
o conhecimento precisa ser concebido como crença ou representação verdadeira (acompanhada de 
justificação). Ou seja, a resistência de Nietzsche em abandonar as exigências normativas da noção 
clássica de conhecimento está na gênese do ceticismo generalizado que caracteriza o que aqui se 
resolveu chamar de sua teoria do erro.       

4 Para uma argumentação pormenorizada a respeito desse ponto, cf. STROUD, 2020, p. 85-129.  
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que não fosse verdadeiro. Se se quisesse falar num conhecimento que é constituído 

segundo crenças que, enquanto tais, não correspondem à realidade, falar-se-ia num 

conhecimento falso, e a mera ideia de um conhecimento falso significa já uma 

contradição. É feito evidente, assim, que as regras e normas que constituem o 

conhecimento não espelham um conjunto de regras e normas inscritas na realidade 

— mas, ao invés, que o conceito de conhecimento fatalmente as pressupõe como sua 

condição.  

A descoberta de que o conhecimento é, no sentido descrito, desde sempre 

condicionado, marca uma espécie de fechamento sobre si mesmo, pois quer dizer 

que os conceitos com os quais opera o intelecto — inclusive as normas e regras que 

ele próprio reconhece reflexivamente como condições — obedecem unicamente às 

regras atuais da representação, ou seja, correspondem às regras da representação, e 

não a uma realidade externa (SIMON, 1972, p. 4). A consequência é que uma 

representação não poderá ser comparada com nada que supostamente esteja para 

além da representação: nesse sentido, uma comparação entre representação e objeto 

— como aquela suposta na ideia de adequação — está fadada a ser uma comparação 

entre representação e representação, entre conceito e conceito. Desenha-se então 

um cenário singular: posto que não há espaço para uma comparação que apenhore 

a adequação da representação com objeto que a transcende, fica claro que uma 

representação só pode encontrar fundamento objetivo numa outra representação 

que já vale objetivamente, quer dizer, em uma representação na qual previamente 

se acredita. Aos poucos, o verdadeiro esqueleto da teoria do erro de Nietzsche 

começa então a ganhar corpo: o conceito de conhecimento não é um conceito 

adequado à realidade, mas sim um conceito condicionado por pressupostos 

necessários — dentre os quais, a crença de que os objetos representados 

correspondem à realidade.  

É na definição do conceito que exprime por excelência a ideia de 

adequação, o conceito de verdade, que se enxerga com maior clareza o nó em que, 

consoante a teoria do erro, o conceito de conhecimento se enreda: é que ao definir 

verdade como adequação entre representação e objeto, é absolutamente forçoso 

supor uma compreensão prévia de conceitos como “adequação”, “representação”, 

“objeto” — ou seja, não se pode querer definir o conceito de verdade como uma 

espécie de adequação sem supor que, pelo menos os conceitos empregados na 
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definição, são eles mesmos verdadeiros5. De um ponto de vista lógico, não há 

dúvidas, está-se diante de um círculo. Na prática, porém, o significado do círculo 

é outro: conforme a necessidade, o conceito de verdade é definido por meio de um 

recuo até um conceito cuja compreensão prévia pareça suficientemente clara para 

não levantar mais dúvidas em quem tenta definir verdade (SIMON, 1989, p. 248). É 

dizer, na prática, o conceito de verdade a cada instante ancora-se naquilo em que 

previamente se acredita. Nesse caso, resta claro que o conceito de verdade encontra 

fundamento numa crença, mais ainda, numa crença cuja natureza é de cabo a rabo 

prática, uma vez que a suficiência da crença que deve apenhorar o emprego do 

conceito de verdade responde, originariamente, à necessidade prática de mover-se 

em meio ao devir e, derivadamente, à necessidade não menos concreta de fazer-se 

entender num determinado contexto. Tendo isso em vista, o sentido das 

controvertidas reivindicações nietzscheanas sobre o conhecimento e sobre a 

verdade finalmente é iluminado: ao fim e ao cabo, a alegação de que a verdade é 

um erro necessário para vida não significa senão que a verdade é uma crença 

necessária para agir, para a ação (SIMON, 1989, p. 249-250). A ideia de que aí, nesse 

comportamento, esconde-se um erro — uma falsificação da realidade —, diz respeito 

ao curto-circuito inerente à própria concepção normativa de conhecimento: ao 

buscar a verdade sobre o conhecimento, acaba-se por reconhecer que o 

conhecimento é condicionado por regras que, segundo os próprios critérios, não 

são verdade, não são conhecimento. É nesse sentido que “a verdade mata — sim, 

mata a si própria (na medida que reconhece que o seu fundamento é o erro)” 

(eKGWB/NF-1873, 29 [7])6. 

A ideia de que conhecimento envolve erro surge, pois, da constatação 

teórica de que ele é condicionado por crenças práticas forjadas a partir de 

necessidades originárias do homem. Nessa perspectiva, o adjetivo que qualifica o 

conhecimento como errôneo expressa o curto-circuito gerado ao ser reconhecida, 

                                                         

5 Ao discutir o assunto em um de seus artigos sobre o conceito de verdade em Nietzsche, Josef Simon 
(1989, p. 244), sem citá-lo diretamente, faz alusão ao que é dito num trecho da Lógica, onde Kant 
emprega uma curiosa imagem para descrever o caráter circular de qualquer definição material de 
verdade como adequação entre conceito e objeto: quem assim define verdade, escreve Kant, 
comporta-se como alguém que, por ocasião de um julgamento, dá uma declaração e, a fim confirmá-
la, invoca uma testemunha que ninguém conhece, mas que pretensamente deve ser vista como 
confiável, já que ele próprio, aquele que a chamou como testemunha, afirma que a testemunha é 
por certo um homem honesto (Log, AA 09: 50). 

6 “Wahrheit tödtet – ja tödted sich selbst (insofern sie erkennt, dass ihr Fundament der Irrthum ist)”. 
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em plena investigação teórica, os problemas em torno da própria noção de 

conhecimento, uma vez que fica exposta a constituição profundamente 

antropomórfica das crenças que o fundamentam e que, portanto, ele está antes 

conformado segundo a satisfação de carências práticas, e não a uma realidade 

independente. De volta ao texto de Verdade e Mentira, não será trabalhoso verificar 

que o inteiro opúsculo se desdobra em torno da repetição desta mesma ideia: 

conhecemos não a realidade, mas unicamente nossas próprias formas. Não à toa, 

são copiosos os excertos em que a ideia aparece: 

 

Somente por esquecimento pode o homem alguma vez chegar a supor que 
possui uma "verdade"[...]. Se ele não quiser contentar-se com a verdade na 
forma da tautologia, isto é, com os estojos vazios, comprará eternamente 
ilusões por verdades (WL/VM I, p. 55) 

 
O que é a verdade, portanto? Um batalhão móvel de metáforas, 
metonímias, antropomorfismos, enfim, uma soma de relações humanas, 
que foram enfatizadas poética e retoricamente, transpostas, enfeitadas, e 
que, após longo uso, parecem a um povo sólidas, canônicas e obrigatórias: 
as verdades são ilusões, das quais se esqueceu que o são [...] (WL/VM I, p. 
57) 

 
Como gênio construtivo o homem se eleva, nessa medida, muito acima 
da abelha: esta constrói com cera, que recolhe da natureza, ele com a 
matéria muito mais tênue dos conceitos, que antes tem de fabricar a partir 
de si mesmo (WL/VM I, p. 58) 

 

E logo adiante, numa formulação descaradamente hiperbólica: 

 

Quando alguém esconde uma coisa atrás de um arbusto, vai procurá-la ali 
mesmo e a encontra, não há muito que gabar nesse procurar e encontrar: 
e é assim que se passa com o procurar e encontrar da "verdade" no interior 
do distrito da razão. Se forjo a definição de animal mamífero e em seguida 
declaro, depois de inspecionar um camelo: "Vejam, um animal mamífero", 
com isso decerto uma verdade é trazida à luz, mas ela é de valor limitado, 
quero dizer, é cabalmente antropomórfica e não contém um único ponto 
que seja "verdadeiro em si", efetivo e universalmente válido, sem levar em 
conta o homem (WL/VM I, p. 58) 

 

Assim, no que concerne ao aspecto gnosiológico daquilo que Nietzsche 

comunica por meio da fábula, fica claro que a ênfase está posta na condição 

radicalmente antropomórfica do conhecimento. Neste contexto, uma objeção 

comumente endereçada à teoria do erro ressurge notoriamente transfigurada: a 

contradição teórica provocada pela afirmação de que a verdade, o conhecimento, é 

uma espécie de erro, aparece agora deslocada para o interior da autoimagem do 

sujeito que conhece — é dizer, mais que um contratempo que afeta a lógica interna 
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da teoria do erro enquanto teoria, fica evidente que o paradoxo que Nietzsche 

vincula ao intelecto e ao conhecimento passa a acusar a existência de um curto-

circuito na autocompreensão efetiva do homem. A razão é que adquirir ciência de 

que o conhecimento é errôneo não torna menos necessária a crença em noções 

fundamentais do pensamento: na prática, o paradoxo consiste, pois, no 

reconhecimento de que é absolutamente forçoso acreditar em uma porção de coisas 

que, entretanto, sabe-se um erro (e aí está a fábula que não deixa mentir). O 

paradoxo alcança assim uma dimensão existencial: para um ser que desde logo se 

compreende como um ser que conhece, compreender o caráter errôneo do 

conhecimento significa compreender o entrelaçamento da própria existência com 

a ilusão e o erro — é dizer, significa se dar conta de que carece do ilusório não só 

para sobreviver, mas sobretudo para existir na condição elementar de um ser cuja 

existência se define à luz da imagem, ainda que ilusória, que faz de si. Nesse 

sentido, a ideia de Nietzsche sobre o caráter errôneo do conhecimento no fim das 

contas constitui menos um argumento a favor de uma espécie rara de niilismo 

epistêmico, e mais uma reflexão meta-teórica sobre a condição de seres cujo 

intelecto apreende reflexivamente seus limites e, com isso, passam a ver a própria 

existência como um problema.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por fim, cumpre dizer que embora o conjunto de reflexões que aqui se 

chamou de teoria do erro realmente comporte um aspecto teórico — sobretudo na 

medida em que essas reflexões almejam chamar a atenção para o fato de que o 

conhecimento é condicionado segundo um conjunto de crenças práticas —, o 

objetivo último de Nietzsche ao criticar coisas como o conhecimento, a verdade ou 

o intelecto é fazer ver o paradoxo arraigado na imagem que o homem faz de si 

próprio. Não por acaso o aspecto mais drástico da reivindicação de que a verdade é 

um tipo de erro reside justamente no fato de que dela decorre o reconhecimento 

plenamente consciente da ubiquidade do erro e da ilusão. A partir daí, verdade 

deixa de ser um simples conceito a ser abordado no interior de uma teoria do 

conhecimento e passa a figurar — como uma condição e como um problema — no 

plano metateórico da vida. Dito algo mais concreto, nessa perspectiva, o 



Coletânea de textos do I Seminário Internacional “Nietzsche nos Pampas” |  168 

 

 

conhecimento deixa de ser visto como consideração puramente teórica para se 

tornar exatamente aquele saber aporético, poder-se-ia dizer mesmo trágico, que já 

expressava a ideia da desproporção: o homem conhece a realidade segundo sua 

proporção e medida, porém ao mesmo tempo ele sabe que a medida humana não 

abrange a inteira realidade. Assim, resta claro que, enquanto reflexão mais ampla, 

a teoria do erro cuida em reafirmar a ideia da desproporção conforme já era 

retratada na “fábula” que vai na abertura de Verdade e Mentira: o conhecimento é 

ínfimo demais para abarcar a inteira extensão do universo, a completa realidade — 

o máximo que consegue é pensá-la negativamente enquanto infinitude que lhe 

escapa. Também por isso, não admira que, ao fim, no propósito de ilustrar a fulcral 

reivindicação de que em meio a ilusão, ao erro, o homem efetivamente encontra-

se em seu elemento, Nietzsche termine fazendo coro ao único filósofo cujo nome 

é textualmente mencionado em Verdade e Mentira: “Pascal tem razão quando 

afirma que, se todas as noites nos viesse o mesmo sonho, ficaríamos tão ocupados 

com ele quanto com as coisas que vemos cada dia” (WL/VM II, p. 58).  
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SAÚDE E DOENÇA SOB O PONTO DE VISTA FISIOPSICOLÓGICO DE 
NIETZSCHE 

 
   

Michaella Carla Laurindo 
 
 

Resumo 
Um ponto crucial para Nietzsche é que, por meio da fisiopsicologia, se possa 
diagnosticar as produções individuais e culturais. Cabe examinar os sintomas da 
luta entre impulsos dessas produções para identificar se há ou não desagregação 
entre eles e avaliar os valores de acordo com o seguinte critério: favorece ou impede 
a vida, concebida como vontade de potência? É nessa perspectiva que saúde e 
doença não poderão ser diagnosticadas do ponto de vista somático e sim a partir da 
luta de impulsos por mais potência. De acordo com o autor, o humano saudável 
supera inclusive a doença somática - é o que ele chama de ser “sadio no 
fundamento” - capaz de se superar ou degradar a partir de uma doença somática 
ou sofrimento. Mas como pensar essa “saúde fundamental”? Os que não conseguem 
ultrapassar a dor rumo à autossuperação estariam fadados à “doença”? 
 
Palavras-chave: Fisiopsicologia. Vontade de potência. Saúde e doença. 
 
 
 
INTRODUÇÃO 

 

Nietzsche nos alerta sobre a função do filósofo, que deve rejeitar a 

estagnação e se colocar em constante questionamento. Cabe ao filósofo ousar 

descer às profundezas das ações humanas, se desvencilhando e denunciando valores 

morais como noções de bem e mal absolutos, e que terá que lutar contra suas 

próprias resistências inconscientes nessa empreitada. Ele ousa “avançar sobre a 

moral e além dela”, abdicando dos velhos hábitos para atingir a função verdadeira 

e profunda da psicologia, que ela possa mostrar “ódio, inveja, cupidez, ânsia de 

domínio, como afetos que condicionam a vida, como algo que deve estar presente 

na economia global da vida” (BM 23). Essa posição de constante questionamento, é 

característica de impulsos saudáveis. 

A pergunta que move esta investigação é sobre o que Nietzsche considera 

saudável e doentio, enquanto noções condicionadas à doutrina da vontade de 

potência? O termo “médico da cultura”, delegado ao filósofo, tem um sentido 

apenas metafórico ou de fato haveria uma proposta terapêutica na filosofia 

nietzschiana? E o que será considerado fonte de adoecimento? Essa função do 
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médico será assumida pelo fisiopsicólogo, que diagnostica e intervém na cultura, 

preparando sua elevação.  

Primeiramente, neste debate, convém apresentar a doutrina da vontade de 

potência e a intervenção do médico da cultura com base na fisiopsicologia. A 

vontade de potência se efetiva na luta de impulsos, que é travada tanto no domínio 

orgânico quanto no inorgânico e recusá-la é uma forma de estagnação cultural, ou 

mesmo individual. É nesse ponto que se pode ligar a função do médico, que precisa 

intervir a partir da fisiopsicologia e diagnosticar o processo de hierarquização 

desses impulsos, numa busca por constante mudança ou autossuperação. Nietzsche, 

apoiando-se no procedimento genealógico, examina a configuração de impulsos de 

um organismo e faz uma avaliação dos valores de acordo com o seguinte critério: 

favorece ou impede a vida, concebida como vontade de potência? 

É nessa perspectiva que saúde e doença não poderão ser diagnosticadas do 

ponto de vista somático e sim a partir da luta de impulsos por mais potência, 

avaliando se há desagregação e anarquia dos impulsos tolhendo o crescimento de 

potência. Nesse momento cabe introduzir o foco desta investigação - o que é saúde 

e doença, nessa perspectiva nietzschiana? De acordo com o filósofo alemão, o 

humano saudável supera inclusive a doença somática, visto que há uma hierarquia 

entre seus impulsos em disputa. A saúde, advinda de uma luta hierarquizada entre 

impulsos, seria a capacidade de autossuperação a partir de uma doença somática ou 

de um sofrimento. Já a doença seria o oposto, uma anarquia da luta impulsional, 

capaz de auto degradação. Mas como pensar essa “saúde fundamental”? Os que não 

conseguem ultrapassar a dor rumo à autossuperação seriam incapazes de atingir a 

“cura”? Essa pergunta se articula ao fato de que a função do médico da cultura não 

é ser um cuidador e guia dos doentes, mas sim se comprometer com o futuro da 

cultura e para isso permanecer afastado dos enfermos (GM III,15). Podemos afirmar 

que há um caráter interventivo na filosofia de Nietzsche, mas de caráter subversivo 

- não é baseada nos valores metafísicos e não proporciona alívio ou consolo.  
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1- SAÚDE E DOENÇA SOB O CRIVO DA FISIOPSICOLOGIA  

 

Para Nietzsche a vontade de potência se efetiva através da luta entre 

conjuntos de impulsos que buscam dominar o conjunto oponente. O mundo está 

em constante mutação, que se efetiva como vontade de potência (Wille zur Macht), 

através de uma variedade de impulsos concorrentes. Para acompanhar a elaboração 

do autor, convém apurar seu uso na língua alemã, “o termo Wille é entendido 

enquanto disposição, tendência, impulso e Macht associado ao verbo machen, fazer, 

produzir, formar efetuar, criar” (MARTON, 2016, p.424). Macht pode ser 

traduzido como “poder” ou “potência”. O dativo zur é entendido como a, para, em 

direção à. A palavra “vontade” não pode ser compreendida no sentido de livre 

arbítrio ou faculdade mental, mas uma tendência, uma inclinação em direção ao 

aumento de potência1. Também é preciso enfatizar que essa luta de impulsos é um 

processo relacional, no intuito de se afastar da metafísica, Nietzsche não quer 

repetir as relações de causa e efeito, típicas do pensamento metafísico, na sua 

doutrina. Esses impulsos lutam entre si por mais potência, nunca se expressam de 

forma isolada e não podem ser entendidos como unidades - só existem nessa 

expressão conjunta de forças. Da mesma forma, utiliza-se o termo “doutrina da 

vontade de potência” e não “teoria”, pois trata-se de uma interpretação sobre o 

mundo sem pretensão científica ou de ser a verdade final. 

É importante notar que a vontade de potência não pode ser confundida 

com volição, pois, para o autor, tanto a vontade quanto o ato pertencem à vontade 

de potência. Nessa concepção não há um sujeito [da ação] que quer ou tem vontade 

de algo. O “querer” não pode ser concebido separadamente, é sempre “querer-algo”, 

manifestação da vontade de potência que se alastra objetivando a dominação “que 

se comande algo, isso faz parte do querer”. Nesse sentido “querer não é apenas 

desejar, aspirar, exigir: contrasta com tudo isso pelo afeto do comando” (FP 1888, 11 

[114]).  É possível afirmar então que não há um sujeito como causa e sim como efeito 

- o resultado das ações, do fluxo do vir a ser. Para Nietzsche a relação entre causa e 

efeito é falsa, o que há é a luta de dois elementos de diferente potência, mas o 

efeito não se liga à causa. O ser humano busca através dessas explicações 

                                                         

1 Será utilizado o termo potência, na tentativa de evitar interpretação de ordem política e para fixar 
o sentido de zur. 
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compreender as coisas que o cercam, buscar “a causa” é uma tentativa de adicionar 

um conhecimento que o tranquilize (FP 1888 14 [95] e 14[98]). Não há um sujeito que 

quer, pensa e interpreta, só há o fluxo de movimento e sempre haverá relações de 

força expressas na vontade de potência, pois: 

 

O mundo das forças não experimenta qualquer diminuição: de outro 
modo, no infinito do tempo ele teria enfraquecido e desaparecido.  O 
mundo das forças não experimenta qualquer cessação: de outro modo, 
teria chegado a ele e o relógio da existência teria parado.  O mundo das 
forças, portanto, nunca alcança o equilíbrio, não tem um único momento 
de descanso, sua força e seu movimento são os mesmos em todos os 
momentos. (FP 1881, 11 [148]). 

 

Já num segundo momento, em obras posteriores, o filósofo alemão amplia 

o conceito de vontade de potência, elaborando a luta de forças não relacionadas 

simplesmente com o domínio orgânico, mas também o inorgânico. A partir desse 

ponto ele afirma que vontade de potência é uma força eficiente e atuante em tudo 

o que existe, tanto no domínio orgânico quanto inorgânico. Surge o combate, ou 

seja, na ânsia por mais potência, a força esbarra em outras, que a ela resistem, e as 

submetem. Essas forças se relacionam a cada instante de forma distinta, sempre na 

tentativa de vencer resistências e de autossuperar-se (MARTON, 2016). Dessa 

forma, constata-se que, na concepção nietzschiana, “toda força atuante é vontade de 

potência”, sendo que tanto o organismo quanto as produções culturais são 

conjuntos de força lutando entre si. Essa noção dissolveria os limites entre o 

cultural e o biológico, compreendidos nessa visão como processos de 

hierarquização de impulsos (FREZZATTI, 2006). Negar o mundo como um fluxo 

contínuo de mudanças e recusar a efetivação do quantum de potência, paralisa o 

movimento, a mudança da cultura. 

No pensamento do maduro Nietzsche, por meio da fisiopsicologia, o 

médico da cultura pode diagnosticar as produções individuais e culturais, ou seja, 

ao analisar os sintomas da luta entre impulsos dessas produções e identificar se há 

ou não desagregação entre eles. A partir daqui entra em jogo o papel do 

fisiopsicólogo, diagnosticador e interventor. É preciso considerar o sentido 

atribuído à psicologia, ele a define como uma ciência que deveria investigar a 

história e origem dos valores morais, só assim seria possível erradicar a necessidade 

metafísica dos humanos. A incumbência da fisiopsicologia é “descer às 

profundezas” e o procedimento genealógico norteará essa missão. A obra 
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Genealogia da Moral explicita o procedimento genealógico, uma forma de conhecer 

as condições que incitaram os valores. Através do procedimento genealógico é 

possível saber quem interpreta e avalia os fenômenos morais. Com base nele o 

filósofo pode investigar a transformação dos valores, que variam conforme a 

perspectiva - dos nobres ou dos escravos, descritos como saudáveis ou doentes. 

Neste ponto, cabe então aprofundar o tema central deste escrito, o que na 

perspectiva nietzschiana será considerado saudável e doentio? É preciso especial 

atenção ao significado dos termos saúde e doença, pois não estão relacionados 

estritamente aos aspectos somáticos. Cabe uma reflexão filosófica sobre o status de 

saúde e doença, abordando a perspectiva do autor que concebe o organismo ou 

unidade orgânica como um conjunto de impulsos, reitera-se, a partir da doutrina 

de vontade de potência, que pode manifestar-se tanto nos indivíduos quanto nos 

povos ou nas culturas. Se a doutrina de vontade de potência não concebe 

dualidades ou relação causa e efeito, por consequência, saúde e doença não são 

entidades distintas - solidariamente pertencem a mesma dinâmica: 

 
(...) a conseque ̂ncia é a solidariedade fundamental entre saúde e doença, a 
hipótese da vontade de potência implicando na homogeneidade integral 
da realidade e, portanto, na rejeição de qualquer diferença de natureza 
entre esses dois termos. O trabalho do filósofo médico exige então uma 
profunda atenção às variações de grau, de dosagem relativa, que 
distinguem diferentes processos corporais (WOTLING, 1995, p.162).  
 

Considerando que a “saúde” pode manifestar-se tanto nos indivíduos 

quanto nos povos ou nas culturas, é importante delimitar seu significado tanto em 

nível individual quanto cultural. 

Iniciando pelo nível individual, o doente em termos somáticos, pode ser 

“sadio em seu fundamento”2, saudável é aquele que seus traços psicológicos o 

encaminham à afirmação da existência em todas os âmbitos. Nesse sentido, o corpo 

enfermo pode oportunizar o aumento da potência de uma parcela dos impulsos - 

o que representa a mais pura afirmação da vida e condição de saúde. Mas, por outro 

lado, pode também se deixar levar pela doença, emitindo sinais de fraqueza - seu 

sofrimento não se torna sua força, e sim uma busca por consolo, inibição da ação e 

                                                         

2 Cf. EH, Por que sou tão sábio, 2. 
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fonte de ressentimento3.O próprio Nietzsche tinha uma saúde física debilitada, mas 

se considerava extremamente saudável, pois o que está em pauta é a luta entre os 

impulsos e que eles se organizem de forma hierárquica: 

 

Saúde e doença não são essencialmente diferentes, como os médicos 
antigos acreditavam e alguns praticantes ainda acreditam nisso hoje. Não 
os torne diferentes princípios ou entidades que lutam pelo organismo 
vivo e que o convertem em seu campo de batalha. Estas são ferramentas 
antigas e fofocas que não são mais úteis. De fato, entre essas duas formas 
de existência, há apenas diferenças de grau: exagero, desproporção, a não-
harmonia dos fenômenos normais constituem o estado de doença (FP 1888, 
14 [65]). 

 

No mesmo fragmento, o autor faz uma relação com a filosofia que está 

para além das classificações de bem e mal, pois o mal pode ser interpretado de forma 

convencional como “exagero, desarmonia”, enquanto bem pode ser apenas um 

dispositivo de proteção contra o perigo representado por esse exagero, desarmonia 

e desproporção do “mal”. O filósofo alemão se exclui desse tipo humano que não 

tem reação e é defensivo, considerados por ele como fracos ou escravos. A si 

próprio atribui uma fineza suprema para os sinais de impulsos sadios: “falta-me 

qualquer traço doentio; mesmo em tempo de severa doença não me tornei um 

doente” (EH, por que sou tão sábio, 10). Aquele que é saudável [do ponto de vista 

da hierarquia impusional] suplanta a doença somática. Para Nietzsche, antes de 

lastimarmos uma doença [física ou psicológica] é preciso reconhecer que essa é a 

chance de fortalecimento das nossas forças vitais. 

A interpretação sobre o mundo a partir de lutas de dominação, através do 

que ele nomeou como “vontade de potência”, não deixa de suscitar um 

questionamento: um doente ou escravo no fundamento nunca será saudável ou 

nobre?  E um nobre, por sua vez, nunca será um enfermo? Segundo Itaparica (2016, 

p. 370), é preciso questionar se há um determinismo em Nietzsche nesse ponto:  

 

                                                         

3 O ressentimento é considerado um sinal de doença, é uma disfunção entre a consciência e a memória, 
ou seja, entre a consciência e o não consciente. De acordo com Azeredo (2010, p. 365), “os traços 
[mnêmicos] são impressos no não consciente e a consciência permanece receptiva às excitações 
presentes [...] O esquecimento impede a invasão da consciência pela memória. [...] No ressentimento, 
de modo completamente diferente, a consciência é invadida pela memória, o que faz com que sua 
reação deixe de ser acionada e passe a ser sentida. Como resultado disso, não mais reage: só sente, e 
sente tudo de uma maneira rancorosa e ressentida”. Para Nietzsche, o ressentimento não é capaz de 
envenenar o saudável, sua natureza forte e plena propicia o esquecimento: “o ressentimento do 
homem nobre, quando nele aparece, se consome e se exaure numa reação imediata” (Cf. GM I, 10). 
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O grande problema da teoria dos tipos e de uma possível terapêutica 
nietzschiana - com sua filosofia afirmativa - consiste no seu caráter 
determinista, o que impossibilita alguém de efetivamente se curar, caso 
fosse o tipo escravo, doente no fundamento, enquanto seria também algo 
determinado o fato de alguém ser fundamentalmente saudável. 

 

De fato, soa um tanto determinista quando Nietzsche assevera que “um 

ser tipicamente mórbido não pode ficar são, menos ainda curar a si mesmo; para 

alguém tipicamente são, ao contrário, o estar enfermo pode ser até um enérgico 

estimulante ao viver, ao mais-viver” (EH, por que sou tão sábio, 9, grifo nosso). 

Essa talvez, seja a questão mais importante extraída dessa pesquisa sobre saúde e 

doença, mas que extrapola o objetivo desse artigo.  

É fundamental observar também que essa condição nobre, saudável e forte 

que favorece a vida, não é um ato intencional ou escolha consciente. Para 

Nietzsche, como vimos, não há uma cisão entre o que é físico e o que é psíquico - 

o ser humano é um conjunto de impulsos concomitantemente físicos e psíquicos.  

Há um movimento de dominação operando e fazendo essa hierarquia entre forças 

acontecer, que fomenta e que constrói as faculdades auxiliares: “segue crescendo 

na profundeza a ‘ideia’ organizadora, a destinada a dominar - ela começa a dar 

ordens, lentamente conduz de volta dos desvios e vias secundárias”, esse movimento 

de dominação “prepara qualidades e capacidades isoladas que um dia se mostrarão 

indispensáveis ao todo. - Constrói uma após a outra as faculdades auxiliares, antes 

de revelar algo sobre a tarefa dominante, sobre ‘fim’, ‘meta’, ‘sentido’” (EH, por 

que sou tão sábio, 9).  

 

Graças a uma análise refinada e profunda da própria condição 
fisiopsicológica, Nietzsche mostra que o termo que emprega ao tratar das 
suas “escolhas” não deve ser tomado no sentido literal. Nem 
determinações do livre arbítrio nem opções conscientes, suas “escolhas” 
decorrem do dinamismo dos processos fisiopsicológicos. Ao propor-se a 
explicar “por que sou tão intetligente”, além de examinar o que tornou 
possível que venha a assumir a tarefa de transvalorar todos os valores, 
como já havia feito no capítulo anterior, ele ressalta a importância dessa 
tarefa, fazendo para tanto o diagnóstico da cultura ocidental 
(MARTON, 2018, p. 900). 

 

Para prosseguir nessa investigação, o intuito é delimitar o significado de 

saúde e doença em nível cultural, acompanhando a passagem de Nietzsche de 

médico de si mesmo à médico da cultura. 
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Ao médico da cultura cabe experimentar a grande dor, “a lenta e 

prolongada dor, aquela que não tem pressa, na qual somos queimados com madeira 

verde, por assim dizer”. Nietzsche nos diz que essa dor obriga o filósofo a alcançar 

a profundidade extrema e se desprender de toda confiança e benevolência. “[...] 

Duvido que uma tal dor “aperfeiçoe” -; mas sei que nos aprofunda. Retornamos 

uma outra pessoa, com algumas interrogações mais, sobretudo com vontade de ora 

em diante questionar mais” (GC, prólogo, 4). Na mesma obra o filósofo alemão 

aponta que os prazeres do “homem culto” se tornam então repugnantes, 

representam apenas o desvario adolescente do impulso à verdade - do qual é preciso 

tirar o véu. Apreciar o impulso ao conhecimento científico e à suposta verdade que 

ele traria, são sinais de doença que escondem a luta entre os próprios impulsos: 

 

De tal severa enfermidade, também da enfermidade da grave suspeita 
voltamos renascidos, de pele mudada, mais suscetíveis, mais maldosos, 
com gosto mais sutil para a alegria, com língua mais delicada para todas 
as coisas boas, com sentimentos mais risonhos, com uma segunda, mais 
perigosa inocência na alegria, ao mesmo tempo mais infantis e cem vezes 
mais refinados do que jamais fôramos antes (GC, prólogo, 4). 

 

Apesar de Nietzsche apontar uma dinâmica entre impulsos na esfera 

orgânica e inorgânica concebidas de forma unificada, é fato que coloca especial 

acento na esfera cultural. Dessa forma, saúde e doença em nível cultural, são 

concebidas a partir da configuração entre impulsos, de acordo com Frezzatti (2008, 

p. 305):  

 

uma produção cultural pode ser considerada produto de um organismo 
bem hierarquizado e com impulsos potentes e, portanto, saudável, ou 
produto de um organismo no qual os impulsos estão enfraquecidos e 
desorganizados e, portanto, doente. [...] Criações humanas que necessitam 
de conceitos imutáveis, eternos e absolutos são doentias, negam a vida, e, 
assim, são sintomas de configurações de impulsos mórbidas. 

 

No início de suas investigações, o jovem Nietzsche interrogava: “onde 

estão os médicos da humanidade moderna que, em si mesmos, tenham os seus pés 

tão firmes e saudáveis que ainda poderiam cuidar de alguma outra pessoa e a guiar 

pela mão?” (Co. Ext. III, 2). Já no pensamento do maduro Nietzsche, essa visão de 

“filósofo médico cuidador e guia dos demais” será alterada, especificamente em 

Genealogia da Moral. O médico deve ser, inicialmente, filósofo para si e deve estar 

comprometido com o futuro da cultura, mas não é tarefa do sadio curar os 
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enfermos: “sadios permaneçam apartados dos doentes, não se confundam com os 

doentes. Ou por acaso seria sua tarefa serem enfermeiros e médicos?” (GM III,15). 

Ao filósofo não cabe o papel do sacerdote ascético, identificado ao doente e que a 

este propõe a salvação. Os fiadores do futuro devem estar comprometidos apenas 

com o futuro do homem.  

O filósofo alemão enfatiza que é necessário “distanciar-se dos fenômenos 

morais do mesmo modo que o médico se mantém distante da crença nas bruxas e 

da doutrina ‘da garra do diabo’” (FP 1884, 26 [23]). Os novos filósofos, na concepção 

do autor, deveriam ser “espíritos fortes e originais o bastante para estimular 

valorizações opostas e transvalorar e transtornar ‘valores eternos’”. Seriam os 

“homens do futuro”, teriam que se achar sempre em contradição com o “ideal de 

seu hoje” (BM 203 e 212).  Seu papel se opõe ao ideal civilizatório que preconiza o 

“progresso”: “Que nós não nos enganemos! O tempo corre avante, - nós gostaríamos 

de crer que tudo que estivesse no tempo também corresse avante... que o 

desenvolvimento [Entwicklung] fosse uma evolução [Vorwärts-Entwicklung]. Isso é 

a aparência enganosa que seduz os mais prudentes: mas o século XIX não é um 

progresso [Fortschritt] em relação ao XVI” (FP 1888, 15 [8]). Nietzsche aponta que a 

filosofia metafísica, o pensamento de Sócrates e Platão, o cristianismo, a moral e a 

arte são expressões de um mundo supostamente civilizado, mas que na verdade 

evidenciam a desagregação dos impulsos. Em GC, prólogo 2, ele assevera:  

 

Eu espero ainda que um médico filosófico, no sentido excepcional do 
termo – alguém que persiga o problema da saúde geral de um povo, de 
uma época, de uma raça, da humanidade - tenha futuramente a coragem 
de levar ao cúmulo a minha suspeita e de arriscar a seguinte afirmação: 
em todo o filosofar, até o momento, a questão não foi absolutamente a 
“verdade”, mas algo diferente, como saúde, futuro, potência, 
crescimento, vida.  

 

Mais uma vez o filósofo alemão enfatiza sua tese de que as criações 

culturais, [podemos afirmar que inclusive sua própria filosofia, a dos pós 

platônicos e a arte de Wagner, política, religião, ciências exatas, etc], são 

manifestações inconscientes do estado do corpo. Isso significa que são 

interpretações provindas de suas próprias lutas de impulsos por vontade de 

potência e não expressão da realidade ou verdade em si. O que muda é se essa 

configuração fisiopsicológica se reflete de forma saudável ou de forma mórbida. 

Nietzsche acredita que sua filosofia baseada na própria vivência, que se põe em 
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questionamento constante e recusa o conforto e alívio das respostas racionais, é 

expressão de saúde, diferentemente das demais criações aqui citadas: “todas as 

nossas religiões e filosofias são sintomas de nossa saúde corporal” (FP 1884, 25 [407]).  

Mas ele coloca especial destaque na religião, ao dizer que “o afeto religioso 

é a doença mais interessante da qual o homem já adoeceu. Seu estudo faz com que 

homens saudáveis pareçam ser quase tediosos e abjetos” (FP 1884, 25 [512]).  

O médico da cultura, então, deve estar atento aos sintomas representados 

pela compaixão, culpa, conceitos de pecado e castigo – já que a má-consciência é 

signo de doença. Segundo Nietzsche, a religião cristã com sua moral de 

ressentimento inventou o “grande estratagema” para aliviar a dor do homem ao 

responsabilizá-lo e culpabilizá-lo por seu sofrimento. Foi a forma de dar-lhe um 

sentido, pois o insuportável para o homem não é a dor, mas, sim, sua falta de 

sentido, conforme GM III, 28: “o homem preferirá ainda querer o nada a nada 

querer...”. O médico de almas é, portanto, um ressentido - sua cura é enganadora e 

representa um perigo, pois: “sim, queremos despertar e curar, mas não de modo que 

os despertos tenham que voltar a dormir e os curados pereçam devido à cura” (FP 

1881, 12 [189]). O ressentido busca o alívio para o seu sofrimento, ele contagia a sua 

dor de ressentimento. Trata-se de uma raiva daqueles que o superaram, que se 

manifesta de forma camuflada. A luta de dominação entre seus próprios impulsos 

não se efetivou, cristalizando impulsos sem qualquer hierarquia. O médico de 

almas, o educador erudito e o sacerdote ascético, a partir de seus ressentimentos, se 

oferecem como “salvadores” dos enfermos4. São as “belas almas” dotadas de ilusória 

boa intenção e compaixão. Supostamente o fato de recordarem seus próprios 

infortúnios os colocará em posição superior para auxiliar os mais fracos. Estão 

identificados aos sofredores e se tornam “autoridades” no tema, por isso podem ser 

misericordiosos. Primordialmente cabe ao filósofo conhecer sim o sofrimento, mas 

isso não deve implicar em sentimento de compaixão ou culpa, está advertido que o 

ato de curar, ajudar e aliviar outros humanos pode ter aparência de puro altruísmo, 

mas de forma latente subjaz a compaixão que incapacita qualquer auxílio ao outro. 

Esse mecanismo, na verdade, é uma forma de manter aceso o rancor. Conserva a 

memória da dor sentida em vez de reagir a ela.  

Conforme GM III, 14:   

                                                         

4 Conforme análise fisiopsicológica feita por Nietzsche nos casos Wagner e Sócrates.  
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Eles agora monopolizaram inteiramente a virtude, esses fracos e doentes 
sem cura: ‘nós somente somos os bons, os justos. Os homines bonae 
voluntatis [homens de boa vontade] [...] Olhe-se o interior de cada família, 
de cada corporação, de cada comunidade: em toda parte a luta dos 
enfermos contra os sãos - uma luta quase sempre silenciosa, com pequenos 
venenos, com agulhadas, com astuciosa mímica de mártir, por vezes 
também com esse farisaísmo de doente de gestos estrepitosos, que ama mais 
que tudo encenar a ‘nobre indignação’.  Até nos espaços consagrados da 
ciência gostaria de fazer-se ouvir esse rouco latido de indignação dos cães 
doentes, a mordaz fúria e falsidade de tais ‘nobres’ fariseus.  

 

O médico filosófico, diferentemente dos exemplos citados, não ambiciona 

aliviar seu rebanho pelo fato de possuir um “saber” a respeito da dor. Mas o que ele 

faz de diferente então com a dor e o sofrimento? Como tira proveito dos 

infortúnios que o ameaçam? Ele consegue esquecer, e, dessa maneira a memória não 

invade a consciência o impedindo de reagir. Sua dor não está contaminada pelo 

ressentimento e só o fortalece. A relação de dominação entre os próprios impulsos 

está em jogo, a dor pode ser o que impulsiona a ação e criação rumo à 

autossuperação. Conhecer o sofrimento é uma atitude crucial, pois “o sofrimento 

pode ser atenuado, conhecendo-o. A compaixão não faz senão redobrar o 

sofrimento e talvez seja a origem da incapacidade para ajudar - entre os médicos. 

(FP 1880, 2 [35]). 

A reflexão nietzschiana busca tanto evidenciar o procedimento 

genealógico do caráter interpretativo das criações culturais quanto criticar a 

qualidade dessas interpretações. É uma tentativa de decifrar a fonte original e 

inconsciente [a vontade de potência de cada uma], assim como denunciar as 

interpretações falíveis e idealistas, que prevalecem desde Platão. Nesse aspecto, a 

crítica às morais, às religiões e às filosofias pretende mais evidenciar um modo 

defeituoso de constituição do que um aniquilamento feroz5. As criações culturais 

ou humanos que se pretendem infalíveis, se percebem como saudáveis e é preciso 

suspeitar de quem não suspeita de si mesmo. Colocar-se como “norma” ou “padrão” 

é uma forma de acomodação que não excita o processo criativo. Nas palavras de 

Giacóia (2020, p.24): 

 

                                                         

5 “Trata-se de minar a partir de dentro essas interpretações falíveis, sobretudo nefastas, em vez de opor 
tese contra tese, num processo de refutação direta. É por essa razão que se apresenta a filosofia como 
um “‘ser subterrâneo’, que perfura, que escava, que mina’” (WOTLING, 2013, p. 155). 
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nos supostamente ‘robustos de espírito’ a suspeita não se aprofunda, não 
se abisma, porque não são suficientemente astutos e malvados, e 
encontram-se permanentemente entorpecidos por uma saúde untuosa, 
eles são também maus filósofos; satisfeitos e acomodados, eles jamais são 
impelidos, com pressão exercida pela doença sobre o pensamento, na 
direção de uma (re)criação de condições normativas, à artística criação de 
‘mundos possíveis’. Por causa disso, um verdadeiro filósofo, enquanto um 
homem do conhecimento, não pode deixar de suspeitar precisamente 
daqueles espíritos supostamente robustos.  

 

Para finalizar, é preciso reafirmar que a presente investigação quer destacar 

a oposição entre médico da cultura e médico das almas. A proposta de intervenção 

nietzschiana aponta isso através da fisiopsicologia, uma psicologia que “ousa descer 

às profundezas”, propõe contestação em tempo integral e que incomoda quem dela 

se aproxima, na tentativa de desacomodar os ideais sociais vigentes.   

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conforme vimos, a saúde em nível individual, está relacionada aos traços 

psicológicos que tendem à afirmação da existência em todas os âmbitos. Assim o 

corpo doentio pode oportunizar o aumento da potência de uma parcela dos 

impulsos - o que significa a mais pura afirmação da vida e condição de saúde. O 

enfermo em termos somáticos, pode ser então, “sadio em seu fundamento”. A 

unidade orgânica é um conjunto de impulsos, toda força atuante nesses impulsos é 

vontade de potência, que pode manifestar-se tanto nos indivíduos quanto nos 

povos ou nas culturas. Mas a doutrina de vontade de potência não concebe 

dualidades ou relação causa e efeito, dessa forma, saúde e doença são faces de uma 

mesma moeda, pertencem a mesma dinâmica. Mas essa condição nobre, saudável e 

forte que favorece a vida, não é um ato consciente e racional, posto que para 

Nietzsche, não há uma cisão entre o que é físico e o que é psíquico e sim um 

conjunto de impulsos concomitantemente físicos e psíquicos.  

O filósofo alemão afirma que aquele que é doente do ponto de vista da 

hierarquia dos impulsos, não pode ficar são, menos ainda curar a si mesmo; e que 

os tipos saudáveis, o inverso, estar doente pode ser até um estímulo que excita à 

vida (EH, Por que sou tão sábio, 9). São termos que revelam um certo determinismo 

da doutrina nietzschiana, da mesma forma como sua intervenção prevista como 
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função do médico da cultura, na qual este deve prezar pela elevação da cultura e 

não pela tentativa de curar os enfermos e assim guiá-los. Não deve se prender a uma 

espécie de terapia do consolo no intuito de aliviar seu rebanho. O médico da 

cultura tira proveito das desventuras que o ameaçam, a memória não coloniza a 

consciência o impedindo de reagir. Sua dor não está corrompida pelo ressentimento 

e só o fortalece. Justamente a dor e o sofrimento podem incentivar a ação e criação 

o nortearão à autossuperação. 

A saúde em nível cultural também será analisada a partir da configuração 

entre impulsos. As produções culturais que mostrem impulsos com alto grau de 

hierarquização refletem saúde e as que têm impulsos desorganizados são 

decadentes, ou seja, doentes por negar a vida e serem apegadas a conceitos 

permanentes, com pretensão a se fixarem como “verdades absolutas”. 

A intervenção nietzschiana é uma crítica ao médico de almas, o educador 

erudito e o sacerdote ascético, que a partir de seus ressentimentos, se oferecem 

como “salvadores” dos enfermos, proporcionando alívio e consolo diante da falta 

de sentido e do sofrimento de viver. Dessa forma, sua intervenção preconiza o 

oposto, a possibilidade de criar a si mesmo, uma psicologia que “ousa descer às 

profundezas” e exige colocar-se em constante questionamento. Em nível 

individual e cultural, a doença estará relacionada ao fato de se pretenderem pontos 

de certeza absoluta como uma forma de acomodação que não permite o processo 

criativo, mantendo uma estagnação e impedimento de autossuperação ou elevação 

cultural. Esse é o crivo do julgamento feito às morais, às religiões e às filosofias. 
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NIETZSCHE E FINK: O JOGO COMO DEVIR DO MUNDO 
 
 

Marcelo Martins Kretsch 
 
  

Resumo  
O objetivo da presente comunicação é apresentar as influências e contribuições da 
filosofia do jovem Friedrich Nietzsche (1844-1900), na obra O Nascimento da 
Tragédia (1872), ao pensamento de Eugen Fink (1905-1975), no que diz respeito a 
Ontologia do Jogo. Deste modo, usaremos como alicerce teórico os textos O Jogo como 
Símbolo do Mundo (2010), A Filosofia de Nietzsche (1946) e Oasis para a Felicidade 
(1957), onde Fink aborda acerca do fenômeno do jogo como semblante do mundo. 
Nesses textos, através de uma forte influência de Nietzsche, Fink busca descrever 
e avaliar o núcleo constitutivo do mundo enquanto fenômeno do jogo, tratando 
de uma ontologia cosmológica que se fundamenta a partir da noção de jogo. 
Portanto, a presente comunicação tem como intuito apresentar as influências e, 
principalmente, as contribuições do pensamento nietzschiano para Fink estruturar 
sua noção de jogo, ou melhor, sua ontologia cosmológica através da instauração da 
noção de jogo.   
 
Palavras-chave: Nietzsche. Fink. Jogo. Devir. 
 
 
 
INTRODUÇÃO  

 

“Jogo é um fenômeno da vida o qual todos já possuem uma familiaridade por si 
mesmos” (FINK, 2010, pág. 15). 

 

Eugen Fink, dentre muitos outros filósofos, como Heráclito e Friedrich 

Nietzsche, trouxe e, principalmente, radicalizou a questão do jogo para outro 

patamar de reflexão filosófica. É possível tratar disso com segurança na medida 

que, embora  Heráclito e Nietzsche tenham tido reflexões acerca dessa temática em 

seus respectivos pensamentos, tratando cada qual do seu jeito, Fink destaca-se por 

ter levado essa questão a suas últimas consequências, ou seja, o problema do jogo, 

até então, era conduzido por reflexões marginais, ou melhor, reflexões que 

encontravam-se a margem do pensamento filosófico do ocidente até então, na 

medida que tal conceito era sempre usado como um alicerce para possibilitar a 

compreensão de outras noções, nunca sendo um termo central. No entanto, como 

foi ressaltado, Fink utiliza-se desse conceito como uma questão central em seu 

segundo período de produção intelectual, levando o problema do jogo à suas 
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últimas consequências, de tal maneira que em seu pensamento, o autor nos 

propõem uma ontologia cosmológica do mundo através da sua noção de jogo. 

Deste modo, o intuito do presente artigo é compreender as influencias e, 

consequentemente, as contribuições da filosofia nietzschiana ao pensamento 

finkiano no tocante a sua noção de jogo, ou melhor, no que diz respeito a sua 

ontologia cosmológica através da instauração da noção do jogo. Assim, a partir da 

obra O Nascimento da Tragédia ou helenismo e Pessimismo de Nietzsche 

encontraremos questões nas quais Fink se pautará para construir sua noção de jogo 

como símbolo do mundo. Diante da análise da obra, é possível perceber as 

influencias e, acima de tudo, as contribuições de Nietzsche para Fink estruturar e 

fundamentar sua cosmologia do jogo. Portanto, Nietzsche a partir de uma 

perspectiva heraclitiana terá uma grande influência para Fink estruturar sua noção 

de jogo como símbolo do mundo que carrega o semblante do devir. Assim, além de 

tratar acerca das influências e contribuições de Nietzsche ao pensamento finkiano 

que é objetivo do presente trabalho, trataremos acerca das influencias de Heráclito 

que, presente na filosofia tanto de Nietzsche como de Fink, se faz indispensável 

para compreender o fenômeno do jogo na medida que, enquanto pensador do 

devir, desempenha um papel fundamental para esses dois filósofos estruturarem 

suas noções sobre a constituição do mundo e do ser.  

Assim, em um primeiro momento, traremos acerca de Heráclito na medida 

que, além de ser um dos pensadores da filosofia antiga mais sinceros com relação a 

constituição da realidade, nos apresenta uma reflexão que carrega como semblante 

a única permanência das permanências, isto é, o devir. Tal ideia ganha terreno na 

medida que Heráclito inaugura uma maneira nova de pensar o surgimento do 

universo diferente da qual fazia os pitagóricos, pois enquanto esses apresentavam 

uma unidade material das coisas, enquanto elemento originário, Heráclito deposita 

a sua especulação no elemento fogo por sua capacidade de mobilidade e, 

especialmente, transformação das coisas. Diante disso, Heráclito concebe o mundo 

e a natureza com a prerrogativa do movimento, da transformação, ou, em uma 

palavra, como devir. Portanto, em seu pensamento, sobre o semblante da 

constituição do mundo e do ser, enquanto devir, tudo muda o tempo todo, e o 

fluxo perpetuo, isto é, o movimento constante, é a única e principal característica 

da natureza enquanto realidade possível. Deste modo, Heráclito se faz 
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indispensável, tanto para Nietzsche quanto para Fink, na medida que ambos 

pensadores fundamentam-se nessa perspectiva heraclitiana para conceber seus 

respectivos pensamentos que carregam, também, o semblante da mobilidade, da 

transformação, da tensão entre os opostos, ou seja, do devir. 

Em um segundo momento, trataremos acerca de Nietzsche em sua obra O 

Nascimento da Tragédia, com o intuito de trazer a reflexão sua cosmologia contida 

nos princípios que brotam da própria natureza como impulsos cósmicos, ou seja, o 

apolíneo e o dionisíaco. Deste modo, segundo Nietzsche, esses princípios - Apolo e 

Dionísio - são dois deuses representantes de dois universos artísticos que 

constituem a tragédia grega através da luta constante entre essas duas forças 

antagônicas e complementares. Assim, sobre o semblante desses dois princípios 

cósmicos que regem a arte grega, origina-se, a partir do devir, o problema do jogo, 

pois é, justamente, através do choque desses dois impulsos que a natureza contém 

que nasce a tragédia ática. Portanto, é plausível dizer que Nietzsche, assim como 

Heráclito o obscuro, trata acerca do problema do jogo. Em Heráclito vemos a 

compreensão do devir e em Nietzsche, além de carregar a influência do devir do 

pensamento heraclitiano, a partir da compreensão dos deuses protetores das belas 

artes no mundo helênico, isto é, Apolo e Dionísio vemos a luta cosmológica que 

incessantemente caminha em discórdia aberta incitando-se mutuamente a 

produções sempre novas a partir da luta entre os contrários que, enquanto relações 

de forças, traz a prerrogativa da destruição e criação. 

Assim, em um terceiro momento, trataremos de Fink para averiguar quais 

as influências e, também, como cada um desses autores citados, principalmente 

Nietzsche, dado que o objetivo do trabalho é demarcar as influências e, 

consequentemente, as contribuições de Nietzsche para o pensamento finkiano, 

para a compreensão de uma ontologia cósmica estruturada por Fink em seus livros 

Jogo como Símbolo do Mundo, Oasis para a Felicidade e a Filosofia de Nietzsche. Deste 

modo, abordaremos como Fink, a partir das filosofias de Heráclito e Nietzsche, 

utiliza-se das noções de devir e Apolo e Dionísio para instaurar sua noção de jogo 

como símbolo do mundo e dos seres. Diante disso, o intuito desse trabalho é, além 

de apresentar os pensamentos de Heráclito e Nietzsche sobre a constituição do 

mundo, averiguar as influencias que esses pensadores tiveram em Fink para a 

constituição da noção de jogo em seu pensamento.  
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1- HERÁCLITO, NIETZSCHE E FINK: JOGO COMO DEVIR DO MUNDO 

 

Eugen Fink foi um grande pensador oriundo da escola fenomenológica. 

Sendo auxiliar de Husserl e aluno de Heidegger. Sua temática do jogo é uma 

característica da sua segunda fase de pensamento, onde Fink se desconecta de suas 

análises fenomenológicas e passa, cada vez mais, a dar mais atenção aos problemas 

estéticos a partir da noção do jogo, constituindo-se, assim, em uma filosofia mais 

original e própria. Nessa segunda etapa de seu pensamento, marcada por uma 

filosofia independente, Fink dialoga com inúmeros filósofos, sendo eles, os mais 

importantes para esse trabalho, Heráclito e Nietzsche. Podemos dizer que, para 

Fink, Heráclito e Nietzsche fizeram as contribuições mais importantes para a 

estruturação da noção de jogo, porém, Fink parte do pressuposto que esses autores, 

não finalizam, ou melhor, não esgotam as possibilidades para a temática da noção 

de jogo. Ou, em outras palavras, não tematizam até o fim, de modo a dar um 

acabamento no tema do jogo atrelado a constituição ou semblante do mundo.  

Portanto, podemos dizer que, sem dúvidas, tanto Heráclito como 

Nietzsche foram filósofos de grande importância para Fink desencadear a noção 

de jogo como símbolo do mundo. Sendo a noção de jogo um fenômeno 

fundamental e primordial da existência que se encontra relacionado e 

condicionado com a noção de mundo, de modo a não existir compreensão de jogo 

sem a noção de mundo, na medida que essa noção só tem esse caráter onto- 

cosmológico quando se trabalha essas questões em conjunto. Ou, em outras 

palavras, a questão do jogo está intimamente correlacionada com a constituição do 

mundo e, principalmente, do ser. Deste modo, segundo Fink, em seu texto 

Fenômenos fundamentais da Existência Humana, o jogo perpassa todos os 

fenômenos do âmbito do existir, ou seja, a morte, o amor, o trabalho, a luta e, assim, 

todos carregam como constituição o fenômeno do jogo. Entretanto, como ressalta 

Fink, o fenômeno do jogo encontra-se em destaque perante os demais na medida 

que, o jogo, ao contrário dos outros fenômenos, não possuir um esforço coletivo 

para um objetivo final. Nas palavras de Fink: 

 
O jogo é um fenômeno fundamental da existência, tão primordial e 
independente quanto a morte, o amor, o trabalho e a luta, mas não é 
dirigido, como nos outros fenômenos fundamentais, por um esforço 
coletivo para o objetivo final. Permanece acima e contra eles, por assim 
dizer, para assimilá-los, retratando-os. Jogamos com seriedade, jogamos 
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com genuinidade, jogamos com a realidade, jogamos de trabalho e luta, 
jogamos de amor e morte. E nós até jogamos o jogo (FINK, 2010, P. 21). 

         

Fink, além de criar a partir de Nietzsche, é considerado um comentador da 

filosofia nietzschiana, tendo uma leitura muito particular sobre o pensador da 

vontade de poder. Fink acredita que em Nietzsche é possível conceber uma 

ontologia do devir, tendo como uma de suas maiores bases o pensamento de 

Heráclito. Essa noção, pode-se dizer, é extraída a partir da obra O Nascimento da 

Tragédia: ou Helenismo e Pessimismo com as concepções das duas deidades protetoras 

das belas artes no mundo helênico, ou seja, Apolo e Dionísio. Assim, através da 

cosmologia desses dois princípios, ou, em outras palavras, desses dois impulsos 

naturais – Apolo e Dionísio – , Fink começa a fundamentar sua noção de jogo a 

partir da dinamicidade e, principalmente, do contrate dessas duas forças artísticas 

que se fazem como opostos complementares que, dentro do pensamento de 

Nietzsche, caracterizam a constituição e, acima de tudo, justificam o mundo, dado 

que, de acordo com Nietzsche, o mundo só pode ser justiçado a partir do fenômeno 

estético.  

 

Teremos ganho muito a favor da ciência estética se chegarmos não apenas 
a intelecção lógica, mas a certeza imediata da introvisão [Anschauung] de 
que o contínuo desenvolvimento da arte está ligado a duplicidade do 
apolíneo e o dionisíaco, da mesma maneira como a procriação depende da 
dualidade dos sexos, em que a luta é incessante e onde intervém periódicas 
reconciliações. [...] A seus dois deuses da arte, Apolo e Dionísio, vincula-se 
a nossa cognição de que no mundo helênico existe uma enorme 
contraposição, quanto as origens e objetivos, entre a arte do figurador 
plástico [Bildner], a apolínea, e a arte não figurada [unbildlichen] da 
música, a de Dionísio: ambos os impulsos, tão diversos, caminham lado a 
lado, na maioria das vezes em discórdia aberta incitando-se mutuamente 
a produções sempre novas, para perpetuar nelas a luta daquele 
contraposição sobre a qual a palavra comum arte lançava apenas 
aparentemente a ponte (NIETZSCHE, 2007, p. 24). 

 

Assim, através dessa disputa cosmológica, ou melhor, da tensão permeada 

pela marca do conflito entre essas duas pulsões que irrompem da própria natureza 

– apolíneo e dionisíaco- se dá um conflito constante que jamais encontra uma 

síntese. Deste modo, o devir se faz como um jogo do mundo antagônico/ 

complementar dessas duas pulsões. É esse movimento de Nietzsche, onde permeia 

a filosofia de Heráclito que faz com que Fink, na Metafisica Nietzschiana do Jogo, 

análise que em Nietzsche existe uma ontologia do devir que contrapõem a uma 

leitura do mundo de forma platônica que predominou na tradição. Assim, a ideia 
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de uma cosmologia entre duas pulsões – Apolo e Dionísio – se constituiria em uma 

dinamicidade do jogo desenvolvida por Nietzsche a partir dos fragmentos de 

Heráclito, pois este enfatizava o caráter lúdico do devir.   

Deste modo, Nietzsche pauta-se em Heráclito para tratar acerca da 

dinamicidade da natureza trazendo a ideia de ludicidade, ou seja, a ideia do jogo 

entre contrates explicita nos dois deuses – Apolo e Dionísio – que representam dois 

universos artísticos. Tal perspectiva, corrobora com o filósofo do devir, isto é, 

Heráclito, na medida que, ao tratar acerca da mobilidade temporal, Heráclito isenta 

o tempo da responsabilidade moral pelas incessantes transformações das formas 

particulares da natureza. Assim, tanto Nietzsche quanto Heráclito, conseguem 

isentar qualquer conotação moral sobre a mobilidade do devir/jogo. Diante disso, a 

mutabilidade duradoura da constituição do mundo é desprovida de qualquer 

culpabilidade moral e, assim, a transformação, ou melhor, a constituição da vida 

enquanto fenômeno do jogo é algo imprescindível e, principalmente, primordial a 

existência.  Sendo assim, Heráclito e Nietzsche interpretam o devir como o jogo 

divertido da existência a partir da ludicidade entre as tensões opostas, traduzidas 

pela brincadeira do universo que, enquanto fenômeno do jogo, compõem e 

descompõem a partir da implacável força do devir.  

Porém, qual é a preocupação de Fink? Fink não está somente preocupado em 

desenvolver um pensamento que só se preocupe com a questão do devir, mas um 

pensamento que compreenda a si mesmo e, se mova, como o devir. Na medida que 

a questão do mundo em devir foi abandonada pela metafísica ocidental. Assim, o 

mundo foi associado ao não ser, que deverei ser transcendido. Isso só revelaria a 

ideia de que o mundo foi desprezado em sua constituição. Portanto, a noção de 

jogo em Fink, pautada nas influências de Heráclito e Nietzsche, tem como intuito 

demonstrar que a constituição cosmológica precede uma constituição ontológica, 

na medida que está só se constitui a partir da ideia de mundo. Portanto, a ideia de 

mundo em Fink, encontra-se fortemente entrelaçada a aquilo que Heráclito nos 

apresenta, ou seja, o mundo enquanto eterno devir e, consequentemente, os seres 

também. Sendo este, extremamente, mundano, tendo em vista que homem e 

mundo possuem uma relação estritamente inseparáveis a partir da noção de jogo, 

dado que essa noção correlaciona-se intrinsicamente a constituição ontológica da 

existência humana enquanto fenômeno fundamental que perpassa todas as relações 
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do ser e, por conseguinte, do mundo. Deste modo, ressalta Fink, em sua obra O Jogo 

como Símbolo do Mundo:  

 
O jogo não é uma manifestação marginal na paisagem da vida humana, 
nem um fenômeno contingente surgindo apenas de tempo em tempo. O 
jogo pertence essencialmente à constituição ontológica da existência 
humana; é um fenômeno fundamental da existência humana (FINK, 
2010, P. 18). 

 

Deste modo, Fink nos apresenta a ideia do devir enquanto jogo do mundo, 

ou melhor, do jogo como semblante do mundo. Não simplesmente, porque se 

constitui como um espelho do mundo, mas, por outro lado, porque participa do 

devir do mundo, ou seja, do mundo-jogo. Dito de outro jeito, a configuração do 

jogo reverbera na configuração onto-cosmológica do devir do mundo e do ser. 

Assim, o jogo se caracteriza por ser um movimento de compreensão e auto 

compreensão de nossa condição, em um espaço e tempo, através do devir. Ou seja, 

ser e mundo integram-se no devir, tal é a perspectiva que Fink se propõem a 

resgatar. Essa perspectiva, ancorada nas filosofias de Heráclito e Nietzsche, refere-

se a atividade da criança e do artista como autentica atividade metafisica da vida, 

marcada pelo semblante do jogo lúdico.  

 
No espelhamento mágico do mundo-lúdico, a coisa individual (o 
brinquedo, por exemplo) que é destacada por acaso se torna um símbolo. 
Passa a representar algo. O jogo humano é (mesmo que não o conheçamos 
mais) a atividade simbólica de trazer à presença o sentido do mundo e da 
vida (FINK, 2010, P. 30). 

 
Logo, o jogo humano, tal como atividade da criança e do artista, a partir 

do processo do devir, não pode ser ignorado como foi pela tradição da metafisica 

ocidental, mas experimentado a partir do restabelecimento da questão do 

fenômeno do jogo como semblante do mundo. Pois, segundo Fink, “jogar é a 

projeção que estabelece um mundo-jogo” (FINK, 2011, p. 34), sendo essa projeção 

exercida pelo sujeito enquanto jogador da sua existência. Deste modo, para que esse 

jogo ocorra, Fink a partir da perspectiva de Nietzsche trata acerca dupla unidade, 

isto é, o apolíneo e o dionisíaco, traduzindo isso para um jogo lúdico entre criação 

e destruição. Deste modo, Nietzsche interpreta a constituição do mundo e do ser a 

partir do movimento lúdico do jogo inocente de fazer e desfazer, comparando o 

jogo como uma brincadeira de construir e destruir um castelo de areia como uma 

criança. Portanto, o devir na perspectiva de Nietzsche, ou, nas palavras de Fink, o 
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jogo, traz a percepção que o aparecimento e desaparecimento dos fenômenos 

naturais é um mero entretenimento lúdico que acaba por desembocar na 

constituição do mundo e do ser enquanto jogo de forças.  

 
Jogar é o projeto criador de um mundo lúdico. Podemos distinguir entre 
o jogar e o jogo aí jogado. No jogar se forma a aspirada bela ilusão de um 
mundo lúdico da aparência, no qual o jogador é encoberto por meio dos 
“papéis” que assume. Jogar é um esquecer de si do jogador, um 
ocultamento de si em uma “máscara”, em uma figura de um papel do 
mundo do jogo; é o prazer de formar e de destruir da aparência posta em 
jogo (FINK, 1946, P. 12-13). 
 

Deste modo, o jogo ganha um caráter criativo, sendo uma abertura de 

possibilidade, uma abertura do inesperado através da relação entre o real e o irreal, 

para novos mundos a partir da noção de mundo/jogo. Dito de outro jeito, na 

dinâmica do mundo, enquanto mundo/jogo, a partir da experiência do jogo, Fink 

parte do pressuposto que existe uma abertura ao campo do possível, no qual as 

demarcações habituais que traçam os limites entre realidade e irrealidade se 

reconfiguram por meio de novos recortes. Entretanto, Fink acentua que no 

mundo, enquanto fenômeno do jogo, não há o irreal e o real como dimensões que 

partem da prerrogativa da estabilidade, porém, por outro lado, apenas o possível, 

como dimensão na qual atualizam-se e reinventa-se as possibilidades que 

compreendemos como real e irreal.  Nesse segmento, o jogo é compreendido como 

uma produção visando criar um mundo do jogo. Como ressalta Fink em sua obra:  

 
O jogo é criativo, é uma produção. O produto é o mundo do jogo, uma 
esfera de aparência, um campo cuja realidade obviamente não é uma 
questão muito resolvida. E, no entanto, a aparência do mundo-lúdico não 
é simplesmente nada. Nós nos movemos nela enquanto brincamos; 
vivemos nele - certamente algumas vezes de maneira leve e arejada como 
no mundo dos sonhos, mas outras vezes também cheios de devoção e 
imersão ardentes (FINK, 2010, P. 28). 

         

Portanto, como em Nietzsche através dos choques dos impulsos apolíneo 

e dionisíaco origina-se a criação artística, em Fink através do jogo entre real e irreal 

constitui-se a criação oriunda a partir da noção do jogo. O real e irreal dão o caráter 

da dimensão do jogo e, consequentemente, quando jogamos revestimos o real com 

o irreal, ou melhor, o mundano com a fantasia. Porém, segundo Fink, não 

abandonamos o mundo real, mas nos distanciamos dele. De tal forma que 

habitamos em um espaço medial entre o real e irreal, tendo ciência tanto de um 

como de outro. Deste modo, como ressalta Fink, no jogo entre real e irreal, o ser 
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humano transcende a si mesmo, superando as determinações pelas quais ele se 

cercou e, principalmente, superando as determinações pelas quais ele se 

compreendeu enquanto real, tornando revogáveis aquilo que antes, em sua 

percepção, eram irrevogáveis, com o intuito de alçar a liberdade e, cada vez mais, 

mergulhar em novas possibilidades para sua vida. Nas palavras de Fink:  

 
No jogo, o ser humano transcende a si mesmo, supera as determinações 
pelas quais ele se cercou e por meio das quais ele se compreendeu enquanto 
real, torna as irrevogáveis decisões revogáveis por conta da sua liberdade, 
liberta-se de si mesmo e mergulha, de cada fixa situação, para as 
possibilidades que singram no nível mais primordial de sua vida – ele 
sempre pode começar de novo e se livrar da carga da história da sua vida 
(FINK, 2016, p. 206-207).  

         

Deste modo, podemos invocar o exemplo de uma criança brincando para 

explicitar esse caráter mágico da brincadeira que oscila entre o real e o irreal, ou, 

em outras palavras, até mais adequada para trazer luz a essa perspectiva de Fink, 

esse caráter de transição entre essas dimensões, isto é, o mundano para a fantasia. 

Imaginemos uma criança que brinca com um pedaço de pau na dimensão do real. 

Essa criança consegue transpor, em sua percepção de mundo a partir do 

jogo/brincadeira, esse pedaço de pau em uma espada e, assim, consegue transitar 

entre o real e irreal transformando aquilo que a cerca, isto é, sua realidade no plano 

do real para o plano da fantasia. Entretanto, embora tenha-se esse movimento de 

se deslocar do real para o irreal, Fink explicita que o indivíduo distancia-se do 

mundo, mas, por outro lado, não sai dele. Tal perspectiva, deve-se ao fato que, 

segundo Fink, a criança ao jogar conhece duas realidades distintas, ou seja, a figura 

do objeto de seu brincar e seu significado na brincadeira.  Ou seja:   

 
Vista da perspectiva de uma garota brincando, uma boneca é uma criança 
e a garota é sua mãe. Ao mesmo tempo, não é de forma alguma que uma 
menininha realmente acredite que a boneca é uma criança viva. Ela não se 
engana sobre isso. Ela não confunde algo como base em uma aparência 
enganosa. Em vez disso, ela conhece simultaneamente a figura da boneca 
e do seu significado na brincadeira. A criança brincando vive em duas 
dimensões. O caráter do brinquedo de ser um brinquedo, ou seja, sua 
essência, reside em seu caráter magico: é algo dentro da realidade simples 
e, ao mesmo tempo, possui outra realidade misteriosa (FINK, 2010, P. 24). 

         

Já, a criação, ou melhor, a constituição do mundo é efetivada através das 

próprias forças cosmológicas do mundo traduzidas por relações de poder, aqui, 

Fink utiliza-se de Nietzsche, principalmente, dos dois deuses protetores das belas 
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artes do mundo helênico, Apolo e Dioniso, para estruturar uma ontologia 

cosmológica do mundo a partir desses impulsos naturais, ou melhor, cosmológicos 

que brotam da própria natureza, caracterizando-se por um eterno conflito de 

forças criadoras. Segundo Fink, nesse ponto instaura-se algo interessante, na 

medida que no mundo, compreendido sobre o semblante do jogo, não tenha um 

jogador. Assim, conclui-se que acontece por conta própria, isto é, o mundo está em 

um constante estado de jogar consigo mesmo e, falando dos indivíduos, quando 

jogam, acabam por se conectar a frequência da constituição do mundo, um 

fenômeno fundamental da existência o jogo. Portanto, Fink ao tratar acerca da 

constituição do mundo a compreende com o símbolo do jogo, dada a relação 

dinâmica e tensional entre os contrastes que se complementam para firmar a eterna 

brincadeira cosmológica da existência, ou seja, o devir como jogo do mundo. 

 

 

CONCLUSÃO 

         

Deste modo, podemos concluir que Nietzsche, a partir da influência de 

Heráclito, teve uma grande importância para Fink estruturar sua noção de jogo 

enquanto símbolo do mundo e do ser, na medida que, dentro da perspectiva de 

Fink, encontramos alguns aspectos da filosofia nietzschiana que constituem e 

fundamentam a noção de jogo. Dentro desses aspectos, encontrados na filosofia de 

Nietzsche que servem de alicerce para Fink estruturar sua noção de jogo, enquanto 

semblante do mundo, podemos citar as duas divindades protetoras de dois 

universos artísticos, ou seja, Apolo e Dionísio. Dado que, Nietzsche parte do 

pressuposto de uma perspectiva cósmica, intimamente entrelaçada a instintos vitais 

que constituem a existência do mundo e dos indivíduos e, principalmente, da arte. 

Deste modo, Nietzsche compreende que “O contínuo desenvolvimento da arte está 

ligado à duplicidade do apolíneo e dionisíaco, da mesma maneira como a procriação 

depende da dualidade dos sexos, em que a luta é incessante e onde intervém 

periódicas reconciliações” (NIETZSCHE, 2007, p. 24). Diante disso, fica explicito 

o caráter tensional e dinâmico que, representado através desses princípios que 

irrompem da natureza, possuem na justificativa estética da existência enquanto 

fenômeno do jogo.          
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Esse duplo princípio gerador das artes “Apolo e Dionísio”, enquanto 

fenômeno do jogo, se fazem como expressões essencial do mundo: as pulsões 

naturais artísticas apolíneo e dionisíaco, as quais manifestam-se na vida humana 

através dos estados estéticos, respectivamente, do sonho e da embriguez. Esses estados 

psicofisiológicos opõem-se como condições necessárias para a arte produzir-se. O 

sonho caracteriza o mundo estético originário do princípio apolíneo como símbolo 

da bela aparência face ao mundo estético da embriaguez originário do princípio 

dionisíaco. A embriaguez é o estado que despedaça e elimina o individual. Em 

outras palavras, na embriaguez desfaz-se os laços do principium 

individuationis como se o véu de maia rasgasse. Já, transposto para o pensamento 

finkiano, podemos tratar acerca desses termos a partir da compreensão entre o real 

e irreal, ou melhor, o mundano e a fantasia. É plausível dizer que, dentro da 

filosofia de Fink, exista um duplo princípio gerador de mundo enquanto abertura 

de possibilidades de transformação. Tal perspectiva fica expressa na noção de jogo 

entre contrastes, ou seja, entre a noção de real e irreal, de mundano e fantasia, pois 

é através da dinâmica entre real e irreal expressa pelo jogo desses âmbitos se dá a 

criação.  

Para ser mais claro, a partir da obra O Nascimento da Tragédia, podemos 

tratar acerca da concepção de Nietzsche sobre a tragédia grega. É possível vislumbra 

que, segundo Nietzsche, no período trágico da arte, os gregos pareciam, 

possivelmente, ter uma facilidade em passar da representação à personificação da 

divindade, isto é, passar da condição de ser humano para a condição de um deus. 

Tal facilidade se dá pelo fato que, na tragédia grega, os atores das peças em honra 

a Dionísio usavam máscaras, símbolos da submersão da sua identidade na do outro. 

Essa condição de transformação, da condição de ser humano para a condição de 

um deus, se desenvolve tanto pelo jogo quanto pela fantasia, porque é no jogo de 

aparições do devir – caráter dionisíaco, tendo em vista que Dionísio é o deus do 

mutável - que o homem se transforma. E na máscara da fantasia que o homem se 

torna divindade. Ou seja, o real, enquanto devir, é revestido pelo irreal, ou melhor, 

a fantasia e, consequentemente, ocorre uma abertura de possibilidade para o sujeito 

transformar seu mundo, e principalmente, a si mesmo. 

Deste modo, no jogo entre real e irreal, o ser humano transcende a si 

mesmo, superando as determinações pelas quais ele se cercou. Assim, podemos 
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evidenciar essa comparação e, provavelmente, indicar a influência que Nietzsche 

possui no pensamento de Fink, dado que, Apolo e Dionísio podem ser expressos 

pela dinâmica do jogo entre real e irreal em Fink.  

 
O dionisíaco e o apolíneo se revelam, assim, como os dois momentos 
opostos e, justamente por isso, estimulantes do jogo. No fenômeno 
originário da arte, como Nietzsche diz em O Nascimento da Tragédia, o 
construir lúdico e a destruição do mundo individual revela-se com a 
descarga de um prazer primordial, de modo semelhante ao momento que 
Heráclito, o Obscuro, compara a força formadora do mundo com um 
criança que, brincando, assenta pedras aqui e ali, constrói montes de areia 
e volta a derruba-los (FINK, 2020, p. 522). 

         

Deste modo, invocando a perspectiva nietzschiana, o sujeito estético 

compreende o mundo a partir da figura do artista e da criança1, jogando suas 

criações e destruições sobre si mesmo. Diante disso, o jogar se dá enquanto o 

fenômeno dinâmico da aparição das forças apolíneas e dionisíacas, onde o jogador 

se reveste de papeis e encontra para si uma projeção lúdica enquanto personagem. 

Assim, o jogador esquece de si e, consequentemente, projeta-se para o mundo jogo, 

mais precisamente, para o âmbito da fantasia. Nesse segmento, isso está fortemente 

correlacionado com o que Nietzsche trabalha na tragédia grega na medida que no 

teatro grego os indivíduos a partir da música, ou seja, do coro trágico rompiam com 

o princípio de individuação e, além do êxtase proporcionado pela estado 

psicfisiologico da embriaguez, conseguiam se correlacionar com a natureza do 

Uno-primordial. Já em Fink, do mesmo modo que em Nietzsche, o jogador 

correlaciona-se a transparecia cósmica e, assim, não fica retido em seu domínio 

psíquico, mas, por outra lado, em êxtase e alinha-se com o mundo que, de acordo 

com Fink, é compreendido como fenômeno do jogo.  

 
O jogo humano tem significado de mundo, tem uma transparência 
cósmica – é uma das imagens de mundo da nossa existência finita. 
Enquanto joga, o ser humano não está preso no domínio de sua 
interioridade psíquica, mas ele, extasiado, sai para além de si em um gesto 
cósmico e interpreta o papel do mundo de uma maneira repleta de 
significado (Fink, 2016b, p. 46). 

         

                                                         

1 É plausível dizer, nesse ponto, que Fink segue a mesma linha de compreensão de Nietzsche na 
medida que o problema do jogo, enquanto fenômeno constitutivo do mundo e do ser, é de 
dimensão estética. Assim, tanto Nietzsche quanto Fink, além de isentar as conotações morais 
correlacionadas a essa temática, acaba por contrapô-las na medida que são de caráter metafísico e, 
por seguinte, carregam o semblante da estabilidade contrapondo a dinâmica do mundo jogo do 
artista e da criança.  
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Desta forma, dentro da concepção de Fink, o ser humano ao jogar entra 

em conexão e, acima de tudo, interpretar o fenômeno cósmico do jogo e, assim, 

alinha-se a constituição do mundo enquanto fenômeno do jogo. Assim, é possível 

ressaltar a influência e, consequentemente, algumas contribuições que Nietzsche 

fez ao pensamento finkiano na medida que em sua filosofia existem algumas ideias 

muito semelhantes e, especialmente, fundamentais para que Fink estruture sua 

ontologia cosmológica. Portanto, conclui-se, a partir de alguns apontamentos, que 

Friedrich Nietzsche fez grande contribuições ao pensamento de Eugen Fink no 

tocante a sua noção cosmológica de jogo . 
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PARA A CONCEPÇÃO DO ESTÉTICO EM NIETZSCHE 
 
 

Vitor Leandro Kaizer 
 
 
Resumo  
Tratou-se da questão estética e de sua problematização, proposta por Nietzsche em 
suas obras de maturidade, enquanto “fisiologia”. A fim de se caracterizar com rigor 
o conceito de arte e de inferi-lo segundo suas propriedades estéticas, isto é, sensíveis, 
percorreram-se quatro momentos fundamentais do tema, dispostos em quatro 
parágrafos: 1) O problema estético, 2) A corporeidade do problema. O perspectivismo, 3) 
A questão do valor. Valoração enquanto disposição e 4) Estados estéticos. Ao término das 
discussões, chegou-se à conclusão de que Nietzsche pensa de modo originário o 
problema da arte e do estético como um todo e coloca-se, deste modo, — malgrado 
alguns preconceitos de que parte — a par das contribuições de importantes filósofos 
para a estética. Nietzsche reclama à reflexão estética aquilo que de prioritário há 
para a colocação do problema e, com isto, ao mesmo tempo confere à arte uma 
importância que vai para além da própria “arte”. 
 
Palavras-chave: Filosofia. Estética. Arte. Nietzsche. 
 
 
 
1- O PROBLEMA ESTÉTICO 

 

O filósofo alemão Friedrich Nietzsche (1844–1900), na “Terceira 

dissertação” de Genealogia da moral (1887), depois de tratar sobre a questão dos 

valores morais na “Primeira dissertação” e dos problemas de “culpa” e “má 

consciência” na “Segunda”, aborda o tema do ideal ascético. O problema ascético 

em si aqui não vem ao caso, mas sim a abordagem que o filósofo faz a questões que 

emergem juntamente a ele. 

Ao resgatar elementos constitutivos do âmbito sensível para fundamentar 

a sua argumentação, Nietzsche demarca o seu posicionamento estético tardio, 

habilitando-nos a pensar a prioridade do corpo nos processos de criação, de fruição 

e, sobretudo, na compreensão da Estética enquanto disciplina do “belo”. 

Seu posicionamento sobre o “problema estético” faz-se ver ao redarguir o 

tratamento que Schopenhauer e Kant dão à questão. Nietzsche afirma: 

«Schopenhauer fez uso da concepção kantiana do problema estético — embora 

certamente não o contemplasse com olhos kantianos» (Genealogia da moral III, 6). 

O filósofo reprova o tratamento que Schopenhauer dá ao problema estético, 
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considerando que a sua concepção sobre o sensível seja resultado de um olhar 

equivocado sobre a autêntica questão da arte. E tal “erro” decorreria, segundo 

Nietzsche, da assunção que Schopenhauer faz do ponto de vista estético de Kant, 

a saber, de que o belo seja aquilo que “agrada sem interesse”. 

Quando, na Crítica da faculdade de julgar (1790), lê-se o postulado kantiano 

do belo: «gosto é a faculdade de julgamento de um objeto ou modo de 

representação através de uma satisfação ou insatisfação, sem qualquer interesse. O 

objeto de tal satisfação se denomina belo» (KANT, 2016, § 5, grifos do autor), à 

primeira vista e sem o entendimento suficiente da trajetória que levou Kant a 

inferir tal definição, fica-se vulnerável a supor, como Schopenhauer, que Kant 

esteja dizendo expressamente que a arte e o estético em geral atuem como um 

“quietivo da vontade” — pois está claramente dito “sem qualquer interesse”. Ora, 

sabe-se que Schopenhauer leva ao extremo a consideração do belo depreendida 

dessa concepção. 

Em sua teoria estética, delineada no “Terceiro Livro” de O mundo como 

vontade e como representação (1818), Schopenhauer equipara a fruição estética àquelas 

atividades graças às quais o sujeito se liberta momentaneamente do principium 

individuationis, isto é, da razão, tornando-se assim “puro sujeito do conhecer”. 

 

— Podemos, por conseguinte, definir a arte COMO O MODO DE 
CONSIDERAÇÃO DAS COISAS INDEPENDENTE DO PRINCÍPIO 
DE RAZÃO, em oposição justamente à consideração que o segue, que é 
caminho da experiência e da ciência (SCHOPENHAUER, 2015, § 36, 
grifos do autor). 
 

De acordo com o filósofo, portanto, a arte é entendida como um 

expediente para a libertação momentânea da vontade, vontade que seria justamente 

o elemento responsável por determinar a apreensão racional de mundo do homem 

de acordo ao “meu querer”. Com isso, o conhecimento científico é possível somente 

em decorrência de uma relação sujeito/objeto, onde aquele compreende o mundo 

não em virtude do mundo mesmo e como ele é, mas sempre de acordo com sua 

vontade individual e como ela quer; devido ao que o mundo seria mera 

representação da minha e para a minha vontade — em uma palavra: ilusão.1 É nesse 

sentido que, ao dar prosseguimento à intelecção que faz do postulado kantiano, 

                                                         

1 Cf. SCHOPENHAUER, Arthur. O mundo como vontade e como representação. § 1. 
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Schopenhauer não só concebe a arte como um sedativo do querer, mas também — 

o que é ainda mais problemático — atribui de certo modo tal concepção a Kant. 

Não obstante veja como legítima a interpretação schopenhaueriana, sem 

procurar, porém, fazer a exegese do pensamento de Kant, Nietzsche levanta forte 

objeção contra ela. O filósofo observa que, apesar de Schopenhauer entender a arte 

como um quietivo da vontade, este também, ao mesmo tempo e 

contraditoriamente, «[...] destaca outro efeito do belo: “o belo promete felicidade”; 

para ele, o que ocorre parece ser precisamente a excitação da vontade (“do interesse”) 

através do belo» (NIETZSCHE Genealogia da moral III, 6, grifos do autor). A 

interpretação de Schopenhauer mostra-se, no mínimo, obscura: ora o filósofo 

vincula o sentimento do belo à atividade de “contemplação desinteressada”, isto é, 

como meio de se atingir a supressão momentânea da vontade, ora como uma 

“promessa de felicidade”, em que algo intencionado é visualizado. Mas o que, de 

fato, Schopenhauer quer dizer a respeito do belo? 

A concepção schopenhaueriana da arte, que em partes decorre justamente 

de sua interpretação do postulado kantiano, é ambígua; pois tanto a considera um 

fim (atividade de “libertação da vontade”) como também um expediente para tal 

fim. Ora, um fim não pode ser meio, nem um meio pode ser fim. 

Todo expediente visa, por suposto, “expedir”, “encaminhar” certa coisa a 

determinado objetivo — no caso em questão, a arte é expediente à “libertação da 

vontade”. É justo também considerar-se todo objetivo como fim, e todo fim, com 

igual razão, como sendo um fim em si mesmo.2 Com efeito, deve-se entender que 

todo expediente é sempre pensado e empregado com vistas a alcançar-se 

determinado fim calculado antecipadamente na imaginação. A expressão “com 

vistas a” traz à tona o objeto que suscita a moção da vontade individual, isto é, do 

“interesse em”. Contudo, “querer não é poder”. A “vontade de” necessita ainda 

assegurar para si os meios capazes de lograr, na premeditação antecipadora do fim, 

a consecução de tal ou qual objetivo. Todo objetivo é instituído a fim de se obter 

a satisfação da vontade que o pré-visualizou, ainda que o modo como esse objetivo 

será perseguido diga respeito, tão somente, ao como se pretende atingir aquele termo 

último da série. Essa relação de meios e fins não é clara, contudo, em Schopenhauer. 

                                                         

2 Cf. ARISTÓTELES. Metafísica. Livro α, 994b 10–15. 



Coletânea de textos do I Seminário Internacional “Nietzsche nos Pampas” |  202 

 

 

Se Schopenhauer, por um lado, reconhece a arte como uma atividade que 

não incita a vontade a querer, por outro, a vê como um expediente oportuno ao 

aquietamento da vontade; em outras palavras: com interesse de fim, propõe a arte 

como meio para a conquista do desinteresse da vontade. Nesse caso, deve-se 

perguntar se «[...] também a ele lhe agrada o belo por “interesse”, inclusive pelo mais 

forte e mais pessoal interesse, o do torturado que se livra de sua tortura?...» 

(NIETZSCHE Genealogia da moral III, 6). De qualquer maneira, é possível constatar 

que a interpretação schopenhaueriana do belo em Kant, como “ausência de 

interesse”, traz-lhe problemas decisivos para uma argumentação da arte como 

atividade de “libertação da vontade”. E Nietzsche se dá conta disso. 

Devido a incongruências como essa, Nietzsche considera a concepção 

schopenhaueriana do belo desacorde à definição do belo em Kant. Segundo 

Nietzsche, 

 
Kant imaginava prestar honras à arte, ao dar preferência e proeminência, 
entre os predicados do belo, àqueles que constituem a honra do 
conhecimento: impessoalidade e universalidade. Este não é o lugar de 
discutir se isto não foi essencialmente um erro; quero apenas sublinhar 
que Kant, como todos os filósofos, em vez de encarar o problema estético 
a partir da experiência do artista (do criador), refletiu sobre a arte e o belo 
apenas do ponto de vista do “espectador”, e assim incluiu, sem perceber, 
o próprio “espectador” no conceito de “belo” (Genealogia da moral III, 6). 
 

Kant aborda o problema estético sob uma perspectiva que, de certo modo, 

encobre o prestígio do elemento mais importante e, ao mesmo tempo, decisivo para 

uma (posterior) elucidação dos predicados do belo: estamos nos referindo à 

corporeidade da experiência estética. Caracterizar a experiência do belo de maneira 

decisivamente abstrata e sistemática, partir de princípios como impessoalidade e 

senso comum não significa, de modo nenhum, o mesmo que experimentar o belo; 

pois não há dúvidas: o belo é antes um sentimento a ser experimentado, um 

fenômeno fisiologicamente acessível, e não propriamente um conceito a ser 

estabelecido por vias racionais.3 Nesse sentido, Nietzsche tem razão em vários 

                                                         

3 Kant é consciente disso e, em sua Crítica da faculdade de julgar, justifica o posicionamento: «vimos 
na Crítica da razão pura que a natureza inteira, como o conjunto completo de todos os objetos da 
experiência, constitui um sistema segundo leis transcendentais, quais sejam, aquelas que o próprio 
entendimento fornece a priori (leis para fenômenos, na medida em que estes, ligados em uma 
consciência, devem constituir uma experiência). Justamente por isso, também a experiência, 
segundo leis tanto universais como particulares, e na medida em que, considerada objetivamente, é 
possível em geral, tem de constituir (na ideia) um sistema de conhecimentos empíricos possíveis. 
Pois isso é requerido pela unidade da natureza segundo um princípio da ligação completa de tudo 
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pontos de sua crítica; no entanto, quando pretende discutir o núcleo do problema 

estético em Kant, isto é, a questão essencial “o que é o belo”, o pensador equivoca-

se — e equivoca-se “schopenhauerianamente”. 

De acordo a Nietzsche, «[...] a falta de uma mais sutil experiência pessoal 

aparece na forma de um grande verme de erro. “Belo”, disse Kant, “é o que agrada 

sem interesse.” Sem interesse!» (Genealogia da moral III, 6, grifos do autor). O 

“projeto” de Kant — que, por certo, não concede qualquer prioridade fundamental 

a uma “ciência fisiológica” em seu sistema — é, bem entendido, sistematizar os 

julgamentos estéticos a partir de princípios a priori e, a partir daí, evidenciar sua 

universalidade e necessariedade. Não é possível negar a Kant, todavia, a 

caracterização do estético propriamente dito a partir do fio condutor do 

fisiológico; mas é com bastante clareza, porém, que seu projeto crítico lhe impõe 

não subsumir a crítica da faculdade de julgar à investigação empírico-fisiológica. 

Afirma Kant: 

 

Não pode haver uma regra objetiva do gosto que determinasse por conceitos o que 
é belo. Pois todo juízo originado nessa fonte é estético, isto é, tem o sentimento 
do sujeito, e não um conceito do objeto, como fundamento de 
determinação. Procurar por um princípio do gosto que fornecesse o 
critério universal do belo por meio de determinados conceitos é um 
esforço infrutífero, pois o que se procura é impossível e em si mesmo 
contraditório (2016, § 17, grifos nossos). 
 

Se Nietzsche tivesse ido diretamente ao texto de Kant ao invés de confiar 

firmemente nos “intérpretes” do filósofo; ou, na suposição de que o tenha lido de 

fato, então — se o tivesse realmente lido sem pré-juízos, inúmeras discussões 

infundadas teriam sido evitadas e as vias de acesso à elucidação do belo, tarefa a 

que Nietzsche tanto se debruçara a realizar, poderiam ter sido facilitadas. É isso o 

que Heidegger, em sua obra Nietzsche4, procura salientar quando afirma: «no que 

diz respeito ao surgimento e à preparação da incompreensão da estética kantiana, à 

qual Nietzsche está submetido e que ainda hoje está inteiramente em voga, 

Schopenhauer desempenha o papel principal» (2014, p. 87); e a isto acrescenta ainda: 

 

                                                         

aquilo que está contido nesse conjunto de todos os fenômenos. Nessa medida, a experiência em 
geral, segundo leis transcendentais do entendimento, deve ser considerada como um sistema, e não 
como um mero agregado» (KANT, 2016, Primeira introdução, p. 25). 

4 Trata-se de uma reunião de textos heideggerianos datados de 1936–1946. 
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Se, ao invés de se entregar confiantemente à condução de Schopenhauer, 
Nietzsche tivesse consultado o próprio Kant, então teria precisado 
reconhecer que somente Kant concebeu o essencial do que ele à sua 
maneira quis ver compreendido como o decisivo no belo (2014, p. 89–90). 
 

Urge entendermos o porquê do enunciado kantiano do belo para que se 

esteja em reais condições de propor uma solução ao problema de sua correta 

intelecção. Ora, o supracitado postulado de Kant sintetiza, como corolário do 

exercício de pensar o belo num “Primeiro momento do juízo de gosto (quanto à 

qualidade)”, todo um esforço de pensamento que se concentra no primeiro estágio 

da “Analítica do belo”5, justamente ali onde o filósofo esgueira-se na necessária 

tarefa de diferenciar “satisfação estética” e “satisfação interessada”.6 

A questão fica ainda mais evidente quando, na indagação pelo belo, faz-se 

a seguinte pergunta preliminar: o que é realmente o sentimento do belo? Para se 

responder a esse questionamento, que é diretriz do pensamento estético, é forçoso 

que seja esclarecido antecipadamente qual deve ser a disposição requerida do sujeito 

em sua relação com o objeto sensível e, só depois disto, então proceder-se com a 

colocação da pergunta que inquire, propriamente, acerca do belo. Está-se falando, 

portanto, de um fator que incidirá ou não na correta avaliação do fenômeno 

investigado; e, sendo assim, deve-se considerar primeiramente que 

 
o comportamento estético, isto é, o comportamento em relação ao belo é 
o “deleite desprovido de todo interesse”. Segundo o conceito comum, 
desinteresse é indiferença ante uma coisa ou um homem: não colocamos 
nada de nossa vontade na ligação com a coisa e com o homem. Se a relação 
com o belo, o deleite, é determinada como “desinteressada”, então o 
estado estético se mostra, de acordo com Schopenhauer, como uma 
suspensão da vontade, um aquietamento de toda aspiração, o puro 
aquietar-se, o puro não mais-querer, o puro pairar na ausência de 
participação (HEIDEGGER, 2014, p. 87–88). 
 

Com efeito, a disposição requerida para a justa avaliação do belo é aquela 

em que impera no sujeito a ausência de interesses paralelos para com o objeto; posto 

que, através dessa avaliação, busca-se unicamente conceituar o efeito da experiência 

estética e não, definitivamente, o efeito de uma remissão do objeto a qualquer 

outro fim que possa, por esta via, fundamentar um interesse na experiência. 

Conforme Kant (2016, § 5), «todo interesse pressupõe ou produz uma necessidade; 

                                                         

5 Cf. KANT, Immanuel. Crítica da faculdade de julgar. Sumário. 
6 Cf. KANT, Immanuel. Crítica da faculdade de julgar. §§ 1–5. 
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e, como fundamento de determinação do assentimento, não mais permite que o 

juízo sobre o objeto seja livre». — Essa exigência não deve dar a entender, por outra 

parte, a sugestão de certa “indiferença” diante do objeto estético, justamente porque 

indiferença nesse caso seria o mesmo que insensibilidade, e esta, o mesmo que 

renúncia à estética em prol de uma “Estética”. Portanto, na formulação de um juízo 

de gosto legítimo, satisfação ou insatisfação devem advir como resultado da pura 

descrição da experiência estética desmotivada por fins. 

 
Vê-se facilmente que o que importa — para eu dizer que um objeto é belo 
e provar que tenho gosto — é aquilo que faço com tal representação em 
mim mesmo, e não o modo como dependo da existência do objeto. 
Qualquer um terá de admitir que o juízo sobre a beleza em que se misture 
um interesse, por mínimo que seja este, é um juízo parcial, e não um juízo 
de gosto puro. Para ser um bom juiz em questões de gosto, não se deve ter 
qualquer preocupação com a existência da coisa, mas antes ser 
inteiramente indiferente em relação a isso (KANT, 2016, § 2, grifos do 
autor). 
 
 

2- A CORPOREIDADE DO PROBLEMA. O PERSPECTIVISMO 
 

A partir do que foi estabelecido, nota-se como a crítica nietzschiana a 

respeito da concepção “sem interesse” estriba-se em uma má interpretação. Kant, de 

fato, percebeu com agudeza as propriedades do estético e a necessidade, quando da 

formulação de um juízo puro e, portanto, confiável, de não se operar por interesse, 

mas sim de deixar com que o sensível atue livremente sobre a sensibilidade e chegue 

sem interferências no entendimento. 

Cremos desnecessário insistir no mal-entendido de Nietzsche a respeito do 

postulado kantiano; mas acompanhar o esforço do pensamento nietzschiano em 

tentar superar o suposto equívoco de Kant é, sem dúvidas, muito valioso à 

compreensão do problema estético. 

Para tratar da estética com o devido cuidado que esta requer, Nietzsche 

ocupa-se, antes de tudo, com o posicionamento do sujeito ante o objeto. O filósofo 

desenvolve a sua reflexão tomando o problema estético como, de fato, um 

problema estético. Interessa-se, sobretudo, pelos estímulos criadores e advenientes 

da obra de arte. É justamente em função do caráter empírico condutor de sua 

pesquisa que o filósofo se vê em condições de assinalar dois modos fundamentais 

de relação sujeito/objeto. 
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A primeira delas é a do espectador (Zuschauer). Ora, qual é o ponto de vista 

deste sujeito que Nietzsche chama de espectador? — Com o termo ‘espectador’, 

devemos entender “aquele que olha com curiosidade” para a obra de arte, mas que, 

no entanto, nada de essencial vê. Ainda que veja algo, o espectador é tão somente 

um “vedor” cheio de curiosidades, sedento por alguma novidade que possa, enfim, 

abrandar o tédio de seu existir. Constitui-se como “espectador” não apenas o 

público de obras artísticas visuais, mas todo aquele que não se deixa tocar 

sensivelmente, isto é, estesicamente. Com efeito, é um mero espectador o sujeito 

que ante uma Quinta Sinfonia de Mahler, por exemplo, ou diante da Sinfonia 

patética de Tchaikovsky não se sente transformado. Na verdade, o espectador 

inquieta-se diante do silêncio ameaçador da obra de arte ou do imperturbável 

silêncio do céu noturno; ele quer forçar a experiência a que seja do seu jeito e agrado 

pessoais — então isto tudo o ameaça fundamentalmente. A experiência do 

espectador ante o estético não é, portanto, uma experiência estética, mas, como 

experiência de fechamento em si e para si, uma ratificação de um modo de ser já 

determinado. 

 
Muitos homens refinados querem quietude, paz antes os seus afetos — eles 
aspiram à objetividade, neutralidade, eles estão satisfeitos em restarem 
como espectadores — como espectadores críticos com uma superioridade 
curiosa e intencional (NIETZSCHE Fragmentos póstumos Outono de 1885 
– Início do ano 1886 1 [104], grifos do autor). 
 

Diametralmente oposta à ótica do espectador, Nietzsche também fala de 

uma perspectiva de artista.7 Com esse termo, designa-se o indivíduo criativo 

(criador), que procura ver e colocar-se em uma disposição privilegiada ante a 

experiência do sensível. Em que consiste o direito dessa disposição privilegiada? — 

 
o espectador estético permite uma subjugação, e faz o contrário daquilo 
que, de resto, ele faz em relação àquilo que vem de fora — ele expõe 
[depõe] sua desconfiança, nenhuma defensiva — um estado de exceção: o 
acolhimento confiante, venerando e amoroso (NIETZSCHE Fragmentos 
póstumos Verão de 1886 – Outono de 1887 5 [99], grifos do autor). 
 

                                                         

7 Ainda que haja uma ressalva quanto à reflexão estética de artistas, posto que «a inquirição sobre a 
origem de uma obra concerne aos fisiólogos e vivisseccionistas do espírito: jamais absolutamente aos 
seres estéticos, aos artistas» (NIETZSCHE Genealogia da moral III, 6, grifo do autor), o ponto de vista 
do artista em relação à sua obra é, contudo, a perspectiva mais privilegiada à discutição sobre o real 
valor da obra de arte e da dimensão estética como um todo. 
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Através da ótica de artista, abre-se a possibilidade de sentir e de apreender 

significados. Essa perspectiva, no entanto, não designa exclusivamente o olhar 

daquele que produz obras artísticas (o “artista”), antes diz respeito à determinada 

visão que privilegia o sensível na determinação de seus predicados. 

O par de caracterizações suprarreferido acende a discussão acerca de um 

dos pontos nucleares da questão estética e desenrola, ademais, a querela entre 

Nietzsche e Kant em relação ao problema do belo, qual seja: a questão do valor. 

Poder-se-ia inclusive, a partir de agora, colocar o problema da seguinte maneira: 

sabendo-se que a justa avaliação do sensível decorre de um experienciar puro, (1) 

qual é a perspectiva que viabiliza uma apreensão estética “livre de interesses”? A 

partir dessa perspectiva privilegiadora, (2) o que se pode dizer, enfim, sobre o belo, 

ou’ melhor, até onde é possível falar algo acerca do belo sem incorrer em equívocos? 

  

 

3- A QUESTÃO DO VALOR. VALORAÇÃO ENQUANTO DISPOSIÇÃO 

 

O problema do valor é uma das questões mais caras à filosofia nietzschiana. 

De certa forma, viver é valorar; quer dizer, a existência humana está 

incontornavelmente erigida sobre a base de valores, sejam eles claros e refletidos, 

sejam eles obscuros e pré-judicados. Sendo os valores o mesmo que os juízos que 

constituem o conjunto de nossas concepções, e estas as que instauram um 

posicionamento prévio do homem ante o mundo, os valores acabam, com isto, 

predefinindo as possibilidades de conhecimento a que um homem está disposto a 

alcançar. Com efeito, o homem determina os seus valores, e estes mais tarde acabam 

determinando-o. Porque a maioria dos juízos é concebida precipitadamente — posto 

serem deferidos sem reflexão acerca do que envolve um processo judicativo 

autêntico —, pode-se dizer que os valores são, em sua grande parte, assumidos sem 

consciência de fatos; em outras palavras: — prejuízos — com as múltiplas acepções 

que este termo traz. Uma ação motivada e custodiada por um entendimento claro 

do assunto é uma “ação consciente”; mas e uma ação motivada por um 

entendimento sem razões claras? — Esta, dir-se-ia, é uma “ação instintiva”. Porque 

o que ocorre aí é, na verdade, um “entendimento imperfeito”, mas que institui, 

mesmo assim, um valor, esse é um aspecto que, de certa forma, explica a 
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obscuridade com que os valores estão revestidos e são habitualmente 

caracterizados. Outro aspecto que envolve os valores é atinente a sua 

“interiorização”. 

Embora decididos no intelecto, os valores “penetram” de tal maneira os 

estratos mais densos do sujeito que, apesar do tempo, da vulnerabilidade da 

memória e, por conseguinte, do esquecimento das “razões” que avivaram tais atos 

da consciência, eles permanecem “vivos”. Assim é como aqueles juízos do 

entendimento tornam-se, com o passar do tempo, valores instintivos, isto é, 

fisiológicos. 

 
A origem de nossas avaliações: a partir de nossas necessidades[.] 
Será que a origem de nossos “conhecimentos” aparentes também não tem 
de ser buscada apenas nas avaliações mais antigas, que estão tão 
firmemente incorporadas que pertencem à nossa consistência 
fundamental? De tal modo que só necessidades mais recentes são agredidas 
pelo resultado das necessidades mais antigas? (NIETZSCHE Fragmentos 
póstumos Final de 1886 – Primavera de 1887 7 [2], grifos do autor). 
 

Dado o encobrimento da razão que constitui a estrutura da natureza 

humana enquanto inconsciência de fatos, torna-se uma tarefa intricada falar em 

“liberdade da razão”. 

Para que possamos melhor entender o caráter determinante dos valores no 

estabelecimento dos limites de apreensão da razão, é pertinente o confronto que 

Nietzsche propõe entre as noções de verdade e arte. 

O que verdade e arte têm em comum é algo que, de início, talvez não se 

note, pois é corriqueiro apontar-lhes antes acertada contraditoriedade. No entanto, 

verdade e arte compartilham um mesmo caráter: referem-se a posicionamentos em 

relação ao ente; enquanto valorações e posicionamentos, todavia, distinguem-se 

radicalmente. O que Nietzsche tem em vista com o termo ‘verdade’ aqui 

perseguido? e ‘arte’ seria tão somente a denominação de certa “técnica de 

produção”? 

Como bem esclarece Karl Jaspers, em Introdução à filosofia de Friedrich 

Nietzsche (1935), a “verdade” 

 
[...] não é para ele um ente por si, não é algo incondicionado, nem 
tampouco algo pura e simplesmente universal; ao contrário: a verdade está 
ligada de maneira indissolúvel com o ser do vivente em um mundo 
interpretado por ele. Esse mundo mesmo, contudo, é como ele é para nós, 
sendo conosco constantemente no processo temporal do devir (2015, p. 255). 
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Para Nietzsche, a essência da “verdade” é “aquilo que eu acredito que é” — e 

não o que é de fato. 

(28) a avaliação “eu acredito que isto e aquilo é assim” como essência da 
“verdade”[.] 
nas avaliações se expressam condições de conservação e crescimento[.] 
[...][.] 
a confiança na razão e em suas categorias, na dialética, ou seja, a avaliação 
da lógica demonstra apenas a utilidade, provada pela experiência, da 
lógica para a vida: não a sua “verdade” (NIETZSCHE Fragmentos póstumos 
Outono de 1887 9 [38], grifos do autor). 
 

Como verdade, portanto, entende-se a adoção de uma perspectiva calcada 

na razão; quer dizer, uma perspectiva que, centrada na utilidade do conhecimento, 

não tem um interesse real na consistência de uma avaliação (porque não questiona 

a verdade do que é tomado como “verdade”), mas apenas na promessa de 

satisfação/realização que esta traz consigo. «O fato de que algo precisa ser 

considerado como verdadeiro é necessário; não o fato de que algo é verdadeiro»; 

com efeito, «nós projetamos nossas condições de conservação como predicados do ser 

em geral» (Fragmentos póstumos Outono de 1887 9 [38], grifos do autor). Mas o que 

reveste a “verdade” com seu caráter de necessidade? — Seu potencial de abrir e 

fechar possibilidades de vida na vida. Conforme Heidegger, 

 
a vida é, em si, perspectivística. Ela cresce e eleva-se com a altura e a 
elevação do mundo que é trazido à aparência de maneira perspectivística, 
com a intensificação do aparecer, isto é, do trazer-para-a-reluzência na 
qual a vida se transfigura (2014, p. 173). 
 

Se a vida é perspectivística e suas variações oscilam em frequências de 

maior ou menor intensidade de vida no desencobrimento do ente que vem à 

superfície, então é manifesto que a assunção de uma “verdade” — enquanto fixação 

de uma perspectiva — é, sob outro ponto de vista, um fechamento em relação a 

outras possibilidades de vida; isto, porque a “verdade” «[...] é a aparição a cada vez 

firmemente estabelecida que deixa a vida residir fixamente sobre uma determinada 

perspectiva e se manter aí. Como tal fixação, a verdade paralisa e, com isso, obstrui 

e destrói a vida [...]» (HEIDEGGER, 2014, p. 173). 

A “minha verdade” não é, de pronto, a verdade. A verdade cobra o seu 

preço. «A verdade é feia: nós temos a arte, para que não pereçamos junto à verdade» 

(Fragmentos póstumos Primavera – Verão de 1888 16 [40], grifos do autor). Com tal 

sentença vemos, pela primeira vez aqui, o discordante radicalismo entre verdade e 
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arte ser salientado e trazido à superfície. O ponto crucial da distinção reside na 

relação que ambas as disposições têm com a vida. Verdade, como conhecimento 

científico, dá-se como estabelecimento perspectivístico que “exige” da vida uma 

coerência imperturbável, porque é a assunção e fixação de uma “verdade” que 

possibilita apreender os entes apesar da verdade de ser dos entes; com o que a vida 

se restringe a possibilidades já abertas, — e isto é algo bem diferente da verdade em 

seu sentido originário. Arte, porquanto se refira ao saber que fixa a vida em seu 

constante devir e abrir e fechar de possibilidades, isto é, em seu próprio caráter 

extático de vida, é o saber que viabiliza o para-além da figura fixada; de modo que, 

deixando livre o ser do ente em seu reluzir, esta está mais próxima da verdade que 

a dita “verdade” que o apreende e prende em seu brilho momentâneo. A arte 

promove a trans-figuração da vida, pois oferece possibilidades de abertura para o 

que, propriamente, não está figurado. 

Verdade e arte são, pois, posicionamentos que se permitem inferir 

diferentes interpretações, isto é, valorações da vida.8 No entanto, há algo mais na 

asserção nietzschiana acima. A sentença nietzschiana que toma “verdade” e “arte” 

como antagonistas deixa ver, ao mesmo tempo, a identidade entre ambas. Se 

“verdade” diz respeito a um modo de ser no mundo a partir do qual se empreende 

a fixação dos entes, ou seja, tendo em vista suas utilidades no mundo das 

ocupações9, e “arte”, por seu turno, a fixação do ente em sua mobilidade extática, 

mais precisamente: em seu sendo, então o que aproxima ambos os termos é o fato de 

retratarem disposições. É justamente por indicarem disposições para..., fundamentadas 

em perspectivas prévias, “verdade” e “arte” constituem-se também como aberturas 

para possibilidades de ser. 

O que é disposição, senão um posicionar-se-em-relação-a-e-à-espera-de? O 

“algo” em relação a que “verdade” e “arte” são posicionamentos é, como já vimos, 

um ente qualquer ou um homem; no entanto, o que é esperado em cada disposição 

                                                         

8 Em relação a isso, Nietzsche questiona em A gaia ciência (1882 e 1887): «até onde vai o caráter 
perspectivista da existência, ou mesmo se ela tem algum outro caráter, se uma existência sem 
interpretação, sem “sentido” [Sinn], não vem a ser justamente “absurda” [Unsinn], se, por outro lado, 
toda a existência não é essencialmente interpretativa — isso não pode, como é razoável, ser decidido 
nem pela mais diligente e conscienciosa análise e autoexame do intelecto: pois nessa análise o 
intelecto não pode deixar de ver a si mesmo sob suas formas perspectivas e apenas nelas. Não 
podemos enxergar além de nossa esquina: é uma curiosidade desesperada querer saber que outros 
tipos de intelecto e de perspectiva poderia haver [...]» (A gaia ciência V, 374, grifos do autor). 

9 Cf. HEIDEGGER, Martin. Ser e tempo. Especialmente, §§ 15, 16 e 18. 
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é o fator que os difere com radicalidade. Cabe-nos inquirir, portanto, o que nessas 

duas disposições fundamentais é esperado. Descobrir o que aí se espera é, ao mesmo 

tempo, descobrir fatos “necessários” que sustentam “determinadas condições de 

vida”. As possibilidades esperadas em tais disposições têm de ser, sobretudo, 

“possibilidades de vida” para o vivente. Dessa sorte, a pergunta a ser feita aqui é, 

precisamente, uma só: qual das duas disposições melhor satisfaz a vida? 

Se verdade consiste em um modo de ser em relação ao qual possibilidades 

de ser fixadas segundo a “verdade” já estão lançadas, e arte, num modo de ser em 

que as possibilidades de ser são, a cada vez, trazidas à reluzência através da “arte”, 

então devemos responder a pergunta acima do seguinte modo: «a arte e nada além 

da arte. Ela é a grande possibilitadora da vida, a grande sedutora, o grande 

estimulante para a vida...» (NIETZSCHE, Fragmentos póstumos Novembro de 1887 – 

Março de 1888 11 [415]). 

Vemos assim que a arte consiste justamente na atitude de trazer à 

reluzência possibilidades de vida inerentes à própria essência do real e, sobretudo, 

possibilidades que elevam a vida para além de seu estar-lançado. Conforme 

Heidegger, 

 
A arte traz a realidade, que é, em si, um aparecer da maneira mais 
profunda e mais elevada, para a aparição na reluzência da transfiguração. 
[...]. 
Arte e verdade são modos do aparecer perspectivístico. No entanto, o 
valor do real é medido pelo modo como ele satisfaz à essência da 
realidade, pelo modo como ele eleva a realidade. A arte como 
transfiguração é mais elevadora da vida do que a verdade como fixação de uma 
aparição (2014, p. 173, grifos do autor). 
 

A lógica de tal conclusão torna-se evidente quando nos damos conta de 

que, sendo o mundo suscetível de inúmeras interpretações (isto é, perspectivístico), 

a arte representa a disposição de abertura para as múltiplas possibilidades de mundo 

subjacentes no fato “mundo”. Através da arte, «o mundo tornou-se novamente 

“infinito” para nós: na medida em que não podemos rejeitar a possibilidade de que 

ele encerre infinitas interpretações» (NIETZSCHE, A gaia ciência V, 374, grifos do 

autor). 

Respondidas as questões que haviam sido propostas inicialmente e de 

maneira preparatória, torna-se viável conduzirmos agora a colocação daquele que é 

o problema fundamental aqui investigado, “a questão do valor”. Faz-se necessário 
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perguntarmos se, em relação ao problema estético do valor, as disposições 

fundamentais que Nietzsche chama de verdade e arte têm relação, em primeiro 

lugar, com a apreciação do objeto estético e o proferimento de seu juízo e, em caso 

afirmativo, em que sentido e quais as perspectivas que assentam tais disposições. 

Como julgar é trazer à superfície qualidades de um determinado ente, é 

proferir um valor a seu respeito, a proferição de um juízo libera possibilidades de 

apreensão do ente. Toda avaliação é, por isso, também liberação de possibilidades. 

Todavia, avaliar só é possível numa disposição que apreende e espera, já de antemão, 

o que pretende com isto liberar. Em se tratando da avaliação de um objeto estético 

e de seu valor para o ser vivente, o ajuizamento deve centrar-se na liberação das 

possibilidades latentes no objeto; ou seja, o proferimento de um juízo puro, “livre 

de interesses” intermediários, deve fundar-se numa perspectiva que privilegie o 

próprio ente para, assim, liberá-lo em suas possibilidades — sem que com isto se 

tenha em vista a realização de qualquer uma dessas possibilidades liberadas. Porque 

toda disposição é disposição para..., quer dizer, tem desde sempre algo em vista, avaliar é 

uma atividade (isto é, uma disposição) fundamentada em perspectivas liberadoras de 

horizontes sempre assumidas de antemão. 

Vimos que Nietzsche aduz à discussão estética duas perspectivas 

fundamentais: a do “espectador” e a do “artista”. Mas será que essas perspectivas 

estão associadas às duas disposições designadas aqui como verdade e arte? Não seria 

antes, em se tratando de arte, o caso de excluirmos antecipadamente a intromissão 

de uma disposição assentada sobre a racionalização, como é o caso daquela que 

Nietzsche denomina como “verdade”? ou seria justamente esta a disposição “neutra” 

liberadora dos predicados do belo? Essas são algumas das questões que urgentes 

devemos nos ater. 

 

 

4- ESTADOS ESTÉTICOS 

 

Se “espectador” refere-se àquela perspectiva caracterizada por um 

fechamento ante a impressividade do estético, então isto quer dizer que tal 

perspectiva fundamenta uma disposição de retração ante a realidade do real. O 

“espectador” põe-se às voltas do objeto estético sem se permitir a possibilidade de 
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abertura para o sensível: — a “novidade” que ali se lhe anuncia encerra o perigo de 

arruinar seus “fundamentos”. Essa perspectiva se efetiva numa disposição rígida de 

“verdade”, porque tão somente espera a confirmação de suas “verdades” 

predeterminadas e se restringe, por conseguinte, a ser determinada circularmente 

por essas mesmas determinações. Assentado numa abertura à impressividade do 

sensível, a ótica de “artista”, ao contrário, assinala a perspectiva que privilegia o 

estar-sendo do ente, não o delimitando em um horizonte único de apreensão. 

Porque permite a visualização do ente em seu sendo, a visão de “artista” refere-se a 

uma disposição “artística” de abertura ao sensível — onde as coisas se mostram por 

si mesmas — e às suas determinações. É em tal posicionamento que podemos, por 

fim, encontrar a disposição “livre de interesse”, que outorga às coisas seus inerentes 

atributos. 

Por que encontramos as condições necessárias para a avaliação do estético 

não naquela disposição dada propriamente no raciocinar? — Justamente porque a 

disposição designada como verdade está presa e previamente determinada por uma 

antecipação perspectivística que instaura a “verdade” apesar da verdade, 

impedindo-se desta maneira a predicação do “belo” segundo a experiência no belo. 

Para pensar o belo, é indispensável, antes de qualquer coisa, dispor-se a depor as 

desconfianças no intuito de conhecer o que ainda não se conhece; em outras 

palavras, é ver como “artista” e dispor-se artisticamente. Mas como se efetua essa 

atitude “artística” necessária à aferição do valor do estético? 

Muito sucintamente falando, em Discurso sobre o método (1637), Descartes 

deriva sua máxima ego cogito, ergo sum [eu penso, logo existo] da única certeza que 

sua mente filosófica e cética lhe permite inferir.10 Qual é a certeza que o filosofar 

traz? — A certeza de que tudo que pode ser pensado é incerto. Para Descartes, a 

verdade do real é algo fugidio e a apreensão de sua realidade é possível, mas exige 

um posicionamento subjetivo adequado.11 Tal posicionamento, que possibilita ao 

                                                         

10 «Não que eu imitasse para isso os céticos, que só duvidam por duvidar, e afetam ser sempre 
irresolutos; pois, ao contrário, todo meu desígnio tendia apenas a me assegurar, e a rejeitar a terra 
movediça e a areia para encontrar a rocha ou a argila» (DESCARTES, 2018, p. 32). 

11 Por isso, Descartes (2018, p. 36, grifos do autor) explica: «assim, porque os nossos sentidos nos 
enganam às vezes, quis supor que não houvesse coisa alguma que fosse tal como eles [os sentidos] 
nos fazem imaginar; e porque há homens que se equivocam raciocinando [...], julgando que eu estava 
sujeito a falhar tanto quanto qualquer outro, rejeitei como falsas todas as razões que eu havia 
tomado anteriormente por demonstrações [...]. Mas, imediatamente depois, constatei que, enquanto 
eu queria assim pensar que tudo fosse falso, era necessariamente preciso que eu, que o pensava, fosse 
alguma coisa; e notando que esta verdade: penso, logo existo, era tão firme e tão segura que todas as 
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pensamento alcançar a realidade do que é pensado, fornece-nos as chaves para 

compreendermos a atitude ante o estético que estamos procurando. 

O que é cogitare, senão “pensar” aquilo que vem ao encontro dos sentidos 

(logo, esteticamente) do sujeito pensante? Cogitare é pensar as impressões. Com o ego 

cogito, ergo sum cartesiano estabelece-se, pois, como pressuposto para o ajuizamento 

da verdade do objeto, o incontestável princípio de que pensar não é tomar a 

reluzência de uma aparência por verdade. Antes de se pensar a coisa propriamente, 

deve-se consultar o corpo, isto é, pensar o corpo (me cogitare), no intuito de pensar 

como sou afetado pela coisa sentida. Com isso, evidencia-se que pensar é representar 

como eu sou afetado pela coisa experimentada; de sorte que 

 
a consciência de mim mesmo não se acrescenta à consciência das coisas, 
como se ela fosse um observador dessa consciência, um observador que 
passa ao lado da consciência das coisas. Essa consciência das coisas e dos 
objetos é essencial e, em seu fundamento, em primeiro lugar consciência 
de si. Além disso, é somente como uma tal consciência de si que a 
consciência dos objetos é possível (HEIDEGGER, 2014, p. 567, grifos do 
autor). 
 

É precisamente isto o que uma investigação estética que pretenda ajuizar 

um objeto “sem interesses” requer: autorreflexão. Sem pensar a experiência e como 

ela é pensada, não pode haver consistência em uma teoria estética. 

Por conseguinte, podemos agora acrescentar ao nosso empreendimento 

inicial: pensar o belo é dispor-se como sujeito passivo, isto é, livre de interesses, na 

pura descrição da experiência com o objeto sensível intuitivamente percebido. 

Nesse sentido, Nietzsche não dispensa a “tradição filosófica” nem a menospreza, 

mas a repensa de modo inovador e independente — pensado antes de tudo a si 

mesmo. 

Em grande parte de seus textos de juventude, especialmente em O 

nascimento da tragédia (1872), o filósofo alemão procura tornar evidente a 

precedência do sensível na discussão estética, que, por pertencer à esfera da 

sensibilidade, não deve ser determinada “de cima para baixo”. Para Nietzsche, a 

discussão acerca da arte e do estético em geral deve ser conduzida por uma reflexão 

que perpassa pensadoramente o corpo em sua corporeidade; pois é da correção 

                                                         

mais extravagantes suposições dos céticos não foram capazes de a abalar, julguei que podia recebê-
la sem escrúpulo como o primeiro princípio da filosofia que eu procurava». 
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dessas avaliações que depende a verdade dos juízos proferidos. De maneira 

aparentada ao me cogito cartesiano, Nietzsche insiste na prioridade da “fisiologia” 

na reflexão estética, sem a qual, aliás, corre-se o risco de empreender um discurso 

hiperfísico da razão.12 É impossível falar sobre arte ou debruçar-se sobre a tarefa 

de, com justiça, descrever o sentimento do belo sem que antes essas questões 

fundamentais sejam corretamente colocadas em seu tópos originário. —Vejamos 

bem: almeja-se inquirir acerca do alcance da arte na sociedade, tratar sobre sua 

disponibilização e popularização etc.; pretende-se determinar ou refutar, 

simplesmente, a questão de um “valor” intrínseco de arte; buscam-se teorias que, 

como doutrinas da arte, possam conduzir a produção artística segundo uma práxis 

capaz de “assegurar” algum valor; no entanto, falar de arte sem antes se ter clareza 

sobre o fio condutor de todas as possíveis inferições de sua natureza — é tão inútil 

quanto querer discursar sobre a realidade de um fantasma. 

Antes de tudo, a pergunta que deve ser proposta é simples, embora 

essencial e determinante: “o que é arte?”. Perguntar pela essência da arte é nada mais, 

nada menos que procurá-la em sua origem, ali onde o seu porquê surge de maneira 

espontânea, e a arte é descoberta em sua necessariedade. 

Então, o que é arte? No “Prefácio para Richard Wagner” de O nascimento 

da tragédia (1872), Nietzsche empreende a formulação da resposta: — «[...] a arte é a 

tarefa suprema e a atividade propriamente metafísica desta vida [...]».13 A arte é 

necessária, pois é empreendida pelas forças vitais e criadoras do homem. Como 

“tarefa suprema” da vida, a arte surge como uma alternativa indispensável para se 

lidar com os carecimentos da vida, com a inconstância do real, e, como “atividade 

propriamente metafísica”, a arte viabiliza que se pense o ente não enquanto 

apreensão categorial — mas enquanto vigência daquilo que é sendo e, em cuja 

reluzência, encerram-se inúmeras possibilidades. Ora, é justamente o abrir de 

                                                         

12 Sobre esse uso da razão, na Crítica da razão pura (1781), Kant (2017, p. 71) é categórico: «[...] como é 
muito atraente, muito sedutor servir-se desses conhecimentos e princípios puros do entendimento 
sem consideração à experiência, ou mesmo saindo da experiência, única que nos pode fornecer a 
matéria à qual se aplicam estes conceitos puros, o entendimento corre o risco de fazer, por meio de 
raciocínios vãos, um uso material dos princípios simplesmente formais do entendimento puro, e de 
pronunciar indistintamente sobre objetos que nos não são dados e que talvez não o possam ser de 
nenhuma maneira». 

13 Mais tarde, em 1886 quando da reelaboração do prefácio, o pensador ratifica sua posição de 
juventude, dizendo: «já no prefácio a Richard Wagner é a arte — e não a moral — apresentada como 
atividade propriamente metafísica do homem; no próprio livro retorna múltiplas vezes a sugestiva 
proposição de que a existência do mundo só se justifica como fenômeno estético» (NIETZSCHE O 
nascimento da tragédia Tentativa de autocrítica 5, grifos do autor). 
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possibilidades que confere à arte — e com propriedade — o estatuto de “atividade 

metafísica” e, portanto, de “tarefa suprema” da vida e para a vida. 

Mas como a arte torna efetivas essas duas atividades? Em Crepúsculo dos 

ídolos (1888), Nietzsche discorre sobre as condições da arte, as quais explicam tais 

possibilidades: 

 
Para que exista arte, para que exista algum fazer e contemplar estético, é 
imprescindível uma condição fisiológica: a embriaguez. A embriaguez 
precisa inicialmente ter intensificado a excitabilidade da máquina inteira: 
antes disso não se chega a [sic] arte alguma (Incursões de um 
extemporâneo 8, grifo do autor). 
 

A condição da arte é fisiológica. A “embriaguez” [Rausch] (isto é, excitação 

dos sentidos e das faculdades humanas) é um estado estético condicionado por uma 

intensificação das forças vitais, que vivificam e fazem do homem um ser criativo. 

Nesse estado de elevação na embriaguez, despertam-se possibilidades adormecidas 

que, justamente por isto, estavam distantes no muito-além-de-si. Portanto, a 

condição da arte é o ser-para-além-de-si. Diante dessa abertura, contudo, abrem-se 

igualmente dois caminhos ao sujeito estético: (1) lançar o olhar para o mais elevado 

que aí surge e estabelecer o para-além-de-si como meta, ou (2) retrair-se em sua 

desesperança desanimadora — ou, ainda, enveredar-se afirmativamente em sua 

própria autossupressão (como Schopenhauer parece incentivar). 

 

Nietzsche reconhece como realidade fundamental para a arte a 
embriaguez. Em contraposição a Wagner, Nietzsche compreende esse 
sentimento de desdobramento de forças, de plenitude e de elevação 
mútua de todas as capacidades como o ser-para-além-de-si e assim como o 
vir-a-si-mesmo na suprema transparência do ser — não como a evaporação 
cega em meio à vertigem (HEIDEGGER, 2014, p. 169). 
 

À parte os caminhos que a embriaguez dispõe ao sujeito estético, como 

excitação fisiológica o estado de embriaguez é alcançado através de um estágio 

prévio: a intensificação das forças. É através desse estágio que um “acúmulo” e 

“fortalecimento das forças criadoras” são logrados e a estimulação da “máquina 

inteira” é alcançada. Correspondendo assim ao primeiro estágio, a intensificação 

das forças é percebida como “excitação dos sentidos”, e esta suscita o “sentimento 

de desdobramento das forças”, “de plenitude” ou “de elevação mútua de todas as 

capacidades”. O sentimento de “elevação de si — em relação a si” aí experimentado 

proporciona a visualização de potências antes adormecidas no homem. Descobrir o 
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que pertence a si mesmo — como quem desperta para uma memória há muito 

esquecida — é de fato desdobrar de dentro de si a distante e restrita possibilidade 

de ser para além de si num cíclico movimento de vir a si, — é reabilitar possibilidades 

há muito “impossíveis”. Em suma, a irrupção das forças fisiológicas lança o sujeito 

perante a abertura do ser, que, como pleno vazio de determinações, é repleto de 

possibilidades. — Esse é, pois, o estado de embriaguez. Nele, conforme Heidegger 

(2014, p. 169), 

 
o vivente é abertamente dirigido contra outras forças. Todavia, esse 
direcionamento se dá de tal modo que, resistindo a elas, ele estabelece um 
arranjo para elas em termos de figura e ritmo para avaliá-las em relação a 
uma possível incorporação ou eliminação. De acordo com esse ângulo de 
visão, tudo o que vem ao encontro é interpretado em função do poder de 
viver do vivente.14 
 

Por mais que Nietzsche considere diversas embriaguezes15, todas elas são 

concebíveis, no entanto, graças a um sentimento fundamental: «— o essencial na 

embriaguez é o sentimento de plenitude e de intensificação da força» (Crepúsculo 

dos ídolos Incursões de um extemporâneo 8). O “estado artístico” propriamente dito 

só é viável em virtude desse sentimento essencial, e o processo criativo, que, por sua 

vez, realiza-se como avaliação e afirmação ou negação de possibilidades, nada mais é 

que um processo de ordenamento daquilo que vem ao encontro na embriaguez. De 

acordo com Nietzsche, 

 
é a partir desse sentimento que damos às coisas, as forçamos a que tomem 
de nós, as violentamos — esse processo é chamado de idealização. Livremo-
nos aqui de um preconceito: a idealização não consiste, como geralmente 
se acredita, em tirar ou subtrair o que é pequeno, secundário. O decisivo, 
antes, é um colossal transbordar dos traços principais, de modo que os 
demais desapareçam (Crepúsculo dos ídolos Incursões de um extemporâneo 
8, grifos do autor). 
 

Enquanto determinação na embriaguez, criar é um ato que consiste em 

avaliação seguida de seleção ou rejeição daquilo que vem ao encontro. Mas, por tal 

processo ser conduzido sob a irrupção descomunal de forças fisiológicas, as quais 

tornam os sentidos e as faculdades deveras apurados, o resultado a que se chega tão 

somente retrata esse mesmo estado de elevação. 

 

                                                         

14 Cf. NIETZSCHE, Friedrich. Ecce homo. “Por que sou tão inteligente”, 9. 
15 Cf. NIETZSCHE, Friedrich. Crepúsculo dos ídolos. “Incursões de um extemporâneo”, § 8. 
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Nesse estado enriquecemos todas as coisas com a nossa própria plenitude: 
o que se vê, o que se quer, é visto intumescido, apinhado, enérgico, 
sobrecarregado de força. O homem que se encontra nesse estado 
transforma as coisas até que reflitam o seu poder — até que sejam reflexos 
de sua perfeição. Esse ter de transformar em perfeição é — arte 
(NIETZSCHE Crepúsculo dos ídolos Incursões de um extemporâneo 9, 
grifos do autor). 
 

O verbo ‘compor’ auxilia-nos a entender a relação entre criação e criado 

indicado aí por Nietzsche. ‘Compor’ é um termo que indica “estabelecimento de 

coisas” (do radical pôr) segundo um critério de “relação” (do prefixo com-, “junto”); 

de modo que uma composição é indicativo para um empreendimento que “deixar 

ver” o que nele foi empreendido de fato. Nesse empreendimento, o “objeto 

artístico” vem à tona não como mero objeto em sua objetidade — mas como 

manifestação de um estado de coisas “subjetivo” que, agora, se deixa ver 

“objetivamente”. Com efeito, a arte como exteriorização de um estado de plenitude 

— ainda que subjetivo — já não mais corresponde nem se restringe à mera 

subjetividade do indivíduo criador, nem tampouco à objetividade da obra. 

A embriaguez suscita o rompimento do dualismo sujeito/objeto e, como 

sentimento de elevação de si sobre si, proporciona unidade a estes opostos. Segundo 

Heidegger (2014, p. 100), 

 
a embriaguez como estado sentimental explode precisamente a 
subjetividade do sujeito. No ter-sentimento para a beleza, o sujeito é 
levado para além de si mesmo, ou seja, não é mais subjetivo, não é mais 
um sujeito. Inversamente: a beleza não é mais nenhum objeto 
simplesmente subsistente; como o determinante, ela transpassa 
afinadoramente o estado do homem. A beleza rompe o confinamento do 
“objeto” apartado que subsiste por si, levando esse objeto para o interior 
de uma pertinência originária e essencial ao “sujeito”. A beleza não é mais 
algo objetivo. As duas palavras estéticas fundamentais (embriaguez e 
beleza) denominam com a mesma amplitude todo o estado estético e o 
que se abre nele, transpassando-o de maneira dominante. 
 

Por fim, podemos agora dizer que a ótica de “artista”, assentando aquela 

disposição de abertura para possibilidades de vida chamada arte, propicia uma arte 

enquanto atividade necessária à vida. É através da arte que o vivente tem acesso aos 

meios de elevação e de fortalecimento da vida — porque sem a arte de ser para além 

de si não há uma arte em si. Por isso, é também a arte que libera a via exclusiva a 

uma autêntica atividade metafísica, porque desencobre ante o homem 

possibilidades (como ser-para-além-de-si e vir-a-si). Na arte, «mesmo tudo aquilo 

que ele não é se torna, apesar disso, um deleite consigo mesmo; na arte, o homem 
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goza a si próprio como perfeição» (NIETZSCHE Crepúsculo dos ídolos Incursões de 

um extemporâneo 9). De fato, «a arte e sua obra só são necessárias como um 

caminho e como uma estada do homem na qual se abre para ele a verdade do ente 

na totalidade, isto é, o incondicionado, o absoluto» (HEIDEGGER, 2014, p. 67). 

Assim delineada e compreendida, a arte apresenta-se como resolução a um conflito 

perspectivístico entretecido com as noções de sujeito e de objeto e volta-se para o 

descobrimento do incondicionado, do ser. Cabe ainda observar: é a partir do estado 

estético da embriaguez que o proferimento de um valor acerca de objetos estéticos 

é plausível e que a pergunta sobre a essência do belo pode ser respondida. 
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O CRISTIANISMO COMO DOENÇA PSIQUICA E FÍSICA NAS 
TEORIAS DE FEUERBACH E NIETZSCHE 

 
 

Pedro Lucas Bonfá Vieira Ramos 
 
 
Resumo 
Este texto examina a religião cristã como doença nas perspectivas de Feuerbach e 
Nietzsche. Partindo do pressuposto de que as duas teorias criticam veemente a 
religião cristã, os filósofos alemães analisam o cristianismo de forma em que os 
dois pensamentos se movem em registros distintos e nem sempre compatíveis, mas 
as duas filosofias dialogam entre si no que tange as patologias causadas por tal 
religião. Tomando como referências as obras: A essência do cristianismo, de 
Ludwig Feuerbach e O Anticristo, de Friedrich Nietzsche, este trabalho discute 
quais são as patologias que o ser humano adquiriu ao longo dos séculos 
promovidos pelo cristianismo e qual é o remédio para tais enfermidades.   
  
Palavras-chave: Feuerbach. Nietzsche. Religião. Cristianismo. Patologia. 
 
 
 
INTRODUÇÃO 
 

O presente texto tem o intuito de expor uma análise da crítica da religião 

cristã nos pensamentos dos filósofos alemães Feuerbach e Nietzsche. As 

interpretações que os dois filósofos deram para o homem cristão estabelece uma 

cisão entre homem e natureza. Essa cisão é responsável por causar inúmeras 

doenças no indivíduo que tem a crença em um além-mundo, em um paraíso, 

criado por um Deus, que é perfeito, tem uma existência em si mesma e poderes 

sobrenaturais. Para Feuerbach, Deus é uma representação, é uma projeção de nós 

mesmos. Deus é sujeito, a natureza e o homem são predicados. Deus é uma criação 

humana e os atributos que damos a Deus pertencem ao homem. No pensamento 

nietzschiano, a crença no Deus cristão não é mais que um reflexo do corpo, uma 

doença de indivíduos cansados que inventaram um ser absoluto criador de tudo 

para mitigar esse mal-estar e encontrar um consolo em um mundo que promete a 

vida eterna, sem dor e sem sofrimento.  

Portanto, pretende-se apresentar nesse texto, a reflexão da problemática 

do cristianismo e sua relação com o ser humano em Feuerbach e Nietzsche, 

esclarecendo como ambos invocam uma nova e radical forma de enxergar a 

religião cristã e os efeitos devastadores causados no homem. Inicialmente, o 
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pensamento de Feuerbach será analisado e exposto de forma que compreender-se-

á como o pensador interpreta a religião cristã e as consequências que a mesma 

causa no homem. Após exposta e fundamentada a teoria de Feuerbach, será feita 

a interpretação nietzschiana sobre o cristianismo e como o filósofo de Assim 

Falou Zaratustra, utilizando-se do corpo como fio condutor, conduzirá seu 

pensamento para uma transvaloração dos valores.         

 

        

1. O CRISTIANISMO É UMA PATOLOGIA PSÍQUICA NA CONCEPÇÃO 

FEURBACHIANA 

 

 O filósofo alemão, Ludwig Feuerbach, parte do princípio de que o 

homem, por ter uma sensação limitadora diante da natureza, tende a suscitar uma 

alienação que o faz criar um ser divino para superar tais limitações. A natureza, 

para a religião cristã, é instrumentalizada para suprir as necessidades do homem, 

tornando-se um simples produto orgânico. Fazendo uma análise antropológica 1 

da essência do cristianismo, o pensador mostra que essa essência é apenas uma 

projeção da subjetividade do homem em um ser exterior a ele, que nada mais é 

que uma representação, um ideal que tem como primazia a liberdade humana. 

“Em sua obra principal, A Essência do Cristianismo, Feuerbach mostra que o 

Cristianismo coloca no seu cume um deus pessoal, ilimitado, que cria através do 

“puro pensar” e do “querer” a natureza e o homem” (CHAGAS, 2014, p. 79).  

Porém, tal projeção faz com que o homem se separe da natureza tendo em vista 

um outro mundo além deste, eterno e desprovido de sofrimento. 

 
Este conceito teológico de Deus é apenas uma representação sem 
realidade, na verdade, representação da sensibilidade, separada de todas 

                                                         

1 “Todavia, Feuerbach não lança as bases de um antropocentrismo, ele visa restituir o lugar de direito 
do homem no mundo e na filosofia (ver: Serrão, Adriana. A humanidade da razão: projeto de uma 
antropologia integral em Ludwig Feuerbach. Lisboa, Portugal: Fundação Calouste Gulbekian, 1998). 
Elabora suas críticas tendo como propósito maior a fundamentação de uma nova filosofia (ver: 
FEUERBACH, Ludwig. Princípios da Filosofia do Futuro. In: Filosofia da Sensibilidade – Escritos 
(1839-1846). Trad. do alemão por Adriana Veríssimo Serrão. Lisboa, Portugal: Centro de Filosofia da 
Universidade de Lisboa, 2005.) e a atuação ativa do homem em sociedade, que visa o respeito da sua 
constituição natural e, de maneira geral, da natureza como um todo maior e onipotente. Para tanto, 
faz-se necessário empreender-se numa árdua busca pela emancipação da consciência humana”. 
MEL0, Regiany Gomes. Crítica de Feuerbach às religiões em defesa do homem integral e da 
natureza não-instrumentalizada. p. 225.    
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as determinações do espaço e do tempo, através das quais um ser 
existente deve, primeiro, necessariamente ser localizado. Se os 
predicados divinos são determinações da sensibilidade humana, poder-
se-ia disso deduzir que o sujeito (=Deus) destes predicados é humano 
(CHAGAS, 2010, p. 70).   
 

Na tese de Feuerbach, o homem cristão não é um ser distinto de Deus, 

mas é o próprio Deus. O homem cria, projeta para si um ser infinito que é ele 

mesmo, ou seja, um ser finito sublima subjetivamente um ser infinito e absoluto. 

“O conhecimento do homem de deus é o saber do homem de si mesmo; não foi 

deus que criou o homem, mas o homem quem criou deus a sua imagem e 

semelhança” (CHAGAS, 2014, p. 79). Portanto, todas as afirmações que o homem 

faz sobre Deus como: Ser infinito, poderoso, belo, bom, piedoso, compassivo e 

criador são afirmações sobre ele mesmo. 

 
Melhor dizendo: ele realiza nela sua essência, embora ele não reconheça o 
objeto como produto de sua atividade. A intention de Feuerbach, 
particularmente frente a religião, que considera seu objeto como 
sobrehumano, consiste em provar que a oposição entre o divino (sagrado) 
e o humano (profano) é ilusória (illusorisch), porquanto o conteúdo da 
religião (cristã) é inteiramente humano (CHAGAS, 2014, p.80).      
 

Nas obras posteriores a A essência do cristianismo (1841), “Feuerbach nos 

traz em A Essência da Religião (1846) e nas Preleções sobre A essência da Religião (1851), 

uma reflexão filosófica que tenta suprir a relação Homem-Natureza que, de certo 

modo, foi negligenciada pela obra de 1841” (GOMES, 2011, p. 225). De uma forma 

mais abrangente o autor trata da natureza como um mero instrumento para o 

cristianismo, colocando-a inferior diante do homem e este supervalorizando sua 

existência criada por um ser divino e superior. A negação da natureza 

empreendida pela religião cristã é a negação do mundo real, verdadeiro e natural. 

 
Na filosofia de Feuerbach, pode-se afirmar, em geral, que Deus está 
associado a um nome que o homem usa para expressar ou a sua própria 
essência ou a essência da natureza. No Cristianismo, o homem se 
concentra apenas em si mesmo, pois ele desliga-se da conexão com a 
natureza e faz de si uma essência absoluta e sobrenatural. A separação 
da natureza é, por conseguinte, o ideal essencial do Cristianismo: o 
cristão desdenha o mundo, por exemplo, pela sua fé no fim do mundo; 
ele nega a natureza, pois esta significa a finitude, a transitoriedade e 
nulidade de sua existência (CHAGAS, 2014, p. 79).   
 

O cristianismo encravou na consciência humana seus pregos dogmáticos 

que o mundo natural é um antro de sofrimentos e mazelas para o homem. Seu 

destino é um além-mundo sem miséria, sem transitoriedade e sofrimento. A 
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natureza servirá, somente, para usufruir dos seus bens naturais. Assim, o 

cristianismo decreta a negação da natureza em detrimento de um mundo ilusório 

causando uma alienação, uma submissão do homem diante de um Deus que, para 

Feuerbach, é apenas uma representação, uma invenção do homem, porque as 

qualidades de Deus pertencem ao homem. 

 
De acordo com o entendimento de Feuerbach, no Cristianismo, Deus é, 
na verdade, o conceito do gênero enquanto indivíduo, isto é, ele é o 
gênero que está livre de todas as imperfeições do indivíduo e é outra 
vez, simultaneamente, uma essência individual, pessoal. Deus representa 
para o Cristianismo o gênero que é nada mais do que a subjetividade 
absoluta, pura, isto é, livre de todos os limites da natureza (CHAGAS, 
2010, p. 59). 
 

Para Feuerbach, a existência do homem só é verdadeiramente efetivada 

na natureza, porque ele é natureza, uma natureza consciente de si que tem 

necessidades e é finito e transitório como o mundo natural. A cisão que o 

cristianismo faz entre o homem e a natureza deixa o indivíduo doente. O cristão 

afirmando a existência de um Deus criador, nega a natureza como criadora de si 

mesma. Essa afirmação (Deus criador) desenvolvida ao logo dos séculos pelo 

cristianismo afastou o homem de sua corporeidade, de sua sensibilidade e sua 

sexualidade foi reprimida em função de uma vida pós morte que tem aversão à 

natureza. A religião desloca a vida dos domínios da natureza e a coloca em uma 

vida de ilusões reduzindo radicalmente as necessidades do ser humano, causando 

enfermidades psíquicas que o enfraquecem, porque o homem separado da 

natureza não é nada.   

            

 

2- O CRISTIANISMO COMO PATOLOGIA DO CORPO NA 

CONCEPÇÃO NIETZSCHIANA 

 

O cristianismo é alvo dos ataques de Nietzsche em diversas obras de sua 

vida intelectual, sobretudo, no livro O Anticristo, de 1888, do terceiro período do 

filósofo alemão, onde sua crítica será hipertrofiada. Criticar a religião cristã é 

criticar a cultura ocidental na perspectiva do autor de Assim Falou Zaratustra. O 

cristianismo é a base de todos os valores hodiernos, desenvolvendo e 
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transformando toda uma civilização em “espíritos de rebanho2”, subjugados, 

domesticados e doentes. Sendo assim, o cristianismo é a religião da decadência.  

O conceito de décadence, na interpretação de Nietzsche, é uma 

composição negativa da estrutura fisiológica3 do indivíduo, é a causa dos males 

do homem e da degenerescência de uma civilização. Portanto, a décadence é a outra 

margem da vontade de poder. Quando falta poder no indivíduo, o declínio está 

presente. É um processo negativo de um estado fisiológico que poderá causar 

interpretações sobre a existência de valores que transcendem a vida, a natureza e 

o corpo. Os impulsos que potencializam a vida são impedidos de se manifestar, 

são embotados por uma estrutura fisiológica doente, seus quanta de potência são 

bloqueados causando uma inércia diante da vida. A vida deixa de procurar a 

superação para encontrar uma desestruturação generalizada no indivíduo, na 

espécie como um todo e na cultura de uma civilização4. 

Dito isso, é possível inserir efetivamente Nietzsche em uma importância 

significativa na história da consciência cristã a partir da seguinte indagação: será, 

na perspectiva nietzschiana, o cristianismo capaz de dizer sim à vida? Para 

responder a esta questão, o filósofo alemão sustenta que é possível avaliar a moral 

e os valores por meio de sua relação com a própria experiência, analisando quais as 

condições vitais que ela acarreta. “O que é Bom? – Tudo que eleva o sentimento de 

poder. O que é mau? – Tudo o que vem da fraqueza” (NIETZSCHE, 2016, p. 10). 

Força e saúde, no pensamento do autor de O Anticristo, fomentam a intensificação 

                                                         

2 “Nietzsche vê os agrupamentos humanos como complexos de cultura: a cultura envolve todos os 
tipos de expressão humana, e esses não estão isolados uns dos outros; não há separações entre 
produções espirituais e materiais. [...] Como exemplo, temos o modo de existência cristão, ligado à 
moral de rebanho, uma cultura insuficiente. Com a doutrina da vontade de potência, essa 
abordagem aprofunda-se, tornando-se fisiológica, ou seja, assume a perspectiva da dinâmica de 
forças ou impulsos em luta por mais potência”. FREZZATTI Jr., Wilson Antonio. Dicionário 
Nietzsche. p. 174.    

3 “Há um uso da palavra “fisiologia” que é propriamente nietzschiano e ocorre no contexto da 
doutrina da vontade de potência; ele está fortemente ligado à noção de fisiopsicologia: processos 
fisiológicos enquanto luta de quanta de potência (impulso ou força) por crescimento”. 
FREZZATTI Jr., Wilson Antonio. Dicionário Nietzsche. p.237 

4 “Cumpre sublinhar, a esse respeito, que a própria língua alemã estabelece uma oposição entre os 
termos Zivilisation e Kultur: o primeiro, denotando as condições práticas e materiais que distingue 
a vida de uma sociedade; o segundo, por sua vez, remetendo ao consagrado âmbito formado pelo 
intelectual e espiritual. Nietzsche, de seu lado, procura repensar a consagrada distinção escrupulosa 
entre a probidade intelectual e a mundanalidade da vida material, ou seja, a partir da oposição 
idealista entre domínio teórico e os interesses práticos, mas sob o influxo de uma noção 
incomparavelmente mais englobante”. BARROS, Fernando R. de Moraes. A Maldição 
Transvalorada. O Problema da civilização em O Anticristo de Nietzsche. São Paulo, Ijuí: Editora 
Unijuí, 2002. (Col. Sendas e Veredas). p. 71.      
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das condições vitais, enquanto o seu oposto impulsiona os povos e os indivíduos às 

debilidades e às fraquezas, deixando-os doentes e fragilizados.  

 
No cristianismo, os instintos dos sujeitados e oprimidos vêm ao primeiro 
plano: são as classes mais baixas que nele buscam a salvação. Nele a 
casuística do pecado, a autocritica, a inquisição da consciência é praticada 
como ocupação, como remédio para o tédio; nenê um afeto em relação a 
um poderoso, chamado “Deus”, é continuamente sustentado (mediante a 
oração); nele o mais elevado é visto como inatingível, como dádiva, como 
“graça”. [...] Nele o corpo é desprezado, a higiene é repudiada como 
sensualidade (NIETZSCHE, 2016, p. 14).       
 

Nas últimas obras do pensador, especialmente em O Anticristo, encontram-

se referências que denunciam os aspectos patológicos da moralidade cristã, 

causando enfermidades profundas no seio da cultura ocidental. Sendo assim, a 

extirpação desse mal deve ser feita na sua origem por um médico-filósofo5: “Ser 

médico nisso, ser implacável nisso, nisso manejar o bisturi – eis algo que diz respeito 

a nós, é a nossa espécie de amor ao próximo, dessa maneira é que somos filósofos, 

nós os hiperbóreos! ” (NIETZSCHE, 2016, p. 14). 

O médico-filósofo, mais do que discutir os valores formais e lógicos que 

lhe são fornecidos, como um sintomatologista6, deve interpretar os sintomas de 

doença ou de saúde de uma civilização tentando diagnosticar as motivações e as 

mazelas que foram inseridas na sociedade, sobretudo pelo cristianismo. Somente 

por meio da transvaloração dos valores, a vontade de poder  virá à luz em toda uma 

cultura. Então, Nietzsche expõe: 

 

 
O que é felicidade? – O sentimento de que o poder cresce, de que uma 
resistência é superada. Não a satisfação, mas mais poder; sobretudo não a 
paz, mas a guerra; não a virtude, mas a capacidade (virtude à maneira da 
Renascença, virtù, virtude isenta de moralina). Os fracos e malogrados 
devem perecer: primeiro princípio de nosso amor aos homens. E deve-se 
ajuda-los nisso. O que é o mais nocivo que qual quer vício? – A ativa 

                                                         

5 Wotling (1995) assinala que a imagem do “médico da cultura”, que caracteriza a tarefa do filósofo, 
conforme a proposta metodológica nietzschiana, já se encontra na primeira fase de sua obra, 
notadamente em anotações do inverno de 1872-3: “Desde seus primeiros textos, o projeto filosófico 
é determinado nitidamente: efetivamente, nas notas do inverno 1872-3 ele define pela primeira vez 
a tarefa específica do filósofo através do modelo médico: O filósofo como médico da civilização”. 
p.111-112.    

6 “Sintomas são sinais (Zeichen) de algo mais profundo do que está aparente ou que se consegue ou se 
quer considerar[...]. A fisiologia nietzschiana, enquanto morfologia e doutrina do desenvolvimento 
(Entwincklungslehre) da vontade de potência, e o procedimento genealógico pretendem investigar 
e diagnósticar configurações de impulsos ou forças por meio de seus sintomas, isto é, por meio de 
suas produções”.  FREZZATTI Jr., Wilson Antonio. Dicionário Nietzsche. São Paulo: Edições 
Loyola, 2016. p. 378 
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compaixão por todos os malogrados e fracos – o cristianismo... 
(NIETZSCHE, 2016, p. 10). 

         

 Já que a imagem do médico-filósofo alude à necessidade de inquirir os 

impulsos inconscientes e os estados de saúde que corroboram para os mais 

complexos e diversos pensamentos, é necessário auscultar as condições vitais que 

foram determinantes para os estados de saúde da humanidade e que geraram esses 

valores decadentes. É possível perceber que o filósofo alemão não está preocupado 

com a sequência dos seres. “O problema que aqui coloco não é o que sucederá a 

humanidade na sequência dos seres [...], mas sim que tipo de homem deve-se 

cultivar, deve-se querer, como de mais alto valor, mais digno de vida, mais certo de 

futuro” (NIETZSCHE, 2016, p. 11).  

 Observa-se que a proposta genealógica7 do pensador de Sils-Maria será 

avaliar os valores através da perspectiva da vida, mais especificamente 

considerando o corpo como o fio condutor responsável pela sua interpretação. Para 

Nietzsche, o corpo será a base para tais interpretações, posto que os valores e as 

ideias são oriundos das experiências vividas, então cabe perguntar: como o 

cristianismo depositou, por todos esses séculos, valores e ideias que, ao terem a 

pretensão de ser “verdadeiros”, impuseram ao animal homem que a verdade reside 

apenas em um além-mundo, em uma ordem superior distante da terra, ou seja, fora 

do alcance da sua existência concreta? Frente a isso, o filósofo alemão apresenta um 

tipo de homem que seria o oposto do “cristão”, um tipo mais elevado, “algo que, 

em relação à humanidade é uma espécie de além-homem” (NIETZSCHE, 2016, p. 

11).  

Após deparar-se com esses questionamentos, é indispensável perceber a 

importância de analisar o que é desvantajoso, malogrado e fraco, tanto para o 

indivíduo quanto para a espécie. É sob este fundo problematizador que Nietzsche 

destaca que, por mais que durante séculos se tenham negado os instintos superiores 

e colocado em evidência “aquilo que contraria os instintos de conservação da vida” 

(NIETZSCHE, 2016, p. 12), o cristianismo continua incansavelmente cravejando, 

incrustando seus valores de declínio na humanidade. 

                                                         

7 “O método genealógico, desenvolvido claramente em 1887 com a publicação de Genealogia da Moral, 
aprofunda a estratégia interpretativa nietzschiana – que questiona todos os ídolos do pensamento 
ocidental – de analisar as ideias conforme a sua origem orgânica, considerando-as sintomas de força 
ou de saúde” BARRENECHEA, Miguel Angel. Nietzsche e o Corpo. p. 59              
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[...] pois todos temos ainda no corpo, de algum modo, os instintos ruins, 
cristão -, o olhar livre ante a realidade, a mão cautelosa, a paciência e a 
seriedade nas menores coisas, toda a retidão do conhecimento – isso já 
estava presente! Havia mais de dois mil anos! E, além disso, a finura no 
tato e no gosto! Não como treino cerebral! [...] Mas como corpo, gesto, 
instinto – numa palavra, como realidade...tudo em vão! (NIETZSCHE, 
2016, p. 75). 

    

Nietzsche sustenta que tudo aquilo que vivenciamos e experimentamos 

está diretamente ligado aos nossos impulsos e aos nossos afetos. A vida é, para ele, 

acumulo de força e poder. Os valores niilistas, para o filósofo, são valores 

decadentes e de declínio. Quando o indivíduo está corrompido é quando ele perde 

seus instintos, isto é, quando escolhe o que lhe é mais desfavorável e desvantajoso. 

Na ótica do filósofo, o sentimento de compaixão é um dos conceitos cristãos que 

mais expressa e manifesta esses afetos e valores de declínio.  

 

Em termos bem gerais, a compaixão entrava a lei da evolução, que é a lei 
da seleção. Conserva o que está maduro para o desaparecimento, peleja a 
favor dos deserdados e condenados a vida, pela abundância dos 
malogrados de toda a espécie que mantém vivos, dá a vida mesmo um 
aspecto sombrio e questionável (NIETZSCHE, 2016, p. 13).          

 

A compaixão para Nietzsche é um dos conceitos cristãos mais 

devastadores para o ser humano, porque causa no indivíduo um sentimento de 

tristeza, um enfraquecimento dos instintos causados por outrem. Onde não 

existia dor, passa a existir. O filósofo alemão apresenta esse conceito de forma 

vertiginosamente negativa para o animal homem, já que os indivíduos compassivos 

podem ser comparados com doentes; seus instintos exprimem total negação da vida 

levando-os ao declínio, ao nada. A compaixão, segundo Nietzsche, não ameniza, 

não cessa o sofrimento, mas tende a aumenta-lo, “uma vez que a compaixão é 

definida como o sofrimento causado em quem observa a dor alheia, teríamos de 

entender que ela provoca dor em quem não sofria (NETO, 2016, p. 147). É por isso 

que Nietzsche não aceita mais esses valores decadentes que vem encobrindo, 

iludindo o homem por mais de dois mil anos. 

 
O cristianismo é chamado de religião da compaixão. – A compaixão se opõe 
aos afetos tônicos, que elevam a energia do sentimento da vida: ela tem 
efeito depressivo. O indivíduo perde a força ao compadecer-se. [...]. Ousou-
se chamar a compaixão uma virtude [...]; foi-se mais longe, fez-se dela a 
virtude, o solo e origem de todas as virtudes – apenas, é verdade, e não se 
deve jamais esquecer, do ponto de vista de uma filosofia que era niilista, 
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que inscreveu no seu emblema a negação da vida. [...], Mas não se diz “nada”: 
diz-se (sic) “além”; ou “Deus”; ou “a verdadeira vida”, ou nirvana, 
salvação, bem-aventurança... (NIETZSCHE, 2016, p. 13). 

  
 O cristianismo é democrático, virtuoso, salvador, misericordioso, eterno 

e poderoso. Tais conceitos são ilusórios, são construtos produzidos por um corpo 

que está enfermo, são signos sedutores para indivíduos corrompidos e malogrados. 

O que Nietzsche percebe é a deterioração do tipo de homem cristão por meio desses 

conceitos. Dissecando todos os conceitos provindos do cristianismo, o filósofo 

esclarece que esses signos são interpretados e absorvidos pelo corpo tornando-o 

“espírito convicto”, “crente”, que manifesta estados de saúde patológicos. Não nos 

enganemos:  

 
Grandes espíritos são céticos. Zaratustra é um cético. A fortaleza, a 
liberdade que vem da força e sobreforça do espírito, prova-se mediante o 
ceticismo. Homens de convicção não devem ser levados em conta em nada 
fundamental referente a valor e desvalor. Convicções são prisões. Eles não 
veem longe o bastante, não veem abaixo de si: mas para poder falar sobre 
valor e desvalor, é preciso ver quinhentas convicções abaixo de si – atrás 
de si... (NIETZSCHE, 2016, p. 64).     

 

Os valores niilistas8, para o filósofo dionisíaco, são exemplos das condições 

vitais dos indivíduos e dos povos que continuamente tiranizam os instintos, 

porque as suas tendências às ilusões os direcionam a produzirem símbolos fictícios 

e místicos criando utopias metafísicas. São espíritos convictos os que têm uma visão 

limitada para o que é real e uma visão distorcida e alienada para o que não existe. 

Esses espíritos, para Nietzsche, não pertencem a si, eles necessitam de alguém para 

comandá-los. Seus instintos estão corrompidos, “é uma expressão de abnegação, de 

alienação de si” (NIETZSCHE, 2016, p. 12).    

A forma como o homem moderno cristão interpreta a vida e a vive, para 

Nietzsche, evidencia a degenerescência fisiológica acometida no organismo de tal 

sujeito. Neste sentido, em seu processo fisiológico, os instintos debilitados se 

tornam dominantes, ocasionando uma desarmonia no organismo. Assim, a unidade 

orgânica se desestrutura, dando lugar à anarquia. Desse modo, o cristianismo é 

interpretado por Nietzsche como sendo uma religião composta por indivíduos 

                                                         

8 “O niilismo é considerado por Nietzsche, [...] como uma doença da vontade humana, que surge na 
antiguidade. Da perspectiva fisiológico-médica, a anamnese refere-se à anarquia e ao 
empobrecimento dos instintos vitais, que geram valores morais negadores da natureza”. ARALDI, 
Claudemir. Cadernos Nietzsche. p. 326.  



Coletânea de textos do I Seminário Internacional “Nietzsche nos Pampas” |  230 

 

 

corrompidos fisiologicamente. Em O Anticristo, o cristianismo é tratado pelo 

filósofo alemão como a máxima manifestação da décadence, o que significa dizer 

que a religião cristã deve ser entendida como uma regressão psicofisiológica que 

deixa sequelas no corpo do indivíduo e na cultura.  

Segundo Wotling, “o paralelismo entre psicologia e fisiologia é total, 

Nietzsche designa inclusive sua teoria da vontade de potência como uma 

“psicofisiologia9” (WOTLING, 2013, p. 121). Além disso, o corpo será, para 

Nietzsche, o fio condutor10 mais adequado para a aplicação da sua hipótese da 

vontade de poder, pois os termos da psicologia e da fisiologia servirão como 

metáforas com o objetivo de traduzir a atividade interpretativa da vontade. Sendo 

assim, o esforço do filósofo alemão consiste em relacionar afetos e instintos às 

manifestações da vontade de poder.  

Dessa forma, a hipótese elaborada por Nietzsche – a vontade de poder – 

nos convida a privilegiar duas instâncias que foram descriminadas tanto pela 

filosofia socrático-platônica quanto pelo cristianismo: a dos afetos e a dos instintos. 

A partir dessas duas esferas, será construída a teoria dos afetos e dos instintos que 

Nietzsche denominará de psicologia que, para o autor, tem como principal tarefa, 

levando em consideração os estatutos dos instintos e dos afetos, o estudo das 

múltiplas expressões e das formas da vontade de poder.  

Portanto, a redução da psicologia e da fisiologia desenvolvida por 

Nietzsche nada mais é do que uma apropriação de conceitos para um novo léxico 

propriamente nietzschiano, que permite traduzir a teoria dos instintos e afetos 

como forma de aplicação e descrição da hipótese da vontade de poder. Com isso, 

Nietzsche busca fazer uma análise da constituição da cultura e do ser humano a 

                                                         

9 “Pois o sentido da implicação recíproca entre psicologia e fisiologia – e esse é um ponto que proíbe 
que se veja no pensamento nietzschiano tão-somente um reducionismo fisiológico ou psicológico – 
é, antes de tudo, o de traduzir a recusa a considera-las como disciplinas autônomas, autossuficientes, 
numa palavra, ciências no sentido estrito, capazes de fornecer um conhecimento do corpo: no texto 
de Nietzsche, psicologia e fisiologia não são ciências, mas unicamente linguagens simbólicas cujo 
sentido é remeter uma e outra à hipótese da vontade de potência, para a qual elas desempenham, na 
verdade, o papel de descrições imagéticas” (WOTLING, 2013, p. 124).    

10 “O corpo é um conceito que, em Nietzsche, só tem sentido em referência à teoria dos afetos. Não 
se trata, pois, de uma entidade material, um substrato físico autônomo, uma res extensa, mas sim, de 
um termo que serve para designar, em sua multiplicidade irredutível, o jogo conflitual dos instintos 
que não é senão a vontade de potência. Nietzsche se opõe, portanto, radicalmente a qualquer posição 
ingenuamente cientificista [...]. Ao fazer do corpo o fio condutor de sua reflexão, Nietzsche aceita 
como única realidade que nos seja acessível, que possamos apreender e que, por conseguinte, deva 
ser considerada como um ‘dado’, o conjunto complexo de nossos ‘apetites’ e ‘paixões’” (WOTLING, 
2013, p. 124-125).    
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partir da qual a psicologia e a fisiologia irão desempenhar funções que possibilitam 

que a linguagem figurativa nietzschiana descreva simbolicamente as diversas 

manifestações da vontade de poder, considerando-as formas legítimas de 

interpretação dos problemas fundamentais de uma determinada cultura. Neste 

caso, a moral cristã será analisada dentro da perspectiva psicofisiológica em O 

Anticristo.        

 

Jamais um mundo tão profundo de conhecimento se revelou para 
navegantes e aventureiros audazes: e o psicólogo, que desse modo “traz 
um sacrifício” – que não é o sacrifízio dell’ intellecto, pelo contrário! -, 
poderá ao menos reivindicar, em troca, que a psicologia seja novamente 
reconhecida como rainha das ciências. Pois a psicologia é, uma vez mais, 
o caminho para os problemas fundamentais (NIETZSCHE, 2017, p. 28). 

 

O problema fundamental, para Nietzsche, se concentra nos valores que a 

civilização anseia, pois, a incapacidade de dar conta das experiências reais da vida é 

uma expressão da degenerescência orgânica que corrompe a existência, ou seja, é 

expressão de décadence que torna o homem enfraquecido. O que Nietzsche destaca 

é que a deterioração é uma desordem orgânica, uma anarquia dos impulsos11 que 

condicionam o corpo, o fazendo desejar até mesmo o que é pernicioso para a vida. 

Dessa forma, o enfraquecimento da vontade de poder é decorrente de uma má 

interpretação da realidade.  

Nietzsche destaca que para obter uma história dos sentimentos superiores 

e dos ideais da humanidade, o ponto central é a vontade de poder, pois onde há 

carência dessa vontade, a décadence e os valores de declínio prevalecem. Sobre as 

diferenças entre a vida como instinto de crescimento, de acúmulo de força e a 

décadence fisiológica, Nietzsche expressa na seção 6 de O Anticristo:     

 

                                                         

11 Sobre os impulsos, Nietzsche nuca fez um registro específico sobre eles. “O que podemos extrair de 
sua obra é a preocupação em constituir uma teoria dos impulsos de caráter fisiopsicológico, como 
parte da doutrina mais ampla da vontade de potência, a partir da qual ele procura entender a relação 
entre orgânico e inorgânico. Para Nietzsche, os impulsos humanos são uma ramificação orgânica da 
vontade de potência, que teria também seus relatos psicológicos. Assumindo, por economia, um 
reducionismo das funções orgânicas aos impulsos humanos, o corpo humano passa a ser considerado 
um conjunto desses apetites, que se apresentam psicologicamente como motivos conscientes, mas 
que são inconscientemente determinados, não tendo como tendência um princípio de conservação, 
mas a efetivação e o incremento da força. Admitindo a origem comum do orgânico e do inorgânico, 
seria possível, assim, reconhecendo o impulso fundamental de nossas ações, reconhecer na natureza 
o seu equivalente: o conceito de força enquanto expressão desse ímpeto por mais potência” 
(ITAPARICA in MARTON, 2016, p. 270).      
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Digo que um animal, uma espécie, um indivíduo estão corrompidos 
quando perde seus instintos, quando escolhe, prefere o que lhe é 
desvantajoso. Uma história dos “sentimentos superiores”, dos “ideais da 
humanidade” – e é possível que eu tenha que de escrevê-la também seria 
quase a explicação de por que o homem se acha tão corrompido. A vida 
mesma é, para mim, instinto de crescimento, de duração, de acumulação 
de força, de poder: onde falta vontade de poder, há declínio. Meu 
argumento é que a todos os supremos valores da humanidade falta essa 
vontade – que valores de declínio, valores niilistas preponderam sob os 
nomes mais sagrados (NIETZSCHE, 2016, p. 12). 

 

Ao declarar que a religião cristã é a maior expressão da décadence, Nietzsche 

está dizendo, ao mesmo tempo, que ela é antagônica aos instintos superiores, pois 

eles são característicos do tipo de ser humano elevado e, sobretudo, porque o 

cristianismo hipervalorizou os instintos décadents que são típicos dos homens 

fracos, doentes e malogrados. Exalando sintomas que empobrecem a vida, 

deixando-a cada vez mais adoecida e fragilizada, o cristianismo proclamou “uma 

guerra de morte contra esse tipo mais elevado de homem, ele proscreveu todos os 

instintos fundamentais desse tipo, ele destilou desses instintos o mal, o homem mal 

– o ser forte como tipicamente reprovável, o ‘réprobo’” (NIETZSCHE, 2016, p. 11-

12). O cristianismo, segundo Nietzsche, cultivou e tomou para si tudo o que é 

nocivo e fraco para a vida, conseguindo transformar o que era uma realidade 

natural da existência em uma sedutora ilusão metafísica.  

 

O cristianismo tomou o partido de tudo o que é fraco, baixo, malogrado, 
transformou em ideal aquilo que contraria os instintos de conservação da 
vida forte; corrompeu a própria razão das naturezas mais fortes de 
espírito, ensinando-lhes a perceber como pecaminosos, como enganosos, 
como tentações os valores supremos do espirito (NIETZSCHE, 2016, p. 12).      

 

Dessa maneira, a partir da afirmação das mais diversas tentações, os valores 

cristãos ganham forma, estabelecendo-se e dominando hegemonicamente o 

ocidente. Nietzsche concebe o cristianismo como sendo uma moral do escravo e do 

ressentimento, isto é, na qual a lógica é a negação e a oposição, pois o cristão (fraco) 

só consegue efetivar-se negando aquele (forte) a quem não pode superar ou igualar-

se.12  Sendo assim, a moral cristã é uma moral dos fracos, dos ressentidos: ao 

                                                         

12 “Central no pensamento de Nietzsche, a noção de valor está presente ao longo de seu percurso. 
Assim é que, em Humano, demasiado, humano, tratando de investigar no que consistem os valores 
morais, o filósofo afirma ser possível traçar uma dupla pré-história de bem e mal: em primeiro lugar, 
‘na alma das raças e classes dominantes’ e, em segundo, ‘na alma dos oprimidos, dos impotentes’. Da 
perspectiva do impotente, mau é quem causa temor e bom deve ser aquele de quem não há nada a 
temer; numa palavra, mau é o forte e bom o fraco. Da perspectiva daquele que domina, bom é quem 
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contrariar a vida com instintos décadents, o cristianismo é a expressão de um 

fenômeno que tem como característica uma hipersensibilidade diante da realidade, 

a fazendo ser encarada como a causa das agruras da humanidade, induzindo o ser 

humano à negar a realidade através de valores morais niilistas13.  

             

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Uma religião que tem a pretensão de acumular poder e precisa reunir o 

máximo de fiéis possível, não pode ser discriminatória. Nas construções mais 

elaboradas das sociedades, desde as mais antigas até as atuais, ecoam processos de 

sintomas causados pela religião cristã. O cristianismo vem transformando-se, 

adaptando-se de acordo com o tempo e as gerações vindouras, para que o controle 

e o espírito de rebanho permaneçam sobre o domínio dos sacerdotes.  

Uma civilização domesticada, um tipo de indivíduo que tem a crença em 

uma entidade metafísica, é o tipo de homem que Feuerbach e Nietzsche 

caracterizam como indivíduos doentes. Para Feuerbach, o Deus cristão é a vontade 

subjetiva querendo ser Deus, não tem uma existência em si. Deus é o homem 

subjetivado. Para Nietzsche, o conceito de Deus é uma contradição da vida, uma 

hostilidade à vontade de vida, à vontade de potência.  

Conforme assinalado, os dois pensadores condenam o cristianismo por ser 

uma religião niilista, ou seja, a negação da vontade de vida e a supervaloração para 

uma mentira chamada “além”. Daí que nada existe fora da natureza, nada se cria 

do nada. Não existe um Deus criador, um além-mundo. Sendo assim, A distinção 

que o cristianismo impôs à humanidade entre homem e natureza deve ser abolida.  

                                                         

quer a luta e ruim quem não é digno de participar dela; numa palavra, bom é o forte e ruim é o 
fraco” (MARTON, 2016, p. 406-408).  

13 “O niilismo é entendido por Nietzsche, sobretudo a partir de 1885 nos fragmentos póstumos, como 
uma patologia, uma doença da vontade do ser humano, que tem início na antiguidade. Da 
perspectiva fisiológico-médica, a anamnese refere-se à anarquia e ao empobrecimento dos instintos 
vitais, que geram valores morais negadores da natureza. O cristianismo é visto como o grande 
movimento niilista da antiguidade, determinante na ‘história do niilismo europeu’. Como 
‘consequência lógica da décadence’, o niilismo é compreendido como um modo próprio de declínio 
das forças e dos instintos vitais, no interior da história dos valores morais. A moral cristã, com suas 
noções de Deus e de verdade transcendentes, desencadeia o processo niilista. Ao criticar a verdade 
como valor absoluto ele propõe um novo modo para avaliar o valor dos valores, a partir da 
intensificação da potência. No mundo único das vontades de potência, a tarefa do filósofo está em 
fomentar os valores afirmativos da vida” (ARALDI in MARTON, 2016, p. 327).              
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Como se percebe, tratam-se de duas teorias corajosamente elaboradas, que 

não temem a confrontação, sobretudo, porque foram filosoficamente bem 

articuladas e fundamentadas. Os dois pensadores correram riscos diante do 

contexto filosófico no século XIX, em que predominava a supremacia do idealismo 

alemão. A religião cristã era supervalorizada filosoficamente por Hegel. Feuerbach 

e Nietzsche assumiram a responsabilidade de dissolver valores que estavam 

enraizados na cultura ocidental desde Platão e foram potencializados e 

superestimados com o cristianismo. A filosofia de ambos abre caminho para as 

filosofias da contemporaneidade. Destruir valores e conceitos que a mente e o 

corpo interpretaram e absorveram como uma segunda pele ao longo de milênios, 

para muitos pensadores, é um insulto à humanidade. Mas é tarefa do filósofo 

observar, interpretar, analisar e questionar os valores e os conceitos impostos por 

qualquer sociedade. Feuerbach e Nietzsche fizeram isso.              
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PLATÃO E PLATONISMO SOB A INTERPRETAÇÃO DE NIETZSCHE 
 
 

Matheus V. Lemos 
 
 

Resumo 
Tal trabalho tem por objetivo cotejar o pensamento de Friedrich Nietzsche (na 
idade jovem e madura) em relação à filosofia platônica, dando enfoque nos 
precedentes que motivaram o homem Platão a tornar-se um filósofo dialético. Para 
que a pesquisa rumasse a tal objetivo, fez-se importante elucidar o impacto de 
Sócrates na vida do jovem Platão, sendo crucial para entendermos os motivos pelos 
quais Platão desencadeia uma postura negativa em relação aos oradores, poetas e 
artistas de Atenas. Ademais, com a intenção de contrastar a filosofia dialética, cujo 
ponto de partida se encontra no socratismo, irei elucidar a retomada que Nietzsche 
faz dos filósofos pré-platônicos, apontando o decaimento da filosofia trágica em 
detrimento de uma filosofia metafísica e moralista. Além disso, tal pesquisa tem a 
intenção de mostrar a imagem ambígua que Nietzsche tem de Platão, que oscila 
entre o filósofo artista e dialético.  
 
Palavras-chave: Arte. Dialética. Pré-platônicos. Platonismo. Socratismo. 
 
 
 

Nietzsche foi professor da Universidade da Basileia, lá ele ensinou 

literatura, mitologia grega, filosofia pré-socrática e as obras de Platão. A partir 

desse registro histórico, Nietzsche é apresentado como aquele que possuía forte 

interesse pelos filósofos da Grécia Antiga. Tal motivação se dá, também, pelos 

intelectuais de sua época (Alemanha, séc. XIX) tomarem as obras de Platão como 

objetos de estudos científicos, sobretudo, no campo da filologia. No entanto, é 

contra essa mesma cultura cientificista que Nietzsche vai de encontro. Desse modo, 

ele retoma os estudos dos diálogos de Platão, tal como a filosofia pré-socrática, 

como uma maneira de traçar um paralelo com a visão de mundo de sua 

contemporaneidade,  diagnosticando-a como decadente e, por vez, procurando o 

antídoto para a cultura que, segundo Nietzsche, está em declínio.   

Dentre os filósofos e filólogos da época do jovem Nietzsche, o que mais 

ganha destaque, presente na obra "introdução ao estudo dos diálogos de Platão", é 

Schleiermacher. Este, para Nietzsche, ao interpretar e traduzir as obras de Platão, 

negligencia a busca por saber  o homem que ele foi e a vida que ele teve, enquanto 

se toma como objeto de investigação, tão só, os escritos propriamente ditos. É 

também criticada outra postura de Schleiermacher; ele acreditava que os escritos 
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de Platão forneceriam conhecimento para aqueles que não sabem. Nietzsche rebate 

tal sentença alegando que os diálogos são rememorações do que ocorreu na 

Academia de Platão - isto é, uma imagem do que realmente aconteceu. Por vez, ao 

dizer que os escritos possuem a utilidade de possibilitar o conhecimento, 

Schleiermacher - como elucida Marques, comentador da primeira metade da obra 

“Introdução ao estudo dos diálogos de Platão” -, pressupõe que Platão tivera feito 

um curso propedêutico. Tal posição é totalmente contrária à que Nietzsche vai 

adotar, em relação às intenções de Platão com seus diálogos.1 

Para Nietzsche, os diálogos de Platão não são fim em si mesmos, mas sim 

relatos do que tivera acontecido na Academia. Com isso, Nietzsche propõe uma 

imagem de Platão como um homem de ação, não um teórico - como, por exemplo, 

Schleiermacher tivera pressuposto. Tal posicionamento de Schleiermacher se dá, 

para Nietzsche, como uma corrente de pensamento cientificista de sua época, trata-

se de uma cultura na qual o intelectual é, essencialmente, um escritor. Pode-se 

refletir, a partir de tal proposta filológica, se o ambiente no qual Platão nasceu e 

cresceu - estritamente oral -, não fosse uma suposta evidência para refletir a 

possibilidade de um Platão isento de interesses estritamente teóricos. Ademais, 

Nietzsche parece adotar uma interpretação parecida com a dos esoteristas, no que 

se refere aos escritos. “Segundo ele, os escritos são apenas uma imagem (eídolon) de 

algo não escrito, um apoio para os que já conheciam seu pensamento vivo, o que se 

aproxima, até certo ponto, de posições como as de G. Reale (1991) ou de M. Erler 

(1991)." (MARQUES, 2020. P. LI). O comentador da obra “Introdução ao estudo dos 

diálogos de Platão”2, explicita que, segundo Nietzsche, os esoteristas acreditavam 

que a doutrina de Platão, em vida, seria o complemento para seus escritos. Desse 

modo,  há uma lacuna nos diálogos a ser preenchida - tal ideia corroborada, por 

vez, com a interpretação de que Platão não foi um homem teórico, tampouco tinha 

                                                         

1 De antemão, vale destacar que a investigação filológica de Nietzsche está em contraste com as 
pesquisas dos intelectuais de sua época, pois ela será para além do horizonte estritamente científico. 
Nietzsche vai pensar com certa subjetividade, dando enfoque ao indivíduo segundo o pressuposto 
de que, além de racionalizar, ele sente e age.  “Poderíamos dizer que Nietzsche exerce uma ‘filologia’ 
de artista, que traduz mais seus a priori filosóficos que os resultados de uma pesquisa analítica. Os 
abusos e as ousadias que comete significam uma provocação em relação a filologia científica, 
incidindo diretamente sobre seus fundamentos e explicitando seus pressupostos filosóficos.” 
(MARQUES, 2020. P. XXXIII).  

2 Trata-se de registros das aulas que Nietzsche deu, enquanto professor de filologia. Portanto, trata-
se de uma obra incompleta, que foi traduzida para o português em 2020.   
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como finalidade ser um escritor, tal como era comum na comunidade intelectual 

do século XIX. 

Segundo a interpretação de Nietzsche, Platão não tinha o objetivo de 

escrever seus diálogos para leitores cultos, pois ele era um filósofo de ação, aquele 

cuja pretensão com seus diálogos, era fortalecer uma ideia de Estado e de vida com 

objetivos mais elevados. “Enquanto homem político, Platão é um crítico ativo dos 

padrões e dos comportamentos éticos-políticos de sua época. Sem seus escritos, não 

poderíamos compreender a reviravolta que representou Sócrates, por sua oposição 

radical ao mundo existente; em política, ética e arte. Nessa linha, Platão teria sido 

o único grego que, ao final da época clássica, adotou uma atitude crítica, chegando 

a ser um verdadeiro ativista e reformador político” (MARQUES, 2020. P. LXII).  

Acerca de tal objetivo de Platão, nos é apresentado, ainda mais, a 

influência pitagórica no desenvolvimento do Platão dialético. No capítulo da obra 

“Introdução ao estudo dos diálogos de Platão", é exposto a saída de Platão de sua 

cidade de origem, após a morte de Sócrates3 - na interpretação de Nietzsche, como 

tentativa de procurar algum outro filósofo que substituísse Sócrates. A partir desse 

ocorrido, o jovem ateniense passou a ter contato com os heraclitianos, 

parmenídicos e pitagóricos. Algo interessante de se destacar, é que na época das 

andanças do jovem Platão, ele não havia renunciado totalmente a Heráclito, mas 

havia, decerto, a influência socrática que impedia que ele aceitasse por completo 

tal filosofia do constante movimento do filósofo de Éfeso.  

Dada tal descrição histórica, fica evidente, portanto, os pressupostos que 

influenciaram a fundamentação da teoria do conhecimento de Platão, em sua 

idade madura, designando o platonismo. Especificamente, em relação aos 

pitagóricos, a obra “Introdução ao estudo dos diálogos de Platão”, nos apresenta 

como uma fonte de inspiração que Platão tomou; referente à sua busca por um 

Estado ideal, como também, sua formulação da teoria da preexistência da alma, 

configurando o Platão lógico dos diálogos dialéticos. Conquanto, vale ressaltar que 

Platão escreveu suas obras por volta dos quarenta anos, quando a influência 

socrática pousou, definitivamente, sobre ele.    

                                                         

3 Segundo Nietzsche, o jovem Platão (de 20 anos) não teria medo de sofrer algum tipo de violência 
dos tiranos, mas seu medo era de viés existencial. 
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No entanto, muito embora o conteúdo das obras de Platão tivessem uma 

motivação dialética, isto é, visando a abstração, segundo a interpretação de 

Nietzsche, Platão foi um ativista político; um homem que viajou para vários 

lugares; tal como relata Hermodoro, Platão sai de Atenas por volta dos 28 anos e, 

juntamente aos socráticos, ele viaja para Mégara, onde experienciou o modo de vida 

dos povos, a partir do qual recolheu, também, partes de outras filosofias,  

sintetizando-as em sua teoria filosófica das ideias.4 “Euclides estava entre os mais 

antigos alunos de Sócrates; por isso, é muito natural que Platão dirija-se a ele. 

Euclides está familiarizado com a escola Eleata. Ensinava que o bem é um, ainda 

que seja referido por muitos nomes (entendimento, deus, razão). O que é oposto ao 

bem, é um não ser. Ele modifica a doutrina Eleata por meio do pensamento 

socrático do bem”. (NIETZSCHE, 2020. P. 52)  

Por vez, os escritos de Platão, do contrário à proposta de Schleiermacher, 

seriam uma maneira de corroborar com o objetivo de reformar o Estado e, 

sobretudo, o mundo. Segundo a interpretação de Nietzsche, acerca das motivações 

do Platão reformador político5, seria sua intenção de legislar, mas, para que isso 

fosse possível, ele teria que reunir homens suficientes - de modo a fazê-los 

filósofos - para que um dia os ajudassem a fundar o suposto Estado ideal. “Tudo o 

que ele faz, ele faz com esse objetivo; ele queria ser um modelo seguido pelos 

outros; ele precisava viver cada vez mais de acordo com seu ideal; evoca a Carta 

VII e as Leis como prova disso. O fato de jamais conseguir chegar ao seu ideal seria 

uma fonte  terrível de dor para ele.” (MARQUES. 2020. P. LXIV). 

 Por conseguinte, seus escritos seriam, segundo Nietzsche, um reforço para 

defender a filosofia de ataques e perseguições - sendo a filosofia nos diálogos, uma 

maneira pela qual o Estado ideal seria, supostamente, possível alcançar. Mas, para 

que isso fosse possível, o filósofo deveria se submeter ao moralismo que permeia a 

corrente de pensamento  platonista. Essa pretensa moral visa, sobretudo, negar o 

testemunho dos sentidos do corpo perante à multiplicidade e o devir - postura 

                                                         

4 Segundo a interpretação de Nietzsche, Platão escreveu seus diálogos de cunho racional, com 
objetivos políticos, cerca de 41 ou 42 anos.  

5 Marques, ao comentar Diógenes Laércio, elucida a atitude de Platão, como aquele que acredita 
demasiadamente em si mesmo. “Platão teria uma crença sem reservas em si mesmo: ele só idealizava 
Sócrates, personagem que potencializa seu desejo, para fazer de si mesmo seu igual! Ele considera 
sua proposta política como a única capaz de garantir a salvação ou o bem-estar da cidade e, por isso, 
é extremamente hostil a outras tentativas. “(LAÉRCIO apud MARQUES, 2020. P. LXIV) 
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atribuída, inicialmente, a Sócrates. “Tento compreender de que a idiossincrasia 

provém a equação socrática de razão = virtude = felicidade: a mais bizarra equação 

que existe, e que, em especial, tem contra si os instintos dos helenos mais antigos.” 

(NIETZSCHE, 2017. P.16). Ademais, para fixar a o impacto que Sócrates teve, no 

que se refere a moralidade e uma epistemologia transcendental, presentes no 

platonismo6, está na passagem: “Submeter-se a Sócrates significaria recusar o 

sensível e a aparência (que seria sempre falsa) em nome do ser que seria não sensível 

e oculto (sempre verdadeiro). (NIETZSCHE apud MARQUES, 2020. P. XXXIX).  

A negação da vida real em detrimento de uma além, é bastante presente no 

diálogo platônico intitulado “Fédon”. O diálogo refere-se à imortalidade da alma, 

sua preexistência e à sua natureza simples. É apresentado, também, sob um viés da 

moralidade socrática, ao que se refere o papel do filósofo e como este deve se portar 

diante da morte. O início do diálogo começa com uma indagação de Sócrates a 

Glauco, se este sabia que a alma é imortal - Glauco o responde que não. Adiante, é 

apresentada a ideia de que, para cada ente, há algo de ruim e bom. No caso da alma, 

o que é ruim para ela, não é capaz de promover sua morte, haja vista que a morte é 

corporal. O mal para a alma, portanto, seria a injustiça, ignorância, etc.  

Debruçando-se sobre o tema da morte, no diálogo presente, Nietzsche nos 

apresenta a concepção que Platão tem dela; “A morte deve ser chamada de gênio 

propriamente inspirador da filosofia, ou de intermediador das musas para a 

filosofia: segundo Platão, filosofia é, pura e simplesmente, exercício da morte, ou 

seja, preparar-se para a morte. Sem a morte, dificilmente se chegaria a filosofar. 

Primeiramente, no homem, surge a certeza da morte: o remédio, em contrapartida, 

são os pontos de vista metafísicos, o cerne de todas as religiões e filosofias. Nota-

se, portanto, a partir da premissa de que viver é estar morto, o boicote da vida 

emitido pela doutrina escrita do platonismo, de um mundo além este designado 

como eterno e imutável, portanto, perfeito. Nietzsche, em sua obra de maturidade, 

formula algumas teses que vão de encontro a tal suspensão desta vida.  

 

Não há sentido em fabular acerca de um ‘outro’ mundo, a menos que um 
instinto de calúnia, apequenamento e suspeição da vida seja poderoso em 
nós: nesse caso, vingamo-nos da vida com a fantasmagoria de uma vida 
‘outra’, ‘melhor’. (NIETZSCHE, 2017.  P. 23) 

                                                         

6 A presença de Sócrates nos diálogos de Platão, segundo Nietzsche, é o modo como Platão rememora 
Sócrates; repleto de saudades do filósofo que o marcou profundamente. 
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Prossegue Nietzsche, comentando acerca da teoria da imortalidade da 

alma, que foi motivo até de gracejo; “A doutrina platônica da imortalidade da alma 

causou sensação. Foi pilheriada pela comédia (Aléxis, Diógenes Laércio, III, 28): 

‘Meu corpo, este corpo mortal, está ressacado, mas o imortal subiu pelos ares: não 

será por culpa de Platão?’”. (NIETZSCHE, 2020. P. 106). Ademais, apresentada tal 

ironia, Nietzsche nos apresenta a ideia de Platão acerca da alma: “A partir de Platão, 

pela primeira vez, não se apresenta mais, ao modo popular, a alma num mundo 

subterrâneo, mas antes no céu (alcançada ao éter, às estrelas, ao céu, aos deuses”. 

(NIETZSCHE, 2020. P. 106).  

Para Platão, a asserção de que a alma é imortal, se dá pela premissa da 

preexistência dela, juntamente com sua imaterialidade. Não obstante, para além de 

uma discussão estritamente voltada à teoria do conhecimento, há um plano de 

fundo moral, que diz respeito à certos tipos de comportamentos que devem 

conduzir o ser humano à verdade imutável; trata-se, pois, de exaltar o inteligível 

enquanto se repudia o corpo e todas as paixões. Nietzsche, narrando o diálogo 

“Fédon”, na obra “Introdução ao estudo dos diálogos de Platão”, nos apresenta a 

ideia de Platão a respeito da morte corporal: “O filósofo anseia por livrar-se do 

corpo. Tal é o que proporciona, finalmente, a morte, e de maneira completa. Por 

isso, o filósofo anseia por esta. Quanto mais ele emprega o corpo, tanto menos 

conhece a verdade, Depois da morte ele tem a esperança de conhecer puramente a 

verdade.” (NIETZSCHE, 2020. P. 107)  

Acerca da possibilidade do conhecimento da verdade imutável, ou da 

preexistência da alma, vemos a crítica de Nietzsche presente na obra “Além do bem 

e mal”: “E talvez esteja próximo o tempo em que se perceberá quão pouco bastava 

para constituir o alicerce das sublimes e absolutas construções filosofais que os 

dogmáticos ergueram - alguma superstição popular de um tempo imemorial (como 

a superstição da alma, que, como superstição do sujeito e do Eu, ainda hoje causa 

danos), ou temerária generalização de fatos muito estreitos, muito pessoais, 

demasiado humanos.” (NIETZSCHE, 2005. P. 7) 

Não obstante, apesar do moralismo socrático como influência no 

platonismo - a negação da realidade em detrimento da abstração provinda da 

racionalização -, Nietzsche, ao estudar os diálogos de Platão, acaba por nutrir duas 
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imagens do filósofo grego. Faz-se crucial explicitar, que Nietzsche não critica, 

necessariamente, o homem que foi Platão, mas sim o platonismo, que vislumbra o 

Platão teórico e metafísico - por vezes, o alemão, em dado momento dos diálogos, 

assume o papel de sofista e faz objeções às idéias propostas por Sócrates, que é 

personagem que ganha destaque  nas obras de Platão. Todavia, a pesquisa de 

Nietzsche se encaminha com o objetivo de distinguir o indivíduo Platão e o 

movimento do pensamento fundado por ele e, com isso, Nietzsche pretende 

recuperar a imagem do Platão artista e sua articulação com o Platão moralista. 

(MARQUES, 2020, p. XLVIII). Acerca de tal pretensão do filósofo alemão, 

Marques suspeita que Nietzsche queria achar um Platão possível (artista), por 

enxergar no filósofo grego o embate que ele mesmo sofria, concernente à visão 

artística em conflito com a visão científica do mundo.  

Tratando-se da imagem dialética de Platão, ela é composta por um 

esquematismo da razão, que pode ser visto na contemplação racional da Ideia, na 

tentativa de racionalizar o mundo. Portanto, presente no platonismo, há uma busca 

incessante pela verdade universal, imutável, que se deriva de uma desconfiança 

constante em relação ao vir-a-ser - presente nas coisas visíveis. No entanto, apesar 

de tal imagem, Nietzsche, em sua obra de juventude, "O nascimento da tragédia", 

reforça a ideia de que Platão não é, por natureza, um socrático, quando menciona 

que Sócrates sempre negou a fazer arte, pois, sua filosofia seria a mais sublime das 

coisas. Tal interpretação de Nietzsche, acerca de Platão e o socratismo, ganha força 

quando nota-se, nos escritos do grego referido, uma variedade artística presente em 

suas obras. 

Todavia, toda composição artística implícita nos diálogos de Platão 

seriam, tão só, um auxílio para uma finalidade dialética, isto é, de intencionalidade 

racional. João Evangelista, na obra “10 lições sobre Nietzsche”, ao narrar o processo 

de declínio de um dos impulsos artísticos da arte trágica (dionisíaco), ressalta a 

influência de Sócrates para tal feito. O ateniense maiêutico tivera influenciado um 

dos grandes escritores da Grécia Antiga, Eurípedes, que passou a escrever suas peças 

na ausência do coro - elemento primordial do culto a Dionísio -, dando ênfase nos 

diálogos envolvidos pela racionalidade e lógica. Tal relato do potencial socrático 

de racionalizar tudo que toca, é importante para entendermos o Platão que luta 

contra sua própria natureza artística.  
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É, então, a partir da natureza  artística suprimida de Platão, que Nietzsche 

enxerga o que ele poder-se-ia ter-se tornado. “Verdadeiramente, Platão forneceu a 

toda posterioridade o modelo de uma nova forma de arte, o modelo do romance; 

que podemos caracterizar como uma fábula esopiana intensificada ao infinito, na 

qual a poesia ocupa, em relação à filosofia dialética, um posto semelhante ao que 

essa filosofia teve, por muitos séculos, diante da teologia: o de ancilla [serva, 

auxiliar].” (NIETZSCHE, 2020. P. 79). Portanto, segundo a interpretação de 

Nietzsche, pode-se constatar que Platão em sua fase madura, muito embora crítico 

dos artistas de sua época, não abandonou totalmente a arte. Nota-se uma 

necessidade transbordante de se expressar artisticamente, mas sob o critério do 

esquematismo lógico. Pode-se interpretar tais elementos presentes nas obras do 

Platão, em sua idade madura, como uma tentativa de reprimir o que um dia ele foi, 

antes de conhecer Sócrates - isto é, um compositor de tragédias.  

 

A objeção principal que Platão fazia à arte mais antiga - de que era 
imitação de uma imagem aparente, ou seja, pertencia a uma esfera ainda 
inferior ao mundo empírico - não podia ser dirigida contra a nova obra 
de arte; assim, vemos Platão empenhado em ir além da realidade e expor 
a ideia subjacente àquela pseudorrealidade. (NIETZSCHE, 2020. P. 79) 

 

Apesar dessa face que Platão apresenta, ainda sim ele é visto, por Nietzsche, 

como o homem mais culto da época mais culta, e não pode ser reduzido a um mero 

discípulo de Sócrates, haja vista que Sócrates, para Nietzsche, é anti-artístico por 

natureza. Como ele bem elucida em sua obra de juventude, “O nascimento da 

tragédia”, Sócrates nega o pedido de um dos de seus seguidores a fazer música, pois, 

segundo o filósofo maiêutico, a música popular não agradaria uma divindade tal 

como sua filosofia. “Pois aquele lógico despótico sentia, ocasionalmente, em 

relação à arte, uma lacuna, um vazio, uma meia recriminação, uma obrigação 

negligenciada. (NIETZSCHE, 2020. P. 81).  

Do contrário, Platão demonstra resquícios de seus talentos artísticos - 

como o misto linguístico em sua capacidade para escrever tragédias - em seus 

diálogos (escritos de maturidade). Na obra “Introdução ao estudo dos diálogos de 

Platão”, Nietzsche narra as andanças, a educação e a filosofia de Platão, segundo 

os relatos de historiadores da Grécia Antiga. Tratando-se de sua formação, ele 

praticava ginástica, música, possivelmente lutou nos jogos Ístmicos e Olímpicos, 

frequentou pintores e, sobretudo, escrevia poesias, epopéias e tragédias. Haja vista 
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tais relatos, segundos Dicearco, Áriston de Argos, Diógenes Laércio, pode-se 

concluir que Platão tinha uma natureza  intrinsecamente artística.   

No entanto, por mais que Platão tivesse potencialidades desenvolvidas, 

para escrever tragédias, tal talento era posto em seus diálogos quase que 

espontaneamente, ou seja, de forma não intencional. Já a característica dialética, 

esta sim, era proposital e lutava contra toda a forma de arte dos poetas da Grécia 

Antiga. A presença da dialética nos diálogos de Platão como um traço adotado 

propositalmente, com a intenção de distinguir os filósofos dos artistas 

contemporâneos a Platão. (MARQUES, 2020. P. LX). Nietzsche rememora um 

relato de Aristóteles, de que Platão, antes de Sócrates entrar em sua vida, conhecia 

a filosofia de Heráclito; mas foi a partir da morte daquele que viria ser protagonista 

em seus diálogos, que ele passou a estudar com os discípulos de Parmênides de 

Eléia.7 

O motivo pelo qual Nietzsche traça um contraste entre Platão e os 

filósofos da physis, é para que sua investigação de fosse bem sucedida. O 

comentador da primeira metade da obra “Introdução ao estudo dos diálogos de 

Platão”, Marques, nos apresenta a seguinte fala: “Ele pensa, com razão, que para 

compreendermos Platão temos sempre que situá-lo na oposição a alguma instância 

fundamental da cultura: seja na crítica aos poetas, aos sábios arcaicos ou modernos, 

seja na confrontação política do tribunal que condena Sócrates.” (MARQUES, 

2020. P. LXVI). Desse modo, faz-se enriquecedor voltar o olhar para a visão de 

mundo dos filósofos da physis (natureza), a fim de traçar uma comparação em 

relação à filosofia posterior (socrática e platônica) e, com isso, destacar o momento 

e, qual postura foi crucial, para o declínio da filosofia trágica em detrimento de 

uma filosofia dogmática e otimista (configurando o socratismo e platonismo). 

Ademais, o filósofo Eleata constitui sua filosofia a partir da noção do ser, 

que segundo ele é eterno, indivisível e imutável. A asserção de que o ser é, segundo 

Nietzsche - em tom de crítica -, parte do pressuposto de que a faculdade do 

pensamento foi capaz de pensá-lo, logo, ele existe; do contrário, o que não é, não 

pode ser pensado. “Em nenhuma parte a experiência lhe ofereceu um ser tal como 

havia ideado, mas, porque foi capaz de pensá-lo, ele então concluiu que tal ser tinha 

                                                         

7 Tal ideia é proposta pelo comentador da primeira metade da obra “Introdução ao estudo dos 
diálogos de Platão”, traduzida para o portguês em 2020. 
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de existir; uma conclusão baseada no pressuposto de que temos um órgão do 

conhecimento que se dirige à essência das coisas e independente da experiência.” 

(NIETZSCHE, 2008. P. 87) Do mesmo modo, Platão se debruçou em tal corrente 

de pensamento no estático, fazendo uma distinção entre duas faculdades: a alma 

(ratio) e o corpo. Assim, a filosofia do ser eterno, na busca pela essência das coisas, 

se contrasta com o eterno vir-a-ser, na premissa de que a segunda é baseada nos 

sentidos, portanto, na imagem da ideia. Fica evidente tal pressuposto, na obra 

“Introdução ao estudo dos diálogos de Platão”, na qual Nietzsche narra, interpreta 

e também faz objeções: 

 

O destrutível é o composto, o uno é durável. Ao relacionar-se com o 
corpo, a alma se torna inquieta e se aplica ao que está sempre em mudança. 
A alma do filósofo <.>  
anseia pelo que permanece igual. [Tudo está depois da morte]. Há de 
diferenciar-se entre visível, sensível, múltiplo e o [eterno] e eternamente 
imutável. A alma anseia pelos últimos; o corpo, pelos primeiros.  
(NIETZSCHE, 2020. P. 110) 

 

Tanto a filosofia de Parmênides, como a de Platão, são abstrações sem 

ponto de referência, isto é, sem coisa no mundo que direcione à especulação, com 

isso, há um resquício da lógica como amparo para as afirmações que eles fazem. “A 

verdade deve habitar, agora, apenas nas mais pálidas e abstratas generalidades, nos 

estojos vazios das mais indeterminadas palavras, como num abrigo feito de teias de 

aranha; e, junto a tal ‘verdade’, senta-se então o filósofo, enredado em fórmulas e 

tão esvaído em sangue quanto uma abstração. A aranha quer, afinal de contas, o 

sangue de suas vítimas; mas o filósofo parmenidiano detesta justamente o sangue 

de sua vítima, o sangue da empiria por ele imolada.” (NIETZSCHE, 2008. P.85). 

Ademais, na mesma obra, “A filosofia na era trágica dos gregos”, Nietzsche acusa 

parmênides de depositar confiança incondicional ao seu ser, que resulta em uma 

afirmação tautológica - “Mas é justamente esse conhecimento tautológico que lhe 

proclama de modo implacável: o que não é, é nada! O que é, é! (NIETZSCHE, 2008. 

P. 82) 

Portanto, é contra essa doutrina da hipertrofia da razão, presente na 

filosofia de Platão como uma espécie de despotismo, que Nietzsche recorre aos 

filósofos da physis, em sua obra de juventude, “A filosofia na era trágica dos 

gregos”. Com isso, a intenção dele é contrastar os pré-platônicos com o platonismo, 

pois este movimento transmite uma filosofia baseada na permanência, unidade, 
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substância, designando uma essência imaterial que dá razão ao mundo. Platão 

fundamenta uma filosofia estritamente baseada no pensamento sem referência 

(coisa no mundo) e, com isso, idealiza seu mundo perfeito. 

Em contraste a tal filosofia transcendental, a filosofia pré-socrática - 

muito embora culmine em um princípio de unidade na multiplicidade, como a 

filosofia de Tales de Mileto -, há nela uma atitude inovadora, em relação, inclusive, 

às explicações mitológicas anteriores. Nietzsche, em sua obra de juventude, “A 

filosofia na era trágica dos gregos”, nos apresenta Tales de Mileto como aquele que 

assumiu a realidade como pressuposto para sua teoria filosófica, ou seja, ele partiu 

da experiência para formular sua filosofia. “Comparado a esse filosofar obscuro-

alegórico, que mal se deixa traduzir em imagens, Tales coloca-se como um mestre 

mais criativo e que, sem recorrer a fabulações fantásticas, começa a olhar para a 

natureza em suas profundezas. Se, nisso, ele se valeu da ciência e daquilo que é 

demonstrável para, logo em seguida, ultrapassá-los, isso constitui, em todo caso, 

uma característica típica da mente filosófica.” (NIETZSCHE, 2008. P.47) 

Nota-se, portanto, que com Sócrates há uma ruptura em relação à tomada 

da experiência como subjacente à formulação da teoria filosófica, pelo contrário, 

no socratismo e platonismo não há pedra de toque, apenas um saber estritamente 

oriundo do pensamento8. A partir dessa condição racionalista, Sócrates e o 

platonismo negaram o espírito helênico (dos pré-socráticos), pois foram de 

encontro a tudo que os sentidos podem captar, toda multiplicidade e mudança 

fenomênica - e em detrimento do constante vir-a-ser, fundamentaram seus juízos 

de verdade imutáveis. Para aqueles que se ocupam com as ‘pesquisas sobre a 

natureza’, a natureza não passa de um processo cego e espontâneo, enquanto para 

Platão o princípio das coisas é uma força inteligente, a alma” (HADOT, 2006. P. 

42). Não obstante, tal interpretação concilia com a filosofia de Platão, surgindo 

posteriormente e  fundamentada sob os conceitos de: permanência, unidade e alma.  

 

Ao contrário dessa atitude, a tragédia, a arte trágica, ou seja, a filosofia 
dos chamados pré-socráticos ou pré-platônicos, que é como Nietzsche os 
designava, se caracterizava, a seus olhos, por uma atitude oposta, qual seja, 

                                                         

8 Pierre Hadot, em sua obra “O véu de Ísis: Ensaio sobre a história da ideia de natureza”, apresentado 
o interesse de Sócrates, no Fédon, pela investigação da natureza, no entanto, este desistiu de tal 
busca por estar ancorada no plano material - o exemplo mais remoto disso, é o da medicina antiga: 
“Conhecer as causas de cada coisa, saber por que cada uma vem à existência, por que perece, por que 
existe”. (HIPÓCRATES apud HADOT,  2006. P. 41)  
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pela atitude de plena aceitação da realidade, pela ousadia de afirmar a 
realidade em sua inteireza, com tudo o que nela pode haver de 
problemático e terrível. (MARQUES, 2020. P. XII). 

 

Segundo Nietzsche, Platão enxergava a si mesmo como único capaz de 

apresentar a maneira pela qual se chega ao conhecimento da verdade.9 Nietzsche 

tece uma interpretação de Platão, a qual o vê dizendo: “Olhem, sou capaz de fazer 

o que fazem meus grandes rivais, e sou capaz de fazer melhor que eles. Não há 

Protágoras que tenha criado mitos tão belos como os que criei, não há dramaturgo 

que tenha criado um todo tão cheio de vida e tão cativante como é o Banquete, não 

há orador que tenha composto um discurso tal como eu apresento no Górgias: pois 

bem, eu rejeito tudo em conjunto e condeno toda arte imitativa.” (NIETZSCHE, 

1996. P.83). 

Para uma melhor compreensão do processo de reviravolta do jovem Platão 

(artista) ao Platão em idade madura (dialético), vale retornar à obra “O nascimento 

da tragédia”. Nela, Nietzsche pretende utilizar duas imagens, de duas figuras na 

mitologia grega.10 - Apolo e Dionísio - como expressões artísticas e, além do mais, 

fazer delas uma espécie de cosmovisão, como bem elucida João Evangelista, na obra 

“10 Lições sobre Nietzsche”. Ademais, Apolo se transfigura numa imagem límpida, 

é símbolo de simetria e harmonia11. Por vez, Nietzsche toma apolo como símbolo 

de uma suposta ordem que permeia o cosmos. Como antítese, há Dionísio, que se 

manifesta numa imagem que representa a paixão, a desmesura, a embriaguez 

criativa12. Essas duas imagens, muito embora antitéticas, juntas compõem a 

                                                         

9 Marques, comentador da primeira metade da obra “Introdução ao estudo dos diálogos de Platão”, 
nos apresenta uma ideia a partir da leitura que Ver Rodrigues faz de Nietzsche, a respeito dos temas 
éticos platônicos. Trata-se, por vez, de atribuir a Platão uma imagem de amante da glória, cujo 
empreendimento teórico-político era sublime, em comparação aos seus contemporâneos.  

10 Com isso, apresenta Marques, um Nietzsche que lança uma metáfora, a qual retrata como os 
estudiosos da Alemanha (Séc. XIX) tomavam suas visões de mundo, juntamente com seus métodos 
estritamente científicos. Na obra “Introdução ao estudo dos diálogos de Platão”, P. XIII, é exposto 
a ideia de que tal crença no absolutismo da razão tem como origem o socratismo. 

11 João Evangelista, na obra “As 10 lições sobre Nietzsche”, P. 32,  Apolo é apresentado como um jovem 
que possui um corpo atlético, cuja proporção das partes estão em alinhamento com o todo. Sabe-se 
que os gregos usavam parâmetros geométricos, inclusive, em pessoas - as esculturas na Grécia Antiga 
são um bom exemplo de como o grego dava importância à sua aparência. Vale relembrar, também, 
o suposto evento no qual um fisionomista, após olhar para Sócrates, o disse que ele abrigava todos 
os apetites ruins.  

12 Sua imagem é geralmente tida como um deus cuja proporção do corpo não é simétrica para os 
padrões geométricos da Grécia Antiga. Ademais, o deus grego é relacionado à embriaguez criativa,  
estado no qual a inconsciência impera sobre a consciência. A figura de Dionísio é retratada, 
portanto, a partir de uma tragicidade que permeia a arte grega. Trata-se de uma manifestação 
artística, transfigurada numa cosmovisão, por Nietzsche, que representa os movimentos de gênesis 
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superabundância da vida, Apolo e Dionísio são tidos, portanto, como dois impulsos 

naturais que permeiam a vida - importantes para a expressão artística dos helenos. 

No entanto, segundo os relatos de Nietzsche, a figura de Apolo era 

demasiadamente valorizada, enquanto a de Dionísio, era repudiada. Alega 

Nietzsche, que tal evento de separação das partes que constituem a arte trágica, foi 

com Eurípides; eis o responsável por retirar os elementos dionisíacos de sua arte, 

tal como a música dionisíaca, dando atenção apenas aos diálogos de cunho lógico 

e racional13. Tal acontecimento foi devido ao impacto da presença socrática nas 

obras de Eurípedes; “Com o chicote dos seus silogismos, a dialética otimista expulsa 

da tragédia a música; ou seja, destrói a essência da tragédia, que só é possível 

interpretar como uma manifestação e figuração de estados dionisíacos, como 

simbolização visível da música, como o mundo onírico de uma embriaguez 

dionisíaca”. (NIETZSCHE, 2020. P. 81). Em contraste a tal escolha de Eurípedes, 

Nietzsche, na obra “O nascimento da tragédia”, a contrasta - inspirando-se em 

Schopenhauer - explicitando a importância da música na arte trágica, pois a 

composição de uma música é expressão inconsciente à sua razão e, por isso mesmo, 

não seria cópia de um fenômeno, mas cópia da vontade  mesma.  E, uma vez que 

Eurípedes tivera abandonado Dionísio, ele tivera extirpado a música da arte trágica 

- que equivale a tirar o trágico da tragédia. “Excluir da tragédia esse elemento 

original e todo-poderoso e reconstruí-la puramente sobre uma arte, moralidade e 

visão de mundo não dionisíacas - eis a tendência de Eurípedes que agora se revela 

para nós sob uma clara luz.” (NIETZSCHE, 2020. P. 70) 

Não obstante, tal supervalorização do apolíneo representa, para Nietzsche, 

o resquício de um dogmatismo que, enfim, se encontrará fortemente presente e 

ativo na filosofia de Sócrates e no platonismo, pois é pautada na luminosidade 

racional, na visão clara e distinta do dualismo metafísico, que se sustenta na ideia 

de verdadeiro e falso - este último, para o mundo concreto. Tal postura é negação 

dos instintos, das paixões, na medida em que se fundamenta a luz diurna da razão 

como único meio capaz de desvelar a suposta verdade por trás dos invólucros 

sensíveis. Nietzsche, em sua obra de maturidade, “Crepúsculo dos ídolos”, vai de 

                                                         

e morte - o contínuo fluxo que constitui a natureza; sem que haja uma razão suficiente para tal 
processo cego e espontâneo.  

13 Segundo Nietzsche, na obra “O nascimento da tragédia”, os heróis das peças de Eurípedes tornaram-
se dialéticos, resultado da exclusão do impulso dionisíaco. 
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encontro a tal racionalização, alegando que os filósofos, até então, idolatraram 

conceitos vazios; e isso se deu como uma reação ao possível engano que a aparência 

trazia consigo, impedindo que encontrassem a essência das coisas fora delas. 

Enquanto os idealistas e racionalistas negligenciam a experiência como participante 

no processo de aquisição cognitiva, Nietzsche critica o protagonismo da razão 

como autossuficiente.  

 

A ‘razão’ é a causa de falsificarmos o testemunho dos sentidos. Na medida 
em que mostram o vir-a-ser, o decorrer, a transformação, os sentidos não 
mentem… Mas Heráclito sempre terá razão em que o ser é uma ficção 
vazia. O mundo ‘aparente’ é o único: o ‘mundo verdadeiro’ é apenas 
acrescentado mendazmente. (NIETZSCHE. 2017. P.21) 

 

Segundo a interpretação de Nietzsche, o platonismo é o movimento 

filosófico baseado na vontade de obter a verdade que, supostamente, estaria para 

além da física. Desse modo, é instaurado o dualismo, cuja função é distinguir o 

verdadeiro do falso; o primeiro, sempre atribuído ao mundo inteligível, já o 

segundo, atribuído sempre ao mundo sensível - que é apenas um intermediário 

entre o ser e o não-ser. Posição a qual Nietzsche contrasta, em sua obra de 

maturidade, “Crepúsculo dos ídolos, dizendo que nada, até o presente, teve uma 

força de persuasão mais ingênua do que o erro do ser, tal como foi formulado, por 

exemplo, pelos eleatas. Em sua obra de juventude, “A filosofia na era trágica dos 

gregos”, Nietzsche já adotava uma postura crítica acerca da filosofia platônica. No 

entanto, para melhor compreender Platão, ele revisitou os filósofos que o 

influenciaram, haja vista que, para Nietzsche, o platonismo é constituído através 

de um misto de outras filosofias - os exemplos mais imediatos são: Heráclito e 

Parmênides.  

Não obstante, quando Nietzsche volta sua crítica ao platonismo, ele o faz 

com a intenção de diagnosticar os primórdios da supervalorização racional, que 

posteriormente viria a tornar-se apropriação lógica. O grande embate de Nietzsche 

para com essa filosofia, seria a incansável ambição em fundamentar uma verdade 

absoluta, dominar a vida sob os moldes da razão e, assim, corrigi-la. Vale refletir se 

tal tentativa de racionalizar a vida, como um remédio universal para ela, não seria, 

pois, o medo do movimento iminente, que é processo de gênesis, mas também de 

morte. Na obra “Introdução ao estudo dos diálogos de Platão”, Marques comenta 

a saída de Platão, após a morte de Sócrates. Ademais, o comentador da primeira 
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metade do livro citado, expõe a ideia de que, segundo Nietzsche, Platão haveria 

deixado Atenas, não por medo da possibilidade da violência contra ele, mas sim 

pelo medo da morte - ou seja, seu temor era de viés existencial. 

Mas, o desfecho da doutrina idealista se assemelha à postura que Sócrates 

teve em relação à embriaguez dionisíaca, transmitida a partir do coro presente na 

arte trágica. Tal como Sócrates queria eliminar tudo que não estivesse no campo da 

razão, atribuindo à irracionalidade um atributo negativo, Platão o fez com a 

filosofia de Heráclito14 - a reduzindo apenas à falsidade. Platão, portanto, abraça 

os conceitos de unicidade do ser, transcendência e eternidade - assim,  da vida ele 

calunia, inclusive, a si próprio. É como antítese do Platão platonista, que Nietzsche 

vai enaltecer a tragédia grega e o trágico; pois a arte trágica é plena aceitação da 

vida em sua inteireza, ou seja, em sua tragicidade. “O fato de o artista estimar a 

aparência mais que a realidade não é objeção a essa tese. Pois a ‘aparência’ significa, 

nesse caso, novamente a realidade, mas numa seleção, correção, reforço… O artista 

trágico não é um pessimista - ele diz justamente Sim a tudo questionável e mesmo 

terrível, ele é dionisíaco.” (NIETZSCHE, 2017. P. 24 

 A tal verdade imutável é atribuída a condição de determinante e objetiva. 

A consequência dessa corrente de pensamento é o dogmatismo, que é entendido 

como a exclusão do papel do sujeito como aquele que interpreta e dá sentido às 

coisas. Do contrário a tal postura perspectivista, o sujeito é determinado pela 

verdade incondicional15. Ademais, acerca da verdade objetiva, designando o 

dogmatismo, Nietzsche vai indagar, na obra “Para além do bem e mal”, a respeito 

do que, ou quem, nos impõe tal verdade, juntamente com o seu valor. “Quem, 

realmente, nos coloca questões? O que, em nós, aspira realmente ‘à verdade’? - De 

fato, por longo tempo nos detivemos ante a questão da origem dessa vontade - até 

afinal parar completamente ante uma questão ainda mais fundamental. Nós 

questionamos o valor dessa vontade. (NIETZSCHE, 2005. P. 9). Tal atitude que 

                                                         

14 Na obra “Introdução ao estudo dos diálogos de Platão”, P.  XIX, Marques comenta que Platão, aos 
seus 20 anos, tivera contato com os heraclíticos e parmenídicos. A respeito daqueles, Platão não 
havia renunciado a filosofia do movimento constante, todavia, o impacto socrático colocou certa 
barreira que o restringia a aceitar o movimento como princípio originário - fazendo com que a 
filosofia de Heráclito se tornasse apenas uma antítese dos conceitos fixos da suposta verdadeira 
ciência.    

15 Por exemplo, o desfecho do diálogo platônico, sobre o tema da justiça, entre Sócrates e Trasímaco, 
chegando à conclusão de que a justiça não é, senão, algo que está acima do indivíduo, e que cabe a 
ele segui-la fielmente. Isto é, há uma lei - posta como algo transcendental - segundo a qual o sujeito 
não possui liberdade em defini-la, mas tão só ser submisso à definição dela sobre ele.  
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toma Nietzsche, diz respeito ao questionamento dos valores morais impostos, que 

é presente em sua contemporaneidade, mas cuja origem se pode encontrar na 

corrente de pensamento socrático-platônica.  

Platão, sem dúvidas, é um interlocutor assíduo de Nietzsche. Este último, 

ao estudar Platão, pensa com e contra ele; trata-se de distinguir, portanto, o 

pensador de sua doutrina. Nietzsche, discorrendo os diálogos propriamente ditos, 

na obra “Introdução ao estudo dos diálogos de Platão”, em certo ponto assume o 

papel de sofista, onde faz objeções às idéias propostas por Sócrates16. Mas, ainda 

assim, Nietzsche assume a importância em ler os diálogos de Platão, haja vista que 

os elementos artísticos que compõe tais diálogos são transbordantes17. No entanto,  

Nietzsche, enquanto professor de filologia na Universidade da Basiléia, enquanto 

demonstrar importância na leitura dos diálogos de Platão, devido ao misto 

linguístico e seu talento dramático presentes nos diálogos -  e, também, por não 

haver acesso aos escritos dos filósofos pré-socráticos -, tal posição em relação à 

importância se torna indiferente, pois, segundo o alemão, os diálogos possuem 

motivações dialéticas, não estéticas, isto é, sua finalidade é o discurso lógico e 

racional. 

Pode-se constatar, a partir dos relatos e interpretações de Nietzsche acerca 

de Platão, que em sua busca do pela personalidade do grego referido para, assim, 

entender seu pensamento, há em Nietzsche uma esperança em resgatar uma 

imagem de Platão, trata-se aquele antes de se encontrar com Sócrates; que, após esse 

incidente, Platão passa, pouco a pouco, a afastar-se de sua vocação artística - e, 

quando passa a escrever suas obras, por volta dos 41 ou 42 anos, diz Nietzsche, já 

perdeu boa parte de seu talento literário, a partir de sua insistência supressão à arte 

como um todo. A respeito da esperança que Nietzsche nutre do Platão artista, se 

torna possível a partir da interpretação específica que Nietzsche faz de Platão, no 

qual diz que, muito embora Platão estivesse entre os socráticos, ele não foi um 

homem teórico, nem podemos totalizar sua natureza como um lógico.  

                                                         

16 Marques, comentador da obra demasiadamente citada, “Introdução ao estudo dos diálogos de 
Platão”,  diz que, segundo Nietzsche, o Sócrates dos diálogos se trata de uma idealização de Platão, 
ao mesmo tempo que ele fazia da imagem de Sócrates, um espelho da sua. 

17 Na página XXXVI da obra “Introdução ao estudo dos diálogos de Platão”, é apresentada a ideia de 
que, segundo Nietzsche, Platão mistura todos os estilos e formas em suas obras, “oscilando entre a 
narrativa, o lirismo e o drama, entre prosa e poesia.” (NIETZSCHE apud MARQUES. 2020. 
P.XXXVI) 
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Tal contraste, entre o homem Platão (com vocação artística) e Sócrates, é 

porque este não teve um histórico positivo em relação à prática da arte, como o 

caso no qual ele se recusa a praticá-la, nos dias de seu condenamento, dizendo que 

a música popular não é digna de apreciação divina, tal como sua filosofia é. 

Ademais, Nietzsche relata, em sua obra de juventude, “O nascimento da tragédia”, 

que Sócrates supostamente passou a ajudar Eurípedes a escrever suas peças, e que 

por isso mesmo Sócrates só assistia às peças de Eurípedes, cuja narrativa era marcada 

pela imagem do herói euripidiano, como aquele que é capaz de defender-se das 

acusações, mediante a dialética. Tal postura de Eurípedes  se aproxima “da essência 

do socratismo estético -  cuja lei maior é aproximadamente esta: ‘Para que algo seja 

belo, tem de ser sensato’” NIETZSCHE, 2020 P. 72). E, com isso, nas próximas 

páginas, diz Nietzsche que o herói de Eurípedes põe em risco a ausência de 

compaixão do público para com ele; desse modo, perde-se o elemento catártico, no 

qual o expectador se comove com as injustiças sofridas pela personagem do drama.  

Por fim, o Platão de Nietzsche é aquele que sofre do embate entre arte e 

ciência. E o Nietzsche de Platão, é aquele que sofre do mesmo embate, mas que 

assume a arte - do contrário ao platonismo - como legítima maneira de expressar a 

vida em sua amplitude e concretude. É, então, contra o Platão da doutrina das 

ideias que Nietzsche pretende reverter o platonismo e valorizar tudo o mais que 

foi desvalorizado por Sócrates. Mas, como bem elucida Oswaldo Giacóia, em sua 

obra “ O platão de Nietzsche, O Nietzsche de Platão”, “Eis, então, enunciado o 

estrato mais fundamental do projeto de reversão do platonismo: não o retorno puro 

e simples ao ideal grego pré-socrático, nem a simples retomada da retórica e da 

sofística, contra Sócrates e Platão, mas a superação da perspectiva da vingança, do 

juízo e do carrasco.” (NIETZSCHE apud GIACÓIA, 1997. P.35). Portanto,  tal 

processo de inversão não se trata, sobretudo, de um antídoto contra o gesto 

metafísico de Sócrates e do platonismo, um processo de superação de todo ideal 

que negue a vida real. 
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NIETZSCHE E A AVALIAÇÃO TRÁGICA DA METAFÍSICA EM O 
NASCIMENTO DA TRAGÉDIA1 

 
 

Cléberton L. G. Barboza 
 
 

Resumo 
O presente trabalho tem por objetivo um exame acerca da avaliação de Nietzsche, 
em O Nascimento da Tragédia, sobre a metafísica instaurada pelo socratismo. A obra 
inaugural de Nietzsche é marcada por uma reflexão sobre uma era trágica e uma 
era lógica. O socratismo, ao instaurar uma metafísica da razão, rompe com a 
consideração trágica do mundo, marcada pela arte e experiência dionisíaca dos 
gregos, e passa a tentar corrigir a vida através do otimismo da razão, destituindo o 
estético em prol do lógico. Para Nietzsche, o esquecimento da tragédia lança o 
Ocidente numa época de declínio da vida, separada das forças criadoras expressas 
na arte. A razão, erguendo e descartando suas figuras da verdade até esvaziar-se de 
sentido, tem na modernidade o signo do esgotamento da consideração lógica do 
mundo, sendo necessário, para Nietzsche, ouvir novamente a melodia da vida, e 
tomá-la, mais uma vez e inesgotavelmente, como arte. 

 
Palavras chave: Nietzsche. Arte. Vida. Razão. Metafísica. 

 
 
 

INTRODUÇÃO 

 

Nietzsche realiza uma avaliação trágica da metafísica ocidental, no sentido 

de observar, do ponto de vista de uma consideração trágica do mundo, o 

desdobramento da humanidade ocidental sob o crivo do socratismo. O que 

significa, em suma, Sócrates, não como homem, mas como acontecimento para a 

vida? E em que sentido a arte se faz uma necessidade, tendo em vista este 

acontecimento? Tentaremos aqui dar conta destas questões.  

É certo que Nietzsche considera Sócrates uma “monstruosidade per 

defectum”2, um força demoníaca que rompe com toda a consideração artística 

grega, sim, os gregos, que souberam combinar os impulsos apolíneos e dionisíacos 

em sua arte trágica, no coro musical extasiado que fazia uníssono emergir Dionísio, 

como sentimento de unidade entre o homem e a natureza, em que a natureza enfim 

                                                         

1 O presente artigo compõe parte da dissertação de mestrado do autor, intitulada “Nietzsche: arte e 
vida em O Nascimento da Tragédia”. 

2 Cf. NT, § 13, p. 83. 
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se reencontrava com seu filho perdido, o homem3. A concepção de vida em O 

nascimento da Tragédia se dá pela dinâmica mesma dos impulsos artísticos da 

natureza, que Nietzsche associa analogamente às divindades gregas Apolo e 

Dionísio, tomados também como o sonho e a embriaguez, respectivamente. Uma 

tal dualidade, inspirada ainda pela influência da filosofia de Schopenhauer e seus 

conceitos de vontade e representação, se expressam como a dualidade entre essência 

e aparência: o dionisíaco se dirige à essência do mundo, o Uno-Primordial, 

embriaguez num misto de terror e êxtase que não cabe em si mesmo, é pura 

desmesura e extravagância, transbordantemente criadora e visceralmente 

aniquiladora das formas e dos entes. As formas, por sua vez, apolíneas, o mundo 

da aparência, do sonho e da beleza, da consciência, da medida e do equilíbrio, 

aparece como deleite oposto aos êxtases turbulentos dos excessos dionisíacos. É 

com essa analogia do sonho e da embriaguez que Nietzsche quer dizer a vida, mas 

também a arte. 

A arte produzida pelos humanos imita esses impulsos em seu movimento 

criador, pois “em face desses estados artísticos imediatos da natureza, todo artista 

é um imitador”4. O impulso apolíneo está ligado às artes plásticas, produzindo belas 

aparências em suas obras; o impulso dionisíaco se expressa na música, despojada das 

aparências e acenando diretamente para o mundo interno dos instintos, emoções, 

estados de ânimo. Uma arte do sonho e outra da embriaguez, portanto. A arte 

trágica dos gregos, o teatro trágico, expressa a própria concepção de tragédia posta 

por Nietzsche: “devemos compreender a tragédia grega como sendo o coro 

dionisíaco a descarregar-se sempre de novo num mundo de imagens apolíneo”5. O 

coro musical, em sua embriaguez, descarregava-se em imagens do aniquilamento 

do individuo dissolvendo-se na unidade, uma imagem da embriaguez musical do 

canto uníssono do coro: as várias vozes sendo uma só se transfiguram em imagens 

de dissolução em que “o servidor de Dioniso precisa estar embriagado e ao mesmo 

tempo ficar à espreita atrás de si, como observador. O caráter artístico dionisíaco 

não se mostra na alternância de lucidez e embriaguez, mas sim em sua conjugação”6. 

                                                         

3 Cf. NT, § 1. 
4 NT, § 2, p. 29. 
5 NT, § 8, p. 57. 
6 VD, § 1, p. 10. 
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Assim, Nietzsche entendia que entre os gregos e sua arte trágica se 

encontrava também uma consideração trágica da vida, um pessimismo da 

fortitude7, que, frente ao sem sentido da vida, erguia-se sobre aqueles dizeres da 

danação proferidos por Sileno, de que a melhor coisa é não nascer e segunda melhor 

é morrer o quanto antes8, e inverter tal afirmação: a pior coisa é morrer logo, e a 

segunda pior é ter de morrer um dia. Para Nietzsche, a arte tornava a vida não 

apenas suportável, mas desejável, digna de ser vivida. A arte salvava a vida de seus 

horrores entrelaçando-se neles, vivendo-os, transfigurando-os nas artes, sem jamais 

negá-los. A arte afirma a vida pois a vida mesma é o movimento trágico dos 

impulsos artísticos da natureza. 

Dirigimo-nos a seguir ao socratismo, de modo a examinar a denúncia de 

Nietzsche ao modo de ser socrático, no sentido de uma afecção que moldou o tipo 

do homem ocidental, que fez desaparecer de seu horizonte a tragédia e a 

consideração trágica do mundo, para, em seu lugar, dar voz ao homem teórico e 

uma consideração racional, uma metafísica da razão em lugar da metafísica de 

artista, o lógico em lugar do estético, a ciência em lugar da arte, o otimismo da 

razão em lugar do pessimismo trágico, criador. Uma tal mudança no modo de 

considerar a existência, de se relacionar com vida, não permite, para Nietzsche, uma 

vivência autêntica, pois um traço característico do socratismo enquanto tipo e 

horizonte do Ocidente, é a rejeição do dionisíaco, da essência do mundo, a qual 

passa a ser buscada pela crença otimista de que a razão pode alcançar de maneira 

lógica e metódica a essência que ela mesma, em seu modo de ser, rejeita com a 

negação das artes, tornadas então adornos e enfeites decorativos incapazes de se 

aproximar da vida. O que significa isso, pois, para a vida? 

 

 

1 

 

O socratismo, como protótipo e modo de ser do homem teórico, científico, 

é para Nietzsche um declínio para a vida, pois não apenas opõe-se à arte trágica e à 

consideração trágica do mundo, mas instaura, contra a metafísica de artista, uma 

                                                         

7 Cf. NT, Tentativa de Autocrítica, § 1. 
8 Cf. NT, § 3, p. 33. 
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outra metafísica, que chamaremos aqui, acompanhando Roberto Machado, de 

metafísica racional9, que consistiria propriamente na crença no otimismo da razão, 

como método para justificar a vida e curar a ferida da existência. “Para Nietzsche 

– em toda sua investigação e até mesmo nesse momento em que defende uma 

‘metafísica’ de artista –, o saber trágico não foi vencido propriamente pela verdade, 

mas por uma crença na verdade, por uma ‘ilusão metafísica’ que está intimamente 

ligada à ciência”10. Assim, Nietzsche reconhece na metafísica instaurada por 

Sócrates, enquanto uma crença na verdade, uma ilusão metafísica, uma vez que essa 

verdade socrática seria alcançável através do pensar e filosofar, e uma vez que 

Nietzsche entende que só como fenômeno estético a vida é justificável, que só a 

arte atinge o fundo originário da existência, de modo que a crença na verdade posta 

por Sócrates não poderia ser mais distante da verdade dionisíaca, isto é, da vida em 

sua essência, o que torna o socratismo e a metafísica racional um declínio. 

Mas o que significa mais propriamente o aparecimento dessa metafísica 

racional como declínio da vida? A dinâmica entre Apolo e Dionísio não constitui 

um movimento dialético, pois, apesar de antagônicos, esses impulsos artísticos não 

negam um ao outro11, mas que se vitalizam e se completam na própria tensão mútua 

de seu atuar. Assim, Apolo e Dionísio representam juntos uma afirmação da vida; 

a negação começa com Sócrates, e apenas com o aparecimento do socratismo como 

germe da ciência, tem-se no mundo o conflito de duas metafísicas: a metafísica de 

artista contra a metafísica racional. Diferente de Apolo e Dionísio, que não se 

negam entre si, essas duas metafísicas são opostas no sentido da negação, tal como 

aponta Nietzsche: “reconhecemos em Sócrates o adversário de Dionísio”12. Sócrates 

e Dionísio, ou, a metafísica da razão contra a metafísica da arte. Esse acontecimento 

indica, em O Nascimento da Tragédia, não apenas que Sócrates é dialético com seu 

daimon ou sua maiêutica, mas que, ao instaurar sua dialética, ele constrange o 

dionisíaco a se comportar dialeticamente. Afirmar que Sócrates é o adversário de 

                                                         

9 Cf. MACHADO, Roberto. Nietzsche e a Verdade. 3ª ed. rev. Rio de Janeiro/São Paulo: Paz e Terra, 
2017, p. 43-50. 

10 Ibidem, p. 48. 
11 Pensamos aqui no modelo hegeliano de dialética, constituído de tese, antítese e síntese, de modo tal 

que a antítese nega a tese, enquanto que em Apolo e Dionísio, diferentemente há um duelo de 
caráter agonístico que realiza ambas as partes em suas próprias tensões. Em outras palavras, a relação 
fundamental entre os opostos em Hegel se dá pela negação, em Nietzsche, pela afirmação, de modo 
tal que Apolo e Dionísio não se relacionam de maneira dialética (Cf. MARTON, 2014, op. cit., p. 17-
32). 

12 NT, § 12, p. 81. 



Coletânea de textos do I Seminário Internacional “Nietzsche nos Pampas” |  259 

 

 

Dionísio significa que agora, em vez de ter um opositor que o completa, como 

Apolo, Dionísio tem propriamente um negativo. 

 

Eurípides e Sócrates contra a tragédia dionisíaca: eis o antagonismo 
fundamental que assinala Nietzsche quando analisa pela primeira vez as 
relações entre arte e ciência. O que em termos conceituais significa a 
oposição entre razão científica e instinto estético, ou entre duas formas 
de saber: o saber racional e o saber artístico.13 

 

 Ao criar uma metafísica racional, Sócrates cria a oposição entre ciência e 

arte. Ele vem para negar Dionísio. Cria, com isso, a negação da afirmação da vida, 

não em decorrência do pessimismo vindo do horror e sem sentido da vida, como 

na sabedoria de Sileno, por demais ligada a uma experiência com o dionisíaco 

grotesco e brutal, e que traz o perigo de uma negação da existência frente àquilo 

que, afinal, se mostrou insuportável, mas Sócrates instaura a ciência como negação 

da vida em decorrência de um otimismo da razão que sequer considera a dimensão 

dionisíaca como digna de nota e toma apenas o que é quantificável e mensurável 

pela razão como o caminho para uma vida melhor. A negação da vida se dá aqui 

pela afirmação otimista de uma ilusão metafísica que não visa mais a vida em seu 

movimento originário, mas as disposições lógicas da razão que agora obrigam o 

mundo e a vida a submeterem-se à lógica. Em outras palavras, a arte confluía com 

a vida sendo seu espelho, a lógica exige da vida que ela seja o espelho da lógica, 

falsificando a vida dentro de suas disposições de cálculo e sentido. Com o 

constrangimento do coro, da música, enfim, do dionisíaco, que, recusando essa 

dialética, vai saindo de cena no mundo grego, concretiza-se a saída do tempo da 

afirmação da vida, e começa então o tempo da negação, do declínio, fundado na 

crença na verdade racional. 

 

 

2 

 

Mas Nietzsche entende que é a vida mesma, em seu movimento de criar 

ilusões para suportar o terror do existir e manter-se vivendo, que produz sua 

própria negação. Com isso elabora uma avaliação da cultura ocidental nesse 

                                                         

13 MACHADO, Roberto. Nietzsche e a Verdade. Op. cit. p.44. 
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movimento de declínio. Entendemos aqui a cultura ocidental como a afecção 

socrática, isto é, o desdobramento da metafísica racional instaurada pelo filósofo. 

Nietzsche se utiliza da cultura alexandrina como tipo socrático que se desdobra 

historicamente. Podemos perceber e encaminhar melhor esse ponto de nosso exame 

através da seguinte passagem: 

 
É um fenômeno eterno: a vontade ávida sempre encontra um meio, 
através de uma ilusão distendida sobre as coisas, de prender à vida suas 
criaturas, e de obriga-las a prosseguir vivendo. A um algema-o o prazer 
socrático do conhecer e a ilusão de poder curar por seu intermédio a ferida 
eterna da existência, a outro enreda-o, agitando-se sedutoramente diante 
de seus olhos, o véu de beleza da arte, àqueloutro, por sua vez, o consolo 
metafísico de que, sob o turbilhão dos fenômenos, continua fluindo a 
vida eterna; para não falar das ilusões mais ordinárias e quase mais fortes 
ainda, que a vontade mantém prontas a cada instante. Esses três graus de 
ilusão estão reservados em geral tão apenas às naturezas mais nobremente 
dotadas, que sentem, em geral com desprazer mais profundo, o fardo e o 
peso da existência, e que, através de estimulantes escolhidos, são 
enganados por si mesmos. Desses estimulantes compõe-se tudo o que 
chamamos de cultura: conforme a proporção das mesclas, teremos uma 
cultura preferencialmente socrática ou artística ou trágica; ou se se deseja 
permitir exemplificações históricas: há ou uma cultura alexandrina, ou 
então helênica, ou budista.14 

  
Nietzsche define cultura aqui como tudo o que é composto pelas ilusões 

que a vontade cria como estimulantes para prender suas criaturas à vida. Desses 

estimulantes, observa três tipos de cultura: a socrática, cujo exemplo histórico é a 

cultura alexandrina; a artística, cujo exemplo histórico é a cultura helênica; a 

trágica, cujo exemplo histórico é a cultura budista. Entendemos a associação entre 

o trágico e o búdico no sentido de que o budismo percebe a dimensão trágica da 

existência, mas de maneira não artística, criando um consolo metafísico como 

espiritualidade, posta na crença na vida eterna para além dos fenômenos. A cultura 

helênica também percebe a dimensão trágica, mas a expressa artisticamente no 

êxtase e na criação da arte trágica como modo de afirmar a força descomunal do 

dionisíaco. A cultura alexandrina já não reconhece a dimensão trágica e volta-se 

para o lógico, algemada ao “prazer socrático do conhecer e a ilusão de poder curar 

por seu intermédio a ferida eterna da existência”.  

Assim, a vida, em seu acontecer, alcança a cultura nas diferentes mesclas e 

gradações da vontade em seu doar-se para as ilusões consoladoras. O socratismo, no 

entanto, é a negação da vida em sua essência (o dionisíaco); deste modo, a vontade, 

                                                         

14 NT, § 18, p. 106 (grifos do autor). 
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como vida, produz também sua própria negação – se a cristalização da lógica na 

cultura nasceu de uma tendência apolínea enrijecida ao extremo, isso se deve 

precisamente “conforme a proporção das mesclas” das ilusões que atuam como 

estimulantes, em que “Desses estimulantes compõe-se tudo o que chamamos de 

cultura”. As formas de cultura se apresentam, na dinâmica da vontade, como 

momentos, ou figuras nas quais certos ânimos da vontade alcançam a vigência, de 

maneira que a cultura grega trágica, anterior à Sócrates, é o momento em que a arte 

deu forma aos estados de ânimo mais originários da existência, em cuja sabedoria 

trágica a vida produzia um pessimismo afirmador. A partir do socratismo, o 

otimismo da razão acolhe estados de ânimo vindos da rejeição completa do 

dionisíaco, criando um modo de ser comedido em prazeres racionalistas.  Também 

o socratismo se agarra à vida, mas o faz sem o reconhecimento de sua essência 

irracional, negando essa essência.  

 

 

3 

 

Esse movimento, em que a vida se afirmava na arte trágica e depois passa 

ao declínio a partir de Sócrates, é um movimento que atravessa a humanidade 

ocidental15, de modo que o declínio da vida instaurado pelo socratismo alcança a 

modernidade, conforme nos diz Nietzsche: “Todo o nosso mundo moderno está 

preso na rede da cultura alexandrina e reconhece como ideal o homem teórico”16. O 

mundo moderno é o mundo da vigência do declínio em sua consumação máxima, 

em que o espírito científico alcança sua forma mais completa. A vigência do 

declínio é o esquecimento da tragédia. A ciência moderna aparece como o 

momento em que a crença na verdade é consumada como modo de ser da cultura 

ocidental. A ideia de que a ciência pode responder ao mistério da existência através 

de instrumentos de análise, que o método científico pode desvelar a natureza do 

mundo, que, em suma, o modo de interpretar a vida sob a ótica da ciência pode 

                                                         

15 Mais do que isso, Nietzsche trata de uma questão propriamente alemã, quanto a tentativa de ligar a 
cultura helênica à germânica, tendência associada a nomes como Winckelmann, Schiller e Goethe 
(cf. NT, § 20). Concentrar-nos-emos aqui, no entanto, na avaliação de Nietzsche tão somente quanto 
ao declínio da vida.   

16 NT, § 18, p. 106 (grifos do autor). 
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justificar a vida e até mesmo corrigi-la, alcança sua forma mais desnudada com a 

ciência moderna, imersa na ilusão metafísica da crença na verdade e otimismo da 

razão, em que o homem teórico aparece como o tipo ideal. 

Nesse domínio do tipo científico, a arte também é afetada, num sentido 

intensificado da clareza e explicação da obra, que aparece nos estudos e teorias da 

arte, e na figura do crítico de arte, além de, dentro dessa tendência de mensurar a 

arte pela razão, o público em geral comportar-se de modo analítico e crítico frente 

a um espetáculo artístico, sentando nas salas de teatro com 

 

pretensões meio morais e meio doutas, o crítico. Em sua esfera, tudo era 
até aqui artificial e estava apenas caiado com uma aparência de vida. O 
artista desempenhante já não sabia de fato por onde começar com um 
ouvinte assim, que se dava ares de crítico, e por isso espreitava inquieto, 
junto com o dramaturgo e o compositor de ópera, seus inspiradores, os 
últimos restos de vida desse ser pretensiosamente árido e incapaz de gozar. 
Mas é dessa espécie de “críticos” que se compunha até agora o público; o 
estudante, o escolar e até a mais inofensiva criatura feminina estavam já, 
sem o saber, preparados pela educação e pelos jornais para uma igual 
percepção de uma obra de arte.17 

 

Dessa forma, a metafísica racional, na forma da ciência na modernidade, 

significa não apenas o triunfo da ciência como crença na verdade e na 

penetrabilidade da razão na essência do mundo, mas, como cultura, essa metafísica 

quer dizer ainda que toda a orientação humana diante da vida só pode se efetivar 

sob o crivo da ciência e da razão, que o próprio olhar humano para a natureza 

mudou e a vida já não aparece da mesma maneira, a conexão granítica, inaudita, 

originária, foi rompida há muito. Em outras palavras, se os antigos observavam o 

trovão, o raio e a chuva como estado de ânimo da natureza, como por exemplo, 

tempestuosa, furiosa no horripilante bradar dos estrondos dos trovões e o cortante 

rajar dos raios, ou mesmo amistosa e acolhedora, nas chuvas leves que vitalizam a 

natureza e o solo, havia uma aura, uma presença naquele olhar que contemplava 

nos espíritos, nos deuses e na arte esse laço com as forças da natureza (physis); o 

homem moderno observa esse trovão e raio e chuva como reações físico químicas 

que produzem aquele som e aquele raio e entendem todo o ciclo da água que explica 

o cair da chuva, na mecânica das leis da natureza... O rio e a floresta, os bosques dos 

sátiros de Dionísio, não são mais ameaçadores, serenos ou misteriosos, eles não têm 

                                                         

17 NT, § 22, p. 131. 
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humor, mas são antes objetos, recursos naturais e fonte de energia para o domínio 

do homem sobre a terra. Nietzsche não adentra especificamente nesse tipo de 

discussão, mas assegura seu significado na passagem citada, através da relação com 

a arte na modernidade, em que esse olhar da razão, cirúrgico, higiênico e com 

cheiro de hospital, encara a arte como o crítico, de modo que esse olhar metódico 

já esteja internalizado no público que recebe essa forma de se relacionar com a arte 

e com a vida através dos instrumentos de cultura, isto é, “preparados pela educação 

e pelos jornais para uma igual percepção de uma obra de arte”. Este é propriamente 

o significado da modernidade mesma, como ápice da metafísica instaurada por 

Sócrates: que com a ciência moderna, foi retirado da natureza seus estados de ânimo. 

Resta assim, com Dionísio exorcizado, apenas o mundo e a vida instrumentalizados 

pela racionalidade científica, que ao arrancar as entranhas e o coração do mundo, 

passa a compreendê-lo como sem entranhas e sem coração. 

Mas, nessa mesma passagem, Nietzsche usa várias vezes expressões como 

“até aqui” e “até agora”, como que indicando que esta situação, esse olhar 

demasiado científico e demasiado esquecido da tragédia e do inaudito da vida, isso 

que em suma “era artificial e estava apenas caiado com uma aparência de vida”, não 

é algo fadado a ser para sempre, mas justamente um momento, um “até aqui”, como 

desenrolar de uma mescla de ilusões metafísicas da consideração socrática da vida. 

Essa consideração socrática, embora se presentifique como congelamento de um 

modo de ser que aboliu o dionisíaco, não indica o triunfo de uma permanência 

sobre o devir. 

 

 

4 

 

A metafísica socrática é essa força de permanência instaurada na cultura 

ocidental. Permanecer é não desaparecer, mas também não se transformar, e isso, 

na metafísica racional, implica não mudar seu modo de ser, isto é, não mudar a 

crença de que a razão pode alcançar a verdade e o sentido da vida. Se na metafísica 

da arte a força dionisíaca vem aniquilar as ilusões apolíneas, revelando a verdade 

em sua desmesura e extravagância, a metafísica racional, rejeitando o dionisíaco, 

está rígida o suficiente para não ser aniquilada, e fica entregue a si mesma. 
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Nietzsche entende, assim, que é justamente estando entregue a si mesma e seguindo 

seu próprio modo de ser, que a metafísica da razão irá alcançar o esgotamento. 

Nietzsche nos indica esse esgotamento aludindo à situação do homem moderno, 

conforme podemos notar no § 18 de O Nascimento da Tragédia: 

 

[...] o infortúnio que dormia no seio da cultura teórica começa 
paulatinamente a angustiar o homem moderno, e ele, inquieto, recorre, 
tirando-os de suas experiências, a certos meios a fim de desviar o perigo, 
sem que ele mesmo creia nesses meios; [...] é um triste espetáculo ver como 
a dança de seu pensar se precipita, anelante, sempre sobre novas figuras, a 
fim de abraçá-las, e depois, de súbito, volta a soltá-las horrorizada, [...] o 
homem teórico se assusta diante de suas consequências e, insatisfeito, não 
mais se atreve a confiar-se à terrível corrente de gelo da existência: 
angustiado, corre pela margem, para cima e para baixo. Já não quer ter 
nada por inteiro, inteiro também com toda a crueldade natural das coisas. 
A tal ponto o amoleceu a consideração otimista. Além disso, ele sente que 
uma cultura edificada sobre o princípio da ciência tem de vir abaixo, 
quando começa a tornar-se ilógica, isto é, a refugir de suas consequências. 
Nossa arte revela esta miséria universal: é inútil apoiar-se imitativamente 
em todos os grandes períodos e naturezas produtivos, é inútil reunir ao 
redor do homem moderno, para o seu reconforto, toda a “literatura 
universal”, e colocá-las no meio, sob os estilos artísticos e artistas de todos 
os tempos, para que ele, como Adão procedeu com os animais, lhe dê um 
nome: ele continua sendo, afinal, o eterno faminto, o “crítico” sem prazer 
nem força, o alexandrino, que é, no fundo, um bibliotecário e um revisor 
e que está miseravelmente cego devido à poeira dos livros e aos erros de 
impressão.18 

 

A razão, em seu próprio modo de ser socrático/científico, opera de modo 

crítico, no sentido de levar o pensamento às últimas consequências; levar às últimas 

consequências significa colocar o pensamento em crise, deixá-lo, afinal, em estado 

crítico, cujo resultado é o esgotamento. O esgotamento do homem teórico como 

tipo ideal quer dizer que o horizonte de possibilidades do tipo de racionalidade 

posta em marcha por Sócrates entra num processo de dissolução. Este processo é o 

movimento interno da própria racionalidade, anos-luz de distância do dionisíaco, 

e que nela mesma atua, realizando sua própria dissolução partindo de uma 

disposição crítica vinda de seu próprio interior, como o monstruoso daimon 

outrora emergia em Sócrates, todo o tipo teórico carrega no interior da metafísica 

uma inclinação para problematizar e interrogar aquilo que acabou de eleger como 

verdadeiro; esta disposição interna à própria racionalidade instaurada atua como o 

“infortúnio que dormia no seio da cultura teórica”. Esta racionalidade, na medida 

que busca a verdade, deseja pôr à prova as ideias e conformações de mundo que, a 

                                                         

18 NT, § 18, p. 108-110. (grifo do autor). 
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cada época, são tomadas por verdadeiras, num percurso que termina por esgotar as 

possibilidades de tomar algo por verdadeiro, de modo que “a dança de seu pensar 

se precipita, anelante, sempre sobre novas figuras, a fim de abraçá-las, e depois, de 

súbito, volta a soltá-las horrorizada”. A razão, devorando a si mesma, ergue de 

tempos em tempos, figuras para marcar com o signo da verdade, e tão logo as erga, 

imediatamente passa a interrogá-las e criticá-las, até poder descarta-las como falsas, 

retomando o movimento de investigação teórica que erguerá a próxima figura. A 

crença na verdade sustenta esse movimento e mantém de pé a metafísica, que de 

fato se mantém de pé enquanto consegue crer nas figuras que cria e na investigação 

que realiza.  

Mas o homem moderno é aquele que começa a suspeitar não apenas das 

figuras que ergue, mas da própria razão que as legitima; começa a entrever as 

consequências desse movimento, e o faz já porque esse processo está em 

esgotamento e não pode mais assegurar seus domínios. O homem moderno se 

angustia diante dos sinais desse esgotamento, de que talvez toda a busca pela 

verdade tenha sido em vão, que a crença na verdade é uma falsificação da vida, 

que, em suma, “ele sente que uma cultura edificada sobre o princípio da ciência 

tem de vir abaixo, quando começa a tornar-se ilógica”. Torna-se ilógica, pois não 

entrega o que promete, sequer entrega o que entrega, pois toda verdade posta é 

revelada como mera figura, engano; a razão as ergue como verdadeiras para em 

seguida dar-se conta de que não são. Ela quer abraçar as figuras, mas em seguida 

solta-as horrorizada.  

Acerca dessas figuras erguidas pela metafísica, cabe mencionar a filosofia, 

desde seu ímpeto socrático de crença na verdade, sobrepujando a arte no mundo 

helênico; a religião, tomando o divino como o verdadeiro; e a ciência, como forma 

nua e acabamento do ímpeto lógico-filosófico. Todas elas, pautadas na crença na 

verdade, entram em crise no seio do movimento crítico antes descrito. Nietzsche 

caracteriza o esgotamento da religião, por exemplo, na seguinte passagem: 

 

Quem ousará, diante de tais tempestades ameaçadoras, apelar, com ânimo 
seguro, para nossas pálidas e extenuadas religiões, as quais degeneram, em 
seus fundamentos, em religiões doutas: de tal modo que o mito, o 
pressuposto obrigatório de qualquer religião, acha-se paralisado em quase 
toda parte, e até nesse domínio conseguiu impor-se aquele espírito 
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otimista que há pouco tachamos de germe da destruição de nossa 
sociedade.19 

 
Nietzsche aponta o otimismo da razão como responsável pela degeneração 

das religiões modernas em religiões doutas, isto é, retomando o ponto central de 

seu argumento, da extirpação do mito e da força mítica da cultura em prol da 

racionalidade, de modo aqui que o mito encontra-se “paralisado em quase toda 

parte”, e uma religião não pode sobreviver sadia sem a força mítica pulsando nela. 

O fim desse pulsar mítico na religião a faz degenerar numa erudição analítica: quer-

se demonstrar o divino, compreendê-lo e até prová-lo por vias racionais. A teologia 

passa a dissecar Deus na frieza clínica da razão assim como o cientista disseca 

animais em laboratório. Frente a esse movimento, é impossível a religião se manter, 

e tão logo passe a operar sob os ditames da razão, é a razão mesma que irá descartá-

la como figura da verdade e introduzir a ciência, como figura mais desnudada da 

crença na verdade instaurada pelo socratismo. Nietzsche compreende a 

humanidade ocidental a partir de Sócrates como um único e mesmo movimento, 

que em diferentes momentos e diferentes figuras, opera pela permanência da 

crença otimista na verdade e nos progressos da razão. 

 

 

5 

 

Mas esse movimento, que devora a si mesmo através de sua própria força 

crítica e interrogatória, alcança o esgotamento, para Nietzsche, quando, tendo 

derrubado todas as figuras anteriores, precisa agora justificar-se como ciência, 

colocando a própria razão sob suspeita. Uma vez que razão passa a interrogar a si 

mesma, ela coloca para ela mesma finalmente a questão da veracidade da crença 

otimista da razão, isto é, a crença na verdade começa agora a suspeitar que a verdade 

não passa justamente de uma crença e que o otimismo seja uma ilusão que cobre o 

absurdo. Diante desse possível abismo, o homem moderno se angustia, e, 

lembrando a citação mencionada a pouco, o homem passa a recorrer a “certos meios 

a fim de desviar o perigo, sem que ele mesmo creia nesses meios”, então passa a se 

recobrir de erudição e se acercar de informações, como indivíduo culto e 

                                                         

19 Ibidem, p. 107, 108. 



Coletânea de textos do I Seminário Internacional “Nietzsche nos Pampas” |  267 

 

 

respaldado de toda uma cultura histórica e cheia de símbolos e grandes feitos que 

justificam sua posição como homem de conhecimento. Esse comportamento 

erudito é visto por Nietzsche como sinal decrépito da decadência da razão 

socrática, que agoniza em seu próprio operar, pois o homem moderno “continua 

sendo, afinal, o eterno faminto, o ‘crítico’ sem prazer nem força, o alexandrino, 

que é, no fundo, um bibliotecário e um revisor e que está miseravelmente cego 

devido à poeira dos livros e aos erros de impressão”. Enquanto o homem moderno 

“angustiado, corre pela margem, para cima e para baixo”, tateando entre os 

documentos e suas figuras da verdade, já aniquiladas pela crítica, alguns homens 

notáveis, afirma Nietzsche, levam em seu pensar essa crítica da razão sobre si 

mesma às últimas consequências, colocam-na em crise e reconhecem suas 

limitações, pondo fim àquela monstruosidade socrática que vigorou por milênios. 

Esses homens notáveis são Kant e Schopenhauer, em quem Nietzsche credita o fim 

do socratismo e a abertura para o retorno do sentimento trágico do mundo: 

 
A enorme bravura e sabedoria de KANT e de SCHOPENHAUER 
conquistaram a vitória mais difícil, a vitória sobre o otimismo oculto na 
essência da lógica, que é, por sua vez, o substrato de nossa cultura. Se esse 
otimismo, amparado nas aeternae veritatis [verdades eternas], para ele 
indiscutíveis, acreditou na cognoscibilidade e na sondabilidade de todos 
os enigmas do mundo e tratou o espaço, o tempo e a causalidade como 
leis totalmente incondicionais de validade universalíssima, Kant revelou 
que elas, propriamente, serviam apenas para elevar o mero fenômeno, obra 
de Maia, à realidade única e suprema, bem como para pô-la no lugar da 
essência mais íntima e verdadeira das coisas [...] Com esse conhecimento se 
introduz uma cultura que me atrevo a chamar trágica [...].20  

 
Nietzsche compreende assim que o otimismo da razão na essência da lógica 

compõe um arco que vai de Sócrates à Kant, sendo Kant aquele que revela os limites 

da razão, abrindo o horizonte do pensamento ocidental para uma cultura que 

Nietzsche se atreve a chamar de trágica. O otimismo, como envio do socratismo 

que se desdobra na história do pensamento, é assim o que está amparado nas 

verdades eternas, que acredita na “cognoscibilidade e na sondabilidade de todos os 

enigmas do mundo”; este modo de ser da razão perdurou no pensamento ocidental 

até, após erguer e descartar figura por figura, aparecer Kant já no mundo moderno, 

que, colocando a razão num tribunal, revelou que as verdades eternas “serviam 

apenas para elevar o mero fenômeno, obra de Maia, à realidade única e suprema, 

                                                         

20 NT, § 18, p. 108 (grifos do autor). 
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bem como para pô-la no lugar da essência mais íntima e verdadeira das coisas”. Ou 

seja, a constatação de Nietzsche é que Kant é o primeiro a perceber e mostrar que a 

razão não tinha esse caráter de cognoscibilidade e sondabilidade dos mistérios e da 

essência do mundo, mas, ao contrário, apenas elegia elevava os fenômenos, 

colocando-os no lugar da essência. Se, no entanto, o mundo fenomênico, a 

aparência, é colocado no lugar da essência, a morte da tragédia é o esquecimento da 

essência enquanto tal, e da relação íntima possível do humano com a essência do 

mundo. A metafísica da razão, a consideração lógica do mundo, é ela mesma esse 

esquecimento. Esquecido da essência, o homem passa a procurá-la na aparência e, 

com o auxílio da razão, elege suas figuras e seus fenômenos como mundo 

verdadeiro. Kant, ao mostrar que a razão só alcança os fenômenos, mas jamais a 

coisa em si, é, para Nietzsche, o primeiro sinal importante do fim da metafísica 

instaurada por Sócrates. A existência da ciência e da lógica não seria, assim, um 

problema em si mesmo, mas sim seu modo de ser que se posiciona em direção à 

essência, sem, no entanto, poder alcançá-la. A ciência, assim, é secundária, dirige-se 

à aparência, o essencial da vida é o que foi perdido com o fim da tragédia, e 

Nietzsche vê agora a chance de recuperar, como eixo fundamental da vida, a arte. 

Se a tragédia morreu por suicídio, com a tentativa de Eurípides melhorá-la 

esclarecendo o enredo, é dizível também que a metafísica da razão morre por 

suicídio, com Kant usando a razão para criticar a própria razão, até esta se mostrar 

inviável na busca pela essência e pela verdade absoluta. 

Schopenhauer é aquele que percebe a instância da vontade e a toma como 

coisa em si, como essência de toda a realidade. Se Kant circunscreve a razão como 

responsável por lidar apenas com o mundo fenomênico, a questão da essência fica 

inacessível à razão, sendo que apenas com Schopenhauer a essência se mostra, não 

na razão, mas no irracional. Em suma, para Nietzsche, o mérito de Kant é o de 

mostrar que a razão não alcança a essência do mundo, o mérito de Schopenhauer é 

o de abrir novamente o mundo humano para a essência esquecida desde Sócrates. 

Só assim ambos “conquistaram a vitória mais difícil, a vitória sobre o otimismo 

oculto na essência da lógica, que é, por sua vez, o substrato de nossa cultura”; essa 

vitória sobre o otimismo, então, é uma vitória sobre o substrato de nossa cultura, a 

cultura racionalista ocidental cujo ápice é a ciência. Vencer essa forma de cultura 

significa abrir a existência para uma superação da metafísica instaurada até então, 
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que Nietzsche acredita ser superada pelo aparecimento de uma nova cultura trágica. 

Schopenhauer devolve o pessimismo ao mundo, mostrando o absurdo da vontade 

que, cega e irracional, gera e despedaça as aparências em sua dinâmica própria21, mas 

esse pessimismo, para ser um pessimismo afirmador, precisa ainda sair da filosofia, 

pois Kant e Schopenhauer, rasgando o horizonte da razão, realizam essa abertura 

para a cultura trágica falando ainda no terreno da razão, na filosofia. Para 

Nietzsche, o espaço da tragédia é o espaço da música, e somente assim, ao falar de 

um renascimento da tragédia, aposta na música de Richard Wagner como a música 

que vai traduzir na modernidade o sentimento trágico da existência, tão comum 

aos gregos e onde a vida reencontra seu lar. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao escrever O Nascimento da Tragédia, Nietzsche tinha um problema em 

mãos: a metafísica ocidental, e entendia a metafísica como iniciada por Sócrates, 

encobrindo a presença do trágico no mundo. A elaboração da metafísica de artista 

é a resposta de Nietzsche contra a metafísica instaurada, conforme nos afirma 

Roberto Machado, quando aponta a metafísica de artista como “a criação de uma 

‘contradoutrina’, de uma contranoção, na luta contra a metafísica e a ciência”.22 

Assim, acreditamos que nossas questões, sobre o que significa o socratismo 

como acontecimento para a vida, e porquê a arte é uma necessidade diante desse 

acontecimento, se fazem importantes para discutir O Nascimento da Tragédia. 

Nietzsche quer combater a metafísica expressa na ciência e na cultura erudita de 

seu tempo, e em suas reflexões de juventude, só consegue expressar a superação da 

metafísica recorrendo também a uma metafísica, opondo à ciência de seu tempo, a 

                                                         

21 Embora haja muitas semelhanças entre a metafisica da Vontade de Schopenhauer e a metafísica da 
arte em Nietzsche, existem diferenças importantes entre elas, como por exemplo, a Vontade em 
Schopenhauer não é um estado de dor primordial como em Nietzsche, o sofrimento nasce, em 
Schopenhauer, do despedaçamento da Vontade em individuações, posto que em Nietzsche é a dor 
primordial do Uno que provoca o despedaçamento. Sobre essa e outras diferenças entre 
Schopenhauer e o jovem Nietzsche, cf. DIAS, Rosa Maria. A influência de Schopenhauer na 
filosofia de Nietzsche em O Nascimento da Tragédia. In: Cadernos Nietzsche, vol. 3. São Paulo: 
FFLCH/USP, 1997, p. 07-21. Cf. também LIMA, Marcio José Silveira. As Máscaras de Dioniso. 
filosofia e tragédia em Nietzsche. São Paulo: Discurso Editorial; Ijuí: Editora UNIJUÍ, 2006. 
(Sendas e Veredas / coordenadora Scarlett Marton). 

22 MACHADO, Roberto. Nietzsche e a Verdade. Op. cit. p. 43. 
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arte, como instância fundamental para a vida. Defende a experiência estética, pois 

entende que só a arte pode se relacionar com o dionisíaco e proporcionar uma 

experiência autêntica como aquilo que é granítico e inesgotável na vida. Seja no 

prazer ou na crueldade, no gozo ou no sofrimento, no terror e no êxtase, a arte 

abraça a finitude e o sem sentido da vida em seu âmago, gerando um consolo 

metafísico. Sem a arte, no entanto, a vida se petrifica na lógica, rejeitando o 

dionisíaco até transformar-se num deserto... O socratismo e seu profundo instinto 

lógico é o acontecimento que instaura essa desertificação da vida. A arte, então, é 

uma necessidade diante desse acontecimento, pois apenas ela pode trazer de volta 

a experiência autêntica com a vida em sua inteireza; para Nietzsche, só este contato 

com o dionisíaco pode revitalizar a cultura ressecada pela lógica, que, após esgotar-

se a si mesma, abre o horizonte humano para esta instância do sentimento trágico 

da existência.  

Apenas assim, com este olhar metafísico estético, podia Nietzsche 

reivindicar a arte e sobretudo a música. É sob este horizonte que o filósofo se 

dedica à arte, experimentando o que considera nocivo de uma racionalidade 

extremada, colocada como centro e modo absoluto de considerar o mundo. A 

metafísica de artista é, em suma, o modo de Nietzsche reivindicar, contra a estéril 

ciência de seu tempo, o lugar da arte como aquela que pode, como a embriaguez da 

primavera e a terra que dá leite e mel23, revitalizar o deserto, animar o vazio e a 

angústia moderna com um novo ânimo, encher de êxtase e beleza a frieza do 

cálculo, devolver ao homem a seriedade, mas também a paixão da vida, 

contagiando-se, a cada vez, com a alegria dionisíaca. 
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A DÉCADENCE DA ARTE EM NIETZSCHE 
 
 

Pedro Lucas Bonfá Vieira Ramos 
 
 
Resumo 
O presente trabalho tem como objetivo apresentar, na perspectiva nietzschiana, 
alguns aspectos da teoria da décadence, limitando-se ao seu embate com a arte do 
século XIX. Para realizar tal empreitada, nos detemos na terceira fase do filósofo e 
nos escritos do último ano de produção de Nietzsche. Com efeito, no período o 
autor faz uma investigação minuciosa de Richard Wagner, em O caso Wagner, de 
1888. Diante disso, no primeiro momento, a fim de introduzirmo-nos no 
procedimento genealógico-fisiológico por meio do qual o filósofo investiga a arte 
da décadence, destacamos alguns aspectos específicos do contexto histórico do 
conceito de ‘décadence’ no movimento literário francês da segunda metade do 
século XIX. Em seguida, a análise e os efeitos fisiopsicológicos causados pela 
música de Wagner, ilustrados por Nietzsche, forneceram a matéria prima para 
comparar a ‘melodia infinita’ de Wagner com a ‘música mediterrânea’ de Bizet, 
assim como, os sintomas e efeitos que repercutem na vida do indivíduo.  
 
Palavras-chave: Décadence. Wagner. Modernidade. Vida. Arte. 
 
 
 
Introdução    

 

Durante o inverno francês de 1883, o filósofo Friedrich Nietzsche viaja 

para Nice, uma cidade situada na Riviera francesa. A partir daí, o filósofo terá um 

contato mais íntimo com os escritores, intelectuais, psicólogos e fisiólogos 

franceses de sua época. A relação de Nietzsche com a cultura francesa foi de suma 

importância para a elaboração da sua filosofia da décadence. O espírito francês 

pulsava pela Europa. Diante desse contexto, assim escreveu Nietzsche em Para além 

do bem e do mal (1886):  

 
Ainda agora a França é a matriz da cultura mais espiritual e mais refinada 
da Europa, e elevada escola do gosto: mas é preciso encontrar essa “França 
do gosto”. Quem a ela pertence, permanece oculto – deve ser pequeno o 
número daqueles nos quais ela vive e vivifica, entre eles homens que não 
teriam muita robustez, em parte fatalistas, sombrios, doentes, em parte 
melindrosos e artificiais, homens tais que tem a ambição de se ocultar. 
Uma coisa é comum a todos eles: eles mantem os ouvidos fechados à 
delirante estupidez e ruidosa garrulice da burguesia democrática 
(NIETZSCHE, 2017, p. 254).   
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Os escritores franceses sempre fizeram parte das leituras do jovem 

Nietzsche. Mas foi a partir do fim do século XIX que os frutos da literatura 

francesa tiveram maior influência sobre sua filosofia da maturidade. Sendo assim, 

a porta de entrada para o desenvolvimento da sua teoria da décadence foram os 

ensaios de Paul Bourget1, especialmente os Ensaios de Psicologia Contemporânea e 

Novos ensaios de Psicologia Contemporânea2. Através desses textos, Nietzsche se 

depara com um novo mundo que lhe é revelado, o da décadence. Sendo assim, a 

capital francesa, a literatura do século XIX e a palavra décadence serão suas 

companheiras até seus últimos escritos.  

Como os textos de Bourget contribuíram para apresentar escritores e 

poetas que foram essenciais na formulação da teoria da décadence do filósofo 

alemão, uma breve abordagem da teoria da décadence de Bourget será elaborada 

como uma introdução para a teoria da décadence de Nietzsche. Com efeito, alguns 

aspectos da teoria da décadence de Bourget serão assimilados pelo filósofo alemão 

dentro do contexto de sua teoria da décadence fisiológica da arte. 

O crítico literário e romancista Paul Bourget era um estudioso da 

psicologia. Analisava a desordem da alma do homem e a desestrutura social de sua 

época por meio da literatura do fim século XIX. Em seus romances, analisava com 

rigor as paixões humanas, o que fez com que Bourget buscasse compreender como 

as obras literárias influenciavam no comportamento das pessoas e nas 

transformações da sociedade francesa do seu tempo. Nessa época, na Europa, 

segundo Bourget, existia uma náusea universal, pois uma certa melancolia e 

neurose pairavam pelo continente dos poetas e romancistas da décadence. Tais poetas 

                                                         

1 “Paul Bourget se tornou conhecido como crítico literário, mas acabou por se consolidar na história 
da literatura francesa como romancista e novelista. [...] No início de sua produção, enquanto crítico 
literário, Bourget se destacou pela publicação de uma série de artigos que tratavam de importantes 
aspectos da literatura do final do século XIX, publicados de 1881 a 1885 sob o título ‘Psicologia 
Contemporânea – notas e retratos’. Em 1883, os artigos sobre Baudelaire, Renan, Flaubert, Taine e 
Stendhal foram compilados e publicados nos Ensaios de Psicologia Contemporânea. Em 1885, segue-
se a publicação de mais seis artigos em um novo volume: Novos Ensaios de Psicologia Contemporânea - 
sobre Dumas Filho, Leconte de Lisle, os irmãos Goncourt, Turgueniev e Amiel” (ROMÃO, 2011, p. 
73-74). 

2 Marton (2014) assinala que “o primeiro volume se compõe dos cinco primeiros estudos que aparecem 
na Novuvelle revue, publicação bimestral dirigida Juliette Adam, e o segundo, dos cinco últimos. Em 
1889, quando da edição de suas Obras Completas pela editora Plon, Bourget reúne num único volume 
os dez estudos, revendo-os e complementando-os com apêndices para essa nova edição por ele 
considerada ‘definitiva’. Além dos Nouveaux essais de psychologie contemporaine, Paris, A. Lemere, 1886, 
Nietzsche possuía em sua biblioteca dois outros trabalhos de Paul Bourget: André Cornelis, Paris, 
A. Lemerre, 1887; e Éstudes et portraits, Paris, A. Lemerre, 1889” (MARTON, 2014, p. 219).      
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e romancistas, como já exposto em nota, foram escolhidos como exemplos por 

Bourget para evidenciar a multiplicidade de idiossincrasias literárias e os diferentes 

sintomas que se manifestavam por meio dessas obras por todo o continente. 

 
A prova disso é que, de um canto a outro da Europa, a sociedade 
contemporânea apresenta os mesmos sintomas, nuançadas segundo raças, 
dessa melancolia e desse desacordo. Uma náusea universal diante das 
insuficiências desse mundo revolta o coração dos Eslavos, dos Germanos 
e dos Latinos. Ela se manifesta nos primeiros pelo niilismo, nos segundos 
pelos pessimismos, em nós mesmos pelas solitárias e bizarras neuroses 
(BOURGET, 1920, p. 13).  

  

Nos dois ensaios de Bourget, os problemas característicos do cotidiano 

cosmopolita e da juventude parisiense da época eram o reflexo do desacordo entre 

os desejos humanos e a vida real que não o satisfazia. O tédio diante da vida causado 

pela crise na religião (catolicismo), pela ciência (positivismo), que não conseguia 

responder às falhas da religião, pela filosofia pessimista de Schopenhauer, que era 

consumida na época pelos franceses, e, sobretudo, pela poesia de Baudelaire que, 

segundo Bourget, causa alterações de vocabulário para as gerações futuras, foram 

o gatilho para a formulação da teoria da décadence do crítico literário francês. 

Segundo Bourget (1993), ele foi um dos primeiros a enxergar o retorno do mal do 

século, isto é, uma crise existencial que afetou os jovens franceses de 1830. Para ele, 

o romantismo foi fundamental para causar sentimentos de décadence coletivos, 

como melancolia, tédio e o vazio da vida que rodeava os jovens da época. “Eu creio 

ter sido um dos primeiros a assinalar esta retomada inesperada que chamávamos, 

1830, o mal do século” (BOURGET, 1920, p. 21).            

Com isso, Paul Bourget deixou uma teoria da décadence como herança para 

a sociedade moderna. Com o objetivo de fazer uma análise a partir de um estudo 

social da literatura do fim do século XIX, Bourget tinha o intuito de diagnosticar 

os efeitos nocivos que a literatura causava na sociedade de sua época. Os ensaios 

que tratavam da décadence, da sociedade e da literatura foram muitos, mas os Ensaios 

de Psicologia Contemporânea serão, sobretudo, um verdadeiro manifesto sobre a 

estética décadent moderna.  
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1- A DÉCADENCE FISIOLÓGICA DA MÚSICA DE WAGNER E SEUS 
EFEITOS NO CORPO 

 

Que Nietzsche e seus contemporâneos vivenciaram o fenômeno social e 

literário da décadence europeia do século XIX já está evidente. Mas a partir do 

inverno de 1887 e 1888, Nietzsche direciona a teoria da décadence de Bourget para 

uma nova perspectiva. O niilismo, o pessimismo, a anarquia e a falta de unidade 

que pairavam no cenário artístico da França do fim do século XIX serão 

diagnosticados por Nietzsche por meio da fisiologia da arte. O conceito de 

décadence será utilizado pelo filósofo alemão como sendo a causa que engendrou 

muitos males para o indivíduo e, por outro lado, como sinônimo de modernidade.  

É importante ressaltar que o pano de fundo da teoria da décadence 

nietzschiana se encontra no terreno da degeneração fisiológica, pois é a partir dessa 

época que ocorre o processo de patologização da filosofia de Nietzsche. Sendo 

assim, os questionamentos sobre a décadence no âmbito fisiológico contribuirão 

para desvendar os efeitos e os males que estes causam no homem. Em 1888, nas 

primeiras páginas de O Caso Wagner (1888), Nietzsche escreve: “O que me ocupou 

mais profundamente foi o problema da décadence” (NIETZSCHE, 2016, p. 9). 

Nietzsche reitera a reflexão de Bourget sobre a décadence. Sendo assim, 

torna-se claro que, para ambos, o todo da obra deve ser colocado em evidência, em 

detrimento da palavra ou da frase particular. Entretanto, na literatura da época 

vigorava exatamente o oposto, isto é, o livro em detrimento da página, a página em 

detrimento da frase e a frase em detrimento da palavra. Com essa mesma 

interpretação desagregadora e desarmoniosa na literatura, o filósofo alemão 

conduzirá sua análise para as composições de Richard Wagner.  Em uma carta para 

Carl Fuchs, escrita em 1886, ele expressa a influência de Paul Bourget em suas 

reflexões: 

 
A expressão wagneriana “melodia infinita” manifesta, da maneira mais 
charmosa, o perigo, a ruína do instinto e da boa-fé, da boa consciência. A 
ambigüidade rítmica, mediante a qual já não se sabe e nem se deve saber 
onde começa o rosto e termina o pescoço, consiste, sem dúvida alguma, 
num expediente artístico com o qual efeitos maravilhosos podem ser 
alcançados – o Tristão, por exemplo, é pródigo nisso -, mas, como sintoma 
de toda uma arte, ela é e continua a ser, apesar disso, o sinal de dissolução. 
A parte assenhora-se do todo, a frase da melodia, o instante do tempo (e 
também do tempo musical), o pathos do ethos ... Mas, isso é décadence, 
um termo que, tal como nos parece ser evidente, não deve rechaçar, mas 
apenas descrever algo. O seu Riemann é um sinal disso, assim como seu 
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Hans von Bülow e vós mesmos (NIETSZCHE apud BARROS, 2012, p. 
139-140). 
 

O compositor alemão deu destaque à frase em detrimento da melodia, deu 

ênfase às pequenas unidades. Deixou o todo obscuro por completo, ou quase sem 

nenhuma tonalidade. Seguindo esse mesmo movimento e aprofundando a crítica 

de Bourget, Nietzsche apresenta o compositor como um perfeito caso de análise da 

décadence fisiológica da arte e de toda uma época: a modernidade3. Através de 

manifestações de sintomas nocivos e doentios que reverberam no corpo, Wagner 

foi tomado como um caso, como referência para as interpretações nietzschianas. 

Mas o filósofo não pretendeu valer-se de sua relação pessoal com o compositor. Ele 

foi além. Utilizou-se, sim, do tipo psicológico e fisiológico de Wagner para 

designar o declínio da arte e da cultura ocidental da sua época. Para fins de estudo, 

nesse tópico abordar-se-á apenas o aspecto fisiológico do artista que se revela nas 

suas obras, como também os efeitos que sua arte engendra no corpo.    

Os processos fisiológicos que já se encontravam na teoria da décadence de 

Bourget serão potencializados e supervalorizados na elaboração da teoria da 

décadence fisiológica da arte de Nietzsche. “Que no estilo da décadence a parte se 

torna independente em relação ao todo, que se torna ‘soberana’, manifesta a falta 

de força organizadora. A censura da ‘incapacidade para as formas orgânicas’ 

constitui assim a principal objeção de Nietzsche contra a arte de Wagner” 

(MÜLLER-LAUTER, 1999, p. 14). Sendo assim, a estética em si será reduzida 

apenas às aplicações fisiológicas. Com isso, a décadence, a degeneração de uma obra 

de arte, neste sentido, é uma manifestação da décadence fisiológica no corpo, no 

organismo do indivíduo. Portanto, a patologia fisiológica abala o gosto do artista, 

repercutindo e transparecendo seu estado de décadence na sua obra.                

Dessa forma, embora Nietzsche tenha direcionado seu ataque a Wagner 

no âmbito estético, ele não se ateve somente a isso. Com efeito, o filósofo alemão 

se apropriou do recurso da fisiologia para retirar o véu que encobria o feitiço de 

Wagner. O encanto proporcionado pelos elementos da música do compositor 

alemão dominava toda a cultura da época no continente europeu. Na verdade, 

                                                         

3 “Nietzsche critica a modernidade ao longo de sua obra, desde os seus escritos de juventude, como 
ocorre com O Nascimento da Tragédia, mas sobretudo em seus últimos textos [...] nos tempos 
modernos, aponta Richard Wagner como a figura que encarna a decadência fisiológica. Ele mesmo 
vê na trilha wagneriana, mas, ao contrário do que se passa com o compositor, conforme afirma em 
Ecce Homo, utiliza os remédios mais adequados contra essa decadência” (SILVA JR, 2016, p. 307).   
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Richard Wagner pretendia dominar, e utilizava a música exatamente para este fim. 

“Também como músico ele foi apenas o que foi absolutamente: ele tornou-se 

músico, tornou-se poeta porque o tirano dentro dele, seu gênio de ator, a isso o 

obrigou. Nada se percebe de Wagner, enquanto não se perceba seu instinto 

dominante” (NIETZSCHE, 2016, p. 25).  

Sendo assim, o fenômeno estético estaria imbricado a fatores biológicos. 

“A estética se acha indissoluvelmente ligada a esses pressupostos biológicos: há uma 

estética da décadence, há uma estética clássica” (NIETZSCHE, 2016, p. 42). Com isso, 

pode-se, com todas as notas e cores, expandir os pressupostos fisiológicos e 

biológicos na moral, na religião, na filosofia, em um povo ou somente no 

indivíduo singular. A décadence fisiológica poderá, sem dúvida, revelar-se com toda 

sua força em diferentes facetas. E as condições fundamentais para que isso se 

efetive será a falta de unidade e a incapacidade de selecionar o que é favorável para 

a vida.     

De acordo com Nietzsche, Wagner não tem uma unidade interna na sua 

obra, pois existe nela um desregramento e uma falta de coesão e consistência. Nesses 

termos, haveria a presença de uma anarquia de estilo que o caracteriza como tendo 

uma instabilidade ótica, fazendo-o a todo momento mudar de estilo diante de suas 

óperas. “E como varia seu leitmotv!4 Que digressões raras e profundas” 

(NIETZSCHE, 2016, p. 14).   

Diante disso, em que consiste a décadence na arte e no artista? Toda 

expressão artística é fruto de impulsos décadents ou de acréscimo de potência. Esse 

aforismo esclarece o pensamento do filósofo:  

 
Basta! Basta! Receio que terão claramente reconhecido, sob esses traços 
alegres, a sinistra realidade – um quadro de um declínio da arte, um 
declínio também do artista. Esse último um declínio de caráter, poderia 
talvez ser expresso provisoriamente com esta fórmula: o músico agora se 
faz ator, sua arte se transforma cada vez mais num talento para mentir. 
Terei a oportunidade (num capítulo da minha obra principal que levará o 
título de “Fisiologia da estética”) de mostrar mais detalhadamente como 
essa metamorfose geral da arte em histrionismo é uma expressão de 
degenerescência fisiológica (mais precisamente, uma forma de 

                                                         

4 Coelho assinala sobre apropriação de Wagner pelo leitmotiv: “seus motivos passam por processos 
extremamente sutis e variados de desenvolvimento, decomposição e recomposição, combinação e 
transformação, visando a dar ao ouvinte uma compreensão mais profundas das motivações 
psicológicas e das estruturas narrativas. Já que as divisões dos atos em números ou cenas deixaram 
de existir, Wagner utiliza, para balizar as diversas etapas da ação e organizar o conjunto das ideias 
discutidas no drama. O que antes se referia apenas a um personagem ou situação, passa a ter ligações 
em diversos níveis, com todas as camadas do drama” (COELHO, 2011, p. 233-234). 
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histerismo), tanto quanto cada corrupção e fraqueza da arte inaugurada 
por Wagner: por exemplo, a instabilidade da sua ótica, que obriga (a todo 
instante) a mudar de posição diante dela. Nada se compreende de Wagner, 
ao distinguir nele somente um arbitrário jogo da natureza, um capricho e 
um acaso. Ele não era um gênio “incompleto”, “desafortunado”, 
“contraditório”, como já foi dito. Wagner era algo perfeito, um típico 
décadent, no qual não há “livre-arbítrio”, cada feição tem sua necessidade. 
Se algo é interessante em Wagner, é a lógica com que um defeito 
fisiológico progride passo a passo, de conclusão em conclusão 
(NIETZSCHE, 2016, p. 22-23). 

  

O tipo5 de Wagner não se esgota em meros fenômenos estéticos pois, como 

já foi destacado, ele exalta e exala um instinto niilista passivo6 e o transforma em 

música, fazendo o mesmo com o cristianismo e com toda expressão de religião com 

traços de décadence. “Não se refuta o cristianismo, não se refuta uma doença dos 

olhos. Combater o pessimismo como uma filosofia foi o apogeu da estupidez 

erudita” (NIETZSCHE, 2016, p. 43). Sua música, encrustada no declínio fisiológico, 

contribui para a patologia de outros modos de atividades da existência, 

promovendo um quadro clínico degradante que atinge todo o continente e, por 

conseguinte, toda uma era. É o caso da Europa e da modernidade. 

 
Que na Alemanha as pessoas se enganem a respeito de Wagner não me 
surpreende. O contrário me surpreenderia. Os alemães prepararam para si 
um Wagner que podem venerar: eles jamais foram psicólogos, são gratos 
por compreender mal.  Mas que também em Paris as pessoas se enganem a 
respeito de Wagner! Lá, onde são psicólogos mais que tudo! E em São 
Petersburgo, onde suspeitam coisas de que nem mesmo em Paris se tem 
ideia! Como Wagner deve ter afinidade com a décadence europeia em geral, 
para não ser percebido por ela como décadent! Ele pertence a ela: é seu 
protagonista, seu maior nome... (NIETZSCHE, 2016, p. 22-23). 

  

Portanto, isso é válido para toda expressão de décadence (artística, 

filosófica, social ou política). O compositor alemão corrompe e, ao mesmo tempo, 

atrai para si um rosário de exaustos. Segundo o filósofo alemão: “Colocá-lo nas 

nuvens é honrar a si mesmo. – Pois o fato de não lhe oporem resistência já é, em si, 

                                                         

5 “No último ano de produção filosófica, Nietzsche ressaltou a polaridade entre os ‘tipos’, 
notadamente entre Dioniso e o Crucificado, entre o tipo superior e o ‘último homem’. O tipo 
superior não tem de lutar apenas contra as resistências externas e contra a decadência, mas tem de 
triunfar na luta por hierarquizar seus impulsos” (FREZZATTI JR., 2016, p. 396).          

6 “O niilismo passivo, ‘sensação profunda do nada’ (FP XIII, 11[228]), exprime o declínio da vontade 
de poder. Na sua forma extrema traduz um sentimento de angústia: percebemos que o mundo não 
corresponde aos esquemas mediante os quais o interpretávamos, que o mundo não vale o que 
pensávamos que valia, donde o desânimo, a paralisia, a sensação generalizada de “para quê” e da 
inutilidade de todos os objetivos que tínhamos propostos para nós mesmos. Trata-se, pois, de um 
niilismo do declínio, do esgotamento, de uma forma de imersão no pessimismo e no sentimento 
inibidor da vacuidade de tudo: nada tem valor, nada vale a pena” (WOTLING, 2011, p. 49-50).     
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um sinal de décadence. O instinto está debilitado. O que se deveria evitar, atrai. Leva-

se aos lábios o que conduz rapidamente ao abismo” (NIETZSCHE, 2016, p. 18).    

Nota-se como Nietzsche expressa, ao máximo, sua atenção aos estados 

fisiológicos do artista. No entanto, o filósofo de O Anticristo vai além. Wagner, 

com suas idiossincrasias fisiológicas nocivas para qualquer cultura, transfere sua 

exaustão para seus ouvintes. Ao levar sua música para seus espectadores ele está, 

automaticamente, contaminando-os. É por meio da própria experiência que 

Nietzsche manifesta os efeitos causados pela música wagneriana. 

 
O ator Wagner é um tirano, seu pathos derruba qualquer gosto, qualquer 
resistência. - Quem possui tal força persuasiva nos gestos, quem, senão ele, 
vê os gestos tão seguramente antes de tudo? A maneira como pathos 
wagneriano retém seu fôlego, o não-querer-livrar-se (sic) de um 
sentimento extremo, a aterradora demora em estados em que já instantes 
já sufoca! (NIETZSCHE, 2016, p. 22-23). 

  

Nesta medida, o filósofo alemão sente os estímulos degradantes da música 

oferecida por Wagner. Especificamente nos textos sobre a fisiologia da arte, 

Nietzsche enfatiza sua interpretação da obra wagneriana como extremamente 

nociva para a saúde. O compositor é apresentado não como um homem, mas como 

um símbolo da degenerescência da arte, sobretudo, uma degeneração fisiológica. 

“Eis o ponto de vista que destaco: a arte de Wagner é doente. Os problemas que ele 

põe no palco – todos problemas de histéricos -, a natureza convulsiva dos seus 

afetos, sua sensibilidade exacerbada, seu gosto que sempre exigia temperos sempre 

mais picantes” (NIETZSCHE, 2016, p. 19).  

 

 
2- A MÚSICA MEDITERRÂNEA DE BIZET E A MELODIA INFINITA DE 
WAGNER 

 

Dito isso, “em 27 de outubro de 1881, no teatro Paganini, em Gênova, 

Nietzsche assistiu pela primeira vez Carmen” (IORIO, 2012, p. 214). A partir desse 

momento, o filósofo alemão encontra uma música antagônica à música 

wagneriana. O entusiasmo sentido por Nietzsche foi tão arrebatador que o fez 

redigir uma carta ao seu amigo, o músico Peter Gast:  

 
Urra! Amigo! Novamente conheci uma coisa boa, uma ópera de François 
Bizet (quem é?): Carmén (sic). Ouvi-a como a uma novela de Meremée, 
brilhante, forte, aqui e ali emocionante. Um verdadeiro talento francês 
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da ópera cômica, em nenhum momento desorientado por Wagner, ao 
contrário, um verdadeiro discípulo de Hector Berlioz. Algo assim, eu não 
considerava possível! Parece-me que os franceses estão num caminho bem 
melhor em termos de música dramática; e deram um passo adiante dos 
alemães em um aspecto fundamental: a paixão não é, para eles, algo a ser 
buscado além (como, por exemplo, em todas as paixões na obra de Wagner) 
(eKGWB/BVN – 1881, 172 apud IORIO, 2012, p. 215).              

  

Com a forte contribuição de Bizet, Nietzsche teve mais elementos para 

reagir contra a décadence da música de Wagner. Sendo assim, Bizet torna-se a 

antinomia de Wagner, de modo que é com a obra-prima Carmen que o tipo 

antagônico da décadence se apresentará como estratégia do filósofo dionisíaco 

contra a música de Wagner. A música de Bizet, para os ouvidos do filósofo, soará 

leve, polida e refinada, uma obra que expressa uma cultura aperfeiçoada pelo seu 

estilo inteligente e sofisticado. Logo no início de O Caso Wagner, Nietzsche avulta 

a importância daquilo que considera ser uma música perfeita: “Como uma obra 

assim aperfeiçoa! Tornamo-nos nós mesmos ‘obra prima’. – Realmente, a cada vez 

que ouvi Carmen, eu parecia ser mais filósofo, melhor filósofo do que 

normalmente creio” (NIETZSCHE, 2016, p. 11).  

Fazendo de Bizet o oposto de Wagner, Nietzsche utiliza-se da música do 

compositor francês para se contrapor à do alemão pela carência de coesão e de 

unidade interna que caracterizam suas composições. Então, ele expõe seus dois 

personagens colocando uma lente de aumento em tipos antagônicos:  

 

Cinco horas sentado: primeira etapa da santidade! - Posso acrescentar que 
a orquestração de Bizet é quase a única que ainda suporto? Essa outra 
orquestração atualmente em voga, a wagneriana, brutal, artificial e 
“inocente” ao mesmo tempo, e que assim fala simultaneamente aos três 
sentidos da alma moderna – como é prejudicial essa orquestração 
wagneriana! Eu a denomino “siroco”. Um suor desagradável me cobre de 
repente. O meu tempo bom vai embora (NIETZSCHE, 2016, p. 11).                                                

  

Nesse mesmo sentido, Nietzsche direciona sua atenção aos dois 

compositores na obra O Caso Wagner. Mas, como filósofo e músico, ele mesmo 

registra sua devoção pela música de Bizet. Valendo-se de imagens metafóricas para 

se referir às obras do compositor de Carmen, o pensador alemão destaca a 

sensibilidade de uma obra que condiciona mais poder para o ouvinte. Para ele, este 

é um sintoma de uma arte em ascendência que exprime uma beleza e uma alegria 

meridional. 
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Essa música é alegre, mas não uma alegria francesa ou alemã. Sua alegria 
é africana; ela tem a fatalidade sobre si, sua felicidade é curta, repentina, 
sem perdão. Invejo Bizet por isso, por haver tido a coragem para esta 
sensibilidade, que até agora não teve idioma na música cultivada na 
Europa – essa sensibilidade mais meridional, mais morena, mais 
queimada...Como nos fazem bem as tardes brônzeas da sua felicidade [...]. 
Finalmente o amor, o amor traduzido em natureza! (NIETZSCHE, 2016, 
p. 12-13).                                                      

 

O que Nietzsche exige de uma obra é seu poder de criação, de leveza e de 

persuasão. Essa exigência ele encontra na música do compositor francês por 

diagnosticar que ela causa um sentimento de acréscimo e de saúde, tornando o 

espírito livre7, mais filosófico, radicalmente oposta à opera de Wagner que é anti-

filosófica. Os impulsos humanos são atrofiados pela música wagneriana, seus 

estímulos são décadents e impossibilitam os pensamentos mais livres, que são os que 

promovem a criação. “De que sofro, quando sofro do destino da música? Do fato 

de que a música foi despojada de seu caráter afirmativo, transfigurador do mundo, 

de que é música de décadence e não mais a flauta de Dioniso...” (NIETZSCHE, 2017, 

p. 96).   

“A flauta de Dioniso” é para Nietzsche um instrumento contra o 

esgotamento dos sentidos proporcionados pela música de Wagner. Esta é 

demasiadamente antagônica à música libertadora e transfiguradora de Bizet. Esse 

outro tipo de música (de Bizet) é digna de um filósofo, pois é nela que o amor se 

encontra no seu momento mais sublime. “Não o amor de uma “virgem sublime”! 

[...]. Mas o amor como fado, como fatalidade, cínico, inocente, cruel – e 

precisamente nisso natureza”! (NIETZSCHE, 2016, p. 13).  

Esse amor é filosófico e o seu modelo será a condição para uma criação 

que unifique as diferenças. Uma obra de arte que nasceu sob estas condições, 

segundo a concepção nietzschiana, é única, e sua magnitude, diante das outras, 

causará um impacto no seu receptor que promoverá sua educação e seu 

desenvolvimento8 cultural, seja como indivíduo, seja como cidadão. 

                                                         

7 “A relação com a crença é que constitui o cerne da noção de espírito livre. O espírito subjugado se 
caracteriza por sua necessidade de certeza, de fixidez e de estabilidade. A liberdade de espírito, ao 
contrário, define-se pela independência [...] e designa a capacidade de se livrar da autoridade dos 
valores em vigor (a começar pela verdade ou, ainda, o que Nietzsche chama as ‘ideias modernas’: a 
supervalorização da compaixão e a condenação da hierarquia) e de interrogá-los – logo, a capacidade 
de viver com valores diferentes, inversos até. Por isso é que o espírito livre é frequentemente 
representado pelas imagens do aventureiro ou do explorador” (WOTLING, 2011, p. 34).               

8 “O desenvolvimento pode ser considerado o próprio vir-a-ser: tornar-se algo a definir e assim 
sucessivamente. O ser humano, como todo ser vivo, não tem uma meta, mas tem desenvolvimento, 
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- Uma tal concepção do amor (a única digna de um filósofo) é rara: ela 
distingue uma obra de arte entre mil. Pois na média os artistas fazem 
como todos, ou mesmo pior – eles entendem mal o amor. Também Wagner 
o entendeu mal. Eles acreditam ser desinteressados do amor, por querer o 
benefício de outro ser, às vezes contra o benefício próprio. Mas em troca 
desejam possuir o outro ser.... Nisso nem mesmo Deus é exceção 
(NIETZSCHE, 2016, p. 13).                                                                    

  

O sentido, em particular, para aprendizagem e desenvolvimento do ser 

humano, segundo Nietzsche, é a audição. Ouvir uma música refinada e excelente 

é, sobretudo, muito custoso, pois “é mais fácil fazer música ruim do que música 

boa” (NIETZSCHE, 2016, p. 20). Portanto, aprender é laborioso. Não é a proporção, 

a quantidade que Nietzsche pretende para o desenvolvimento humano, mas a 

beleza. “[O belo pertence a poucos]. [...] O belo tem seus espinhos: nós o sabemos. 

Logo, para que beleza? Por que não o grandioso, o elevado, o gigantesco, o que 

move as massas? – Repito: é mais fácil ser gigantesco do que belo; nós o sabemos” 

(NIETZSCHE, 2016, p. 20).  

Logo, amar e ouvir fazem parte de um todo. Por meio da escuta musical, 

essa união íntima proporcionará o desenvolvimento contínuo que implica na 

manutenção do crescimento cultural do indivíduo. Em quase toda história da 

humanidade, com exceção da época trágica dos gregos, a música era somente uma 

experiência estética direcionada para o entretenimento. Assim, o filósofo trágico 

expõe: “eu vi no conhecimento trágico o mais belo luxo de nossa cultura, sua mais 

preciosa, mais nobre, mais perigosa espécie de esbanjamento, mas ainda seu luxo 

permitido, graças à sua opulência” (NIETZSCHE, 2016, p. 20).  

Dito isso, a música tem um lugar de destaque, de modo que, mesmo posta 

de lado para o crescimento e para a beleza de uma civilização, ela foi o apêndice da 

vida.  Em Nietzsche contra Wagner, ele escreve: 

 
Em todas as artes que crescem no solo de determinada cultura, a música 
aparece como a última planta, talvez porque é a mais interior e, portanto, 
a que chega mais tarde – no outono, no fenecer da cultura que lhe é 
própria. Somente na arte dos mestres holandeses a alma da Idade Média 
achou sua ressonância derradeira – sua arquitetura sonora é a irmã 
póstuma, porém legitima do gótico. Somente na música de Händel 
ressoou o melhor na alma de Lutero e dos que lhe eram aparentados, o 

                                                         

ou seja, sua pretensa finalidade, seu pretenso ponto final, não é mais importante que qualquer ponto 
de sua trajetória de desenvolvimento. Ele se dá sem razão ou télos, até mesmo de uma forma 
antagonista, regressiva ou circular em torno de um ponto” (FREZZATTI JR., 2016, p. 183-184).     
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traço judaico-heroico que deu a Reforma um traço de grandeza – o Velho 
Testamento tornado música, não o Novo. (NIETZSCHE, 2016, p. 54).                                                                               

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Segundo o autor de A Gaia Ciência (1882), é fundamental que amemos a 

música, a melodia. Amar uma música implica, primeiro, aprender a ouvi-la. Então, 

isto supõe que tenhamos paciência e boa vontade para o que é inicialmente 

estranho. Temos que tratá-la como uma amante que nos faz falta se for embora. 

Não podemos nos distanciar completamente das coisas amadas, e assim também 

ocorre com a música. Para Nietzsche, uma música que tenha o desejo de dominar 

tem um período muito curto de vida, pois ela tem raiz em solo pantanoso, onde 

sua cultura se encontra doente, décadent. Nas palavras do filósofo: “Talvez a nossa 

música recente, embora domine e anseie dominar, tenha tão só um breve período à 

sua frente: pois ele se originou de uma cultura cujo solo afunda rapidamente – uma 

cultura dentro em pouco afundada” (NIETZSCHE, 2016, p. 54).  

Assim, para que tenhamos uma cultura semeada em solo fértil e com 

sintomas de força mais elevada, rica de uma abundância de vida que transborda por 

toda a civilização, o aforismo 334 de A Gaia Ciência, que reproduziremos na 

íntegra, por sua beleza, será necessário não somente para a música, mas para que o 

indivíduo se torne o que ele é.   

 

É preciso aprender a amar. – Eis o que sucede conosco na música: primeiro 
temos que aprender a ouvir uma figura, uma melodia, a detectá-la, 
distingui-la, isolando-a e demarcando-a como uma vida em si; então é 
necessário empenho e boa vontade para suportá-la, não obstante sua 
estranheza, usar de paciência com seu olhar e sua expressão, de brandura 
com o que nela é singular: enfim chega o momento em que estamos 
habituados a ela, em que a esperamos, em que sentimos que ela nos faria 
falta, se ela faltasse; e ela continua a exercer sua coação e sua magia, 
incessantemente, até que nos tornamos seus humildes e extasiados 
amantes, que nada mais querem do mundo se não ela e novamente ela. – 
Mas eis que isso não nos sucede apenas na música: foi exatamente assim 
que aprendemos a amar todas as coisas que agora amamos. Afinal sempre 
somos recompensados pela nossa boa vontade, nossa paciência, equidade, 
ternura para com que é estranho, na medida em que a estranheza tira 
lentamente o véu e se apresenta como uma nova e indizível beleza: - é a 
sua gratidão por nossa hospitalidade. Também quem ama a si mesmo 
aprendeu por esse caminho: não há outro caminho. Também o amor há 
que ser aprendido (NIETZSCHE, 2019, p. 196).              
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Portanto, a música deve ser tratada da mesma forma que tratamos as coisas 

amadas, adquiridas com nossas vivências. Isto deve ser feito porque ela evoca 

sentimentos que elevam o estado fisiopsicológico e causa prazer9, sendo este um 

sentimento de superioridade distinto do tipo vivenciado por indivíduos medíocres, 

comuns e vulgares. No entanto, mesmo a princípio nos parecendo extraordinária e 

estranha, no processo de cultivo a música se tornará um espírito livre para os 

espíritos de peso10 que estavam abdicando da vontade de viver. Submetendo-se ao 

que é pernicioso e negativo para sua existência, o indivíduo se torna tacanho e 

intolerante consigo mesmo. Sendo assim, o espírito de peso se contrapõe à leveza e 

à alegria, que são os combustíveis para o caminho de uma vida saudável e 

abundante.  

É certo que a arte, para Nietzsche, tem origem no caos, mas o artista não 

poderá jamais ficar preso a este impulso artístico. Na concepção do filósofo, 

Wagner permaneceu no caos, demonstrou ser incapaz de ultrapassá-lo. A 

incapacidade do compositor alemão de produzir uma obra artística que eleve a 

vontade de potência não alterou a busca de Nietzsche por uma música que fosse o 

oposto da wagneriana, que eleve sua capacidade de crescimento fisiopsicológico e, 

principalmente que tenha forma e seja ordenada. Com Bizet o problema foi 

solucionado, de modo que o encontro do filósofo com sua música aconteceu de 

forma tão magnânima que assim ele enfatiza tal momento:  

 

Esta música é maliciosa, refinada, fatalista: no entanto permanece popular 
– ela tem o refinamento de uma raça, não de um indivíduo. É rica. É 
precisa. Constrói, organiza, conclui: assim é o contrário do pólipo na 
música, a “melodia infinita”. Alguém já ouviu num palco entonações mais 

                                                         

9 “Em Assim falava Zaratustra, Nietzsche afirma, [...] que o prazer é ‘mais profundo’ que a dor e o 
sofrimento, pois quer a perenidade de tudo. A renúncia de si no asceta, fisiologicamente 
considerada, é uma tentativa de combater o ímpeto das paixões e o desprazer que o domina através 
do auto hipnose” (MARTON, 2016, p. 342).              

10 “Nietzsche introduz a figura do espírito de peso em Assim falava Zaratustra e dela trata sobretudo 
nesse livro. Na primeira parte do livro, o espírito de peso vem personificar os que julgam que a vida 
é um fardo pesado demais para se suportar; para combatê-lo, Zaratustra lança mão do riso. Na 
segunda parte para lutar contra seu principal adversário, o protagonista recorre à dança, sua fiel 
companheira. Na terceira parte, na seção intitulada ‘Da visão e enigma’, Zaratustra entabula um 
diálogo com seu arqui-inimigo acerca do eterno retorno do mesmo, entre eles se trava uma luta de 
vida e morte, em que vencerá aquele que tiver a coragem de aceitar em todas as suas consequências 
o pensamento de que tudo retorna um número infinito de vezes. Na seção que leva o título ‘Do 
espírito de peso’, enquanto este apregoa a ideia de que a vida sempre foi, é e será um pesado fardo, 
Zaratustra a ele opõe seus ensinamentos e, dentre eles, o de que não deve furtar-se a fazer 
experimentos com o pensar” (MARTON, 2016, p. 202).           
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dolorosamente trágicas? E a maneira como são obtidas! Sem caretas! Sem 
falsificação! Sem a mentira do grande estilo! – Por fim: esta música trata 
o ouvinte como pessoa inteligente e até como músico – e também nisso é 
o oposto de Wagner, que, seja o que mais for, era o gênio mais descortês 
do mundo (NIETZSCHE, 2016, p. 11).                             

 

A capacidade de conferir direção e criar um seguimento aos seus esboços 

particulares é característica de artistas que têm a facilidade de aperfeiçoar uma 

obra, fazendo dela uma obra-prima pela sua forma e pelo seu movimento rítmico, 

gerando uma experiência temporal em seu ouvinte para que ele não sofra de uma 

intoxicação que cause paralisia, torpor e embotamento do espírito e do corpo. Essas 

sensações proporcionadas pela arte (no caso, a de Wagner) são equiparadas às 

sensações causadas pelo uso de narcóticos. 

Portanto, as experiências vividas são fundamentais para o 

aperfeiçoamento do ser humano. Sendo assim, Bizet forneceu a condição para que 

Nietzsche se aperfeiçoasse. “Mas ainda: eu me torno um homem melhor, quando 

esse Bizet me persuade. E também um músico melhor, um ouvinte melhor. É 

possível se escutar ainda melhor? Eu enterro meus ouvidos sob essa música, eu ouço 

a sua causa” (NIETZSCHE, 2016, p. 12). Ouvindo a causa da música, o autor de 

Nietzsche contra Wagner presencia o nascimento de uma obra que induz os 

pensamentos mais livres. Nota-se, nesses termos, que a visão foi o sentido humano 

que sempre esteve presente em qualquer compreensão filosófica, o que demonstra 

que o conflito entre música e filosofia já estava estabelecido desde muito antes de 

Nietzsche.  
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O PROCEDIMENTO GENEALÓGICO DE NIETZSCHE 
 
 

Leovan Morais Rodrigues Neto 
 
 

Resumo 
Este breve escrito pretende analisar filosoficamente como o procedimento 
genealógico nietzschiano é estruturado. Para tal, a reflexão que segue é dividida 
em dois momentos, dos quais o primeiro será destinado à análise dos principais 
elementos estruturantes do raciocínio genealógico de Nietzsche, abordando seu 
pressuposto, sua metodologia, os instrumentos metodológicos utilizados, o 
paradigma no qual o argumento está sustentado e a sua crítica filosófica do valor 
dos valores morais. No segundo momento, buscamos esclarecer como o referido 
procedimento foi utilizado pelo filósofo do martelo para pensar o aparecimento 
dos valores morais e seu desenvolvimento. 
 
Palavras-chave: Nietzsche. Genealogia. História. Valores. Moral. 
 
 
 
INTRODUÇÃO 

 

Polêmico, severo e contundente, o pensamento filosófico de Friedrich 

Nietzsche (1844-1900) ocupa um lugar de destaque na tradição filosófica ao 

desenvolver uma crítica da moral e costumes ocidentais desde o seu primeiro 

escrito, O nascimento da tragédia, datado de 1871, obra que configuraria a sua 

primeira transvaloração dos valores, como sugere o próprio filósofo1. Entretanto, 

é a partir de Humano, demasiado humano (1878) que Nietzsche adota uma perspectiva 

naturalista para pensar sobre os sentimentos morais, marcando não só uma 

separação de sua filosofia com Schopenhauer e Wagner, mas também uma 

diferença entre a filosofia metafísica e a sua filosofia histórica, “que não pode mais 

conceber como distinta da ciência natural, o mais novo dos métodos filosóficos” 

(Humano, demasiado humano, 1, trad Paulo César de Souza2.). Aurora, livro 

publicado em 1881, neste cenário, carrega uma mudança metodológica, pois é neste 

livro que Nietzsche efetiva “uma investigação e crítica dos preconceitos morais, 

mais do que uma simples pesquisa da história dos sistemas éticos, procura conhecer 

as condições e circunstâncias em que eles surgiram e se desenvolveram” (DIAS, 

                                                         

1 Crepúsculo dos Ídolos, o que devo aos antigos, 5, trad.Paulo César de Souza. 
2 A partir de então, usaremos “trad. PCS” para indicar as traduções de Paulo César de Souza. 
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2014, p. 223-224.), marcando uma análise pré-genealógica da moral, principalmente 

com o desenvolvimento da tese da eticidade do costume. Será, sobretudo, após a 

escrita de Assim Falou Zaratustra (1885) que Nietzsche desenvolve uma análise do 

valor dos valores morais e, efetivamente, o projeto da Transvaloração de todos os 

valores. Transvalorar, neste aspecto, significa, segundo Marton (2009, p.75), “antes 

de mais nada, suprimir o solo a partir do qual os valores até então foram 

engendrados. Aqui, Nietzsche espera realizar obra análoga à dos iconoclastas: 

derrubar ídolos, demolir alicerces, dinamitar fundamentos”. E ainda: 

 
Transvalorar é, também, inverter os valores. Aqui, Nietzsche conta 
realizar obra análoga à dos alquimistas: transforma em “ouro” o que até 
então foi odiado, temido e desprezado pela humanidade. É deste ângulo 
de visão que denuncia o idealismo e reivindica a efetividade. (...) 
Transvalorar é, ainda, criar novos valores. Aqui, Nietzsche pretende 
realizar uma obra análoga à dos legisladores: estabelecer novas tábuas de 
valores. É desta perspectiva que concebe a filosofia. (Marton, 2009, p.77-
78.) 

  

Por isso, compreendemos que a genealogia nietzschiana, construída 

enfática e detalhadamente da obra Genealogia da Moral (1887), deve ser vista como 

elemento central para compreender o projeto nietzschiano de transvaloração dos 

valores, pois a genealogia filosófica de Nietzsche configura como “uma 

investigação naturalista das origens da moralidade, em continuidade de métodos e 

resultados com a melhor ciência de sua época.” (ITAPARICA, 2018, p.26.), podendo, 

assim, ser percebida como a base do projeto filosófico “maduro” do autor.  

Este breve escrito pretende analisar filosoficamente como o procedimento 

genealógico nietzschiano é estruturado. Para tal, a reflexão que segue é dividida 

em dois momentos, dos quais o primeiro será destinado à análise dos principais 

elementos estruturantes do raciocínio genealógico de Nietzsche, abordando seu 

pressuposto, sua metodologia, os instrumentos teóricos utilizados, o paradigma no 

qual o argumento está sustentado e a sua crítica filosófica do valor dos valores 

morais. No segundo momento, buscamos esclarecer como o referido procedimento 

utilizado pelo filósofo do martelo para pensar o aparecimento dos valores morais 

e seu desenvolvimento. 
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1- O PROCEDIMENTO GENEALÓGICO 

 

O procedimento genealógico é desenvolvido por Nietzsche em sua 

maturidade, na chamada “terceira fase” de seu pensamento3, na qual o filósofo vai 

desenvolver seu projeto de Transvaloração dos valores. Neste cenário, no prólogo 

à obra Genealogia da Moral, escrita em 1887, o filósofo alemão vai apresentar a 

estrutura do seu procedimento genealógico, “uma chave hermenêutico-

metodológica sem a qual o acesso à filosofia moral nietzscheana e sua proposta de 

transvaloração de todos os valores torna-se praticamente inacessível” 

(AZAMBUJA, 2013, p.127). Neste trecho do livro, Nietzsche vai afirmar que a 

temática pensada para o seu escrito polêmico é a “origem [Herkunft] dos nossos 

preconceitos morais” (GM, prólogo, 2, grifo do autor, trad. PCS.), a qual ganhou 

sua expressão primeira e provisória a partir da obra Humano, demasiado humano. O 

estabelecimento de um diálogo com livro escrito na segunda metade da década de 

1870 corrobora com a sustentação de que o procedimento genealógico nietzschiano 

é composto por um elemento central de sua filosofia, o projeto de naturalização 

da moral4, algo que ganha ênfase, na Genealogia da Moral, com a “narrativa” sobre 

mudança da percepção do filósofo alemão sobre a origem do mal: 

 

De fato, já quando era um garoto de treze anos me perseguia o problema 
da origem do bem e do mal: a ele dediquei, numa idade em que se tem “o 
coração dividido entre os brinquedos e Deus”, minha primeira brincadeira 
literária, meu primeiro exercício filosófico – quanto à solução que 
encontrei então, bem, rendi homenagem a Deus, como é justo, fazendo-o 
Pai do mal (...). Por fortuna logo aprendi a separar o conceito teológico do 
moral, e não mas busquei a origem do mal por trás do mundo. Alguma 
educação histórica e filológica, juntamente com um inato senso seletivo 
em questões psicológicas, em breve transformou meu problema em 
outro(...) (GM, prólogo, 3, grifos do autor trad. PCS) 

 
 

A passagem de uma “brincadeira de criança” para um projeto maduro 

reafirma, metaforicamente, uma nova exigência para pensar o tema, uma exigência 

que separe a teologia-metafísica da moral, deixando esta última sob a observação 

naturalista e imanente, pensada sob um viés histórico e filológico, isto porque 

                                                         

3 A chamada terceira fase da obra de Nietzsche é compreendida a partir do livro V da Gaia Ciência. 
Não buscamos, com esta afirmação, fazer uma divisão fixa da extensa produção literária de 
Nietzsche, mas adotamos uma divisão puramente metodológica. 

4 ITAPARICA, 2013, p.58. 
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naturalismo, no compreender de Nietzsche, “corresponde a um tipo de 

metodologia filosófica, na qual as forças do tornar-se serão convocadas para 

redescrever e explicar todos os aspectos da vida, incluindo formações culturais, 

mesmo a emergência de construções aparentemente antinurais do ‘ser’.” (HATAB, 

2010,, p.23).  

Michel Foucault, em seu artigo Nietzsche, a genealogia e a história, 

compreende que o ponto de partida de Nietzsche não é a busca da origem dos 

valores morais [Ursprung] – isto é, uma origem metafísica, em estado de perfeição 

–, mas sim uma busca pela proveniência [Herkunft] e pelo ponto de surgimento 

[Entestehung] destes valores, pois a pesquisa da proveniência seria uma agitação do 

que era visto como estático, fragmentando o que era pensado unido, captando um 

caráter heterogêneo daquilo que era visto em conformidade consigo mesmo, 

enquanto a análise do ponto de surgimento observaria os diversos pontos de 

submissão, o jogo de dominações existentes no desenvolver de alguma determinada 

coisa. Foucault (2019, p.82-83.) compreende, a partir disso, que a 

 

história, genealogicamente dirigida, não tem por fim reencontrar as raízes 
de nossa identidade, mas, ao contrário, se obstinar em dissipá-la; ela não 
pretende demarcar o território único de onde viemos, essa primeira pátria 
à qual os metafísicos prometem que retornaremos; ela pretende fazer 
aparecer as descontinuidades que nos atravessam.  

 
O que é complementado por Leiter (2014, p.135, tradução nossa): 

 

Na genealogia da moral, a intenção dele [Nietzsche] é uma 
crítica não positiva, e ele está preocupado precisamente em 
quebrar a corrente da transmissão dos valores demonstrando 
que o valor ou o significado do objeto genealógico é 
descontínuo no tempo por duas razões: primeiro, porque 
não há valor unitário ou transferência de significado do 
ponto de origem para o objeto contemporâneo; e, segundo, 
porque há mais do que um ponto de origem.5  

 

                                                         

5 In the genealogy of morality, his aim is critical not positive, and he is concerned precisely to break 
the chain of value transmission by showing tha the value or meaning of genealotical object is 
discontinous over time for two reasons: first, because there is no unitary value or meaning 
transferred from point of origin to contemporany object; and, second, because there is more than 
one point of origin. 
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Nietzsche vai estabelecer, então, em seu projeto genealógico, uma nova 

tarefa que jamais foi vista na tradição filosófica ocidental6: “necessitamos de uma 

crítica dos valores morais, o próprio valor desses valores deverá ser colocado em questão”, 

o que só pode ser feito, continua o filósofo, a partir de “um conhecimento das 

condições e circunstâncias nas quais nasceram, sob as quais se desenvolveram e se 

modificaram” (GM, prólogo, 6, grifos do autor, trad. PCS).  

Além da observação da história dos valores morais, percebe-se que há uma 

novidade no procedimento nietzschiano: estabelecer uma crítica do valor dos 

valores morais. Para tal, é necessário que o filósofo do Zaratustra estabeleça um 

paradigma, um critério extramoral, sob o qual os valores morais serão avaliados. 

Será escolhida, então, a vida, pois nenhum juízo de valor acerca da vida pode ser 

verdadeiro, já que “o valor da vida não pode ser estimado. Não por um vivente, pois 

ele é parte interessada, até mesmo objeto de disputa, e não juiz; e não por um morto, 

por um outro motivo.” (CI, O problema de Sócrates, 2, grifos do autor, trad. PCS).  

O filósofo alemão compreende, a partir disso, que todas as noções que 

foram estabelecida sobre a vida devem ser percebidas como sintomas7, as quais serão 

avaliados por uma fisiopsicologia, que  

 

pode ser entendida como a análise da relação que as produções humanas 
estabelecem com a vida. Livre de concepções morais, ou seja, da noção de 
bem e mal absolutos, a investigação nietzscheana não considera as 
produções humanas boas ou más, mas sintomas da dinâmica de impulsos 
do organismo que as produz. (FREZZATTI, 2008, p.304.)  

 
 

Nas palavras do filósofo do martelo, podemos apreender que: 

 

Toda a psicologia, até o momento, tem estado presa a preconceitos e 
temores morais: não ousou descer às profundezas. Compreendê-la como 
morfologia e teoria da evolução da vontade de [potência], tal como faço 
– isto é algo que ninguém tocou sequer em pensamento: na medida em 
que é permitido ver, no que foi até agora escrito, um sintoma do que foi 
até silenciado. (ABM, 23, trad. PCS) 

 

                                                         

6 A Gaia Ciência, 345.  
7 Crepúsculo dos ídolos, Moral como antinatureza, 5. 
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A fisiopsicologia nietzschiana, percebemos, vai ser sustentada numa 

compreensão de vida enquanto vontade de potência, enquanto força8, como 

destaca o filósofo do martelo: 

 

Onde encontrei seres vivos, encontrei vontade de (potência); e ainda na 
vontade do servente encontrei a vontade de ser senhor. (...) apenas onde há 
vida há vontade: mas não vontade de vida – eis o que te ensino – vontade 
de [potência]! (ZA, II, Da superação de si mesmo, trad. PCS). 

 
 

Mas não só a vida poderia ser vista como vontade de potência, mas também 

tudo que existe no mundo: 

 

O mundo visto de dentro, o mundo definitivo e designado conforme o 
seu “caráter inteligível” – seria justamente “vontade de potência”, e nada 
mais. (ABM, 36, trad. PCS) 

 
 

Ademais, destacamos a importância da filologia no procedimento 

nietzschiano, afinal, como afirmado acima, esta é uma ferramenta necessária para 

a construção da genealogia. Nietzsche compreende que a filologia deve ser 

entendida como “a arte de ler bem – ser capaz de ler fatos sem falseá-los com 

interpretação, sem perder a cautela, paciência, a finura, no anseio de compreensão” 

(AC, 52, grifos do autor, trad. PCS), sendo caracterizada pela preservação dos textos 

e estabelecimento dos textos, necessária para o desenvolvimento científico: “A 

ciência inteira ganhou continuidade e estabilidade apenas quando a arte da boa 

leitura, isto é, a filologia, atingiu seu apogeu.” (Humano, demasiado humano, 270, 

trad. PCS). 

Com isto em vista, a genealogia nietzschiana pode ser compreendida como 

uma análise histórico-crítica dos valores morais ocidentais. Uma análise cujo 

“objetivo é percorrer a imensa, longínqua e recôndita região da moral – da moral 

que realmente houve, que realmente se viveu – com novas perguntas, com novos 

olhos...” (GM, prólogo, 7, trad. PCS), como ressalta Machado (2017, p.86): 

 

Em suma, insurgindo-se contra a tendência de considerar ‘o valor desses 
valores como dado, como real, como além de todo questionamento, a 

                                                         

8 “Um quantum de força equivale a um mesmo quantum de impulso, vontade, atividade – melhor, 
nada mais é senão este mesmo impulso, este mesmo querer e atuar (...)” (GM, I, 13, grifos do autor, 
trad. PCS) 
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genealogia tem por objetivo pôr em questão o próprio valor desses valores 
pelo conhecimento das condições de seu nascimento, desenvolvimento e 
modificação. Contra as hipóteses metafísicas no azul, a cinza história 
genealógica do que realmente existiu formula seu problema: ‘Em que 
condições o homem inventou os juízos de valor bom e mal? E que valor 
eles têm?’ São signos de declínio ou de plenitude da vida? 

 
 

O caráter naturalista da genealogia, cujo paradigma é a vida, a coloca, 

como podemos verificar, numa posição de rompimento com a observação da 

tradição filosófica de caráter metafísico. A partir de um pressuposto histórico, 

munido de ferramentas que indicam a evolução dos conceitos morais (neste caso, a 

história e a filologia) e que evidenciam o valor presente nas tábuas de valores 

morais existentes (neste caso, a fisiologia e a medicina), a genealogia abre o caminho 

para que todas as ciências colaborem com o filósofo na resolução do problema do 

aparecimento dos valores, com a determinação da hierarquia destes. 

  

2- A ANÁLISE GENEALÓGICA DOS VALORES MORAIS 

 

Um encontro intelectual, em Sorrento, de Nietzsche com o filósofo e 

grande amigo – pelo menos por um espaço de tempo – Paul Rée, fez com que viesse 

à luz não só o livro Humano, demasiado humano, mas também a obra A origem dos 

sentimentos morais (1877), escrita pelo então amigo do filósofo do martelo cuja tese 

sobre o tema homônimo ao título possui fortes indícios de uma filosofia 

utilitarista de concepções naturalistas. Inspirado em autores como Darwin e 

Lamarck, Paul Rée entende que os valores nascem a partir da distinção das ações 

entre altruístas e egoístas. 

 

As ações egoístas, que acontecem à custa dos outros, foram originalmente 
censuradas por causa de seu dano; as ações altruístas foram originalmente 
louvadas por sua utilidade. Depois, as primeiras foram censuradas por si 
mesmas, e as últimas louvadas por si mesmas. (Rée, 2018, p.60)  

 
 

Após entrar em contato com texto do antigo amigo, Nietzsche recebe um 

primeiro impulso para divulgar as suas hipóteses sobre a procedência da moral9, a 

qual busca substituir, ao menos, a improvável tese de Paul Rée por uma mais 

                                                         

9 Genealogia da moral, prólogo, 4, trad. PCS. 
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provável. Isto porque o filósofo do Zaratustra vai encontrar uma falha nos 

chamados genealogistas ingleses: a falta de sentido histórico.  

 

Todo respeito, portanto, aos bons espíritos que acaso habitem esses 
historiadores da moral [os chamados psicólogos ingleses]! Mas 
infelizmente é certo que lhes falta o próprio espírito histórico, que foram 
abandonados precisamente pelos bons espíritos da história! Todos eles 
pensam, como é velho costume entre os filósofos, de maneira 
essencialmente a-histórica: quanto a isso não há dúvida. O caráter tosco de 
sua genealogia da moral se evidencia já no início, quando se trata de 
investigar a origem do conceito e do juízo ‘bom’. ‘Originalmente’ – assim 
eles decretam – ‘as ações não egoístas foram louvadas foram louvadas e 
consideradas boas por aqueles aos quais eram feitas, aqueles aos quais eram 
úteis; mais tarde foi esquecida essa origem do louvor, e as ações não 
egoístas, pelo simples fato de terem sido costumeiramente tidas como 
boas, foram também sentidas como boas – como se em si fossem algo 
bom.’”(Genealogia da Moral, I, 2, grifos do autor, trad. PCS.) 

 
 

“O caminho certo”10 encontrado por Nietzsche, a partir da visão 

genealógica, evidencia uma pesquisa histórica em diversos povos, fazendo com que 

fossem destacados traços que regularmente foram vistos em conjunto. As diversas 

avaliações morais observadas remetem  

 

à mesma transformação conceitual – que, em toda parte, “nobre”, 
“aristocrático”, no sentido social, é o conceito básico a partir do qual 
necessariamente se desenvolveu “bom”, no sentido de “espiritualmente 
nobre”, “aristocrático”, de “espiritualmente bem-nascido”, 
“espiritualmente privilegiado”: um desenvolvimento que sempre corre em 
paralelo àquele outro que faz “plebeu”, “comum”, “baixo” transmutar-se 
finalmente em “ruim”. (GM, I, 4, trad. PCS.)  

 
 

As palavras, os usos dos termos, então, levam Nietzsche à afirmação de que 

a moral, em sua origem mais primitiva, não leva em consideração o caráter da ação, 

se esta é egoísta ou altruísta – esta divisão, seria, no entender do autor, um “contra-

senso psicológico” (EH, por que escrevo tão bons livros, 5, trad. PCS) –, mas sim os 

indivíduos que as formaram. No caso da primeira afirmação e valoração moral, a 

valoração nobre, designa o sentimento de superioridade diante do plebeu, 

reafirmando não só a posição social ocupada, mas também às suas características 

físicas e, principalmente, seu traço comportamental, seu traço de caráter. Nietzsche 

destaca, neste âmbito que os 

                                                         

10  Genealogia da moral, I, 4, trad. PCS. 
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juízos de valor cavaleiros-aristocráticos têm como pressuposto uma 
constituição física poderosa, uma saúde florescente, rica, até mesmo 
transbordante, juntamente com aquilo que serve à sua conservação: 
guerra, aventura, caça, dança, torneios e tudo que envolve uma atividade 
robusta, livre, contente. (GM, I, 7, trad. PCS.) 

 
E ainda que: 

 

É óbvio que as designações morais de valor, em toda parte, foram 
aplicadas primeiros a homens, e somente depois, de forma derivada, a 
ações: por isso é um grave equívoco, quando historiadores da moral 
partem de questões como “por que foi louvada a ação compassiva?”. O 
homem de espécie nobre se sente como aquele que determina valores, ele 
não tem necessidade de ser abandonado, ele julga: ‘o que me é prejudicial, 
é prejudicial em si’, sabe-se como único que empresta honra às coisas, que 
cria valores. Tudo que conhece de si, ele honra: uma semelhante moral é 
glorificação de si. (ABM, 260, grifos do autor, trad. PCS)  

 
O homem nobre valora, em termos nietzschianos, honrando a si mesmo e 

tudo aquilo que conhece de si, afastando o que é diferente, possuindo o signo de 

sua felicidade em sua própria vivência, a partir de um sentimento específico: o 

páthos da distância, como é destacado pelo filósofo alemão na Genealogia da Moral: 

 

O páthos da nobreza e da distância, como já disse, o duradouro, 
dominante sentimento global de uma elevada estirpe senhorial, em sua 
relação com a estirpe baixa, com um ‘sob’ – eis a origem da oposição ‘bom’ 
e ‘ruim’. (GM, I, 2, grifo do autor, trad. PCS.)  

 
Os nobres são caracterizados por Nietzsche como aqueles cuja sociedade 

sempre elevou o tipo homem11, isto porque – Nietzsche ressalta – a marca social dos 

nobres é uma estrutura hierárquica, a qual, a partir do páthos da distância, 

constituiu um constante aumento pela dominação no interior de sua alma, a 

elaboração de estados remotos, elevados e abrangentes. O filósofo alemão vai 

afirmar, neste sentido, que estes nobres possuem uma característica dupla: uma 

perante seus iguais; outra, perante os plebeus. No que concerne à sua relação com 

os iguais, a figura do nobre cavaleiro vai assumir uma postura de respeito, de dever 

entre seus pares. Enquanto isso, fora de seu “ambiente” de iguais, o nobre exerce o 

seu domínio com violência, com a liberação da vontade potência. Desta liberação 

de forças em relação àquele subordinado, o nobre passa a ser visto como um 

bárbaro, como uma ave de rapina de volta à selva.  

                                                         

11 Além do bem e do mal, 257, trad. PCS. 
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O nobre, nesses termos, é visto enquanto aquele cuja sociedade foi 

fundante do Estado. Nietzsche traz, então, uma compreensão de que o Estado “não 

nasce de um acordo entre iguais [ideia proposta pelos contratualistas], mas de uma 

imposição de fortes sobre fracos”12, da dominação das bestas louras13 sobre os fracos. 

Nietzsche destaca que o começo dos nobres, concomitantes ao princípio do Estado 

foi constituída da seguinte forma: 

 

Homens de uma natureza ainda natural, bárbaros em toda terrível 
acepção da palavra, homens de rapina, ainda possuidores de energias de 
vontade e ânsias de poder intactas, arremataram sobre raças mais fracas, 
mais polidas, mais pacíficas, raças comerciantes ou pastoras, talvez ou 
sobre culturas antigas e murchas, nas quais a derradeira vitalidade ainda 
brilhava em reluzentes artifícios de espírito e corrupção. A casta nobre 
sempre foi, no início, a casta de bárbaros: sua preponderância não estava 
primeiramente na força física, mas na psíquica – eram os homens mais 
inteiros (o que em qualquer nível significa também ‘as bestas mais inteiras’ 
–). (ABM, 257, grifos do autor, trad. PCS) 

 
 

A formação do Estado ocupa, no procedimento genealógico de Nietzsche, 

uma posição fundamental, pois a partir deste movimento de formação social, o 

homem foi transformado em um animal que é capaz de prometer, ou seja, no meio 

social, o desenvolvimento do homem foi marcado pelo surgimento da memória. A 

memória, então, no compreender do filósofo do martelo não é uma característica 

primeira do animal homem. A força que ocupa um lugar primário no ser humano 

é o esquecimento, entendido como uma força “inibidora ativa, positiva no mais 

rigoroso sentido, graças à qual o que é por nós experimentado, vivenciado, em nós 

acolhido, não penetra mais em nossa consciência, no estado de digestão”14. Com a 

inibição da força do esquecimento pela (força da) memória, o homem foi 

transformado em um animal responsável, em um animal consciente e capaz de 

comunicação, como destaca Marton (2009, p.179): 

 

                                                         

12 MELO NETO e SANTOS, 2018, p.50. 
13 Com o uso deste termo, achamos necessário fazer duas observações. O termo besta loura é utilizado 

por Nietzsche para designar os nobres enquanto dominantes, mas o grupo destas bestas não é 
“fisicamente loura”, apenas. O filósofo do martelo compreende que os nobres podem ser a “nobreza 
romana, árabe, germânica, japonesa, heróis homéricos, vikings escandinavos” (GM, I, 11, trad. PCS). 
Outrossim, no que se refere ao uso do termo bestas louras, Lawrance Hatab (2010, p.62) afirma que 
é “certamente possível que a ‘besta loura’ seja a própria escolha retórica de Nietzsche para incorporar 
as virtudes da vitalidade nobre.” 

14 Genealogia da moral, II, 1, trad. PCS. 
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Ela [consciência] não faz parte da existência do indivíduo enquanto tal, 
mas surgindo de sua relação com o meio, remete àquilo que nele há de 
gregário. O mesmo ocorre com a linguagem: também ela tem origem na 
vida em coletividade. Começando a viver gregariamente, os indivíduos 
têm necessidade de fixar uma designação das coisas, cujo uso seja válido 
de maneira uniforme. E impõem a todos os membros do grupo a 
obrigação de empregar as designações usuais estabelecidas por convenção.  

 
 

A formação e desenvolvimento da consciência no meio gregário, no 

entanto, são caracterizados como processos de práticas de extrema violência do 

homem contra outro homem a partir da eticidade do costume, que pode ser 

entendida como “obediência ao costume”15, como obediência à tradição na qual o 

ser humano está inserido. A sobreposição dos costumes em relação ao indivíduo é 

a marca da camisa de força social pela qual o ser humano teve de “vestir” para 

tornar-se um animal confiável. Mas este processo foi longínquo, árduo e banhado 

a sangue.  

Este longo processo pelo qual a humanidade passou para a formação da 

memória16 remonta às relações mais primordiais do comércio, uma relação de 

compra e venda, uma relação de credor e devedor, em síntese, uma relação de 

dívida, a partir da qual originou-se a culpa17. Foi a partir da compreensão de que o 

dano causado por uma dívida poderia ser pago com castigo que, na humanidade, 

determinou a culpa. O filósofo do Zaratustra leva em consideração, para comparar 

a equivalência entre a dívida material e o castigo a fundamentação de que: “Ver-

sofrer faz bem, fazer-sofrer mais bem ainda”18. Com esta equivalência, serão 

entrelaçados, pelo menos, três interligações das relações entre credor e devedor, 

como destaca Itaparica (2012, p.30): 

 

Em um primeiro momento, ela [a relação jurídica de credor e devedor] é 
transferida para a relação entre indivíduo e a própria comunidade, que 
pune aqueles que dela se desviam. Depois, entre os membros de uma 
comunidade constituída e seus antepassados fundadores. Os descendentes 
se sentem em dívida para com aqueles que propiciaram as vantagens da 
segurança e comodidade que a sociedade oferece: daí a prática de ritos em 

                                                         

15 Aurora, 9, trad. PCS.  
16 Destacamos a posição de Oswaldo Giacoia Júnior (2014, p.45) sobre a importância da memória no 

processo de formação do homem: “A memória constitui, portanto, a base do poder alcançado pelo 
animal humano diante das potências aterradoras da natureza, em outras palavras, a base 
fisiopsicológica de seu trato com o ominoso, com a técnica que corresponde a esse nível de poder e 
domínio: a magia da dominação mimética.” 

17 Nietzsche vai utilizar como base argumentativa o termo Schuld, que remete tanto à dívida quanto à 
culpa. 

18 GM, II, 6, trad. PCS. 
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homenagem aos antepassados. Em um terceiro momento, os antepassados 
e o sentimento de dívida para com eles tomam uma dimensão que eles são 
divinizados: a dívida deve ser constantemente retribuída pelos mais 
diversos rituais religiosos. 

 

Posto isso, destacamos que há, pelo menos, duas instâncias para a 

compreensão de consciência nesta discussão nietzschiana, ambas interligadas entre 

si. A primeira é a consciência enquanto possibilidade de identificar um 

comportamento aceito no meio social e um comportamento suprimido neste meio. 

Esta primeira instância para pensar a consciência é descrita como a memória 

gravada a partir da violência e do castigo no homem. A segunda ideia de 

consciência apresentada não é formada (necessariamente) através do castigo, mas 

sim através da origem do Estado: a má consciência (consciência de culpa). Nietzsche 

descreve que a má consciência é uma doença, mas uma doença necessária, a qual “o 

homem teve de contrair sob a pressão da mais radical das mudanças que viveu – a 

mudança que sobreveio quando ele se viu definitivamente encerrado no âmbito da 

sociedade e da paz”19, ou seja, a consciência de se sentir culpado surge no ser 

humano com a formação – como foi posto anteriormente – do Estado, a partir da 

efetivação da violência exercida do Estado, isto é, da violência exercida por  

 

um bando de bestas louras20, uma raça de conquistadores e senhores, que, 
organizada guerreiramente e com força para organizar, sem hesitação 
lança suas garras terríveis sobre uma população talvez imensamente 
superior em número, mas ainda informe e nômade.” (GM, II, 17, trd. PCS.)  

 
O que é complementado por Hatab (2010, p.114): 

 

Os instintos inconscientes da vida e de uma condição mais selvagem 
tiveram de ser sacrificados para a organização social e um reflexo mais 
consciente do funcionamento de sua ordem. Todavia, Nietzsche alega 
que os instintos mais antigos por poder e luta contra o perigo não 
desapareceram de fato quando a vida se tornou mais segura na sociedade. 
Essas forças simplesmente foram interiorizadas e abriram o novo 
panorama da psique (...). 

 
 

O exercício da violência do homem é dirigido, agora, contra ele próprio, 

isto porque ainda há uma vontade de potência ativa dentro deste indivíduo que 

                                                         

19 GM, II, 16, trad. PCS. 
20É fundamental ressaltar que os nobres não possuem a má consciência (GM, II, 17, trd. PCS.), mas sem 

eles, esta doença não teria nascido nos grupos de plebeus.  
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sofre da má consciência, há uma busca por expansão, mas o redirecionamento do 

prazer natural da crueldade existente é voltado contra o homem. É a partir desta 

interiorização da vontade, da construção de um indivíduo impotente que 

conseguimos conceber a posição da segunda dupla da moral: a moral dos escravos.  

A moral escrava nasce em um grupo de nobres, um grupo com 

características singulares, um grupo de “híbridos de doença e vontade de (potência) 

fundadores da religião”21: o sacerdote ascético. Este grupo de nobres engendra sua 

valoração moral a partir de uma inversão e negação de tudo aquilo que é 

característica da aristocracia guerreira, ou seja, tudo aquilo que afirma a vida. 

Impotentes, sem força suficiente para enfrentar a nobreza guerreira, os sacerdotes 

conseguiram encontrar a sua forma de vingança através de reviravolta de caráter 

intelectual, uma revolta contra a maneira guerreira de existir, a partir da primeira 

transvaloração dos valores. O filósofo de Zaratustra encontra o povo desta 

transvaloração dos valores guerreiros: os judeus. 

 

Os judeus – um povo “nascido para a escravidão”, como diz Tácito, e com 
ele todo mundo antigo, “o povo eleito entre as nações”, como eles mesmos 
dizem e creem – os judeus realizaram este milagre da inversão dos valores, 
graças ao qual a vida na Terra adquiriu um novo e perigoso atrativo por 
alguns milênios – os seus profetas fundiram “rico”, “ateu”, “mau”, 
“violento” e “sensual” numa só definição, e pela primeira vez deram 
cunho vergonhoso à palavra “mundo”. Nesta inversão dos valores (onde 
cabe utilizar “pobre” como sinônimo de “santo” e “amigo”) reside a 
importância do povo judeu: com ele começa a rebelião escrava da moral. 
(ABM, 195, grifos do autor, trad. PCS) 

 
 

Entretanto, o filósofo do martelo não afirma uma essencialização da 

cultura de Israel, não a considera como uma cultura escrava por si. Nietzsche 

compreende que a história do povo de Israel é a história da desnaturalização dos 

valores naturais, dos valores afirmadores da vida, já que o período anterior da 

revolução escrava da moral era marcado por uma grande afirmação da imanência, 

sobretudo com a figura divina de Javé, cujos cultos expressavam dois âmbitos de 

autoafirmação de um povo, a partir da gratidão pelos acontecimentos que os 

levaram ao topo e pelo ciclo anual das estações e da agricultura22. Apenas com a 

sobreposição da figura sacerdotal é que as relações humanas foram falsificadas, 

                                                         

21 Ecce Homo, prólogo, 4. 
22 AC, 25, trad. PCS. 
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foram destituídas de respeito pela tradição e pela realidade histórica, além da 

tradução religiosa do passado do povo, como destaca Nietzsche: 

 

Os sacerdotes realizaram esse milagre da falsificação, cujo documento é 
boa parte da Bíblia: com inigualável desprezo por toda tradição, por toda 
realidade histórica, traduziram em termos religiosos o próprio passado de 
seu povo, ou seja, fizeram dele um estúpido mecanismo salvador, de culpa 
em relação a Javé e castigo, de devoção a Javé e recompensa. (AC, 26, grifos 
do autor, trad. PCS.) 

 
 

Nietzsche afirma, neste cenário, que os sacerdotes utilizaram à maneira 

pela qual o meio social foi construído para a efetivação da sua vingança, já que 

houve uma interpretação da dor, do sofrimento daqueles que sofrem da má 

consciência: o tipo escravo23. A partir do ideal ascético, o sacerdote consegue 

atribuir um sentido para a vida dos sofredores24, consegue com que eles sejam 

transformados em seu rebanho, um rebanho que necessita de um líder, que 

necessita de fé, pois a  

 

fé é sempre mais desejada, mais urgentemente necessitada, quando falta 
vontade: pois a vontade é, enquanto afeto de comando, o decisivo 
emblema de soberania e da força. Ou seja, quanto menos sabe alguém 
comandar, tanto mais anseia por alguém que comande, que comande 
severamente – por um deus, um príncipe, uma classe, um médico, um 
confessor, um dogma, uma consciência partidária. De onde se concluiria, 
talvez, que as duas religiões mundiais, o budismo e o cristianismo, podem 
dever sua origem, e mais ainda a súbita propagação, a um enorme 
adoecimento da vontade. (GC, 347, grifos do autor, trad. PCS) 

 
Nietzsche compreende que esta esfera do sofrimento é dividida em dois 

sentidos, o primeiro sendo o próprio sofrimento do corpo e o segundo, o 

sofrimento por não possuir um significado pelo sofrer, algo que é oferecido pelo 

sacerdote: 

 

                                                         

23 Sobre a existência da má consciência apenas nos escravos, ressaltamos Moura (2019, p.142): “Assim, a 
má consciência não é assunto de dominadores, mas de dominados, não é coisa de senhores, mas de 
escravos. Uma força voltada contra si mesma: agora a má consciência será a matriz desses fenômenos 
expressos pelas ideias de ‘desinteresse’, ‘esquecimento de si’, ‘sacrifício de si’, ‘não-egoísmo’ – apenas 
a má consciência, essa vontade de maltratar a si mesmo, fornece as condições primeira para fixar o 
valor desses valores.” 

24 O ideal ascético nasce do instinto de cura e de proteção de uma vida que degenera, a qual busca manter-
se por todos os meios, e luta por sua existência (...). O ideal ascético é um meio: ocorre, portanto, 
exatamente o contrário do que acreditam os adoradores desse ideal – a vida luta nele e através dele 
com a morte, contra a morte, o ideal ascético é um artifício para a preservação da vida. (GM, III, 13, 
grifos do autor, trad. PCS.) 
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Desde sempre, o homem sofria consigo mesmo, sofria da falta de sentido. 
Desse abismo brota o gênio artístico do sacerdote ascético, ao entrelaçar a 
consciência de culpa (a ser originalmente entendida como a consciência e 
o sentimento de ter dívidas) com a má consciência (com a crueldade 
represada em sua descarga “natural” e voltada para o interior do próprio 
homem). (GIACOIA JUNIOR, 2014, p.139) 

 
A explicação sacerdotal para o sofrimento vai ser significativa para fazer 

com que os escravos se sintam ressentidos, sintam-se prejudicados e maltratados 

pelo grupo dos senhores. Argumento explicado por Nietzsche:  

 

Que as ovelhas tenham rancor às aves de rapina não surpreende: mas não 
é motivo para censurar às aves de rapina o fato de pegarem as ovelhinhas. 
E se as ovelhas dizem entre si: “essas aves de rapinas são más; e quem for o 
menos possível ave de rapina, e sim o seu oposto, ovelha – este não deveria 
ser bom?” (GM, I, 13, trad. PCS.) 

 

A explicação sacerdotal não só é fundamentada na admissão de culpa em 

relação ao nobre, mas também em relação ao próprio indivíduo. A esfera individual 

da culpa recai no conceito de pecado, revertendo a esfera do ressentimento para si, 

alcançando a inoperância dos doentes e o autodisciplinamento, a autovigilância e 

autossuperação25. A vingança torna-se, então, a meta da vida do sacerdote e do seu 

rebanho, como uma satisfação de um efeito narcotizante, como uma tentativa de 

causar a dor sob a égide de um discurso do triunfo da justiça26.  

– Não! Um momento! Você ainda não falou no golpe de mestre desses 
nigromantes, que produzem leite, brancura e inocência de todo negror – 
não percebeu a consumada perfeição do seu refinamento, a sua mais 
ousada, sutil, engenhosa e mendaz estratégia de artista? Preste atenção! 
Esses animais cheios de ódio e vingança – que fazem justamente do ódio 
e da vingança? Você ouviu essas palavras? Você suspeitaria, ouvindo 
apenas as suas palavras, que se encontra entre os homens do 
ressentimento?... 
– “Compreendo; vou abrir mais uma vez os ouvidos (ah! e fechar o nariz). 
Somente agora escuto o que eles tanto diziam: ‘Nós, bons – nós somos os 
justos’ – o que eles pretendem não chamam acerto de contas, mas ‘triunfo 
da justiça’; o que eles odeiam não é o seu inimigo, não! eles odeiam a 
‘injustiça’, a ‘falta de Deus’; o que eles creem e esperam não é a esperança 
de vingança, a doce embriaguez da vingança (– ‘mais doce que mel’, já 
dizia Homero), mas a vitória de Deus, do deus justo sobre os ateus; o que 
lhes resta para amar na terra não são os seus irmão do ódio, mas seus 
‘irmãos no amor’, como dizem os bons e justos da terra.” (GM, I, 14, grifos 
do autor, trad. PCS.) 

 

                                                         

25 Genealogia da Moral, III, 16, trad. PCS. 
26 Pois que o homem seja redimido da vingança: isso é, para mim, a ponte para a mais alta esperança e um 

arco-íris após longos temporais. Mas as tarântulas querem outra coisa, sem dúvida. “Precisamente 
isso é justiça para nós, que o mundo seja tomado pelos temporais de nossa vingança” – assim falam 
umas com as outras. (ZA, II, Das tarântulas, grifos do autor, trad. PCS.) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O procedimento genealógico, ao buscar “pôr em questão o próprio valor 

desses valores [morais] pelo conhecimento das condições de seu nascimento, 

desenvolvimento e modificação” (MACHADO, 2017, p.86), acaba por encontrar 

duas duplas de valores na história, a dupla valoração nobre e a dupla valoração 

escrava. Também é identificado por Nietzsche que a valoração escrava só foi 

possível de surgir a partir de uma transvaloração dos valores morais sobre os nobres, 

subvertendo os valores que afirmam a vida, tornando a humanidade doente, fraca. 

O sacerdote, figura central da transvaloração escrava, consegue imprimir o seu 

ideal ascético nos âmbitos da vivência humana, mantendo seu rebanho vivo, 

justificando seu sofrimento concomitantemente que alcança mais potência.  

Nietzsche, ao diagnosticar o grande acontecimento do conflito entre as 

valorações morais, percebe que este conflito que recebeu esporádicos 

reaparecimentos na história não há de ser finalizado. É necessário que haja uma 

nova transvaloração dos valores, mas uma transvaloração que reafirme os valores 

da potência, que retome a vida. Uma transvaloração que marque o retorno do 

confronto de Roma contra Judeia27, de, enfim, “Dionísio contra o crucificado” (Ecce 

homo, por que sou um destino, 9, grifos do autor, trad. PCS.). 
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FRIEDRICH NIETZSCHE, JOHN DEWEY:  
“PERSPECTIVO-PRAGMÁTICO”1   

 
 

Miriam Barreto de Almeida Passos 
 
 

Resumo 
Esse artigo emerge do desejo “hercúleo” de se apresentar dois autores de referências: 
Nietzsche e Dewey; a partir de estudos teóricos, na área da Filosofia; entendendo 
que “o ato de pensar requer ideias2” e a ideia é a “matéria-prima” para argumentação 
e a produtividade. O texto não tem a pretensão de expor verdades irrefutáveis; 
registra apenas apreciações, na perspectiva teórica do conhecimento filosófico; 
discussões recentes, no campo dos aspectos do perspectivismo nietzschiano e do 
pragmatismo deweyano; defendendo a hipótese de que, embora o perspectivismo-
pragmático refute a correspondência, entre “teoria-prática”; evidencia o 
conhecimento no sentido das ações humanas, habituais, no contexto natural, 
“fazendo da realidade seu objeto3”. 
 
Palavras-chave: Filosofia. Nietzsche. Perspectivismo. John Dewey. Pragmática.  
 
 
 
1- À GUISA DOS ASPECTOS BÁSICOS 

 

“[...]para que a reflexão filosófica possa ser alvo de investigação: as conclusões 
do filósofo devem retornar à experiência da qual provêm “de modo a serem 

confirmadas ou modificadas a partir da nova ordem e da clareza que 
consigam introduzir”.  

Cunha apud Dewey, (1994, p.33).  
 

 

O presente texto surge do desejo “hercúleo” de se apresentar dois autores 

de referências, no campo filosófico: Friedrich Nietzsche e John Dewey; que 

fizeram e fazem ainda história, nos grupos de estudos, e discussões sobre os seus 

escritos, ideias; gerando matéria-prima para argumentações recentes; no campo: da 

arte, da poesia, da Educação, da Literatura, na formação do homem; também da 

moral, da verdade, da ética e da estética. 

                                                         

1 Texto escrito, com exclusividade, para comunicação no Seminário Internacional Nietzsche nos 
Pampas – Datas:16, 23 e 30 de agosto de 2021. Evento promovido pela Universidade do Vale do Rio 
dos Sinos (UNISINOS) em parceria com Universidade Estadual da Bahia (UNEB – DEDC – Campus 
XI), e a Faculdade Católica de Pouso Alegre. 

2 Marcus Vinícius da Cunha (1994, p.54). 
3 Frase utilizada por Thiago Mota (p.7) no texto: Perspectivismo e Agonismo: Nietzsche sobre verdade 

e poder. Dissertação apresentada no programa de pós-graduação da Universidade Federal do Ceará 
em 2007. 
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O estudo parte de obras filosóficas e seus comentadores; emergindo, 

também, das inquietações em torno do pragmatismo e do perspectivismo. 

Mantenho como proposição de que embora o perspectivismo-pragmático refute a 

correspondência, entre “teoria-prática”; o mesmo evidencia o conhecimento no 

sentido das ações humanas, habituais; no contexto natural, “fazendo da realidade 

seu objeto”; que, no dizer de Thiago Mota (2010, p. 213): o “perspectivismo” é a 

designação corriqueira para a suposta teoria do conhecimento de Nietzsche; cuja 

ideia básica resume-se nas seguintes palavras: “não há fatos, apenas interpretações”. 

Além disso, ao exibir as reflexões, de Dewey; citadas por Cunha (1994), em 

que as experiências constituem importância na formação do ser, e que são 

modificadas nas ações teórico-prático-dialógico-vivenciais; com outros sujeitos que 

nos constituem e são constituídos; entendo que, nesse movimento, a identidade do 

indivíduo se transforma constantemente, ganhando uma nova visão e ideias numa 

eterna incompletude identitária; como descreve Stuart Hall (2006, p. 38-39): 

 

[...] a identidade é realmente algo formado, ao longo do tempo, através de 
processos inconscientes, e não algo inato, existente na consciência no 
momento do nascimento. Existe sempre algo “imaginário” ou fantasiado 
sobre sua unidade. Ela permanece sempre incompleta, está sempre “em 
processo”, sempre “sendo formada” [...] A identidade surge não tanto da 
plenitude da identidade que já está dentro de nós como indivíduos, mas 
de uma falta de inteireza que é “preenchida” a partir do nosso exterior, 
pelas formas através das quais nós imaginamos ser vistos por outros. 
Psicanaliticamente, nós continuamos buscando a “identidade” e 
construindo biografias que tecem as diferentes partes de nossos eus 
divididos numa unidade porque procuramos recapturar esse prazer 
fantasiado da plenitude. 

 

Em torno da busca, para se “recapturar esse prazer fantasiado da plenitude” 

e compreensão dos contextos aos quais nos movimentamos, e adquirimos as 

experiências; seguimos na captura de novas formações, para nos aprimorarmos; 

enquanto seres humanos: individuais, grupais e profissionais. Nesse processo, 

indispensável, também, é a formação filosófica, “seja no campo da produção do 

conhecimento, seja no campo da avaliação dos fundamentos do agir, seja ainda no 

campo da construção da imagem da própria existência humana” (SEVERINO4, 

1994, p. 7).  

                                                         

4 Antônio Joaquim Severino – Apresentação da coleção, livro intitulado: John Dewey: Uma 
filosofia para educadores em sala de aula, publicado pela Editora Vozes em 1994. 
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Nessa ação do dizível, essa produção se apresenta como proeminente; pois 

se constitui como quadro de uma “obra de arte contemporânea”; descrevendo 

considerações, em torno de Friedrich Nietzsche e John Dewey; filósofos que 

articularam “suas filosofias”, no circuito da ética, da estética, da vitalidade, das 

experiências, e dos instintos humanos, que conduziram ações; pensamentos que 

foram transcritos do ser, para o ser; da e na contestação do inaceitável, do correto, 

do democrático; e também em prol do “social”, como trabalhou fortemente John 

Dewey.  

Embora a obra do filosofo alemão, Friedrich Nietzsche, escrita no século 

XIX, com volumes relativamente curtos; mas, de magnitude inconteste; em que os 

textos são cartas, aforismos, pequenas frases; e, não seguem uma estrutura linear, 

posso fazer uma comparação com John Dewey; filósofo americano, pedagogo, e 

psicólogo; que viveu entre o final do século XIX, para o século XX; e deixou um 

legado, extraordinário, no campo da Filosofia da Educação, com mais de sessenta 

livros escritos. 

 Trazer para o diálogo a corrente filosófica da Pragmática, do 

Perspectivismo e, apresentar, resumidamente, dois grandes filósofos: um alemão, e 

o outro americano; evidenciando aspectos proeminentes, discussões 

contemporâneas; a partir das leituras de comentadores, e de obras da área filosófica; 

acredito serem indispensáveis e extremamente pertinentes.  

As ideias descritas nesse artigo partem, também, das seguintes questões: De 

que maneira o pragmatismo dialoga com Friedrich Nietzsche e John Dewey? Quais 

os pontos cruciais da pragmática? Como a literatura define o pragmatismo e o 

perspectivismo? Qual a importância da temática no campo filosófico? 

Do mesmo modo, para melhor compreensão do (a) leitor (a), sobre os 

aspectos a serem descritos; divido o texto em cinco seções. A primeira, intitulo: À 

guisa dos aspectos primeiros; na segunda, apresento Pragmática: corrente filosófica 

evolutiva; na terceira, John Dewey: “aprender fazendo”; na quarta, Friedrich 

Nietzsche: perspectivismo do filósofo eloquente e; finalmente, Considerações 

últimas. 

Pelo exposto, dos aspectos primeiros, creio que a tessitura possui grande 

valor, pois traz à discussão o pragmatismo; como corrente filosófica, que pode ser 

considerado nas ações, e movimentos humanos; como corrente viva e, da mesma 
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maneira; por estar presente em obras filosóficas diversas; bem como o 

perspectivismo de Nietzsche que amplia as discussões dos textos nietzschiano, em 

que os acontecimentos estão interligados, trazendo a ideia de que os fatos, os quais 

emergem no/do contexto humano, são interpretados, a partir do ponto de vista 

particular; mas que, no bojo das ações, nada é eterno e por sua vez; as verdades, 

também, não são absolutas. 

Dito isso, as considerações, ao serem expostas, acredito que possam trazer 

novos olhares, novas argumentações; assim como chegarem aos estudiosos dos 

autores em pauta, como “prato feito” para refutações das ideias; nessa ocasião, 

reveladas e/ou novos comentários, a partir das notas apresentadas.  

Assim sendo, os escritos não têm a pretensão de apresentar verdades 

irrefutáveis; mas cunhar apreciações, para diálogos outros, em torno dos registros 

expostos; podendo chegar à audiência, como “orquestra” estimuladora, para novos 

e fecundos diálogos e/ou serem refutados.  

Na seção seguinte desenvolvo as considerações sobre a pragmática, 

“corrente filosófica evolutiva”; alguns aspectos históricos-ativos; em torno da 

linguagem e das argumentações filosóficas contemporâneas. 

 

2- PRAGMÁTICA: CORRENTE FILOSÓFICA EVOLUTIVA 

 

“A pragmática [...] diz respeito à linguagem em uso, em diferentes contextos, 
tal como utilizada por seus usuários para a comunicação [...] consiste na nossa 

experiência concreta da linguagem, nos fenômenos linguísticos com que 
efetivamente lidamos”. Danilo Marcondes (2005, p. 10). 

 

O homem se encontra imerso pela linguagem, que é utilizada na 

perspectiva do senso comum; da Ciência, da Sociologia, da Neurociência, da 

Filosofia, e de modo geral, na vida do ser. A averiguação da pragmática, como 

corrente filosófica e evolutiva, no contexto utilizado “por seus usuários para a 

comunicação”; como mencionado por Marcondes (2005), em epígrafe, torna-se 

indispensável; pois fala da linguagem em uso e dos seus contextos. Nesse viés, tratar 

dessa corrente filosofia, em questão, é buscar elementos na literatura para o seu 

desvelar. É trazer da memória, as leituras realizadas sobre a matéria; elementos do 

pensar, de forma seleta, para o contexto impresso; no sentido de dialogar, a partir 

das percepções, e compreensão do assunto. 
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Aprecio a pragmática, pois entendo que o homem é um sujeito de ação, ele 

evolui e se adapta aos contextos em que se insere; ele age, sente, produz, impõe; 

(des)ordena, e ordena a desordem. Vive, ama, sofre; tem momentos de felicidades; 

e se conduz na ação em busca do ser, e do ter. É social, cultural, e histórico. 

No dicionário de Filosofia, desenvolvido por Hilton Japiassú e Danilo 

Marcondes (2001, p. 15), os autores apresentam a Pragmática, a partir de Immanuel 

Kant, e os conceitos cunhados pelo filósofo; em torno da Antropologia, ou seja, a 

ciência do homem, ou conjunto das disciplinas que estudam o homem; revelam os 

autores. Muito interessante observar que, do ponto de vista de Kant, a 

Antropologia se divide em três partes: “antropologia teórica (ou psicologia 

empírica)”; em que Kant afirma ser o conhecimento do homem, em geral, e de suas 

faculdades; a “antropologia pragmática, que é o conhecimento do homem centrado 

em tudo aquilo que pode ampliar sua habilidade”; “antropologia moral, que é o 

conhecimento do homem centrado naquilo que deve produzir a sabedoria na vida, 

conforme os princípios da metafísica dos costumes” (p.15). 

Para Nicola Abbagnano (2007, p.783), filosofo italiano, falecido em 1990, 

que deixou várias publicações sobre a história da filosofia; Immanuel Kant chama 

sua antropologia de Pragmática; porque, segundo Nicola, Kant considera “o que o 

próprio homem faz de si mesmo, e não o que ele é por natureza” e do ponto de 

vista da “linguagem contemporânea essa palavra voltou a ter o seu sentido inicial” 

e acrescenta, “quando não se refere a pragmatismo, designa simplesmente o que é 

ação ou que pertence à ação”. 

Nas descrições de Abbagnano (2007, p. 784), o termo pragmatismo fora 

evidenciado, de fato; ou seja, “introduzido na filosofia em 1898, por um relatório 

de William James à Califórnia Union, em que James se referia à doutrina exposta 

por Peirce, num ensaio do ano 1878, intitulado "Como tornar claras as nossas ideias". 

Ainda no trato com as definições, e abordagem, em torno da pragmática; 

Renato Rodrigues Kinouchi, professor, pesquisador, pós-doutor em filosofia da 

ciência pela USP, revela: 

 

A palavra pragmatismo é um daqueles termos filosóficos polissêmicos, 
para os quais o primeiro passo na análise costuma ser o levantamento de 
sua origem etimológica. Recorrendo a etimologia, aprendemos que o 
termo vem do grego prámatiké, significando “conjunto de regras ou 
fórmulas que regulam as cerimônias oficiais ou religiosas”. Então o 
pragmatismo filosófico, originalmente, deveria ser entendido como a 
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consideração das questões filosóficas a partir de determinadas regras ou 
formulas reguladoras. Não obstante, há outro significado segundo o qual 
essa doutrina consistiria na “consideração das coisas a partir de um ponto 
de vista prático” (KINOUCHI, 2007, p. 215). 

 

Ao mesmo tempo, o pragmatismo tem resistido a críticas e evoluído em 

torno de novas discussões. Na abordagem do prof. Dr. Danilo Marcondes, o autor 

observa que, em torno da corrente filosófica a pragmática constantemente tem sido 

alvo de ataques, embora seja uma filosofia, de muita influência. Para Marcondes 

(2000) os ataques; e as abordagens negativas, em torno da corrente pragmática, 

revelam a falta de conhecimento de quem ataca a pragmática; o que demonstra que 

“a pragmática tem importância e os ataques origina-se da pouca compreensão sobre 

a teoria” (p. 38). 

O pragmatismo, portanto, é um movimento filosófico, “[...] genuinamente 

americano [...] com estreita relação com os fatos que marcaram o desenvolvimento 

da nação estadunidense e que contribuíram para formar a alma de seu povo 

(CUNHA, 1994, p. 19).” Os primeiros filósofos a pensar na corrente foram: Chales 

Sanders Pierce, Willian James e John Dewey; constatando que as investigações 

científicas e as argumentações filosóficas são amparadas nas práticas, e nas 

atividades básicas e, que, por detrás de toda ação, no dia-a-dia, em específico, a do 

humano; produzimos e reproduzimos o real.  

Charles Sands Peirce criou o termo pragmatismo, mas não ficou satisfeito, 

“depois se arrependeu dele, optando pelo vocábulo “pragmaticismo”, para 

diferenciá-lo do que seria a doutrina de William James. Mas o termo pragmaticismo 

não conseguiu sobrevida” (GHIRALDELLI, 2007, p. 12). Para Peirce, o 

pragmatismo era de natureza lógica. Ele buscou, no campo de suas definições de 

conceitos, esclarecer o método, ou representações concernentes a léxicos teóricos; 

presentes na Ciência; tratando, portanto, de uma questão de otimização do 

raciocínio que, do ponto de vista peirceano, dizia respeito mais aos valores 

cognitivos; buscando compreender de que maneira o homem compreendia o 

significado dos objetos; das coisas, em geral. 

William James interpreta as noções e conceitos de Pierce, num outro 

contexto; aplicando-os a temas muito mais abrangentes; especialmente a questões 

de natureza ética e religiosa. Nesse sentido, o pragmatismo de William James 
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começa a lidar com outra esfera, a natureza dos valores éticos-sociais; indo, além 

do que Charles Sands Pierce imaginara. 

A corrente filosófica pragmática foi adaptada por William James, a partir 

de Pierce; conforme já mencionado; depois, no movimento interpretativo, em 

torno da educação; por John Dewey, que continua seu percurso; sendo, a corrente 

filosófica ajustada, “como ponte entre o pragmatismo clássico e o pragmatismo”; 

pensado pelos filósofos: Pierce, James e, por conseguinte, Dewey. E, que, na 

evolução, o pragmatismo foi desenvolvido “nos últimos anos, sobretudo pelas 

mãos de filósofos com Hilary Putnam e Richard Rorty, [...] a transição do século 

XX para o XXI” (GHIRALDELLI, 2007, p. 12-13). 

Pierce, James e Dewey viveram, como afirma Cunha (1994, p. 19), em um 

período de grandes e acentuadas transformações; tanto no campo do social, como 

no avanço das tecnologias. Nessas vivências, as reflexões ocasionaram o pensar na 

coletividade e na certeza de que “[...] além do esforço em prol da construção de um 

sistema político democrático, [...] a certeza de que só a ação humana, movida pela 

inteligência e pela energia, pode alterar os limites da condição humana.5”  

Cunha (1994), ainda acrescenta que: 

 

[...] a escola filosófica pragmática, cujos princípios básicos podem ser assim 
resumidos: o pensamento e a ação devem formar um todo indivisível, o 
que implica tratar qualquer formulação teórica como hipótese ativa que 
carece de demonstração em situação prática de vida; as constantes 
transformações sociais fazem com que a realidade não constitua um 
sistema acabado e imutável; a inteligência garante ao homem capacidade 
para alterar as condições de sua própria experiência.6  
 

Outrossim, John Dewey, filósofo, pedagogo americano, nascido em 1859 e 

falecido em 1952, com 93 anos; sintetiza de forma brilhante a ideia, inicialmente 

pensada por Pierce, e cunha um novo tipo de pragmatismo, defendendo uma teoria 

que advogava em torno do entrelaçamento dos valores cognitivo-ético-sociais, em 

uma perspectiva teórico-prática; avançou no campo filosófico e chega ao século 

XXI, como matéria-prima para novas discussões filosóficas; novos debates e 

interlinks que possibilitem pensar em torno das ações humanas, a saber: da 

linguagem, e produções filosóficas. 

                                                         

5 (ibidem, 1994, p. 20). 
6 (ibidem, 1994, p. 20). 
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Em sequência, tratamos das considerações sobre John Dewey; filósofo 

americano, que contribui muito com as questões pedagógicas. 

 

3- JOHN DEWEY: “APRENDER FAZENDO” 

 

“O homem distingue-se dos animais inferiores por ser capaz de 
reter as experiências passadas”. 

Porphírio, Sereno, apud John Dewey (1999, p. 7). 
 

Pensar o homem, como ser capaz de experienciar inúmeras ações; retê-las, 

transformá-las, é pensar o ser distinto. É buscar aclarar, a partir da epígrafe quem 

foi esse homem: o autor, onde nasceu; conhecer um pouco das suas ideias. A 

história de John Dewey inicia-se em Burlington, em outubro de 1859; filho de 

comerciantes, de religião protestante, considerado um filósofo muito importante 

para a educação; bem como “na crônica da evolução do pensamento 

contemporâneo. Seu trabalho caracteriza-se pelo instrumentalismo pragmático – o 

“aprender fazendo” – e os seus conceitos éticos e políticos” (PORPHÍRIO; 

SERENO, 1999, p.9). 

John Dewey foi um filosofo marcante na história norte-americana. Ele 

“costumava adotar uma abordagem genealógica que expressava sua própria visão 

dentro da história mais ampla da filosofia, também se pode encontrar uma 

metafilosofia totalmente desenvolvida em seu trabalho”7. Para John Dewey, a 

Filosofia precisava ser reconstruída, numa perspectiva mais darwiniana; pois 

Darwin registrou que a competência de convívio, de diálogos; entre os homens, a 

partir da linguagem foram decisivos para o desenvolvimento do ser; para sua 

evolução.  

Do ponto de vista de Dewey, o diálogo deveria ser interativo, vivencial, e 

a disciplina filosófica; nesse sentido, era para poucos, e se tornou intelectualista, 

extremamente técnica; rompendo com a vida social, a dinâmica das condições do 

homem. A partir dessas ideias, (ele) buscou caminhos para ligar a filosofia à 

educação; uma educação que fosse democrática e para a vida social. 

Na evolução do pensamento filosófico norte-americano, segundo 

Calcaterra (2005, p. 9): 

                                                         

7 Disponível na Stanford Encyclopedia of Philosophy. Acesso em: 21/06/2021. 

https://plato.stanford.edu/index.html
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A filosofia de John Dewey manteve na maneira e na medida de poucas 
outras, uma atenção constante ao inextricável vínculo entre o plano das 
ideias e o do desenvolvimento concreto da vida humana, procurando 
examinar seus diversos pontos de articulação, indicar suas contingências 
mais problemáticas, assim como valorizar a possibilidade de recíproca 
correção e positiva evolução.  

 

Após a segunda guerra mundial, Dewey escreveu uma obra intitulando-a 

“Reconstrução em Filosofia”. O texto, na íntegra, foi publicado em 2011, com a 

nova introdução do autor; contemplando a coleção Fundamentos da Filosofia. 

Nessa obra, John Dewey apresenta o percurso histórico, para falar da Filosofia e 

afirma que os termos: reforma e reconstrução são (termos) ligados. Para o referido 

autor, a maior tarefa da reconstrução filosófica são as razões de “que a teoria 

significa o que há de mais prático no mundo, tanto para o bem como para o mal8”. 

 

Da mesma forma que as teorias do conhecimento desenvolvidas 
anteriormente à existência da pesquisa científica não constituem um 
modelo para uma teoria do conhecimento fundamentada na conduta de 
pesquisa ora vigente, os sistemas antigos refletem visões pré-científicas do 
mundo natural e do estado pré-tecnológico da indústria e pré-
democrático da política do período quando da fundamentação de suas 
doutrinas. As verdadeiras condições de vida na Grécia, especialmente em 
Atenas, quando a filosofia europeia clássica foi formulada, isolaram de 
forma áspera o fazer e o saber, causando uma separação completa entre 
“teoria” e a “prática” (DEWEY, 2011, p.13-14). 

 

Para John Dewey, tanto as ideias, como a vida do ser humano, deveriam 

imbricar-se no sentido de avançar; a partir das experiências, e das ações 

democráticas, em um movimento entre os sujeitos e suas ações.  

Dewey (2011) defendia um sistema de governo democrático. No trato com 

o pensamento moral, o mencionado autor pontua que: “teoria ética inicia com os 

gregos, como tentativa de encontrar uma regra de conduta para a vida, regra essa 

que se apoiasse em base e propósito racional, em vez de se originar no costume” (p. 

141). E nessas bases de apoio histórico, os avanços da base da moral: 

 

[...] mais categoricamente, transferência da carga da vida moral, do 
processo de seguir determinadas regras ou de tender para a consecução de 
certos fins fixos, para o processo da descoberta dos males que necessitam 
de remédio num caso especial e da formação de planos e métodos 
destinados a curá-los, elimina as causas que mantiveram a teoria moral 

                                                         

8 Trecho extraído da orelha do livro. O mesmo foi escrito na nova introdução do autor, ou seja, 25 
anos após a edição original de 1920. 
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sempre sujeita a controvérsias, e que também a conservaram distante do 
contato proveitoso com as exigências da prática.9 

 

As exigências práticas do indivíduo passam pela necessidade do momento 

das aspirações; e a moral “sujeita a controvérsias” não se reduz a um fim [...], “mas, 

há, sem dúvida, número apreciável de bens naturais, tais como a saúde, a riqueza, a 

honra ou a reputação ilibada, a amizade10”, entre outros aspectos. 

No trato com a religião, Dewey, segundo Calcaterra (2015, p.86), muito 

embora o Cristianismo tenha exercido uma força em sua formação; John Dewey, 

ao longo de sua vida, iniciou “um itinerário que o levaria a ser reconhecido como 

um intelectual leigo e progressista mais próximo das instâncias socialistas que das 

cristãs”. Para a Rosa Calcaterra (2015); Dewey buscava, em sua filosofia da religião, 

caminhos que conduziam a “duas instâncias teóricas antitéticas e igualmente 

insatisfatórias (p.87). Muito embora, como já mencionado, Dewey pertencia a uma 

família religiosa, ele não considerava uma única religião, como a religião; e sim 

várias religiões, respeitando e considerando que todas as religiões possuíam seus 

rituais, credos, práticas que estão sempre voltadas à uma organização. 

Pelo exposto, na tramitação das ideias, como matéria-prima do 

pensamento, e esse pensamento, como ferramenta principal das ações humanas; 

que, segundo Porphírio e Sereno (1999), o homem procura “a verdade na 

experiência” (p. 15). E, para além do movimento da “verdade na experiência”; 

importante, também, destacar que: “Dewey se preocupou muito com a situação 

social e humana do seu país [...] viveu o tempo angustiante da crise de 1929 [...], o 

caos econômico no mundo capitalista” (p. 20). Buscou superar os problemas de seu 

tempo, e firmou em volta de sua Filosofia em prol de uma sociedade que estava 

em constante mudança; vivendo uma vida super ativa, produtiva, extremamente 

dinâmica, numa perspectiva pragmática. 

 

 

 

 

                                                         

9 (ibidem, 2011, p.144). 
10 (idem, 201, p. 144). 
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4- FRIEDRICH NIETZSCHE: PERSPECTIVISMO DO FILÓSOFO 

ELOQUENTE 

 

“Tudo o que os filósofos manejaram, por milênios, foram conceitos-
múmias; nada realmente vivo saiu de suas mãos. Eles matam, eles empalham 

quando adoram, esses idólatras de conceitos – tornam-se um perigo mortal 
para todos, quando adoram.” 

Nietzsche (2007, p.9). 
 

Friedrich Wilhelm Nietzsche, filosofo alemão, nasceu em 1844 e faleceu, 

ainda muito jovem, em 1900; aos 56 anos (de infecção pulmonar). Foi um filósofo 

extraordinário, eloquente, com publicações fortes, intensas, em torno de uma 

estrutura textual bastante relevante; em forma de cartas, aforismos, pequenos 

períodos e/ou fragmentos; carregados de história, contextos, críticas fortes; em um 

movimento de “martelar as agruras”. Nietzsche foi e é “famoso por suas críticas 

intransigentes à moral e religião tradicionais europeias, bem como às ideias 

filosóficas convencionais e às devoções sociais e políticas associadas à 

modernidade”11.  

Na epígrafe, exposta introdutoriamente, “aperitivo”, descrito em breves 

linhas, mostra a crítica dura aos “idólatras de conceitos”. O excerto faz parte do 

livro: “Crepúsculo dos ídolos ou como se filosofa com o martelo”; e o mesmo, revela a 

intensidade da filosofia nietzscheana. O aforismo está no capítulo: “A “razão” na 

filosofia” que faz parte do mencionado livro. Nietzsche “martela”, a partir da 

linguagem; o manejo dos filósofos e seus conceitos, no uso de uma alocução, que 

se vira contra todos; contra a verdade absoluta, contra a “realidade preexistente”.  

Nessa “realidade preexiste”, em que o homem se envolve e está absorvido 

por ela. Rorty (1998, p. 8) pontua que tanto William James assim como Nietzsche, 

concordavam em “tornar a própria ciência problemática e questionável quanto à 

sua condição de paradigma da atividade humana”, e acrescenta:  

 

Esta renúncia à ideia de que a verdade científica é uma questão de 
correspondência a uma realidade preexistente é o mais familiar e óbvio 
exemplo de uma doutrina comum a Nietzsche e aos pragmatistas 
americanos. Isto foi observado bem cedo, em um livro publicado na 
França em 1908 chamado Nietzsche, ou le pragmatisme allemand. 
12(RORTY,1998, p. 9). 

                                                         

11 Disponível na Encyclopedia of Philosophy. Acesso em: 21 de/06/2021. 
12 Nietzsche, ou le pragmatisme allemand – tradução: Nietzsche, ou pragmatismo alemão. 
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Nietzsche criticou intensamente a moral, a religião, a cultura no século 

XX; de origem cristã; e buscou revelar, em seus textos, uma moral verdadeiramente 

utilitária; objetiva, prática. Nesse sentido, Nietzsche se aproxima da corrente 

pragmática, que “sem dúvida, será uma interessante surpresa para muitos 

pragmatistas americanos, e ingleses, descobrir que Nietzsche antecipou todas as 

suas principais doutrinas”; revela André Luis Mota Itaparica13.  

Conforme já mencionado, em parágrafos anteriores dessa tessitura, o 

pragmatismo é uma corrente filosófica norte-americana; no entanto, os 

comentadores, e os estudiosos, utilizados nesse texto, dos escritos de Nietzsche, 

descrevem que a filosofia nietzschiana; embora européia, tem estilo pragmático; na 

perspectiva teórica do conhecimento. 

Nesse viés, o professor André Luis Mota Itaparica, membro do grupo de 

estudos de Nietzsche; em um texto, publicado na coluna ANFOP, em agosto de 

2020, diz: 

Numa carta para Mach, datada de 22 de dezembro de 1911, Hans 
Kleinpeter comenta as afinidades entre Nietzsche, Schiller, Mach e 
o próprio Kleinpeter: “O pragmatismo já está presente inteiramente em 
Nietzsche. Ele vê a verdade das categorias, da lógica, em sua utilidade para 
a promoção de nosso conhecimento e de nossa ação, em última análise, 
para a promoção do organismo” (s/p). 

 

Do ponto de vista das leituras de Itaparica (2020), existem textos que 

defendem a ligação de Nietzsche, com o pragmatismo; como, por exemplo, no 

livro: “Nietzsche as Philosopher14”, de Arthur Danto que realiza aproximações 

conceituais entre Nietzsche e o pragmatismo no âmbito da metafísica, da teoria do 

conhecimento e da filosofia da linguagem” (s/p).  

No dizer de Danto, interpretado por Itaparica (2020), Nietzsche é o 

defensor da corrente pragmática, no aspecto da verdade, pois “Nietzsche afirma 

que verdade é aquilo que funciona e promove o florescimento humano” (s/p.).  

 

Atualmente, Habermas tem se voltado para Peirce e Dewey, os pioneiros 
norte-americanos do pragmatismo, e Derrida, por sua vez, é hoje um 
interlocutor do pragmatismo, a quem responde de modo provocante. 
Nesse sentido, o pragmatismo é uma filosofia viva, talvez uma das 

                                                         

13 Professor da UFRB/PPGF-UFBA - Membro do Grupo de Estudos Nietzsche e do Poética 
Pragmática. 

14 “Nietzsche as Philosopher” – tradução: Nietzsche como Filosofo.  
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filosofias mais vivas nessa nossa época de transição do século XX para o 
XXI (FILHO apud GHIRALDELLI, 2021, p. 2). 

 

Nessa perspectiva, o pragmatismo vem ganhando notabilidade, e é 

revivido, a partir de artigos, teses e “novos olhares”. E, sobre essa corrente 

filosófica, Pietro Gori, por exemplo; filósofo, pesquisador do Instituto de 

Filosofia da Universidade Nova de Lisboa-Portugal, em seu artigo “O componente 

pragmatista do perspectivismo nietzschiano (The Pragmatic Feature of Nietzschean 

Perspectivism)”; publicado em 2016, argumenta que Friedrich Nietzsche, na 

maturidade, os seus escritos apresentam um “componente pragmatista”, a partir de 

suas reflexões acerca da verdade, ou seja, os “elementos significativos decorrentes 

do contexto cultural [...] até às consequências mais gerais que derivam do seu 

impacto na cultura europeia” (p. 87). 

Para Gori (2016) a concentração nietzschiana passa do particular para o 

tópico “fundamental do pensamento ocidental: o problema da verdade”; 

pensamentos que emergem da “cultura europeia e sobre a sua moral, uma cultura 

que no entender de Nietzsche, foi sempre animada “daquele fogo que uma fé 

milenária acendeu, aquela crença, cristã que era também de Platão, de que Deus é a 

verdade é divina” (p. 86). 

Na concepção de Pietro Gori (2016), os estudos e reflexões de Willian 

James e outros pragmatistas sobre a verdade evidenciou a refutação dos 

fundamentos de “certezas ontológicas e morais tradicionais” (p. 89); dirigindo o 

olhar para as reflexões nietzschiana, incluindo “a uma posição perspectivista ou 

pragmatista” (p. 89) de seus textos, na fase da maturidade. 

Ao analisar os textos de Nietzsche, como o livro “Crepúsculo dos ídolos” 

e “A Genealogia da Moral”; Gori apresenta fragmentos dos textos; demonstrando 

o perspectivismo ou pragmatismo nietzschiano. E destaca:  

 

[...] o pragmatismo pode ser entendido, em sentido amplo, como 
modalidade de aproximação ao esvaziamento de sentido da noção de 
verdade mais do que como método para uma solução de tal problema [...] 
o pragmatismo considera de modo positivo e produtivo o relativismo 
epistemológico que segue de tais premissas, prestando particular atenção 
ao plano prático como lugar onde é possível recuperar, em termos 
completamente novos, um princípio de validade e veracidade para a nossa 
descrição do mundo [...] epistemológicos15.  

                                                         
15 (ibidem, 2007, p. 90). 
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A metodologia pragmática para Nietzsche “possui uma importância 

determinante”, tanto no “plano filosófico”, bem como no plano “antropológico; 

porquanto o horizonte finalmente livre que os filósofos do futuro podem 

contemplar se torna, para ele, o lugar dentro do qual educar uma nova 

humanidade, e produzir um novo tipo humano”. (ibidem, p. 90). Ainda, sobre as 

argumentações em torno do pragmatismo, Gori, apresenta, em seu texto, em nota 

de rodapé o trabalho apresentado de “A. C. Armstrong no Congresso internacional 

de filosofia, intitulado The Evolution of Pragmatism” (p. 96), que vale a pena destacar, 

por considerar importante, no que tange ao que o Armstrong defende sobre a 

proposição do pragmatismo: 

 

[...] método de pensamento — um método que, se bem entendido, pode 
aplicar-se a todos os campos do saber intelectual, que foi adoptado pelas 
ciências naturais e que é agora introduzido na filosofia para permitir a 
sua regeneração e fornece novos estímulos16. Os benefícios deste método 
não se limitam apenas ao pensamento puro — ele conduz o conhecimento 
ao contacto com a vida e promove a acção tanto quanto a actividade 
cognitiva”. 

  

Nesse contato com a vida, a fisiologia humana se apresenta como 

faculdade e como processo, pois é, no dizer de Scarlet Marton (1900, p. 191) que: 

 

[...] a fisiologia que fornece o paradigma do ato de conhecer. Nietzsche 
concebe as disposições fisiológicas, as chamadas faculdades do espírito e 
a capacidade cognitiva como resultantes de um processo. Pertencendo a 
uma espécie animal determinada, o homem, como outros seres vivos, tem 
certas aptidões gerais que se originaram e desenvolveram enquanto meios 
para a sobrevivência (MARTON,1900, p. 191). 

 

Em acréscimo, enfatiza Marton (1900, p. 192), “a maneira pela qual ele 

aborda a questão inscreve-se numa perspectiva naturalista; considera o ato de 

conhecer resultante de interações de indivíduos, pertencentes a determinada 

espécie [...] com o meio que os cerca”. Por certo, essa discussão se amplia no que 

tange ao perspectivismo-pragmático; e que, muito mais, pode ser descrito sobre os 

textos de Nietzsche, com relação ao tema. 

 

                                                         

16 Grifo nosso. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao iniciar o texto, apresentei que os estudos aqui descritos partem de 

leituras sobre a filosofia nietzschiana, deweyana; apresentando alguns aspectos da 

corrente filosófica pragmática e do perspectivismo. Também, que a ação do pensar 

é a “matéria-prima” para argumentação e produtividade. Além disso, as questões 

iniciais, elencadas no desenvolvimento do texto, a saber: De que maneira o 

pragmatismo dialoga com Friedrich Nietzsche e John Dewey? Qual os pontos 

cruciais da pragmática? Como a literatura define o pragmatismo e o perspectivismo? 

Qual a importância da temática no campo cientifico-filosófico? Foram 

desenvolvidas ao longo da tessitura de forma breve; mas creio que as pequenas 

revelações leitoras deixam aberto para novas discussões. 

Além disso, os estudos realizados sobre o tema em questão foram descritos, 

a partir de pensadores e estudiosos; ou seja, com fundamentação teórica, do 

perspectivismo de Nietzsche; bem como da filosofia de Dewey; conceituando-se o 

pragmatismo e seu campo filosófico. Portanto, entendo que o texto revelou 

aspectos imprescindíveis; sem, no entanto, expor verdades irrefutáveis; registrando 

apreciações dos autores já mencionados; defendendo a proposição de que embora o 

perspectivismo-pragmático refute a correspondência, entre “teoria-prática”, 

evidencia o conhecimento no sentido das ações humanas, habituais, no contexto 

natural, “fazendo da realidade seu objeto”. 

Finalmente, com a leveza pela qual foi conduzida a escrita, embora de 

forma resumida; a hipótese pode ser interpretada de forma provisória no que tange 

“a leitura pragmática do perspectivismo que oferece mais vantagens; pois consiste 

no aprofundamento de uma postura”, que nos conduz a crer em um movimento 

do pensar, sobre o contexto que circunda o homem, do sentir e se aderir à prática; 

porém aliada à vivência de cada ser humano; da essência do pensar e existir presente 

em todo ser criativo. Assim sendo, os dois posicionamentos, pragmatismo e 

perspectivismo são importantes. A pragmática corrente filosófica evolutiva; o 

perspectivismo no âmbito etimológico é a visão filosófica em que toda percepção 

humana, bem como o pensamento gera uma perspectiva que poderá ser modificada; 

nos escritos nietzscheano, são alvos de conhecimento, entendimento, e experiência 
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de um dado acontecimento, tornando os fatos; os acontecimentos; perspectivos; 

panorâmicos; visionários. 

 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de Filosofia. Tradução da 1ª edição brasileira 
coordenada e revista por Alfredo Bosi. Revisão da tradução e tradução dos novos 
textos por Ivone Castilho Benedetti. São Paulo: Martins Fontes, 2007. 
 
CUNHA, Marcus Vinícius da Cunha. John Dewey: Uma filosofia para educadores 
em sala de aula. RJ: Editora Vozes Ltda, 1994. 
 
CALCATERRA, Rosa M. Ideias concretas: percursos na filosofia de John Dewey. 
Tradução Silvana Cobucci Leite. São Paulo: Edições Loyola, 2015. 
 
DEWEY, John. Vida e obra. Disponível em Stanford Encyclopedia of Philosophy. 
Acesso em: 21/06/2021. 
 
DEWEY, John. Reconstrução em Filosofia; com a nova introdução do autor. – 1ª ed. 
– São Paulo: Ícone, 2011. – (Coleção Fundamentos da Filosofia). 
 
FILHO, João Nascimento Borges. Pragmatismo e Neopragmatismo. Disponível em: 
http://www2.unifap.br/borges. Acesso em: 18/06/2021. 
 
GORI, Pietro. O componente pragmatista do perspectivismo nietzschiano - The 
Pragmatic Feature of Nietzschean Perspectivism. Estudos Nietzsche, Espírito Santo, v. 
7, n. 2, p. 85-101, jul./dez. 2016. 
 
HALL, Stuart. A identidade cultural da pós-modernidade. 11ª edição. Rio de Janeiro: 
DP&A editora, 2006. Disponível em: 
https://leiaarqueologia.files.wordpress.com/2018/02/kupdf-com_identidade-
cultural-na-pos-modernidade-stuart-hallpdf.pdf.  Acesso em; 16/06/2021. 
 
ITAPARICA, André Luis Mota. Nietzsche pragmatista: uma antiga novidade. 
Disponível em: http://anpof.org/portal/index.php/pt-BR/comunidade/coluna-
anpof/2769. Acesso em 16/06/2021. 
 
JAPIASSÚ, Hilton; MARCONDES Danilo. DICIONÁRIO BÁSICO DE 
FILOSOFIA. Terceira edição (revista e ampliada). Rio de Janeiro: Jorge Zahar 
Editor, 2001. 
 
KINOUCHI, Renato Rodrigues. Notas introdutórias ao pragmatismo clássico. 
Revista Scientiæ studia, São Paulo, v. 5, n. 2, p. 215-26, 2007. 
 

https://plato.stanford.edu/index.html
http://www2.unifap.br/borges
https://leiaarqueologia.files.wordpress.com/2018/02/kupdf-com_identidade-cultural-na-pos-modernidade-stuart-hallpdf.pdf
https://leiaarqueologia.files.wordpress.com/2018/02/kupdf-com_identidade-cultural-na-pos-modernidade-stuart-hallpdf.pdf
http://anpof.org/portal/index.php/pt-BR/comunidade/coluna-anpof/2769.%20Acesso%20em%2016/06/2021
http://anpof.org/portal/index.php/pt-BR/comunidade/coluna-anpof/2769.%20Acesso%20em%2016/06/2021


Coletânea de textos do I Seminário Internacional “Nietzsche nos Pampas” |  322 

 

 

MARCONDES, Danilo. Desfazendo mitos sobre a pragmática. ALCEU - v. I – pg. 38 
a 46 – jul /dez 2000. 
 
MARCONDES, Danilo. A pragmática: na filosofia contemporânea.  Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2005. 
 
MARTON, Scarlett. NIETZSCHE: DAS FORÇAS CÓSMICAS AOS VALORES 
HUMANOS. São Paulo: editora brasiliense, 1990. 
 
MOTA, Thiago. Nietzsche e as perspectivas do perspectivismo. Cadernos Nietzsche 
27, 2010. 
 
NIETZSCHE, Friedrich. O CREPÚSCULO DOS ÍDOLOS ou como se filosofa com 
o martelo. Tradução, notas e posfácio: Paulo César de Souza. Companha de Bolso, 
2007. Disponível em: 
https://www.afoiceeomartelo.com.br/posfsa/Autores/Nietzsche,%20.pdf. Acesso 
em: 23/06/2021. 
 
PORPHIRIO, Aguiar Neto; SERENO, Tânia. John Dewey. São Paulo: Ícone, 1999. 
 
ROTY, Richard. Nietzsche, Sócrates e o pragmatismo. Cadernos Nietzsche. 4, p. 07-
16, 1998. Publicado originalmente no South African Journal of Philosophy, n. 10 v. 3, 
1991. Traduzido por Paulo Ghiraldelli Jr. Todas as citações dos textos de Nietzsche 
foram vertidas do inglês, conforme tradução do alemão feita por Rorty. 
 
MOTA, Thiago. Perspectivismo e Agonismo: Nietzsche sobre verdade e poder. 
Dissertação apresentada no programa de pós-graduação da Universidade Federal 
do Ceará em 2007. 
 
 
Currículo resumido da autora - Miriam Barreto de Almeida Passos: 
Doutoranda em Filosofia (UNISINOS). Mestre em Ciências da Educação pela 
Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, revalidado pela UFBA. 
Professora concursada da Universidade do Estado da Bahia – UNEB, Campus XI – 
Serrinha/BA. No ensino e na pesquisa dedica-se aos temas na área de formação, 
filosofia da linguagem e narrativas (auto) biográficas. Lates: CV: 
http://lattes.cnpq.br/2968260472312165 
  
 
 

http://lattes.cnpq.br/2968260472312165


Coletânea de textos do I Seminário Internacional “Nietzsche nos Pampas” |  323 

 

 

DÉCADENCE E TRANSVALORAÇÃO DOS VALORES NA FILOSOFIA 
DE FRIEDRICH NIETZSCHE 

 
 

    Rafael Gonçalves da Silveira 
    

 
Resumo 
Neste trabalho pretendo demonstrar como Nietzsche intensifica o uso do termo 
décadence a partir de 1888, e o modo como este conceito está vinculado a 
transvaloração de todos os valores. A relação entre décadence e transvaloração dos 
valores ocorre por meio de uma oposição, uma vez que Nietzsche procura combater 
a décadence para poder realizar a tarefa da transvaloração. Para isso ele intensifica o 
uso da fisiologia de acordo com a teoria das forças. Apesar da relação intrínseca 
entre niilismo e décadence, este último conceito passa a abarcar uma dimensão 
fisiológica mais intensa e ocupa o centro da preocupação de Nietzsche. A décadence 
tem no niilismo sua lógica interna e representa as situações de declínio fisiológico. 
 
Palavras-chave: Décadence. Transvaloração dos valores.  Niilismo. Fisiologia. 
 
 

 

INTRODUÇÃO  

 

Meu objetivo neste artigo é apresentar como Friedrich Nietzsche 

intensifica o uso do conceito de décadence para designar o processo de declínio dos 

valores e o modo como procura superar esse problema a partir da transvaloração de 

todos os valores (Umwerthung aller werthe). Para analisar a transvaloração e a 

décadence entendo ser necessário fazer referências ao niilismo (Nihilismus) bem  

como a teoria das forças, vontade de poder (Wille zur Macht)1 e o eterno retorno 

do mesmo (ewige Wiederkunft des Gleichen).2  

                                                         

1 Apesar de reconhecer a relevância da tradução do conceito Wille zur Macht como “vontade de 
potência”, defendida por Mário Ferreira dos Santos entre 1943-1945 (cf. SILVEIRA, 2020) e 
posteriormente por Rubens Rodrigues Torres Filho e Scarlett Marton (cf. MARTON, 1997), vou 
utilizar “vontade de poder”. Cito a justificativa de Oswaldo Giacoia Júnior que considero relevante 
no momento: “A tradução tem o inconveniente de arriscar-se a circunscrever o conceito 
demasiadamente no registro da filosofia política, mas apresenta também a vantagem de evitar a 
ressonância e a evocação da distinção metafísica entre ato e potência – o que certamente contraria a 
intenção de Nietzsche – assim, como de manter presente um dos mais fundamentais aspectos de seu 
pensamento, qual seja, uma concepção de força e poder se esgotando sem resíduos, a cada momento 
de sua efetivação. Nos termos de Para além de bem e mal, aforismo nº 22, todo poder (jede Macht) 
extrai, a todo instante, sua última consequência.” (GIACOIA, 1997, p. 51-52).    

2 Conforme Luís Rubira: “Nietzsche compreende o pensamento do eterno retorno do mesmo como 
o ‘novo peso’, ou seja, a nova medida de valor para todos os valores. Tese que surge em suas anotações 
de 1881, ela ganha seu primeiro delineamento no § 341 de A gaia Ciência intitulado o ‘mais pesado 
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A vontade de poder aparece em obras publicadas, fragmentos póstumos e 

anotações que nunca foram publicados. Referindo-se ao conceito pela primeira vez 

na obra publicada, em Assim falava Zaratustra, já fica evidente a aproximação com 

o conceito de valor (Werth). Para Nietzsche “uma tábua de valores se acha suspensa 

sobre cada povo. Olha, é a tábua de suas superações; olha, é a voz de sua vontade 

de poder.” (NIETZCHE, 2018, p. 56). Nesse escrito o autor tem em mente que os 

valores são resultados da vontade de poder, embora não especifique o que é 

realmente essa vontade. O filósofo de Zaratustra meditou sobre questões 

científicas para melhor “precisar” o conceito de vontade de poder e após as 

primeiras referências elaborou uma teoria das forças. Com essa teoria a vontade de 

poder deixa de atuar apenas no domínio orgânico e “a partir de agora, passa a atuar 

em relação a tudo o que existe” (MARTON, 2016, p. 424). O termo “força” (Kraft) 

é pouco utilizado por Nietzsche, sendo possível encontrar referências à força e ao 

poder (Macht) no mesmo sentido. 3 

Nesse emaranhado de conceitos a palavra valor (Werth) é de suma 

importância, sobretudo para compreender a transvaloração.4 Essa palavra já aparece 

em O Nascimento da Tragédia, embora sem o refinamento que Nietzsche fará em 

obras do período maduro.5 Defendendo uma “sabedoria dionisíaca” que se expressa 

a partir da união entre a música e a filosofia alemã, sobretudo Richard Wagner e 

                                                         

dos pesos’, para, em seguida, ser a concepção fundamental de Assim falava Zaratustra.” (RUBIRA, 
2016, p. 212). O eterno retorno vai adquirindo importância de acordo com a teoria das forças e a 
concepção nietzschiana de tempo. Ou seja, por considerar a existência de uma eternidade temporal 
e um número finito de forças, Nietzsche entende que em algum momento todas as combinações de 
força devem se repetir novamente. Deste modo, o “problema se coloca em como entendemos e 
lidamos com a questão do tempo.” (RUBIRA, 2010, p. 52).  

3 Para Scarlett Marton a concepção de força “traduz a opção que Nietzsche faz pela energética. 
Posicionando-se contra o mecanicismo, ele substitui a hipótese da matéria pela força.” (MARTON, 
2016, p. 239).  

4 Conforme Luís Rubira: “Transvaloração: neste termo, que nomeia uma tarefa, há uma ênfase na 
palavra valor. Sabe-se também que no ano de 1887, no prólogo da Genealogia da moral, o filósofo 
delineara seu intento de investigar o valor dos valores: em ambos casos (tarefa da transvaloração e 
questionamento acerca do valor  dos valores) apresenta-se como fundamental compreender o que 
Nietzsche entende por valor.” (RUBIRA, 2001, p. 263).   

5 Neste artigo utilizo divisão dos escritos filosóficos de Nietzsche em três períodos, adotada por Karl 
Löwith (1991, p. 31–37) e por Scarlett Marton (1990, p. 23-27), a saber: 1º Período: Pessimismo romântico; 
2º Período: Positivismo cético; 3º Período: Filosofia do eterno retorno; O primeiro período 
corresponde à ligação com o pessimismo de Schopenhauer e com os dramas musicais de Wagner, 
escritos juvenis, O nascimento da tragédia, A filosofia na época trágica dos gregos, as Considerações 
Extemporâneas.  O segundo corresponde às influências do positivismo e abordagens científicas, de 
obras como Humano, demasiado humano, Aurora e Gaia Ciência. Por fim, o terceiro período, também 
conhecido como “período maduro” (designação que vou repetir ao longo deste trabalho), corresponde 
às obras seguintes: Assim falou Zaratustra, Além do bem e do mal, Genealogia da moral, Crepúsculo dos 
ídolos, O Anticristo, O caso Wagner, Ecce homo, Ditirambos de Dioniso, Nietzsche contra Wagner. 
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Schopenhauer, Nietzsche concebe o “valor” do modelo helênico: “o modelo 

helênico conserva o imensurável valor que nele também se acham impressas, em 

uma forma classicamente instrutiva, todas aquelas transições e lutas” 

(NIETZSCHE, 2007, p. 117). 

Aqui nos deparamos com o contexto em que o filósofo está influenciado 

por Schopenhauer e nutre esperanças de renovação da cultura pela música de 

Wagner. Com a palavra valor Nietzsche expressa o caráter meritório da cultura 

grega, pois como bem destacou Rubira, no contexto de O Nascimento da tragédia 

“um dos modos mais frequentes é o valor no sentido de mérito/importância/força” 

(2010, p.142).  É também nesse sentido que ao abordar o período de Goethe, Schiller 

e Winckelmann o filósofo alerta que “vemos, desde aquele tempo, degenerar da 

mais perigosa forma o juízo sobre o valor dos gregos para a cultura” (NIETZSCHE, 

2007, p. 117). Embora Nietzsche ainda não utilize a palavra valor no seu sentido 

crítico6, contudo ele expressa uma tentativa de avaliação da cultura.  

Neste contexto Nietzsche está refletindo sobre o declínio da cultura grega 

a partir da tragédia de Eurípedes e da filosofia socrática. O autor demonstra 

preocupação com um tipo de decadência usando os termos alemães para transmitir 

essa ideia. Nietzsche utiliza os termos Versfall ou Niedergang no sentido de uma 

desintegração, onde, com o declínio dos mitos gregos e extinção do dionisíaco, 

“toda cultura perde sua força natural sadia e criadora” (NIETZSCHE, 2007, p. 133). 

Embora em contextos distantes, tanto O nascimento da tragédia como as obras de 

1888 apresentam as temáticas do declínio, decadência e o problema do valor. Não é 

por acaso que Nietzsche, ao reavaliar sua primeira obra, reconheça que apesar da 

influência das “fórmulas schopenhaurianas e kantianas” tal escrito apresenta 

“novas valorações” contra o instinto da tradição filosófica.7 No Crepúsculo dos Ídolos 

ele vai além, afirmando que o Nascimento da tragédia foi a sua “primeira 

transvaloração dos valores” (NIETZSCHE, 2017, p. 90).  

                                                         

6 Conforme Marton (2016, p. 407): “embora presente em escritos anteriores a Assim falava Zaratustra, 
é a partir dessa obra que a noção nietzschiana de valor passa a operar uma subversão crítica.” Concordo 
com a comentadora ao salientar o modo como a partir da publicação de Zaratustra Nietzsche comece 
a questionar pelo valor dos valores, o que vai ser debatido com ênfase em A genealogia da moral.  
7 Cito: “Contra a moral, portanto, voltou-se então, com este livro problemático, o meu instinto, como 

um instinto em prol da vida, e inventou para si, fundamentalmente, uma contra doutrina e uma 
contra valoração da vida, puramente artística, anticristã. Como denominá-la? Na qualidade de 
filólogo e homem das palavras eu a batizei, não sem alguma liberdade – pois quem conheceria o 
verdadeiro nome do Anticristo? – com o nome de um deus grego: eu a chamei 
dionisíaca.”(NIETZSCHE, 2007, p. 18). 
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Em Humano, demasiado humano o filósofo investiga os valores morais e 

“afirma ser possível traçar uma dupla pré-história de bem e mal” (MARTON, 2016, 

p. 406). Desta forma é importante sublinhar que “com Humano, demasiado humano, 

portanto, Nietzsche começa a dar os primeiros passos na direção de um critério para 

avaliar os valores” (RUBIRA, 2010, p. 150). Em A gaia ciência ele afirma não ver 

“ninguém que tenha ousado uma crítica dos juízos de valor morais” (NIETZSCHE, 

2012, p. 212) e partir disso se coloca como aquele que vai por a moral em questão e 

examinar o seu valor.8 Nietzsche fez essa reflexão somente em 1887, na segunda 

versão da obra. Porém, no primeiro livro III da versão de 1882 ele já anunciava a 

“morte de Deus”: “Deus está morto; mas tal como são os homens, durante século 

ainda haverá cavernas em que sua sombra será mostrada.” (NIETZSCHE, 2012, p. 

126). 9 

A “morte de Deus” tem uma significação central, pois representa a 

desvalorização dos supremos valores da humanidade. Trata-se do resultado ou uma 

etapa da moralização do mundo que marca a derrota da interpretação moral. Deste 

modo, Nietzsche não “matou” Deus como permeia o imaginário popular, mas fez 

uma constatação, sendo “importante ressaltar que, para Nietzsche, a morte de Deus 

é um acontecimento (Ereigniss) inegável; com ela sucumbe a interpretação moral da 

existência” (ARALDI, 2004, p. 68). É sabido que Nietzsche não determinou 

arbitrariamente tal acontecimento, pois “a expressão ‘morte de Deus’ foi criada por 

Hegel antes mesmo de Nietzsche e Feuerbach.” (FEILER, 2014, p. 49). 

Nietzsche observou a desvalorização dos valores e o modo como Deus 

representava o valor supremo. Se Deus estava morto seria preciso colocar um novo 

valor, algo que Nietzsche vai propor com o eterno retorno do mesmo.10 Porém ele 

já aborda de forma geral o que denomina de “niilismo” desde 1881 e também a perda 

de valores ou declínio das valorações. Mas como observou Rubira (2010) é somente 

                                                         

8 Esta passagem encontra-se no aforismo 345 do livro V (“Nós, os impávidos”). Ele afirma 
especificamente: “Uma moral pode ter nascido de um erro: ainda com esta percepção o problema de 
seu valor não chega a ser tocado. – Até agora, portanto, ninguém examinou o valor do mais célebre 
dos medicamentos, que se chama moral: isso requer, antes de tudo – pô-lo em questão. Muito bem! 
Este é justamente o nosso trabalho. –” (NIETZSCHE, 2012, p. 212).  

9 No aforismo 125 (“O homem louco”) de A gaia ciência Nietzsche anunciou que somos nós os 
assassinos: “Deus está morto! Deus continua morto! E nós o matamos!” (NIETZSCHE, 2012, p. 138). 

10 Conforme Luís Rubira: “Foi na hipótese cosmológica do eterno retorno do mesmo (ewige 
Wiederkunft des Gleichen), ou seja, na possibilidade de uma eternidade temporal, que Nietzsche 
julgou encontrar uma nova medida de valor para realizar a transvaloração de todos os valores 
(Umwerthung aller Werthe).” (RUBIRA, 2010, p. 17).  
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em 1887, no contexto da Genealogia da moral, que Nietzsche vincula esses termos. 

No fragmento póstumo 9 [35] de 1887 ele afirma: “Niilismo: falta a meta; falta a 

resposta ao ‘porque?’; O que significa niilismo? – que os valores supremos se 

desvalorizam.” (NIETZSCHE, 2008, p. 241).  A “morte de Deus” como 

representação da perda de valores é o processo de avanço do niilismo, que se 

configura como o problema central que Nietzsche enfrenta em seu período 

maduro.11 Como pretendo mostrar, é nesse período, desde 1883, que Nietzsche cita 

nos fragmentos póstumos o termo décadence, ainda que de modo vago.  Em 1887, 

quando o niilismo aparece como problema central em sua filosofia, Nietzsche passa 

a desenvolver melhor a décandece nos fragmentos para depois citar esse processo de 

forma intensa nas obras de 1888.  

Mas no contexto do debate sobre o niilismo, ou seja, para enfrentar a 

desvalorização dos valores que se abate sobre a modernidade, Nietzsche quer 

colocar um novo peso e realizar a transvaloração dos valores. A transvaloração de 

todos valores é a grande tarefa de Nietzsche na sua filosofia madura, sobretudo no 

ano de 1888. Com tal termo Nietzsche procura expressar duas transvalorações 

opostas: a primeira foi a transvaloração dos valores afirmativos promovida pelos 

cristãos, como uma inversão oriunda da negação da vida. Foi uma oposição aos 

aspectos naturais deste mundo em nome de outro mundo, sendo assim um processo 

que começou no surgimento da metafísica platônica.12 A outra transvaloração seria 

aquela inversão que buscaria criar novos valores, valores afirmativos, com base no 

símbolo do “dionisíaco”.  

Em 1887 é este o panorama filosófico de Nietzsche e o niilismo atravessa 

as três dissertações de A genealogia da moral: “esse movimento niilista é analisado 

em Para a genealogia da moral através de suas três formas fundamentais de 

manifestação: o ressentimento, a má-consciência e o ideal ascético.” (ARALDI, 1998, 

p. 80). Clademir Araldi também considera que: 

                                                         

11 Deste modo, tal como destacou Araldi, “o niilismo assume em Nietzsche o estatuto de uma questão 
fundamental, mediante a qual a experiência de instauração e dissolução dos valores morais é trazida 
à problematização filosófica, para explicitar sua origem, seu transcurso e os âmbitos nos quais ela (a 
moral) se desenvolve.” (ARALDI, 2004, p. 63). Em última instância, “na perspectiva de Nietzsche, o 
processo de dissolução dos valores morais configura o niilismo europeu, com seus antagonismos e 
posições extremas.” (NIETZSCHE, 2012, p. 171).  

12 Por isso Nietzsche concebe sua primeira obra, O nascimento da tragédia, como sua “primeira 
transvaloração”, uma vez que ele observou a decadência da cultura grega por meio do ideal da razão 
a partir de Sócrates.  



Coletânea de textos do I Seminário Internacional “Nietzsche nos Pampas” |  328 

 

 

 

Nos fragmentos póstumos e nas obras publicadas Para a genealogia da 
moral, O crepúsculo dos ídolos e O Anticristo, evidencia-se, contudo, a 
preocupação de fornecer uma compreensão da história do Ocidente  como  
um  processo  assinalado  pelo  advento  e  consumação  do niilismo. 
(ARALDI, 1998, p. 75). 

 

Apesar de concordar com a posição de Araldi sobre a importância do 

niilismo e sua intrínseca relação com a décadence, contudo busco frisar que esse 

último conceito se sobrepõe ao debate com o niilismo a partir de 1888. Se em A 

genealogia da moral é o niilismo que ganha destaque, porém nos póstumos, 

Nietzsche já começa a intensificar o uso da décadence e a partir de 1888 o conceito 

aparece em todas as obras publicadas, resultando como o grande problema a ser 

enfrentando a fim de conseguir efetuar sua transvaloração. O próprio Nietzsche 

considera em 1888 que a décadence abarca o niilismo e a questão dos valores, pois “o 

niilismo não é nenhuma causa, mas apenas a lógica da décadence”, assim como “o 

‘bom’ e o ‘ruim’ são apenas dois tipos de décadence” (NIETZSCHE, 2008, p. 537). 

Compreendo que a décadence apresenta uma carga fisiológica mais intensa, sendo o 

problema maior por trás do niilismo e das avaliações morais, algo que de algum 

modo já estava presente desde O nascimento da tragédia sem o mesmo refinamento 

que adquire em 1888. 

 

 

1- A DÉCADENCE DESDE 1883 ATÉ 1888.   

  

O termo francês décadence aparece na obra de Nietzsche em 176 fragmentos. 

Deste total, a primeira ocorrência surge em 1883 e, assim como em uma ocorrência 

em 1884, aparecem em uma única unidade. Em 1885, o termo ocorre em dois 

fragmentos. No ano de 1886 apresenta-se em 3 fragmentos e 1 carta. Em 1887 aparece 

em 16 fragmentos e em 1888 aparece no total de 151 textos, dentre livros publicados, 

póstumos, cartas, o que evidencia uma intensificação considerável na utilização do 

termo no último ano produtivo do filósofo. Além da evidente disparidade em 

termos comparativos, que por si já nos faz questionar o que levou o autor a 

intensificar o uso do conceito de décadence em seus escritos, é necessário considerar 

o contexto da utilização do termo e a importância conceitual que ele tem entre as 

primeiras ocorrências da expressão e a evolução do uso nos dois últimos anos. 
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Na primeira utilização do conceito de décadence no fragmento póstumo de 

1883, Nietzsche sintetiza que “aparentemente tudo é décadence.” (NIETZSCHE, 

2010, p. 344). No ano de 1884 a referência à décadence é vaga, resumindo-se a uma 

crítica a Delacroix como “imagem da décadence desta época” (NIETZSCHE, 2010, 

p. 482). Em 1885 o termo aparece em um fragmento sobre a crítica aos psicólogos 

cuja visão que “ainda está apegada involuntariamente aos sintomas da décadence, 

guia cada vez mais nossa desconfiança contra o espírito.” (NIETZSCHE, 2010, p. 

777).  Somente em 1886 o autor passa a identificar o fenômeno da moral com o 

termo décadence. Até então suas indicações eram gerais, mas nesses fragmentos ele 

é incisivo ao criticar o seu tempo. Colocando em suspeita o conhecimento e a moral, 

afirma que “a moralização mesma é uma ‘décadence’.” (NIETZSCHE, 2008, p. 171). 

No mesmo ano, ao fazer uma crítica à moral em Sócrates e Platão, define-os como 

“sintomas da décadence” e questiona se “todos os movimentos especificamente 

morais até agora não foram sintomas de décadence”. (NIETZSCHE, 2008, p. 215).  

Em 1887 ao escrever sobre a história do niilismo europeu Nietzsche afirma 

que “todos os antigos ideais são ideais hostis à vida, nascidos da décadence.” 

(NIETZSCHE, 2008, p. 409). Por considerar o “compreender” como um “hábil 

cansaço”, ele concluiu que “nós compreendemos o antigo, mas estamos longe de 

sermos fortes o suficiente para algo novo.” (NIETZSCHE, 2008, p. 409). Apesar de 

não ver horizontes de afirmação para o momento, Nietzsche não deixa de 

reconhecer cada vez mais a dimensão da décadence. Manifesta-se contra a “ideia por 

demais obscura e arbitrária de que a humanidade possui uma tarefa conjunta, de 

que ela vai como um todo ao encontro de uma meta qualquer” (NIETZSCHE, 

2008, p. 422) e ressalta que “a décadence, por outro lado, pertence a todas as épocas 

da humanidade” (NIETZSCHE, 2008, p. 422). No fragmento seguinte, o filósofo 

faz sua primeira consideração sobre décadence e juízo de valor: 

 

O fato de toda décadence e de todo adoecimento terem incessantemente 
colaborado com os juízos de valor conjuntos: o fato de nos juízos de valor 
que se tornaram dominantes a décadence ter se tornado até mesmo 
preponderante: o fato de nós não termos de lutar apenas contra os estados 
derivados de toda a miséria atual em termos de degeneração, mas o fato 
de toda a décadence até aqui ter permanecido devedora, isto é, viva. Tal 
errância conjunta da humanidade em relação aos seus instintos 
fundamentais, tal décadence conjunta do juízo de valor é o ponto de 
interrogação par excellence, o enigma propriamente dito, que o animal 
“homem” apresenta ao filósofo. (NIETZSCHE, 2008, p. 423-424)  
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É visivel a importância que o conceito vai assumindo na obra do filósofo, 

pois a décadence permanece sempre “viva”, constiuindo-se na grande questão. Trata-

se da primeira vinculação entre o termo francês e a palavra valor (Werth). No 

primeiro póstumo de 1888, intitulado “Religião. Décadence. A periculidade do 

cristianismo.”, Nietzsche indica o modo como a décadence enfraquece o homem: 
 

O enfraquecimento como tarefa: enfraquecimento dos desejos, dos 
sentimentos de prazer e desprazer, da vontade de potência, do sentimento 
de orgulho, do querer ter e do querer ter mais; o enfraquecimento como 
humildade; o enfraquecimento como crença; o enfraquecimento como 
repugnância e como vergonha de tudo o que é natural, como negação da 
vida, como doença e como fraqueza habitual... (NIETZSCHE, 2008, p. 528-
529) 

 

Analisando os processos de enfraquecimento, Nietzsche chama atenção 

para o fato de que não se busca combater a fraqueza, mas estimulá-la “por meio de 

uma espécie de justificação e de moralização: isto é, por meio de uma 

interpretação...” (NIETZSCHE, 2008, p. 528-529). A questão da moral enquanto 

enfraquecimento, enquanto um produto da décadence, tem como elemento 

explicativo o conceito de esgotamento (Erschöpfung), assim como a importância do 

conceito de valor e a articulação com a dinâmica da vontade de poder. Essa questão 

perpassa as obras publicadas em 1888. O esgotamento (Erschöpfung) indica uma das 

chaves de leitura para a questão do valor.  No seguinte fragmento póstumo, de 1888, 

o filósofo alemão explica: 

 

Religião como décadence. A mais perigosa incompreensão: Há um 
conceito que não admite aparentemente nenhuma confusão, nenhuma 
ambiguidade: trata-se do conceito de esgotamento (Erschöpfung). Esse 
esgotamento (Erschöpfung) pode ser adquirido (erworben); ele pode ser 
herdado (vererbt) – em todo caso, ele transforma o aspecto (Aspekt) das 
coisas, o valor das coisas (den Werth der Ding)...Em contraste (Gegensatz) 
àquele que, pela abundância (Fülle), involuntariamente se entrega às 
coisas, as vê mais plenas (voller), mais poderosas (mächtiger), mais ricas em 
futuro – que pode (kann) em todo caso presentear –, o esgotado 
(Erschöpfte) apequena e estropia tudo  o que vê – ele empobrece (verarmt) 
o valor (Werth): ele é prejudicial (schädlich)... (NIETZSCHE, 2008, p. 529). 

 

Considero e saliento a pertinência deste póstumo para a compreensão da 

análise de Nietzsche sobre a décadence no seu último ano. O filósofo chamou 

atenção para a modificação no aspecto (Aspekt) e valor (Werth) das coisas. Não por 

acaso que, em O anticristo, o autor com frequência destaca a maneira como o 

cristianismo inverte “as coisas” e a forma de valoração da vida. Retomo também a 
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oposição entre dois modos de valoração, ou de “tipos”: um que se entrega a vida, 

de forma afirmativa, vendo nela a abundância, por isso pode “presentear”, isto é, 

doar-se, compartilhar vivências de uma forma verdadeira; e outro, o tipo esgotado 

(Erschöpfte), que modifica negativamente o que vê. 13 

Também é importante perceber o empobrecimento do valor. A palavra 

valor (Werth), conforme destaquei na introdução, é central para a filosofia de 

Nietzsche e se relaciona com a sua tarefa da transvaloração dos valores, com o 

niilismo, eterno retorno e a vontade de poder. A partir deste ponto, Nietzsche vai 

citar a décadence em todas as obras de 1888. Passo a demonstrar o modo como 

Nietzsche procurar efetivar a transvaloração, sem delegar tal tarefa aos tipos, 

conforme as obras e fragmentos do período anterior. Tal efetivação ocorre por 

meio do enfrentamento dos processos de décadence. 

 

 

2- O PROBLEMA DA DÉCADENCE E A TRANSVALORAÇÃO EM 

1888 

 

Com base na fortuna crítica sabemos que Nietzsche desistiu de publicar 

uma obra chamada “A vontade de poder: ensaio de uma transvaloração dos 

valores”, onde apresentaria o seu projeto principal. Contudo, o abandono da ideia 

de uma obra com este título não implica no abandono do projeto da 

“transvaloração” nem mesmo da centralidade do conceito de vontade de poder, que 

continua operatório nas obras de 1888. O livro O anticristo, após o último esboço do 

grande projeto em quatro livros, foi considerado a “totalidade da transvaloração”, 

conforme a carta a Georg Brandes, de 20 de novembro de 1888, bem como a carta a 

Paul Deussen, de 26 de novembro de 1888. Nesta última carta Nietzsche afirma: 

“Minha transvaloração de todos os valores, com o título principal de O 

ANTICRISTO, está finalizada.” (NIETZSCHE, 2012, p. 305).  

Considerando O anticristo como a transvaloração nietzschiana, é 

conveniente analisar detidamente algumas passagens centrais desta obra. É 

exatamente no primeiro parágrafo do livro, após um prólogo, que Nietzsche chama 

                                                         

13 Essa referência ao fenômeno do esgotamento e a forma de valoração dos esgotados serve de base, 
com algumas modificações, para Nietzsche analisar o tipo de Sócrates no Crepúsculo dos Ídolos.  
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atenção para a efetivação de sua derradeira tarefa, e que por fim isso ocorreu pelo 

encontro da “felicidade”. Essa “felicidade” é a indicação daquilo que o autor por 

muito tempo ansiava, que procurou entre suas várias investidas contra a moral 

cristã e toda concepção negativa do mundo. Deste modo o autor chama atenção 

para esse momento: 

 

Olhemo-nos nos olhos. Nós somos hiperbóreos – sabemos muito bem 
como vivemos à parte. “Nem por terra nem por mar encontrarás o 
caminho até os hiperbóreos”: Píndaro já sabia isso de nós. Além do norte, 
do gelo, da morte – nossa vida, nossa felicidade... Nós descobrimos a 
felicidade, sabemos o caminho, achamos a saída de milênios de labirinto. 
(NIETZSCHE, 2016, p. 10). 

 

A referência à felicidade é importante uma vez que ela expressa a 

concepção das forças e da vitória sobre o cristianismo. Com a breve referência ao 

poeta Píndaro, Nietzsche indica que não só a felicidade, mas sua concepção de vida 

está para além da morte. Seu discurso no plural é uma estratégia textual comum em 

muitos dos seus textos, mas aqui tem uma significação ainda mais forte, pois ele se 

dirige aos seus raros leitores, pois conforme o prólogo: “Este livro é para 

pouquíssimos. E talvez eles ainda não existam.” (NIETZSCHE, 2016, p. 9). 14 No 

primeiro parágrafo de O anticristo o filósofo manifesta que o homem moderno 

não pode encontrar tal felicidade, pois “dessa modernidade estávamos doentes” 

(NIETZSCHE, 2016, p. 10). A modernidade doente expressa por ele significa a 

ausência de metas, resultado do niilismo. Nietzsche se reconhece como preso a 

modernidade, pois por muito tempo não teve uma meta: 

 

Fomos valentes o bastante, não poupamos a nós nem aos outros: mas havia 
muito não sabíamos aonde ir com nossa valentia. Tornamo-nos sombrios, 
chamaram-nos de fatalistas. Nosso fatum [fado, destino] – era a plenitude, 
a tensão, a contenção de das forças. Éramos ávidos de relâmpagos e atos, 
ficávamos o mais longe possível da felicidade dos fracotes, da 
“resignação”... Um temporal estava em nosso ar, a natureza que somos 
escureceu – pois não tínhamos caminho. A fórmula de nossa felicidade: 
um Sim, um Não, uma linha reta, uma meta... (NIETZSCHE, 2016, p. 10). 

 

Aqui temos a referência às forças, sobretudo a plenitude e a tensão, que 

são elementos importantes da teoria de Nietzsche. Temos também outro tipo de 

                                                         

14 Ele ainda fortalece esta posição ao indicar que “apenas o depois do amanhã é meu. Alguns nascem 
póstumos.” (NIETZSCHE, 2016, p. 9). 
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felicidade, que é a felicidade dos fracos. Penso ser importante recorrer aos 

fragmentos póstumos que ajudam esclarecer esta citação. Destaco aqui o Fragmento 

póstumo 11[38] de 1887, portanto anterior a O anticristo, e que diz o seguinte: 

 

Da pressão da plenitude, da tensão das forças que crescem constantemente 
em nós e que ainda não sabem se descarregar emerge um estado similar ao 
estado que precede uma tempestade: a natureza que somos escurece. Isso 
também é pessimismo... uma doutrina que põe fim a tal estado, na medida 
em que ordena algo, uma transvaloração dos valores, graças a qual se 
indica um caminho às forças acumuladas, um “para onde”, de modo que 
elas explodem em raios e em ações – não precisa de modo algum ser uma 
doutrina da felicidade: na medida em que desencadeia a força que estava 
comprimida e represada até um ponto torturante, ela traz felicidade. 
(NIETZSCHE, 2012, p. 12) 

 

Nesse contexto, Nietzsche pensava em uma transvaloração para mostrar 

um caminho às forças que estavam acumuladas e que por esta contenção chegava-

se “até um ponto torturante”. A situação é praticamente a mesma da citação de 1888 

e conforme Marinucci “a transvaloração representa uma nova direção, ela é uma 

possibilidade, não é uma necessidade, à diferença de como ocorre no caso do 

sacerdote ascético.” (MARINUCCI, 2019, p. 222). Concordamos com Marinucci, 

embora a sua análise tenha como foco esses elementos no contexto da obra 

Genealogia da moral e a aplicação da teoria das forças para a compreensão do 

sacerdote. Outro aspecto que Marinucci ressalta ao interpretar este fragmento é que 

fenômenos morais são apenas de acompanhamento, nomes para as direções das 

descargas. Marinucci buscou salientar estes aspectos com vistas à teoria do eterno 

retorno do mesmo.15 Contudo o importante é que Nietzsche já entendia a 

transvaloração no sentido de mudar o sentido da descarga das forças e que entendia 

esse estado de acumulação como um pessimismo, um dos aspectos do niilismo.16 

No fragmento póstumo de 1887, Nietzsche entende que a transvaloração 

dos valores não precisa ser uma doutrina para felicidade, mas ela “traz felicidade”, 

indicando a felicidade como fenômeno de acompanhamento para a descarga de 

forças, tal como observou Marinucci (2019). Ou seja, o que nós sentimos, a sensação 

                                                         

15Cf. Marinucci: “Nesse sentido, a teoria das forças, diretamente ligada à elaboração do eterno retorno, 
é rigorosamente aplicada às questões morais, sem que exista uma solução de continuidade entre 
plano das forças e plano moral;” (MARINUCCI, 2019, p. 222). 

16 Cf. Araldi: “O conceito de pessimismo, enquanto forma prévia do niilismo, articula várias formas 
modernas de enfraquecimento, assim como os ensaios nietzschianos de sua superação.” (ARALDI, 
2016, p. 340).  
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de felicidade é na verdade a sensação de descarga dessas forças. Em O anticristo, 

Nietzsche reconhece o seu percurso e como apesar de todas as suas tentativas, 

tornou-se sombrio.  O motivo era que ainda não tinha uma meta, ou seja, ele ainda 

não tinha a coragem para a transvaloração. Porém, se a teoria das forças indicava 

algo, era necessário atribuir sentido aos novos valores e o critério será a vontade de 

poder e o sentimento de poder. Por isso ele afirma no segundo parágrafo de O 

anticristo: 

 

O que é bom? – Tudo o que eleva o sentimento de poder, a vontade de 
poder, o próprio poder no homem. O que é mau? – Tudo o que vem da 
fraqueza. O que é felicidade? – O sentimento de que o poder cresce, de que 
uma resistência é superada. Não a satisfação, mas mais poder; sobretudo 
não a paz, mas a guerra; não a virtude, mas a capacidade (virtude à maneira 
da Renascença, virtù, virtude isenta de moralina). (NIETZSCHE, 2016, p. 
10-11). 

 

Nietzsche indica seu critério para medir os valores.17 O valor “bom” é 

definido de acordo com a vontade de poder, assim como a felicidade, como 

resultado da superação de resistência. Isso está de acordo como o fragmento de 1887 

que comentei, pois é o sentido da descarga. A descarga das forças pode seguir na 

direção nova, superando resistências e aquela sensação de contenção que é 

desagradável, ou pode não superar essa resistência e ficar represada. Em suma, é essa 

a felicidade que Nietzsche afirma ter encontrado e que representa a sua 

transvaloração. Não é a felicidade dos fracos, pois estes não conseguem 

transvalorar e ficam presos ao ressentimento, conforme as suas análises da 

Genealogia e outras obras.  Por isso, ele não quer a paz, mas a guerra, pois a guerra 

                                                         

17 É importante explicar que ao compreender a vontade de poder como um critério de medição dos 
valores não desconsidero a importância do eterno retorno para o projeto da transvaloração, tal como 
defendeu Rubira.  Na verdade o próprio comentador reconheceu que “quando Nietzsche, portanto, 
pensa na vontade de potência para realizar a tentativa de transvaloração de todos os valores, é 
porque ele entende que o critério para medir valores é o aumento de potência, e não sua 
conservação.”(RUBIRA, 2010, p. 306). Rubira ainda salienta que o eterno retorno é o “teste maior 
para verificação da vontade dominante em um determinado indivíduo” (2010, p. 307). Ter maior 
clareza desta problemática envolve a análise e diferenciação entre “sentimento de poder”, 
sentimento de “mais de força”, “mais de poder”, “descargas” e “extravasamento”, bem como uma 
nova articulação conceitual a partir de 1888, algo que extrapola o objetivo deste artigo. Para o 
momento ressalto que a vontade de poder e o eterno retorno estão diretamente relacionados, pois 
ambos os conceitos estão dentro da dinâmica das forças conforme uma perspectiva de eternidade 
no tempo.  
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na concepção de Nietzsche representa metaforicamente18 a melhor maneira de 

expressão da vontade de poder. 19 

O conceito de décadence funciona como um operador importante e permite 

ao filósofo ver como agem os valores mendazes da moral. Não por acaso essa análise 

perfaz a obra que ele considerou como sua transvaloração, O anticristo, onde realiza 

uma cuidadosa observação do fenômeno da fraqueza, da décadence.  Partindo da 

teoria das forças, ele ataca os valores supremos, retomando em O anticristo a 

intenção de ver triunfar os afirmativos, os tipos fortes, e denunciando que o 

cristianismo teria cultivado e “alcançado o tipo oposto: o animal doméstico, o 

animal de rebanho, o animal doente homem – o cristão...” (NIETZSCHE, 2016, p. 

11). Ele ainda sentencia: 

 

É um doloroso, um arrepiante espetáculo, que despontou para mim: abri 
a cortina da corrupção20 o do homem. Essa palavra, em minha boca, está 
protegida ao menos contra uma suspeita: de conter uma acusação moral 
ao homem. É entendida – gostaria de sublinhá-lo mais uma vez – isenta de 
moralina: e isso em tal grau, que essa corrupção é sentida por mim mais 
fortemente ali onde até agora mais conscientemente se aspirou a 
“virtude”, a “divindade”. Entendo corrupção, já se advinha, no sentido de 
décadence: minha afirmação é que todos os valores nos quais a 
humanidade enfeixa agora sua mais alta desejabilidade são valores de 

                                                         

18 Compreendo várias formas dessas referências de Nietzsche enquanto metáforas, pois como 
observou Blondel “a metafórica de Nietzsche se impõe por uma necessidade especificamente 
filosófica e que seu discurso é intrinsecamente metafórico em virtude de ser pensamento da metá-
fora” (BLONDEL, 2004, p. 8-9).  Estou desenvolvendo a relação entre metáfora a partir do uso da 
décadence e da transvaloração em minha tese de doutorado.   

19 É importante o cuidado com o termo “guerra” na filosofia de Nietzsche, pois ele foi muito 
instrumentalizado. Um bom exemplo do que seria a guerra para ele se encontra em seu Ecce Homo, 
livro que seria uma preparação para a transvaloração dos valores. Cito: “Igualdade frente ao inimigo 
– primeiro pressuposto para um duelo honesto. Quando se despreza não se pode fazer a guerra; 
quando se comanda, quando se vê algo abaixo de si, não há que fazer a guerra. Minha prática de 
guerra pode-se resumir em quatro princípios. Primeiro: ataco somente causas vitoriosas – 
ocasionalmente, espero até que sejam vitoriosas. Segundo: ataco somente causas em que não 
encontraria aliados, em que estou só – em que me comprometo sozinho... Nunca dei um passo em 
público que não me comprometesse – este é meu critério do justo obrar. Terceiro: nunca ataco 
pessoas – sirvo-me da pessoa como uma forte lente de aumento com que se pode tornar visível um 
estado de miséria geral porém dissimulado, pouco palpável. Assim ataquei David Strauss, ou mais 
precisamente o sucesso de um livro senil junto à ‘cultura’ alemã – apanhei essa cultura em flagrante... 
Assim ataquei Wagner, ou mais precisamente a falsidade, a bastardia de instinto de nossa ‘cultura’, 
que confunde os sofisticados com os ricos, os tardios com os grandes. Quarto: ataco somente coisas 
de que está excluída qualquer diferença pessoal, em que não existe pano de fundo de experiências 
ruins. Pelo contrário, atacar é em mim prova de benevolência, ocasionalmente gratidão.” 
(NIETZSCHE, 2008, p. 29-30).  

20A palavra alemã usada por Nietzsche é Verdorbenheit e em alguns dicionários é traduzida por 
depravação, que em nossa língua tem como sinônimos “degradação moral”, “perversão” e 
“corrupção”. Também tem o sentido de “alteração na saúde” ou “perturbação física”. Optamos por 
deixar “corrupção”, conforme tradução de Rubens Rodrigues Torres. O tradutor Paulo César Souza 
traduziu como “deterioração”, o que também faz sentido no contexto fisiológico de O anticristo, 
além de ser um dos sentidos da palavra “corrupção”. 
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décadence. (NIETZSCHE, 1987, p. 393). 
 

A décadence aparece com o sentido de corrupção, que também pode 

significar a deterioração do homem.  Associada ao valor, como uma corrupção dos 

valores, assim como o niilismo enquanto movimento histórico da “morte de Deus”, 

a décadence passa a configurar-se como o conceito central que representa todos os 

elementos “degenerativos”21 que Nietzsche busca combater com sua filosofia. O 

filósofo explica o que é a corrupção do homem: “Digo que um animal, uma espécie, 

um indivíduo está corrompido quando perde seus instintos, quando prefere o que 

lhe é desvantajoso.” (NIETZSCHE, 2016, p. 12). Escolher o que é desvantajoso é para 

Nietzsche entrar na dinâmica do sofrimento e do desprazer, sendo que “a 

preponderância dos sentimentos de desprazer sobre os sentimentos de prazer é a 

causa dessa moral e dessa religião fictícias: uma tal preponderância transmite a 

fórmula da décadence...” (NIETZSCHE, 2016, p. 20). 22 Apesar de considerar a vida 

como “instinto de crescimento, de duração, de acumulação de forças, de poder” 

(NIETZSCHE, 2016, p. 12), o filósofo alemão afirma no aforismo 17 de O anticristo 

que “onde, de alguma forma, declina a vontade de poder, há sempre um retrocesso 

fisiológico também, uma décadence.” (NIETZSCHE, 2016, p. 21).    

Considerando a importância da teoria das forças e a vontade de poder 

como critério para a definição de novos valores, definir felicidade e a própria vida, 

a décadence se apresenta como o grande obstáculo para a tarefa nietzschiana de 

transvalorar valores. Em vista disso, a compreensão dos processos de décadence para 

o entendimento de toda forma de declínio e para criticar a moral em seus supremos 

                                                         

21 Esses elementos “denegerativos” surgem nos escritos de Nietzsche ao final de 1887 e início de 1888 
refletindo à leitura que o filósofo alemão fez dos escritos do médico francês Charles Féré. More 
(2002, p. 121) mostra que o conceito de décadence é refinado a partir das análises que Féré fez na obra 
Dégénerescence et criminalité.  A partir de 1888 Nietzsche também utiliza a palavra “degenerescenz” 
para referir-se ao conceito de “dégénerescence” que, como explica SENA (2013, p. 6) é “sinônimo de 
décadence para Féré e seus contemporâneos”. Johan Grzelczyk no artigo “Féré et Nietzsche:Au sujet 
de la décadence” trouxe importantes informações sobre os elementos que Nietzsche encontrou na 
obra do médico francês para ampliar sua caracterização dos processos de décadence. Pretendo 
desenvolver essa relação com as fontes de Nietzsche em minha tese de doutorado, capítulo 2 (em 
andamento), na qual vou abordar a forma como Nietzsche retira o conceito de décadence da obra de 
Paul Bourget (não apenas dos Essais de psychologie contemporaine) e vai ressignificando o termo de 
acordo com seus próprios conceitos bem como a posterior influência de Féré e do fisiologista 
Claude Bernard.  

22 Em seu recente artigo, “Nietzsche: da análise psicológica à fórmula da décadence”, Marton conclui 
“que a ‘fórmula da décadence’ designa uma configuração fisiopsicológica determinada: a que se 
mostra incapaz de aceitar que a dor não constitui uma objeção à vida, a que não pode tolerar que o 
sofrimento é parte integrante da existência.” (MARTON, 2020, p. 60). 
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valores é fundamental para o derradeiro projeto de Nietzsche. Embora o conceito 

já estivesse em seus fragmentos desde 1883, é somente em 1888 que ele passa 

amplamente a utilizá-lo na caracterização dos sintomas de declínio, ligado ao 

conceito de valor. Considero, conforme a seção anterior, que a intensificação e 

refinamento do conceito de décadence estão relacionados à intenção do filósofo 

alemão em operar a transvaloração dos valores. Assim, torna-se necessário, tal como 

um “médico”, conhecer todas as características da “doença” que visa “controlar”.  

A décadence funciona como uma lente de aumento, fornecendo várias 

indicações da cultura, dos homens e dos valores de um povo. É através dela que 

Nietzsche buscou conhecer as fraquezas, os sintomas, bem como analisa a 

sociedade, partindo de exemplos particulares com uma significação maior. 

Destarte, ele avalia o seu combate a Richard Wagner enquanto análise das 

fraquezas de sua época, como décadence: “através de Wagner, a modernidade fala 

sua linguagem mais íntima: não esconde seu bem nem seu mal, desaprendeu todo 

pudor. E, inversamente, teremos feito quase um balanço sobre o valor moderno, se 

ganharmos clareza sobre o bem e o mal em Wagner.” (NIETZSCHE, 2016, p. 10). 

Analisando Wagner, Nietzsche posiciona-se como médico, assim como faz 

com os “ídolos” da filosofia, criticando Sócrates e Platão. Mas além de médico da 

civilização, foi um médico de si mesmo: “quanto a minha longa enfermidade, não 

lhe devo indizivelmente mais do que minha saúde? Devo-lhe uma mais elevada 

saúde, uma que é fortalecida por tudo o que não destrói! – devo-lhe também minha 

filosofia...” (NIETZSCHE, 2016, p. 69).23 Nesse sentido, é como estudioso da 

décadence e experimentador através de suas dores que ele se apresenta: 

 

O que me ocupou mais profundamente foi o problema da décadence – para 
isso tive razões. “Bem e Mal” é apenas uma variante desse problema. Tendo 
uma vista treinada para os sinais de declínio, compreende-se também a 
moral – comprendemos o que se oculta sob os seus  mais sagrados nomes 
e fórmulas de valor: a vida empobrecida, a vontade de fim,  o grande 
cansaço. A moral nega a vida ... Para uma tarefa assim, era-me necessária 
uma disciplina própria – tomar partido contra tudo doente em mim, 
incluindo Wagner, incluindo Schopenauer, incluindo os modernos 
sentimentos de humanidade – Um profundo alheamento, esfriamento, 
desalento em face de tudo o que é temporal e temporâneo: e, como desejo 

                                                         

23 No artigo “‘Fiz de minha vontade de saúde, de vida, minha filosofia’. Nietzsche e o problema da 
medicina em ‘Ecce Homo’”, Marton pergunta “sobre o que permite a Nietzsche passar da condição 
de médico de si à médico da cultura.” (MARTON, 2018, p. 891). Lançando mão do conceito de 
fisiopsicologia, ela conclui que “Nietzsche faz um duplo diagnóstico: de início, o de seu caso 
particular e, em seguida, o da cultura ocidental.” (MARTON, 2018, p. 902).  
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maior o olhar de Zaratustra, um olho que vê toda a realidade “homem” 
de uma tremenda distância – abaixo de si ... para um tal objetivo – que 
sacrifício não seria adequado? Que “superação de si “ ? Que “negação de 
si?” Minha maior vivência foi uma cura. Wagner foi uma de minhas 
doenças. (NIETZSCHE, 2016, p. 9).  

 

É preciso notar a metáfora fisiológica e cultural que Nietzsche faz, 

recuperando todos os elementos da décadence que acompanhamos: o 

empobrecimento da vida, a vontade de fim, de nada, o grande cansaço, dentre 

outros que ele dectou em sua cultura.  A palavra valor nos remete à sua 

transvaloração, que a seguir é articulada com a décadence: 

 

Da ótica do doente ver conceitos e valores mais sãos, e inversamente, da 
plenitude e certeza da vida rica de seus olhos ao secreto lavor do instinto 
de décadence – este foi o meu mais longo exercício, minha verdadeira 
experiência, se em algo vim a ser mestre, foi nisso. Agora tenho-o na mão, 
tenho mão bastante para deslocar perspectivas: razão primeira porque 
talvez somente para mim seja possível uma “ transvaloração dos valores.” 
(NIETZSCHE, 2008, p. 22). 

 

Como o próprio filósofo descreveu suas experiências entre saúde e doença, 

subida e descida aos diferentes estágios, até a investigação da décadence, tudo isso 

lhe deu “perspectivas” para a transvaloração.24 É nesse sentido que o autor afirma 

em O anticristo que “nós descobrimos a felicidade, sabemos o caminho de milênios 

de labirinto” (NIETZSCHE, 2016, p. 10) e, assumindo a sua derradeira tarefa, 

finaliza: “não substimemos isso: nós mesmos, nós, espíritos livres, já somos uma 

‘transvaloração dos valores’, uma encarnada declaração de guerra e vitória em 

relação a todos os velhos conceitos de ‘verdadeiro’ e ‘não verdadeiro’.” 

(NIETZSCHE, 2016, p. 10).   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No presente artigo apresentei o problema da décadence em articulação com 

a tarefa da transvaloração dos valores. Em um primeiro momento indiquei os 

                                                         

24 Neste ponto à transvaloração envolve o deslocamento de perspectivas e o perspectivismo de 
Nietzsche que está relacionado com o conceito de vontade de poder. O caráter deste perspectivismo 
envolve toda a existência, pois “o conceito de perspectiva diz respeito, no limite, ao exercer-se de 
vontades de potência e força, que, conforme reiteram fragmentos póstumos de 1888, sempre 
constroem seu mundo a partir de seu ponto de vista.” (CORBANEZI, 2016, p. 337-338).  
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principais conceitos que atravessam a obra de Nietzsche e que se articulam com a 

discussão sobre a décadence. Deste modo foi possível perceber como Nietzsche já 

refletia sobre as questões de declínio da cultura desde O nascimento da tragédia, 

onde fez sua primeira referência ao termo “valor”. O conceito de valor é 

importante para compreender o processo de desvalorização dos valores e a tentativa 

de Nietzsche de operar uma transvaloração.   

A décadence e o niilismo estão relacionados a partir do problema dos 

valores, porém, ao analisar com cuidado passagens de O anticristo, fragmentos e 

outras citações, posso indicar que o termo francês representa a grande preocupação 

do filósofo alemão. Tendo como critério para novos valores a vontade de poder, 

Nietzsche precisa superar a décadence em toda sua dimensão fisiológica, e deste 

modo transvalorar os valores do cristianismo. Por fim, Nietzsche reconheceu que 

vivenciou e si mesmo o problema da décadence e nesse sentido, temos uma ideia de 

porque o filósofo resolveu ele mesmo operar a transvaloração em O anticristo.  
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O SUJEITO RACIONAL EM NIETZSCHE, FREUD E ADORNO & 
HORKHEIMER: INTERLOCUÇÕES DO SUJEITO MODERNO NA 

FILOSOFIA CONTEMPORÂNEA 
 
 

Raíssa Teixeira Almeida de Souza 
 

 
Resumo  
O presente trabalho propõe observar a construção do sujeito racional através da 
trajetória de Ulisses de volta à Ítaca, na Odisseia de Homero, observando conceitos 
utilizados por Nietzsche e Freud na análise de Adorno e Horkheimer no livro 
Dialética do Esclarecimento. A construção da civilização ocidental marca a 
docilização do homem, controlado pela moral. A trajetória de Ulisses, a qual é uma 
trajetória de luta contra os instintos, em prol da racionalidade, alegoria do homem 
moderno, ilustra a crítica que Nietzsche faz sobre a paralisação dos impulsos do 
homem que aponta para o aprisionamento da força instintiva que culmina no 
homem moderno. Há um trajeto visível das concepções de Nietzsche, Freud e as 
afirmações feitas por Adorno e Horkheimer. Todos eles analisaram a civilização 
ocidental europeia de forma a compreender filosófica, psicológica, histórica e 
sociologicamente o processo de desenvolvimento dessa civilização e a sua 
calamidade triunfal. 
 
Palavras-chave: Sujeito moderno. Racionalidade. Civilização. Ressentimento. 
Moral. 
 
 

 
Somos o eterno viajante que tenta voltar para casa, mas sempre falha. É 

como se todos fossemos Ulisses, mas diferente dele, não estamos cientes para onde 

vamos, pois como homens modernos, buscamos o futuro, o destino incerto e 

inexistente. E com o futuro como destino deixamos o passado para trás, porém não 

de forma salutar, recalcamos o passado para focarmos o futuro, esquecemos de 

esquecer, isso cria um ressentimento e nos perguntamos, como Nietzsche, “O que 

foi que vivemos?”1.  

A trajetória de Ulisses dá a impressão (a muitos) de que foi capaz de 

conquistar seu objetivo sozinho, porém, como enfatiza Nietzsche, não se pode 

chegar à verdade sozinho, por isso, os encontros que Ulisses tem em seu trajeto são 

fundamentais para sua volta. Portanto, a construção do sujeito racional é 

necessariamente coletiva, por mais que a tradição queira negá-la. 

                                                         

1 NIETZSCHE, Friedrich. Genealogia da moral: uma polêmica. Trad. Paulo César de Souza. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2007, p. 7. 
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O trajeto de Ulisses, que é visto por Adorno e Horkheimer2 como uma 

alegoria da construção da civilização ocidental, controla a natureza externa e 

interna para se formar, mas o que tinha propósito de bem conduzir a razão, como 

diria Descartes3, transformou o homem, animal de rapina, em um animal 

domesticado e manso, segundo Nietzsche. 

 

(...) Supondo que fosse verdadeiro o que agora se crê como “verdade”, ou 
seja, que o sentido de toda cultura é amestrar o animal de rapina “homem”, 
reduzi-lo a um animal manso e civilizado, doméstico, então deveríamos 
sem dúvida tomar aqueles instintos de reação e ressentimento, com cujo 
auxílio foram finalmente liquidadas e vencidas as estirpes nobres e os seus 
ideais, como os autênticos instrumentos da cultura (...)4 

 

Para Nietzsche esse entendimento sobre o que deve ser o homem civilizado 

é o que marca a decadência da civilização. A domesticação do homem o torna 

reativo e ressentido, controlado por uma moral que sufoca sua vontade de potência 

e que o adoece. 

 

É possível dizer que o filósofo alemão Friedrich Nietzsche, considerado 
pela história da filosofia como um crítico dos valores construídos pela 
moral ocidental, constrói no decorrer de sua obra uma crítica radical a 
qualquer forma de comportamento, que leve a uma espécie de paralisação 
dos impulsos vitais do homem. Isso se verifica a partir da temática, tão 
cara a seu pensamento, da vida interpretada como um jogo de forças 
ativas, gerenciada pela dimensão instintiva do homem, chamada pelo 
filósofo de “vontade de potência”.5 

 

A trajetória de Ulisses, a qual é uma trajetória de luta contra a natureza 

interna, contra os instintos, em prol da racionalidade, alegoria do homem 

moderno, ilustra a crítica que Nietzsche faz sobre a paralisação dos impulsos do 

homem. Para o filósofo, o instinto de autoconservação não seria o princípio 

organizador mais importante do ser humano, ele antes considerava a vida como 

vontade de poder, e por isso o principal seria dar vazão a sua força. No Canto IX 

da Odisseia6, Ulisses, com sua vontade de autoconservação, engana o Ciclope 

Polifemo quando se nomeia “ninguém”, porém, quando escapa, sua vontade de 

                                                         

2 ADORNO, Theodor; HORKHEIMER, Max. Dialética do Esclarecimento: fragmentos filosóficos. 
Tradução Guido Antonio de Almeida. São Paulo: Zahar, 2006. 

3 DESCARTES. O discurso do método. Coleção Os Pensadores. São Paulo: Abril Cultural, 1987. 
4 NIETZSCHE, 2007, p. 33-34. 
5 PINTO, Rodrigo Hayasi. Ressentimento e esquecimento em Nietzsche. Kínesis-Revista de Estudos 

dos Pós-Graduandos em Filosofia, v. 11, n. 26, 2019, p. 126. 
6 HOMERO. Odisseia. Trad. Frederico Lourenço. São Paulo: Penguin Companhia, 2019, p.257. 
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poder fala mais alto, gritando para Polifemo seu verdadeiro nome e quase não 

escapa com vida. 

O trajeto de Ulisses tem como objetivo se auto-dominar, mas também 

dominar a natureza e o outro, então ao mesmo tempo em que Ulisses segue a 

vontade de poder descrita por Nietzsche, ele também recalca seus instintos. Mas, 

como descrito no Canto XII da Odisseia7, Ulisses limita sua vontade de potência 

quando se amarra no mastro, ele escolhe ouvir o canto das sereias, mas não se 

entrega a ele, portanto escolhe a autoconservação do que os prazeres de seu instinto 

da vontade de se entregar.  

 

(...) Dentro da exteriorização de seus impulsos vitais, o homem pode criar 
a própria hierarquia ética em que decide viver, pois, nesse caso, pode ele 
seguir seu próprio “querer” ou sua própria vontade, sem o cerceamento da 
própria racionalidade e de forças externas a ele, impondo seu próprio 
modo de valorar a realidade perante os outros homens.8 

 

A hierarquia ética vivida por Ulisses é tanto entregar-se quando limitar-se, 

há um cerceamento da racionalidade para a racionalidade. O valor para Ulisses é 

viver sua vontade de potência, mas não ao ponto de se entregar e cair no 

esquecimento. Suas aventuras são limitadas ao ponto do qual sai vivo delas, pois 

caso se entregue inteiramente, não sobreviverá para contar a história e imortalizar 

suas experiências. 

Essa contenção dos instintos vitais para sobrevivência de Ulisses são a 

descrição de um proto-ressentimento.  Esse impedimento de externalizar as forças 

vitais pode ser comparado ao desenvolvimento doentio da civilização ocidental 

moderna, do qual o homem moderno é o ser domesticado e dócil citado 

anteriormente, por não ter externalizado seus instintos vitais, e por isso, o 

ressentimento ocasiona a decadência da sociedade ocidental moderna.  

 

No entanto, para que a imagem construída pelo ressentido permaneça 
gravada na mente de modo perene, faz-se necessário o auxílio da memória. 
A base da equação do ressentimento é a memória, pois somente ela 
confere permanência à imagem do principal alvo de sua vingança, dando-
lhe certa substancialidade e consistência. Com efeito, o fundamento da 
força reativa é sempre o indivíduo, que nunca se esquece de seu algoz, ou 
seja, daquele por quem nutre um sentimento de vingança, pois somente 

                                                         

7 Ibidem, p. 319. 
8 PINTO, 2019, p. 127. 
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em função deste sua escala de valores ganha sentido e se estabelece como 
algo duradouro.9 

 

Ulisses a todo tempo lembra de seus sofrimentos durante os dez anos dos 

quais luta para voltar à Ítaca. No Canto VIII10 Ulisses chora ouvindo o canto do 

aedo sobre suas vitórias em Tróia e no Canto IX11 podemos observar Ulisses 

exercitando sua memória e sua narração quando conta suas desventuras para os 

Feácios. Suas histórias são a marca do que poderia ter sido, da vontade de poder 

realizada, mas da qual escolheu a autoconservação para se fixar na memória.  

 

(...) Ora, a partir do momento, que seus instintos ficaram aprisionados de 
modo reativo, o ser humano transforma esses instintos numa espécie de 
consciência de si, a qual o acompanhará no decorrer de toda sua existência, 
dando-lhe a medida dos seus atos e dos seus deveres e obrigações.12 

 

Nietzsche anteriormente entendia o esquecimento como algo negativo, 

entendendo que os homens se esqueceram da gênese histórica e linguística do 

desenvolvimento humano. Porém, 

 

Na fase final de sua obra, Nietzsche também apresenta outra concepção 
de esquecimento. Agora, ele o entende como uma força orgânica que 
possui o papel de promover uma espécie de assepsia psíquica nos seres 
vivos. O esquecimento teria, portanto, um papel profilático, pois evitaria 
o acúmulo excessivo de lembranças desnecessárias que prejudicariam o 
normal funcionamento do organismo. O ato de esquecer seria, nesse 
sentido, sinônimo de saúde e vitalidade. No caso específico do homem 
algo de diferente teria, contudo, acontecido. Neste animal, uma 
faculdade oposta teria sido desenvolvida, a saber, a memória. Esta 
capacidade de reter lembranças, que teria sido forjada por meio de castigos 
infligidos ao homem durante seu processo de socialização, teria o poder 
de suspender momentaneamente o esquecimento. Em suma, enquanto o 
esquecimento consistiria numa força orgânica espontânea, a memória 
seria um fenômeno produzido pelo sofrimento.13 

 

Assim, podemos compreender Ulisses como ilustração da construção do 

homem moderno, como mostram Adorno e Horkheimer, e em paralelo o 

entendimento de Descartes sobre o sujeito pensante e a interiorização máxima do 

                                                         

9 PINTO, 2019, p. 130. 
10 HOMERO, 2019, p. 236. 
11 Ibidem, p. 257. 
12 PINTO, 2019, p. 134. 
13 MELO NETO, João Evangelista Tude de. Esquecimento (Vergessen). In: MARTON, Scarlett (org.). 

Dicionário Nietzsche. Loyola: São Paulo, 2016, p. 205. 
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homem, e o pensamento de Nietzsche que aponta para o aprisionamento da força 

instintiva que culmina no homem moderno.   

 

Todos os instintos que não se descarregam para fora voltam-se para dentro 
– isto é o que chamo de interiorização do homem: é assim que no homem 
cresce o que depois se denomina sua ‘alma’. Todo o mundo interior, 
originalmente delgado, como que entre duas membranas, foi se 
expandindo e se estendendo, adquirindo profundidade, largura e altura, 
na medida em que o homem foi inibido em sua descarga para fora.14 

 

Então, como Nietzsche explicita, há no homem moderno a primazia da 

alma sobre o corpo, torna-se mais importante o interior, a alma, do que o exterior, 

a relação do corpo com o mundo lá fora.  

 

Ora, é possível dizer, que dentro do âmbito do instinto interiorizado, 
surge uma cisão no interior do próprio homem, em que ele passa a ser 
aquele que controla a si mesmo, a partir de sua consciência moral. O 
fenômeno do surgimento da consciência moral, portanto, revela não 
apenas o desabrochar de uma nova existência, calcada em uma faculdade 
de natureza ordenadora, mas implica no controle sobre si mesmo e sobre 
seus próprios atos. Digamos assim, a principal conseqüência da 
interiorização dos instintos é a instauração de uma lei interior, a qual é 
gerenciada pelo próprio sujeito, portador dessa consciência.15 

 

Nietzsche aponta para a natureza ordenadora no desenvolvimento da 

consciência moral, que culmina no controle de si, remetendo novamente ao canto 

das sereias, ao qual Ulisses não sucumbe por se controlar, a partir da técnica, 

amarrado ao mastro do navio. A lei interior de Ulisses é a necessidade de se 

assegurar a memória e as histórias que deve contar para não se perder no mar do 

esquecimento. 

Aqui chegamos a um conflito entre as ideias de Kant e as ideias de 

Nietzsche. Para o primeiro há a primazia do dever sobre o querer; a existência 

autônoma seria a partir de um respeito dos deveres e do controle dos quereres. 

Enquanto que para o segundo a liberdade seria centrada no querer. 

 

Segundo Kant, em termos éticos, é possível romper com a esfera de todas 
as inclinações sensíveis, a partir do atrelamento a um dever, 
fundamentado apenas em si mesmo sob a forma do imperativo categórico. 
Nesse sentido, a dimensão do querer estaria sempre abaixo da dimensão 
do dever, pois a primeira não pode levar a uma existência autônoma e 
livre, visto que, nesse caso, o sujeito é um escravo de determinações 

                                                         

14 NIETZSCHE apud PINTO, 2019, p. 135. 
15 PINTO, 2019, p. 135. 



Coletânea de textos do I Seminário Internacional “Nietzsche nos Pampas” |  348 

 

 

externas. No entanto, contrariamente a Kant, Nietzsche nos mostra que a 
verdadeira dimensão da liberdade não pertence ao âmbito propriamente 
racional, mas está centralizada no cerne do próprio querer.16 

 

Nietzsche enxerga um masoquismo na ética ocidental descrita por Kant, o 

que podemos remeter novamente à trajetória de Ulisses, e mais especificamente ao 

canto das sereias. Ulisses necessita ouvir o canto, mas não de forma a se entregar a 

ele, desta forma, sofre ao querer se libertar das amarras para ir ao encontro dos seres 

monstruosos, porém não se entrega para poder ter a história para contar. O recalque 

da dor, cria o ressentimento, remetido pelas memórias contadas na primeira pessoa 

para os Feácios, sempre lembrando de suas dores e sofrimentos em sua trajetória.  

 

(...) Para Nietzsche, o caráter doente do homem se revela no modo como 
o próprio homem se escraviza a si mesmo, tendo como base certos deveres 
a cumprir e o peso de certos valores, que sobrecarregam sua existência. Daí 
por diante, o homem passa a sofrer consigo e com sua própria consciência. 
(...)17 

 

Assim, a consciência de si desenvolvida por Ulisses, que violenta a si 

mesmo, pode ser vista como o surgimento da consciência moral, como apontada 

por Nietzsche, e esta seria  a má consciência, por direcionar suas ações 

racionalmente. 

 

É importante ressaltar os termos usados por Kant, o imperativo 
categórico, ao assumir a forma do dever irrestrito como um fim em si, 
“causa dano” ao egoísmo do sujeito e “o limita”, assim como “abate a 
presunção” da auto-estima e quase se poderia dizer constrangendo-a a 
concordar com a lei moral. Deparamo-nos aqui com a mesma equação 
violenta e bélica construída por Nietzsche, há um conflito dentro do 
sujeito: conflito este dado por uma oposição entre o querer e o dever. No 
entanto, a conclusão que Kant retira desse conflito, é que não obstante 
ele exista, o sujeito deve ter consciência de que é necessário submeter-se 
ao dever e sacrificar sua auto-estima, caso queira conquistar “todo valor 
da pessoa”, ou seja, a autonomia.18 
 

Kant, como um dos representantes do pensamento iluminista, traz a 

autonomia como algo a ser alcançado pelo sujeito que aceita o dever com o objetivo 

de alcançá-la. Essa busca da autonomia faz parte da lógica de progresso da 

humanidade, exatamente o que é criticado por Nietzsche, e também por Adorno e 

                                                         

16 Ibidem, p. 136. 
17 Ibidem, p. 137. 
18 Ibidem, p. 140. 



Coletânea de textos do I Seminário Internacional “Nietzsche nos Pampas” |  349 

 

 

Horkheimer, quando constatam que essa lógica do progresso culminou no 

capitalismo estadunidense, no nazismo alemão e a Segunda Guerra Mundial, e por 

outro lado o comunismo soviético de Stalin. Ou seja, o homem moderno doente 

de Nietzsche e do Mal-estar da civilização de Freud19, em contrapartida ao homem 

autônomo de Kant, chega no século XX na barbárie. Além disso,  

 

(...) Só os dominados aceitam como necessidade intangível o processo que, 
a cada decreto elevando o nível de vida, aumenta o grau de sua 
impotência. Agora que uma parte mínima do tempo de trabalho à 
disposição dos donos da sociedade é suficiente para assegurar a 
subsistência daqueles que ainda se fazem necessários para o manejo das 
máquinas, o resto supérfluo, a massa imensa da população, é adestrado 
como uma guarda suplementar do sistema, a serviço de seus planos 
grandiosos para o presente e o futuro. Eles são sustentados como um 
exército dos desempregados. (...)20 

 

Essa passagem ilustra aquilo que Nietzsche aponta sobre o homem 

domesticado e dócil, o culminar do homem moderno é sua total submissão a um 

sistema que o controla e o empurra para a lógica da submissão e da necessidade de 

cumprir seus deveres, que muitas vezes as pessoas nem sabem o porquê deles. O 

pensamento já não é mais pensado, o esclarecimento culminou na total entrega da 

autonomia a uma lógica que a controla para sua propagação. 

Arrisco dizer que o século XXI é o auge do homem moderno, do qual não 

há esquecimento, portanto não se vive o agora, mas também não se prende ao 

passado, pois o progresso da modernidade vive sempre rumo ao futuro. Por isso 

ouso dizer que a ansiedade e a depressão, pandemias crônicas na sociedade 

contemporânea, mostram o quando o auge da barbárie da qual Adorno e 

Horkheimer apontaram nos anos 1940 se transformou, já não mata milhões em 

pouco tempo e de forma a chocar a humanidade, mata psiquicamente, mata de 

fome, mata de coronavírus. Chegamos em um momento em que as pessoas 

escolhem se auto-alienar para manterem sua saúde mental e que usam de 

substâncias para esquecer da realidade e para buscar uma felicidade passageira. 

  

                                                         

19 FREUD, Sigmund. O mal-estar na civilização. In: FREUD, Sigmund. Obras completas volume 18: O 
mal-estar na civilização, novas conferências introdutórias e outros textos (1930-1936). Trad. Paulo César de 
Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 2010. Disponível em: 
<https://joaocamillopenna.files.wordpress.com/2013/10/freud-obras-completas-vol-18-1930-1936.pdf>. 
Acesso em: 11 de junho de 2021.  

20 ADORNO; HORKHEIMER, 2006. p. 42-43. 

https://joaocamillopenna.files.wordpress.com/2013/10/freud-obras-completas-vol-18-1930-1936.pdf
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(...) O serviço dos narcóticos na luta pela felicidade e no afastamento da 
miséria é tão valorizado como benefício, que tanto indivíduos como 
povos lhes reservaram um sólido lugar em sua economia libidinal. A eles 
se deve não só o ganho imediato de prazer, mas também uma parcela 
muito desejada de independência em relação ao mundo externo. Sabe-se 
que com ajuda do “afasta-tristeza” podemos nos subtrair à pressão da 
realidade a qualquer momento e encontrar refúgio num mundo próprio 
que tenha melhores condições de sensibilidade. É notório que justamente 
essa característica dos entorpecentes determina também o seu perigo e 
nocividade. Em algumas circunstâncias eles são culpados pelo desperdício 
de grandes quantidades de energia que poderiam ser usadas na melhoria 
da sorte humana.21 

 

Podemos fazer um paralelo entre esta passagem de Freud e o canto IX da 

Odisseia no qual os tripulantes do navio de Ulisses se entregam a lótus entorpecente 

dos Lotófagos. O esquecimento se torna um prejuízo para Ulisses que quer voltar 

para casa, que na Dialética do Esclarecimento significa se fixar na história, tornar-se 

indivíduo detentor de razão. Ulisses abre mão do prazer passageiro da flor de lótus 

do esquecimento, para continuar sua viagem de sofrimento na busca do 

reconhecimento.  

 

O final da modernidade, com pensadores como Kierkegaard, 
Schopernhauer e Nietzsche, não somente fazem um diagnóstico da 
civilização  moderna, mas passam a  explorar um tema particularmente 
profícuo para a psicologia que estava se constituindo e para a psicanálise, 
em vias de ser inventada por Freud: a temática da existência na tensão 
entre a coletividade e a individualidade, ou seja, a saúde, a doença, bem 
como a  dimensão espiritual, e a volitiva estão sujeitas as vicissitudes da 
vida coletiva. Nesse  caso, a saúde e a doença não se limitam tão somente 
ao orgânico, mas estão  intrinsecamente ligadas ao modo de vida 
socio/gregário. (...)22 

 

 O embate entre a lembrança e o esquecimento, entre a 

autoconservação e a vontade de potência, o respeito das leis ou o respeito dos 

instintos, traz para o homem a angústia de se ter consciência de suas vontades, mas 

também de se ter consciência sobre as regras morais das quais deve obedecer para 

que possa conviver em sociedade. 

 

O desenvolvimento científico desde o século XVII e, como produto, a 
nossa cultura, foi resultante de um uso determinado da nossa razão, ou 
seja, a nossa cultura extremamente tecnológica e industrial é resultado da 
razão instrumentalizada, isto é, uma razão que deixa de ser contemplativa  

                                                         

21 FREUD, 2010, p. 23.  
22 DANELON, Márcio. Civilização e alienação: diálogo com Freud e Adorno. ETD-Educação 

Temática Digital, v. 8, n. esp., 2006, p. 85-86. Disponível em: 
<https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/etd/article/view/715/730>. Acesso em: 10 jun. 2021. 

https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/etd/article/view/715/730
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e  passa  a  ser  operativa  da  natureza.  A idéia  da passagem de uma razão 
contemplativa da natureza para operativa, marca, decisivamente, o limiar 
da Idade Moderna, no sentido de que durante toda a Idade Média o 
homem, a natureza e o cosmo eram objetos de contemplação e admiração 
do homem uma vez que eram reflexos da perfeição divina e manifestação 
concreta da ordem de Deus. (...) Assim, o mundo, além do próprio homem, 
transforma-se num meio, num instrumento com que o homem, através da 
razão operativa, transforma, conforme com suas necessidades materiais 
e/ou econômicas. O produto dessa razão instrumentalizada é o 
desencantamento  do mundo, ou seja, o  universo, na modernidade,  
perdeu seu encanto para se transformar  em objeto de manipulação do 
homem. (...)23 

 

O controle de si, sua autonomia, é resultado da dominação da natureza 

externa e interna, culminando assim na alienação de si e na alienação da natureza, 

transformando esta em objeto e também coisificando os outros nas relações 

humanas. Essa transformação das relações humanas acarreta na razão instrumental. 

O esclarecimento, que propunha liberdade, traz dominação. 

 

Na Dialética do Esclarecimento, o conceito de esclarecimento aparece 
impregnado de um sentido, não somente positivo como em Kant, mas, 
também, negativo, na medida em que o esclarecimento, que investiu os 
homens do poder de dominar a natureza, trouxe, por outro lado, o 
processo de alienação do homem, não mais frente a uma natureza  hostil, 
mas sim a um sistema econômico/social extremamente violento e 
inumano. Assim, o esclarecimento adquire a significação de 
desencantamento do mundo, e o produto do esclarecimento - uma 
sociedade desenvolvida - adquire o sentido de dominação dos homens 
pelo sistema econômico/social. (...)24 

 

Por isso, o paralelo de Adorno e Horkheimer sobre a razão no escrito de 

Homero no século 8 a.C. é feito com primor. Observam o racionalismo do século 

XVII, com Descartes e o sujeito racional e mental; o sujeito esclarecido de Kant, no 

século XVIII, mas voltam a Ulisses para observar um “proto-racionalismo”, para 

assim, culminar no agora, na terra totalmente esclarecida, da calamidade triunfal 

do presente em quarentena. A razão, da qual lutava contra o mito, se envolve nos 

mecanismos de ofuscamento deste, e por ironia do destino (ou não), chamam o 

presidente do Brasil de “mito”.  

 

(...) À luz de Adorno e Freud, podemos perguntar: qual foi o preço que 
pagamos por esse tipo  de vida que ora desfrutamos? Quais  exigências a 
civilização nos atribuiu como troca pelo conforto que temos? Na ótica 
desses dois pensadores, pagamos preços altíssimos pela organização da 

                                                         

23 Ibidem, p. 90. 
24 Ibidem, p. 87-88. 
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nossa civilização: a escravidão diária no trabalho, a alienação no trabalho, 
no lazer, no consumo, na repressão dos desejos do homem, na ausência de 
liberdade, na diluição do homem  numa  massa sem rosto  ou  
identidade.25 

 

E podemos acrescentar que junto de Adorno e Freud, Nietzsche enxerga 

que o preço pago para o desenvolvimento da civilização foi a docilização e 

domesticação do homem e seu consequente ressentimento.  

 

(...) Tal é a dialética adorniana da razão esclarecida: ela produz conforto e 
miséria, saúde e doença, riqueza e pobreza, vida e morte. É essa a 
ambigüidade da nossa civilização “racional”. Dessa forma, a nossa 
civilização desenvolvida sustenta-se em bases racionais que, por sua vez, 
produzem, também, estados de profunda barbárie.26 

 

A dialética do esclarecimento é exatamente o culminar de uma razão 

instrumental da qual todo o planeta é dominado, é explicado, é analisado, 

esclarecido, porém, esse mesmo controle, essa mesma domesticação do mundo e do 

homem tem por consequência duas grandes guerras no século XX, e agora no século 

XXI temos uma pandemia, negacionistas, mortes evitáveis, terra planistas e afins. 

Nietzsche estava certo quando entendeu que a civilização ocidental é doente. 

 

No projeto da civilização não cabe aos homens ser felizes, pois a felicidade 
é individual e contingente e a organização da sociedade não pode 
depender da satisfação do indivíduo. Nesse sentido, a vida na civilização 
é formada por homens ressentidos, resignados e frustrados,  que 
cotidianamente reprimem seus desejos que iriam lhes proporcionar prazer, 
para realizar as exigências morais, religiosas e econômicas necessárias à 
manutenção da civilização.27 

 

 Essa repressão dos desejos, dos impulsos, a qual é resultado do 

processo civilizatório, resultam no ressentimento dos homens dóceis e 

domesticados, infelizes, que buscam a felicidade e a satisfação através da lógica do 

capitalismo, que representa o auge do esclarecimento. O consumo de mercadorias 

se tornou a busca da satisfação, a qual acaba assim que se adquire o produto.  

 

(...) Publicado em 1930, no tempo intermediário entre a Primeira e a 
Segunda  Guerra Mundial, o diagnóstico de Freud revelou a “insanidade” 
do  homem moderno: seu drama existencial é resultado do conflito entre 
as exigências pulsionais e as leis que normatizam as relações dos 

                                                         

25 Ibidem, p. 91. 
26 Ibidem, p. 92. 
27 Ibidem, p. 95. 
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indivíduos entre si. A perene interdição do desejo produz sujeitos 
“doentes”, incomodados com o mundo e com a própria vida.28 

 

Há um trajeto visível das concepções de Nietzsche no século XIX, as ideias 

de Freud do início do século XX e as afirmações feitas por Adorno e Horkheimer 

em meados do século XX. Todos eles analisaram a civilização ocidental europeia de 

forma a compreender filosófica, psicológica, histórica e sociologicamente o 

processo de desenvolvimento dessa civilização e a sua calamidade triunfal.  

 

A produção de homens “doentes” pela civilização se efetiva através da 
tessitura do valores, dos conceitos produzidos pela linguagem. A 
“doença”, essa talvez seja a grande descoberta freudiana, é da ordem da 
linguagem. Essa linguagem que se tornou  problema constituindo da 
dimensão humana no século XIX. Nietzsche compreendeu, com rigor, a 
constituição humana pela linguagem e, de forma inovadora, situou a 
produção do ressentimento e do ideal ascético, as doenças do homem 
moderno, na esfera dos valores e da moral, da  linguagem, portanto.  Nessa 
mesma linha, Freud  sistematizou  a  relação da “doença” com a linguagem 
ao estruturar o funcionamento do aparelho  psíquico. (...)29 

 

Freud para explicar a lógica psíquica humana a divide em três aparelhos 

psíquicos, a saber, o Ego, o Id e o Superego. O Ego representa a consciência, o Id as 

pulsões e o Superego a repressão das pulsões do Id. O Superego abrange exatamente 

a questão discutida anteriormente sobre os quereres e os deveres e como o ser 

humano necessita reprimir certas vontades para respeitar regras morais impostas 

para a convivência em sociedade. Freud afirma que a moral que o Superego 

manifesta é a moral kantiana. 

 

(...) A civilização perpetua-se (...) graças à repressão dos desejos do homem, 
sendo que a instância repressora dos desejos é o superego. Dessa forma, a 
civilização prima pela efetiva ação repressora do superego que garantirá 
aos homens uma conduta de acordo com as necessidades da sociedade. As 
pulsões internas advindas do Id ficam latentes, produzindo uma grande 
quantidade de insatisfação. Como existe um desacordo primordial entre 
as exigências do Id e as exigências da civilização, o homem moderno está 
condenado a infelicidade. A falta, constituidora da existência humana 
por um lado, e as condições e exigências de perpetuação da coletividade 
por outro, tornam extremamente tensional a dimensão do Ego que se vê 
obrigado a responder as exigências tanto internas quanto externas.30 

 

                                                         

28 Ibidem, p. 97. 
29 Ibidem, p. 98. 
30 Ibidem, p. 99. 
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A felicidade para Freud, assim como a vontade de potência para Nietzsche, 

é colocada em segundo plano, o objetivo da civilização é a segurança e a auto-

conservação. As pulsões individuais são substituídas para que a civilização se 

constitua e se perpetue, o que culmina em nosso tempo na lógica do trabalho 

capitalista, na qual os indivíduos abrem mão de suas vontades para girar a roda do 

capital, alienando-se de si mesmos e de seu trabalho em troca de um salário para 

continuar consumindo mercadorias e buscando a felicidade e a vontade das quais 

abriram mão.  

 

(...) Mas, quanto mais o processo da autoconservação é assegurado pela 
divisão burguesa do trabalho, tanto mais ele força a auto-alienação dos 
indivíduos, que têm que se formar no corpo e na alma segundo a 
aparelhagem técnica. (…)31 

 

O desenvolvimento da civilização ocidental que chega ao capitalismo e 

que preza pela autoconservação do sistema tem por consequência a autoalienação 

dos homens, que devem se encaixar na lógica do capital para conviver em sociedade, 

infelizes e incapazes de fugir de sua condição. 

 

(...) Incapaz de lidar com seu desejo e marcado pela falta, o homem  
moderno está condenado a buscar em instâncias diversas a produção de 
sua felicidade.  A mesma civilização que impõe regras, valores, normas, 
que determina a forma de subsistência, que define um modelo de 
sociedade e que, portanto, produz o mal-estar na civilização cria a 
demanda que ela se propõe em satisfazer. (...)32 

 

A situação do Brasil nos últimos anos ilustra toda a discussão deste 

trabalho. A questão do ressentimento comporta a lógica do grupo ao qual se 

autodenominam “cidadãos de bem”, aquelas pessoas que abarcam todos os 

preconceitos possíveis, que se dizem da “família tradicional brasileira”, e que 

reagem a grupos de pessoas que buscam a diferença e a liberdade, as mulheres, os 

negros, os LGBTQ+.  

 

(...) Como a impotência do ressentido o impede de realizar qualquer 
atividade, ele espera que os outros a realizem por ele. No momento em 
que isso não acontece, procura alguém para culpar por não ter conseguido 
o que desejava, principalmente pela sua dor e sofrimento. A frustração 
consequente, porém, lhe desagrada e, por conseguinte, ele projeta a 

                                                         

31 ADORNO; HORKHEIMER, 2006, p. 36. 
32 DANELON, 2006, p. 101. 
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infelicidade como responsabilidade de outrem, tendo, como pano de 
fundo, a necessidade de se sentir bom. O tipo ressentido manifesta uma 
vida sintomática de sua condição negadora e, como não consegue agir ou 
criar, atribui à negação essa possibilidade. Diz que o outro é mau para, a 
partir da negação do outro, sentir-se bom, ainda que de forma aparente. 
(...)33 

 

A partir das leituras dos autores supracitados e da análise histórica atual, 

enxergo o momento em que vivemos como um momento de transição, de ruptura. 

Estamos em um lugar de possibilidade de mudanças que abre um novo horizonte 

para que possamos construir novos paradigmas e que realmente nos libertemos das 

amarras as quais os autores acima denunciam, buscando novas relações com os seres 

de nossa espécie, mas também com a natureza como um todo, voltando para nós 

mesmos e para os outros de forma a não instrumentalizar as relações como ocorre 

atualmente, de forma que possamos construir um presente melhor, e não só 

ressentir o passado e pensar no futuro. “(...) para que tal realidade e tais condições 

se revelem à análise, essa reflexão não pode prescindir de um método que indague  

sobre  as  transformações e as contradições presentes no sujeito e no objeto.”34 

Desta forma, a Teoria Crítica da Sociedade, seguindo o método dialético, 

busca na filosofia, na psicanálise e na história, formas de analisar o movimento 

histórico de forma abrangente para apreender as contradições existentes nas 

relações entre sujeito e sociedade.  

 

Refletir sobre as tendências atuais de formação  do  indivíduo  significa 
colocar em foco  os elementos do contexto social e cultural da atualidade, 
que se interligam e incidem diretamente sobre os processos formativos, 
de modo a determiná-los. Tais elementos, essenciais à manutenção das 
condições objetivas vigentes, foram gestados nas relações de produção 
desenvolvidas historicamente, as quais tiveram por base as contradições 
da sociedade burguesa, intensificadas, segundo Horkheimer e Adorno 
(1973), a partir de seu desenvolvimento econômico e político. 

 

Nietzsche, Freud, Adorno e Horkheimer demonstram uma continuidade 

do pensar criticamente o desenvolvimento do sujeito, e a partir do decorrer do 

processo histórico é possível perceber na construção do pensamento desses autores 

                                                         

33 AZEREDO, Vânia Dutra. Ressentimento (Ressentiment). In: MARTON, Scarlett (org.). Dicionário 
Nietzsche, p. 204-206. Loyola: São Paulo, 2016. 

34 BATISTA, Maria Isabel F. C. S. Teoria crítica e formação do indivíduo: considerações sobre a análise 
crítico-dialética da relação entre subjetividade e objetividade na contemporaneidade. Revista Sul-
Americana de Filosofia e Educação (RESAFE), n. 29, 21 dez. 2018, p. 86. Disponível em: 
https://periodicos.unb.br/index.php/resafe/article/view/21008/19346. Último acesso em: 07 de 
setembro de 2020. 
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em relação ao lugar do sujeito no processo de construção do capitalismo e da 

sociedade burguesa. Tais pensadores e seus escritos nos mostram como a filosofia, 

a psicanálise e a história discutida por eles ainda nos explica muito da realidade 

atual e nos auxilia a, pensando a partir deles, propor novas abordagens para analisar 

e modificar a realidade a qual nos circunda. 
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PSICOLOGIA, PERSPECTIVISMO E A META-AXIOLOGIA DO POR 
VIR EM NIETZSCHE 

 
 

Rafael dos Santos Ramos 
 
 

Resumo 
Este trabalho versa sobre os valores, bem como o foco axiológico que advém do 
projeto de transvaloração em Nietzsche. Aludindo ao protagonismo da psicologia 
no período tardio de sua filosofia, desenvolveremos a seguinte hipótese, a saber. Se 
superar o niilismo é uma tarefa humana por vir, então é a psicologia (proposta por 
ele) que tem de incorpora-lo estrategicamente no perspectivismo. Seguindo este 
expediente problematizamos: como é possível uma meta-axiologia em Nietzsche? 
Dos objetivos: apresentar o papel da psicologia nietzschiana no combate ao niilismo 
a partir das conclusões de John Richardson em seu texto Nietzsche’s Values e 
destacar algum caminho filosoficamente promissor para possibilidade de uma 
meta-axiologia em Nietzsche, a partir dos estudos de Andrew Huddleston em seu 
texto Nietzsche’s meta-axiology: against the skeptical readings.  
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Introdução1 

 

Se (apesar da pluralidade de perspectivas que advém de sua noção de 

vontade de potência) podemos aferir alguma bivalência no pensamento do 

Nietzsche tardio, ou ainda, algum dualismo necessário para uma representação 

adequada daquilo que ele mesmo entendi como valoroso 

(apreciável/estimado/proposicional), então o encontramos em sua antropologia, a 

saber: a distinção observável pela sua psicologia2 aplicada3, ou seja, seu diagnóstico 

                                                         

1 Usaremos aqui quando julgarmos apropriado, ás seguintes siglas para referir as obras suas respectivas 
obras: EH em Ecce Homo: como alguém se torna o que é; GC em A gaia ciência; CI em Crepúsculo 
dos ídolos; GM em Genealogia da Moral; BM em Além do bem e do mal.   

2 Cabe destacar, o trabalho acerca deste tema do professor Osvaldo. Giacoia, que aqui nos inspira. Em 
seu texto, Nietzsche como psicólogo desenvolve com grande profundidade o tema da psicologia em 
Nietzsche, em suas palavras destacamos: “(...) a ‘grande psicologia’, considerada [por Nietzsche] como 
arte da inferência retroativa, recobre um campo semântico bem mais amplo do que aquele 
demarcado pela psicologia tradicional.” (GIACOIA, 2001, p. 10). 

3 Ao passo em que o psicólogo Nietzsche aplica sua psicologia pode acessar a condição dos tipos, 
diagnosticados a partir de seus respectivos modos de avaliar, perscrutando os juízos de valores que 
advém das hipóteses psicológicas é possível alcançar resultados importantes, pois, os “(...) Juízos de 
valor sobre a vida e contra ela devem ser tomados como sintoma de uma condição fisiopsicológica 
determinada; eles são ditados por uma perspectiva avaliadora que nada mais faz do que expressar a 
própria décadence.” (MARTON, 2016, p. 130) 
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da diferença4 entre aqueles humanos que afirmam a vida,5 daqueles que ao 

contrário degenera-a. 

Neste ensaio procuramos argumentar que há uma dimensão do trágico em 

Nietzsche que emerge daquilo que o autor "deve" aos gregos no sentido tão amplo 

quanto este tópico figurar aspectos em sua metafisica da arte em O nascimento da 

tragédia, no entanto a origem do trágico que aqui devemos nos ater para 

circunscrever uma filosofia da psicologia em Nietzsche: advém da sua teoria da 

vontade de potência6, da qual nos oferece o perspectivismo como algum suporte 

epistêmico para nossas pretensões em desenvolver uma meta-axiologia seja em ou a 

partir dos escritos de Nietzsche. 

Huddleston submete a interpretação da filosofia nietzschiana a uma 

leitura metaxiológica, bem como destaca o compromisso epistêmico dos 

argumentos de Nietzsche acerca da questão dos valores7, nesse ponto o comentador 

                                                         

4 Ao nosso ver a noção de “diagnóstico da diferença” pode expressar-se de múltiplas maneiras 
poderíamos possivelmente trabalhar a partir da “fisiologia da arte” destacando a arte e seus 
respectivos artistas, no entanto aqui nos apropriamos moderadamente do Eterno retorno do mesmo 
na GC, seção 341, O maior dos pesos (Nietzsche, 2012, p. 205), assim contamos com um parâmetro 
teórico de aplicação da psicologia nietzschiana, pois a experimentação da hipótese psicológica é 
reveladora ao passo em que esboça uma determinada avaliação em que a dimensão do trágico 
aparece, justamente ao passo em que o diagnosticável relacionasse com sofrimento frente ao maior 
de todos os pesos. Adiante buscamos mostrar o apelo que faz Nietzsche ao dionisíaco, como resposta 
afirmativa no enfrentamento das demandas práticas que inevitavelmente envolva o sofrimento.  

5 Para Nietzsche vida é parte interessada, vontade de potência, ela interpreta, avalia. Estas nuances 
impede a possibilidade de neutralidade genuína, pois no processo de possível hierarquização de 
valores, há uma certa economia na dinâmica de forças em disputa (que envolvem intrinsicamente a 
vida), economia está que revela o esgotamento nos tipos forte/fraco. 

6 Para entendermos a vontade de potência e suas possíveis combinações com outros conceitos do autor 
alemão, partimos da interpretação de Mariana Costa, ao nosso ver a pesquisadora compreende esse 
conceito de forma exemplar, sob as bases de Scarlet Marton e Müller-Lauter, dos quais são 
autoridades no estudo sobre o tema, bem como destaca nestes últimos o quanto afastam-se da leitura 
metafísica que Heidegger faz de Nietzsche. A pesquisadora de Nietzsche ainda assevera neste 
sentido as limitações também de Deleuze ao trabalhar com o conceito vontade de potência em um 
registro apenas humano... Aqui importa destacar que segundo Costa “A vontade de poder não deve 
ser compreendida como algo que, subsistindo ‘por si’, viria a se impor sobre as demais vontades. Não 
se trata de substancializar a força/vontade de poder, o que significa que não devemos compreendê-
la como sujeito, como Um – o que, para Nietzsche, seria o caso do átomo. A vontade de poder é uma 
qualidade (...)” (COSTA, 2012, p. 130) Adiante Costa assevera “(...) Nesse sentido, a noção de vontade 
de poder expressa não só o caráter da existência, mas também um ideal de perfeição, pois esses 
homens ou povos que se constituem como exceções, os por Nietzsche denominados de ‘acaso feliz’ 
(Glücksfall), seriam uma espécie de expressão máxima (ou mais própria) da vontade de poder.” 
(COSTA, 2012, p.30). 

7 Considero neste ensaio que em última análise, a justificativa das argumentações de Nietzsche 
impreterivelmente depende do seu conceito de vontade de potência, no entanto como pretendemos 
mostrar adiante, em nível da dimensão humana o seu perspectivismo devidamente hierarquizado, 
bem como as combinações que podemos articular com outros conceitos de sua filosofia podem nos 
proporcionar um horizonte em que podemos (re)criar um realismo por vir na questão dos valores, 
para tal precisamos tomar alguns cuidados como destaca Huddleston: “Um dos maiores obstáculos 
até agora para ver Nietzsche como, em certo sentido, um realista de valores - e com isso quero dizer 
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de Nietzsche nos inspira a (re)construir possíveis configurações salutares para uma 

resposta plausível a questão dos valores, se não em Nietzsche, então podemos forjar 

a partir dele:  

 

O quebra-cabeça normalmente surge para aqueles que trabalham na teoria 
dos valores de Nietzsche sobre quais eram suas opiniões sobre questões de 
metaética e metaaxiologia.  A resposta, eu suspeito, é que seus 
pensamentos sobre esses tópicos não chegam a uma posição clara.  Embora 
se possa certamente buscar desenvolver uma metaaxiologia em um 
espírito nietzschiano, onde o objetivo é simplesmente chegar a algo 
filosoficamente respeitável e interessante que não seja incompatível com 
o que Nietzsche diz (...) (HUDDLESTON, p. 23) 
 

Nessa toada de “um espírito nietzschiano”, após entender minimamente 

sua filosofia, podemos mobilizar alguma estratégia especifica para tratar do 

extremo niilismo8 diagnosticado pelo próprio Nietzsche, esse é o grande medo da 

filosofia prática contemporânea, que em grande medida, ou tenta supera-lo (de 

modo ingênuo) ou ignorá-lo (e assim deletam o autor do campo propositivo, 

aproveitando-o (quando muito) como um filosofo apenas crítico), mas aqui a 

proposta é uma terceira via, qual seja, a de incorporar o niilismo no perspectivismo 

combinado com a vontade de potência.  

Uma vez detectado o niilismo tem de ser sopesado, concebido (sempre) em 

toda configuração possível (que pode chegar a consciência) e portanto capaz de 

nortear as tomadas de decisão diante dos dilemas práticos. Os textos de Nietzsche 

parecem sugerir alguma honestidade e coragem singular para desvelar nossas 

                                                         

apenas alguém que não tem dúvidas de que existem valores genuínos - é que tem sido argumentado 
que se ele for realista sobre valores, então ele deve ser lido como uma tentativa de fundamentar 
todos os valores na vontade de poder.  E dado que o último projeto, a julgar pelas obras que ele 
escolheu publicar, não é claramente de Nietzsche e tem méritos filosóficos duvidosos em seus 
próprios termos (...) Ao mostrar que não se deve atribuir a Nietzsche uma visão tão fortemente 
reducionista sobre quais características do valor fundamental mundial, não se exclui com isso a 
ideia de que ele é realista em alguma dimensão sobre o valor.” (HUDDLESTON, 2014, p. 21). 

8 No eixo histórico de sua genealogia, Nietzsche identificar o niilismo alçar seu ápice enquanto 
fenômeno, no entanto o niilismo como doença tem seu início com a moralidade em seu sentido 
mais embrionário, e nesse sentido a moral cristã, surgir também como um contra movimento ao 
niilismo pagão por exemplo, no entanto “(...) a posição extrema da moral cristã é entendida como 
‘antídoto ao niilismo teórico e prático’. Surge ali, implicitamente, o tema do horror vacui, que será 
desenvolvido na Terceira dissertação da Genealogia. É pressuposto, assim, que o niilismo é um 
perigo latente, contra o qual voltou-se a moral cristã, ao atribuir ao homem um ‘valor absoluto’ 
(antídoto ao niilismo prático) e ao conferir a ele um ‘conhecimento adequado desses valores’ 
(antídoto ao niilismo teórico). A história da 'Verdade' só pode ser compreendida desde dentro da 
história dos valores morais. A moral mesmo ocasionaria, através da veracidade por ela gerada, seu 
movimento de autossupressão. Essa metanarrativa histórica diz respeito a todos os homens 
submetidos ao processo de moralização.” (ARALDI, 2012, p. 176). 
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condições de possibilidade no enfrentamento das questões práticas, nas relações 

interpessoais, bem como assim nos alerta com desconfiança sobre os critérios dos 

quais nos servimos para nos comunicar (a linguagem, o conhecimento e etc.) são 

(em alguma medida) niilistas. 

Nesse ponto nos aproximamos da estratégia de J. Richardson em Nietzsche’s 

valous que toma a psicologia de Nietzsche como antidoto contra o niilismo sem 

desfazer-se deste último de modo absoluto. Antes ainda Rischardson em Nietszche 

pisicology o comentador já destacava o protagonismo da psicologia em Nietzsche 

como chave de interpretação do niilismo, pois em Nietzsche:   

 

(...) é sua concepção de psicologia, como a ciência que dá a verdade crucial 
para seu próprio pensamento. É no que diz respeito à psicologia que as 
principais questões sobre a verdade vêm à tona, são enfrentadas e 
resolvidas. Então é aqui que podemos estudar sua resolução do que ele vê 
como seu principal problema em filosofia, bem como nossa principal 
preocupação cultural. (RICHARDSON, 2012, p. 312) 

 

Dar conta do que outrora o médico da cultura chamou de horror ao vácuo, 

a própria dinâmica de inclusão passa por esse processo de dissolver toda a culpa do 

mundo, para então, recepcionar o niilismo pela via da arte de testar os tipos, qual 

seja, a psicologia no pensamento tardio de Nietzsche que está diretamente 

vinculada com o trágico helênico, bem como tem sua égide dionisíaca. Nossa 

vontade de verdade destoa a possibilidade de uma honestidade genuína, assim 

nossa coragem para com a verdade é capturada pelas noções de absoluto que se 

cunha pela ciência e pela religião, nesse ínterim o perspectivismo nietzschiano é 

tomado como relativista/cético, no entanto a hipótese nietzschiana acerca de como 

conhecemos inclui o erro, o nada, essa radicalidade que não separa mais bem-mal, 

mundo-natureza, obrigando a lidar com o maior de todos os pesos, daí sua 

psicologia, bem como a tragicidade que dela advém tornar-se fundamental para as 

avaliações sobre os valores. 

 

Vivemos de fato na época em que a vontade de verdade, expondo a 
verdade sobre valores, está gradualmente aprofundando-se em nossa 
valorização, onde seu principal efeito é minar e corroer nossa capacidade 
de valorizar. Nietzsche chama isso de nihilism. O que torna o desafio de 
"incorporar a verdade sobre os valores" difícil não é tanto se apegar à 
verdade, mas sim encontrar uma maneira de valorizar novamente à luz 
disso. Nietzsche oferece seus próprios valores como valores que possam 
ser valorizados enquanto enfrentam a verdade - tanto a verdade sobre os 
valores em geral quanto a verdade sobre esses valores em particular. Eles 



Coletânea de textos do I Seminário Internacional “Nietzsche nos Pampas” |  363 

 

 

são valores que podemos valorizar honestamente. (RICHARSON, 2020, 
in: Prefacio, XV.) 

 

 Não temos tempo de desenvolver de forma plena aqui, o trato 

refinado e complexo que Richerdson elabora ao incorporar o niilismo na forma 

em que sugere sua interpretação do “dizer Sim” nietzschiano, mas tomamos suas 

indicações como tendo grande mérito por pensar a questões dos valores sempre 

mostrando com maestria o complexo e profundo problema que compete aqueles 

que buscam aproximar os valores possíveis a partir dos textos de Nietzsche, com o 

niilismo. 

 

 

2- O PROTAGONISMO DO TRÁGICO NA FILOSOFIA DA PSICOLOGIA 

DE NIETZSCHE 

 

Como seria "o trágico nietzschiano" (composto pelo seu perspectivismo) 

que resulta em seus escritos publicados de 1888?  

O texto X de CI há uma evidente distinção entre oposições destacadas por 

Nietzsche que podem elucidar o trágico, as diferenças que o autor desenvolve ao 

comparar os tipos de Tucídides e Platão revelam em parte a posição singular de 

Nietzsche acerca do trágico. Se por um lado Nietzsche quer afastar-se do primeiro 

decadente do estilo, ou seja, o idealismo platônico, a Tucídides bem como também 

aos sofistas, Nietzsche identifica uma postura mais honesta para com a concepção 

de realidade, ou seja, certa imanência apenas possível antes do cristianismo. Assim 

é possível mostrar que algo dessas qualidades helênicas, não apenas degenerativo, 

também perpassariam em alguns tipos até sua contemporaneidade.  

Os diálogos platônicos são descritos como “tipo de dialética 

espantosamente presunçoso e infantil” (Nietzsche p. 86). Usando referencias que 

julga salutar como Fontenelle9, o autor alemão se opõe a Platão e o denuncia com 

desconfiança, pois, Platão seria “(...) tão desviado dos instintos fundamentais dos 

helenos, tão impregnado de moral, tão cristão anteriormente a o cristianismo (...)” 

(NIETZSCHE, 2017, p. 86) 

                                                         

9 Bernard Le Bovier de Fontenelle autor considerado por Nietzsche em CI como “bom francês”, 
destacado na literatura do século XVII pela sua obra Nouveaux dialogues des morts. 
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Apesar Nietzsche apontar degenerescência em alguns antigos, destaca por 

outro lado outros inversamente, como veremos adiante, é importante notar 

também que o autor faz conexões diretas com personagens da modernidade. 

Notemos sua reverência ao O principe de Maquiavel, aproximando este último tipo 

(afirmativo) a Tucídides e a si próprio.  

 

(...) – Meu descanso, minha predileção, minha cura de todo platonismo 
sempre foi Tucídides. Tucídides e, talvez, o principe [príncipe] de 
Maquiavel são os mais próximos a mim mesmo, pela incondicional 
vontade de não se iludir e enxergar a razão na realidade – não na “razão”, 
e menos ainda na “moral”... desse lamentável embelezamento e idealização 
dos gregos, que o jovem de “formação clássica” leva para a vida como 
prêmio por seu treino ginasial, disso nada cura tão radicalmente como 
Tucídides. (...) A coragem ante a realidade é o que distingue, afinal, 
naturezas como Tucídides a Platão: Platão é um covarde perante a 
realidade – portanto, refugia-se no ideal; Tucídides tem a si sob controle; 
portanto, mantem as coisas também sob controle...  (NIETZSCHE, 2017, 
p. 86 - 87) 

 

Não obstante, todas as características que são para Nietzsche valiosas, serão 

indispensáveis para que possamos desdobrar alguma compreensão mais 

aprofundada sobre o trágico em seu pensamento maduro, bem como seu papel na 

compreensão de uma filosofia da psicologia em Nietzsche10. A sessão 3, do livro X 

de CI percebemos o protagonismo da psicologia destacado pelo autor, que assevera 

com e por ela julgar escapar do idealismo alemão que interpretou os gregos com certa 

deformidade, por conseguinte não chegaram a fundo quando tentaram definir 

com suas lentes o que seria helênico. Contrapondo Winckelmann11, Nietzsche 

assevera:   

                                                         

10 Central na abordagem do trágico em Nietzsche é sua definição madura de Dionísio, bem como esta 
noção é articulada com seu “dizer Sim” estratégico. Acerca de Dionísio importa destacar nas palavras 
de Melo Neto: “Dioniso é, aqui, assumido como símbolo dessa nova cosmovisão. Agora, o deus não 
é mais um polo de uma dualidade, pois passa a figurar como a totalidade que eternamente morre e 
renasce em suas partes. Morte, vida, dor e gozo seriam mutuamente condicionados e condicionantes 
da totalidade dionisíaca. Levando em conta esse novo contexto, o trágico se distancia da noção de 
consolo metafísico e passa a ser entendido como afirmação desse único mundo dionisíaco. Em 
outras palavras, não é mais um âmbito transcendente que dá sentido ao sofrimento e possibilita a 
afirmação da vida. É a noção de uma eternidade imanente, em que todas as dores estariam 
necessariamente encadeadas a todos os gozos, que promoveria o sim dionisíaco à vida. Portanto, 
quem de fato amasse a vida teria de afirmar todos os momentos dolorosos, porque estes se 
constituiriam como necessários à própria vida. Seria justamente na afirmação da dor que também se 
afirmaria o prazer, pois a dor e o prazer estariam indissoluvelmente interligados. Nesse sentido, o 
trágico agora consiste na afirmação amorosa do fado que permeia a totalidade. Por fim, podemos 
dizer que aquele que afirma incondicional mente a existência teria a capacidade de dizer sim ao 
eterno retorno do mesmo. Ou seja, a afirmação presente na doutrina do eterno retorno do mesmo é 
uma afirmação trágica.” (MELO NETO, 2016, p. 398-399). 
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Fui protegido pelo psicólogo que há em mim. Eu vi seu mais forte 
instinto, a vontade de poder, eu os vi tremendo ante a indomável força 
desse instinto – eu vi todas as suas instituições nascerem de medidas 
preventivas para resguardarem uns aos outros de seu íntimo material 
explosivo. A enorme tensão no interior descarregava-se em terrível e 
implacável inimizade com o exterior: as cidades dilaceravam umas às 
outras, para que os cidadãos de cada uma encontrassem paz diante de si 
mesmos. Era necessário ser forte: o perigo estava próximo – espreitava em 
toda parte. A magnifica destreza dos corpos, o audacioso realismo e 
imoralismo peculiar aos helenos, foi uma necessidade, não uma 
“natureza”. Veio depois, não existiu desde o começo. (...) (NIETZSCHE, 
2017, p. 87)   ”  

 

O autor contar com sua ótica de psicólogo, e assim se opor aos filósofos 

da tradição como os decadentes do helenismo, Nietzsche de certo modo distancia-

se da filosofia, pois ela romperia decisivamente com o instinto helênico, neste 

sentido os filósofos da tradição dariam início para “o antimovimento contra o 

gosto antigo e nobre (...)” (NIETZSCHE, 2017, p. 87). 

Nietzsche considera que os teóricos que o antecederam não teriam levado 

a sério alguns aspectos importantes para compreender o instinto helênico, este 

último segundo Nietzsche considerado “velho, ainda rico [grifo nosso] e até 

transbordante (...) esse maravilhoso fenômeno que leva o nome de Dionísio: ele é 

explicável apenas por um excesso de força.” (NIETZSCHE, 2017, p. 88).  

 

 

3- NOVA TRAGÉDIA, NOVA PSICOLOGIA EM NIETZSCHE 

 

Mas como Nietzsche pode mensurar esse excesso de força? Uma resposta 

plausível a nosso ver é a sua hipótese do eterno retorno aplicada, bem como os 

resultados práticos que dela advém. Não que o exercício do médico da cultura possa 

resultar em alguma exatidão absoluta no diagnóstico, mas sim pode dizer muito 

sobre o tipo a examinar, ou seja, se o excesso de força se volta para fora, então 

indica um estado fisiopsicológico salutar, ao passo que é no dizer Sim ao maior de 

todos os pesos, aceitar com alguma alegria todas as repetições necessárias, incluindo 

também em particular aquelas que memorizamos os maiores sofrimentos na 

                                                         

11 Não apenas Winckelmann, mas todos autores do idealismo alemão (PCS, in: Nietzsche, 2017, p.110), 
segundo Nietzsche, teriam feito uma leitura e interpretação equivocada sobre o trágico grego. 
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existência, assim age o tipo forte. Do contrário, o excesso de força se volta para 

dentro, transmutando-se em força reativa que culminará na decadence do estilo, 

dizer não ao necessário é característica do fraco, doente que não pode lidar com 

excesso de força de modo a extravasa-la, assim ataca a si mesmo (re)agindo a 

totalidade da vida de modo ressentido. 

Se julgarmos que o trágico no Nietzsche tardio tem seu núcleo teórico 

próprio, bem como perpassa pela aceitação afirmativa da hipótese do eterno 

retorno do mesmo, então podemos potencializar esta noção de trágico, não como 

um elemento apenas presente no instinto helênico e que é absolutamente estranho 

a sua época, mas ao contrário, ainda que em raras exceções, como já havíamos 

destacado: ele sempre relaciona alguma referência moderna ou contemporânea com 

aquelas que estima no mundo antigo. Com isso exaltamos a filosofia da psicologia 

em Nietzsche para mostrar que a noção de trágico que o autor reclama no período 

de sua filosofia madura é necessário para que sua própria psicologia possa ser 

aplicada, dessa forma é possível identificar em suas analises tipológicas – que há 

evidentemente a presença ou não desse elemento, qual seja, o trágico como algum 

resquício evidente do que vimos acima sobre o “instinto helênico” presente 

naqueles tipos fortes estimados por Nietzsche. 

Na última seção do livro X de CI, o filosofo alemão busca explicar o que 

entende por dionisíaco, para isso saúda a psicologia do orgiástico12, bem como o 

importante papel de sua obra jovial O nascimento da Tragédia, com ela pode efetivar 

sua primeira transvaloração (NIETZSCHE, 1995, p. 83), tal experiência com a 

releitura desta obra, permitiu o amadurecimento do pensamento acerca do trágico 

por um viés da única filosofia – capaz de o ter como discípulo! Qual seja: a “do 

filosofo Dionísio”. Assumindo o papel de psicólogo Nietzsche encerra o livro X de 

CI intitulando-se o “mestre do eterno retorno” (NIETZSCHE, 2017, p. 90), assim 

como buscamos apontar minimamente aqui a técnica de aplicação da hipótese do 

eterno retorno, ou seja, a tarefa de examinar os tipos a partir do diapasão que indica 

alguma afirmação da vida. O psicólogo poderá perscrutar cada caso particular, 

assim conta com sua base dionisíaca para descrever como organizam-se os instintos 

de outrem. A tragédia nesse ínterim deve se afastar dos filósofos pessimistas, 

contrária ao intento desses últimos ela tem de significar, nas palavras de Nietzsche: 

                                                         

12 Ideia desenvolvida por Nietzsche no livro X de CI.  
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O dizer Sim à vida, mesmo em seus problemas mais duros e estranhos; a 
vontade de vida, alegrando-se da própria inesgotabilidade no sacrifício de 
seus mais elevados tipos – a isso chamei dionisíaco, nisso vislumbrei a 
ponte para a psicologia do poeta trágico. Não para livrar-se do pavor e da 
compaixão, não para purificar-se de um perigoso afeto mediante sua 
veemente descarga – assim o compreendeu Aristóteles –: mas para, além 
do pavor e da compaixão, ser em si mesmo o eterno prazer do vir-a-ser – 
esse prazer que traz em si também o prazer no destruir... (...) (NIETZSCHE, 
2017, p. 90)   

  

É na relação com o sofrimento que se revela o tipo afirmativo capaz de 

alegrar-se “da própria inesgotabilidade no sacrifício” o “dionisíaco” como “ponte 

para a psicologia do poeta trágico”, aqui Nietzsche refere-se no singular (“poeta 

trágico”), mas parece estar evocando uma qualidade típica de circunstâncias 

forjadas por necessidade e que caracteriza o que lemos sobre “instinto helênico”. 

Ano final de CI o autor lança mão de Zaratustra em Assim fala o martelo: e nos 

prescreve explicitamente que a partir de sua boa nova ou “nova tabua” temos de ser 

duros (CI, p.91). Tomar o intento do autor como propondo uma espécie de norma, 

nos dá uma pista para construirmos algum argumento razoável capaz de afastar 

toda a culpa do mundo a partir de uma perspectiva crítica e criativa sobre os valores.  

O perspectivismo do psicólogo, ao acolher o nada como uma dimensão 

vazia de significado (sobretudo com efeito): incorpora o niilismo; (re)configura-se 

perspectivamente o niilismo. Ao invés de ter de ser superado, esvazia-se a carga 

deôntica e caminha para possibilidade de criar um axioma particular, o 

“sofrimento” pela falta de exatidão, da “régua universal” não mais alcançada como 

potência, o reduto das aporias revelam pobreza de critérios daí a necessidade do 

ditirambo13, como nova linguagem.  

Com a psicologia de Nietzsche o registro universal pode incorrer (na pior 

das hipóteses epistêmicas) em uma justificação não fundacional, ou em um 

                                                         

13 Ditirambo no Nietzsche tardio assumi um papel não apenas estilístico mas uma referência 
importante para pensar o trágico na filosofia da psicologia em Nietzsche. O personagem Zaratustra 
teria sido um poeta capaz dessa “nova linguagem”, segundo Rubira: “A reflexão sobre o ditirambo 
e o fenômeno do dionisíaco permite entender porque no Crepúsculo dos Ídolos Nietzsche se considera 
não como discípulo de um "deus", mas do "filósofo" Dioniso; o que o leva a autodenominar-se o 
inventor do ditirambo e a aproximar Zaratustra de Dioniso; bem como porque visa a redigir um 
livro no projeto da transvaloração intitulado "Dioniso: filosofia do eterno retorno". A noção de 
ditirambo adquire no pensador alemão uma especificidade própria e serve para evocar o nascimento 
de uma nova era trágica – o que talvez explique que o último livro que preparou para publicação se 
intitule Ditirambos de Dioniso. (RUBIRA, 2016, p. 192- 193)  
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promissor argumento que incorre em um determinado círculo virtuoso, porem 

coerente com algumas exigências contemporâneas.  

Desse modo defendemos que o niilismo pode ser evocado para dissolver a 

culpa do mundo, ocupando protagonismo entre o topo da possível hierarquia que 

assenhora-se de si, possibilitando uma concorrência com as forças que pode chegar 

a consciência, bem como combinadas com aquelas que não o chegam, permite em 

alguma medida transfigurar o horror ao vácuo, em ação afirmativa, essa espécie de 

transvalorar efetivo [grifo nosso], é condição que torna o agente – em um artista, 

pois as decisões em temas da filosofia prática por exemplo, equivale ao poder de 

criação, pois temos de plasmar uma configuração perspectivada, isso torna o projeto 

de superação do niilismo numa fabula! Pois o que Nietzsche parece nos dar a 

entender, é que podemos assumir honestamente o niilismo pelo viés de sua 

psicologia, pois ela retorna ao trágico para aludir a relação humana com sofrimento 

e nisso sugere o “instinto helênico”. Ao passo em que Nietzsche observa a presença 

desses elementos como características de seus pares, podemos perceber com alguma 

clareza, que de alguma forma se cultivou, na cultura até seu tempo, em alguma 

medida: o ímpeto dionisíaco. Ou seja, uma certa forma de lidar com sofrimento.  

Para evitar uma argumentação apenas especulativa nos remetemos a Ecce 

Homo [publicado logo em seguida de CI (1988)], pontualmente notamos Nietzsche 

reverenciar seu capitulo Assim falou Zaratustra como a obra que deve mostrar sua 

fiel aproximação ao que ele mesmo concebe como referencial seguro de dionisíaco. 

Exatamente nesse ponto julgamos que o autor complementar sua filosofia da 

psicologia. Não apenas esforçando-se para explicar o que, quer se fazer entender, 

quando menciona sua noção de dionisíaco, mas também se ocupando de um caso 

particular do qual pode representar adequadamente algum “instinto helênico”, 

percebemos isso, por exemplo, na medida em que faz o diagnostico acerca do tipo 

Lou von Salomé, pois Nietzsche a toma como figura exemplar quando quer propor 

outra dinâmica com o sofrimento, daí inferirmos a presença de algo desse “instinto 

helênico” presente, ou ainda uma expectativa positiva importante para seu intento 

de tranvaloração dos valores: efetivar-se. Em suas palavras: 

 

(...) Assombrosa inspiração de uma jovem russa com quem então mantinha 
amizade, a srt. Lou von Salomé. Quem souber extrair sentido das últimas 
palavras do poema perceberá por que eu o distingui e admirei: elas têm 
grandeza. A dor não é vista como objeção à vida: “se felicidade já não tens 
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para me dar, pois bem!, ainda tens a tua dor...”. Talvez também a minha 
música tenha grandeza nesse trecho. (Última nota da clarineta em lá: dó 
sustenido, não dó. Erro de impressão.) (...) NIETZSCHE, 1995, p. 83) 

 

O dizer Sim (afirmador da vida) para a dor, implica em escapar das objeções 

suplantadas pelo niilismo. Notar uma certa diferença entre “dó” para “dó 

sustenido” pode de ante mão dizer muito sobre o estilo, talvez o mesmo diapasão 

se aplique para optarmos por “cooperar” e não “ajudar” em questões práticas. 

Nietzsche chega afirmar que “quer ver a eloquência tornada música” para tal é que 

evoca Zaratustra, pois:       

 

(...) Não há sabedoria, pesquisa da alma ou arte do discurso antes do 
Zaratustra: o mais imediato, o mais cotidiano fala de coisas inauditas ali. 
A sentença fremente de paixão; a eloquência tornada música; raios 
arremessados adiante, a futuros ainda insuspeitos. A mais poderosa 
energia para o símbolo até aqui existente é pobre brincadeira, frente ao 
retorno da linguagem à natureza mesma da imagem. – E como desce 
Zaratustra, e a cada um diz a palavra mais bondosa! Como toca com mãos 
delicadas até mesmo seus antagonistas, os sacerdotes, e sofre com eles por 
eles! – Ali o homem é superado a cada momento, o conceito de “super 
homem” fez-se ali realidade suprema – tudo o que até aqui se chamou 
grande no homem situa-se a uma distância infinita, abaixo dele. O 
elemento alciônico, os pés ligeiros, a onipresença de malicia e petulância, 
e o que mais for típico do tipo Zaratustra, isso jamais se sonhou como 
essencial a grandeza. Precisamente nessa extensão de espaço, nessa 
acessibilidade dos contrários, é que Zaratustra se sente como a forma 
suprema de tudo o que é, e, ouvindo como ele a define, renuncia-se a 
procurar seu símile. (NIETZSCHE, 1995, p. 89-90)  

 

Adiante Nietzsche expõe algumas características correlacionando a esse 

sentimento de Zaratustra, a saber, “a forma suprema de tudo que é” com a “ideia 

mesmo do Dionísio”, tal forma deve estar sobre a égide das seguintes 

características, a saber “(...) ideia mesma de Dionísio”, seção 6, (NIETZSCHE, 1995, 

p.90), ou seja, nas palavras de Nietzsche isso significa o mesmo que certas 

capacidades de aplicar o aspecto trágico que a sua nova psicologia deve acatar, quais 

sejam:      

 

 – a alma que possui a mais longa escala e mais fundo pode descer, 
a alma mais extensa, que mais longe pode correr e errar e vagar dentro de 
si, 
a mais necessária, que com prazer se lança no acaso,  
a alma que é, e mergulha no vir a ser, a que têm, e quer mergulhar no 
querer e desejar, 
a que foge de si mesma, que a si mesma alcança nos círculos mais amplos, 
a alma mais sabia, à qual fala mais docemente a tolice, 
a que mais ama a si mesma, na qual todas as coisas têm sua corrente e 
contracorrente, seu fluxo e refluxo – –  (NIETZSCHE, 1995, p.90) 
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Nessa seção Nietzsche prepara o terreno para explicar essa “ideia mesma de 

Dionísio” e como se não bastasse faz um exame ao tipo Zaratustra que deve 

traduzir o humano a natureza a partir da “linguagem do ditirambo”.  Ao analisar o 

personagem Zaratustra, bem como seu próprio texto, o autor destaca esse tipo em 

mais alta conta para explicar sua psicologia ou sua “ideia mesma de Dionísio”, assim 

assevera o autor ao apontar: 

 

(...) O problema do psicológico no tipo do Zaratustra consiste em como 
aquele que em grau inaudito diz Não, faz Não a tudo a que até então se 
disse Sim, pode no entanto ser o oposto de um espírito de negação; como 
o espírito portador do mais pesado destino, de uma fatalidade de tarefa, 
pode no entanto ser o mais além e mais leve – Zaratustra é um dançarino 
–: como aquele que tem a mais dura e terrível percepção da realidade, que 
pensou o “mais abismal pensamento”, não encontra nisso entretanto 
objeção alguma ao existir, sequer ao seu eterno retorno – antes uma razão 
a mais para ser ele mesmo o eterno Sim a todas as coisas, “o imenso 
ilimitado Sim e Amém” ... Mas esta é a ideia mesma do Dionísio mais uma 
vez. (NIETZSCHE, 1995, p. 90)  

 

Nesta última citação fica difícil de separar o que é Nietzsche, do que é 

Zaratustra e a ideia mesma de Dionísio, mas no equilíbrio nos transmite no 

mínimo, alguma inspiração afirmativa para lidarmos com as demandas que 

necessariamente não escapamos do “sofrimento”, disso podemos aferir o 

protagonismo da psicologia para tão logo, combinar vontade de potência e 

perspectivismo como possibilidade de (re)configurar valores, apenas por esses 

meandros nos é licito aplicar as palavras “criar”, “plasmar” novos valores a partir de 

Nietzsche.    

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Para uma meta-axiologia a partir de Nietzsche, é necessário resolver 

epistemologicamente o status de sua justificação acerca dos argumentos que 

pretendemos defender, para tanto, nesse sentido estrito, encontrar ou oferecer (a 

partir do arca bolso teórico nietzschiano aplicado) uma configuração do 

perspectivismo combinado com a vontade de potência, podemos achar resposta das 

mais variadas exigências em questões práticas. Com isso destacamos que se olharmos 
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para os escritos publicados de Nietzsche, podemos deles obter argumentos para 

enfrentar tais questões, tanto para quem pretende alguma espécie de configuração 

teórico em registro epistêmico de um fundamentalismo (em que sua crença base 

poderá ser calcada na estética/arte), bem como também podemos encontrar 

argumentos que ao invés de circularem viciosamente, se opõe! Assim é possível 

propor a partir de sua dinâmica da vontade de potência e por tanto do 

perspectivismo (de tal modo) que a estratégia de argumentação tem de circular com 

coerência, porém tratasse de defender um círculo virtuosamente promissor.  

A meta axiologia do devir em Nietzsche – ao nosso ver pode situar-se nessa 

última perspectiva, bem como dentre a multiplicidade de forças que concorrem 

para hierarquizar o escopo de uma configuração possível para que tenhamos 

alguma chance de postularmos algum valor, ou seja, para forjar algum "axioma" 

temos de levar (sempre) em conta, sobretudo: o protagonismo da filosofia da 

psicologia em Nietzsche, bem como não apenas o trágico que envolve todos seus 

escritos, mas aquele (re)considerado que podemos destacar como certa atitude 

frente o sofrimento, presente naqueles tipos psicológicos de sua época e descritos em 

Ecce homo, bem como no livro X de CI conforme apontamos.  
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NIILISMO, TEMPORALIDADE E VINGANÇA: 
 NIETZSCHE E OS TUPINAMBÁ  
 
 

Iara Velasco e Cruz Malbouisson 
 
 

Resumo  
Em Assim falou Zaratustra, Nietzsche vincula o “espírito da vingança” à finitude 
e à aversão ao tempo e à transitoriedade. Ali, assim como na Genealogia da Moral, 
a filosofia do direito de Eugen Dühring é alvo de ácida crítica. Guardadas as 
devidas diferenças de objeto e método entre filosofia e antropologia, mostro que 
esta conexão entre vingança e temporalidade feita por Nietzsche encontra “ecos 
inauditos” em uma discussão etnológica brasileira, mais especificamente, em duas 
posições divergentes acerca do significado da instituição da vingança entre os 
Tupinambá: aquela de Florestan Fernandes, que vê na vingança uma relação 
restaurativa com o passado, e aquela de Eduardo Viveiros de Castro e Manuela 
Carneiro da Cunha, que a interpretam como uma mnemotécnica produtora de 
futuro. Em ambos os casos, a vingança interpretada à luz da temporalidade enseja 
fecundas interlocuções com Nietzsche, inclusive – como procurarei sugerir – com 
a problemática do niilismo em sua filosofia. 
 
Palavras-chave: Temporalidade. Niilismo. Vingança. Etnologia. Nietzsche. 
 
 
 
INTRODUÇÃO 

  

Nietzsche, sabemos, escreve a Genealogia da Moral contrapondo-se 

decididamente às teorias de Eugen Dühring, segundo as quais deve-se considerar o 

impulso vingativo humano como um mecanismo natural de autoconservação que 

daria origem à justiça e ao direito.1 Mas também suas leituras do etnojurista Albert 

Herman Post aparecem refletidas no uso que o filósofo faz do termo “vingança de 

sangue” (blut Rache), bem como em suas menções das “originais comunidades de 

estirpe” (ursprünglichen Geschlechtsgenossenschaft), que se orientavam em torno da 

consanguinidade e opunham a paz interna à guerra externalizada. Nestas 

comunidades, as noções de ancestralidade e parentesco – sem as quais a noção de 

                                                         

1 As obras de Nietzsche utilizadas serão citadas por suas iniciais – a saber: HH: Humano, demasiado 
humano, ZA: Assim falou Zaratustra; GC: Gaia Ciência, BM: Além do bem e do mal, GM: Genealogia 
da Moral– seguidas do número do aforismo citado ou, no caso da Genealogia da Moral, seguida do 
número da dissertação (em números romanos) e do número do parágrafo, e no caso de Assim falou 
Zaratustra, seguida da parte (em números romanos) e do título do discurso. Na citação de 
fragmentos póstumos utiliza-se a sigla FP, seguida do ano em que o fragmento foi escrito e de sua 
numeração, segundo a edição crítica de Coli e Montinari das obras de Nietzsche.  
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“vingança de sangue” tornar-se-ia ininteligível – constroem-se em relação com o 

“mais antigo pensamento do homem” (GM, II, 8), o pensamento da troca, que 

Nietzsche afirma como sendo etnologicamente omnipresente. Não apenas a origem 

do direito, mas também a origem das religiões deveria aí ser procurada, na relação 

credor/devedor, ou mais especificamente, quanto à religião, na projeção ou 

introdução dessa relação jurídica “na relação entre os vivos e seus antepassados” (GM, 

II, 19). Tem-se uma dívida para com os mortos (finalmente transformados em 

deuses) e para com a comunidade, e é esta relação com o passado e com a estirpe que 

daria sentido ao sacrifício e à vingança de sangue, pensados enquanto retribuições, 

pagamentos ou compensações por vantagens usufruídas.  

Guerra, castigo, vingança e dívidas de sangue compõem, portanto, parte 

do quadro conceitual a partir do qual Nietzsche descreve o surgimento do Estado 

e da Religião, bem como o progressivo refinamento da crueldade que conduz à 

modernidade cultural europeia. É significativo notar, então, que a interpretação 

do significado e do lugar ocupado pela violência e pela vingança na construção da 

sociabilidade humana permanece fundamental às discussões da etnologia 

contemporânea. Sobretudo a vingança, e a guerra de vingança, despertam ainda 

interesse e discórdia, quando se trata de descrever e interpretar as culturas indígenas 

da América do Sul. Assim, tanto debates acerca da guerra e do canibalismo 

Tupinambá,2 feitos com base em relatos de cronistas quinhentistas e seiscentistas,3 

quanto etnografias de comunidades contemporâneas, 4 das mais diversas etnias e 

troncos linguísticos, precisam se haver com a prática (simbólica e/ou concreta) da 

vingança.  

No texto que se segue, buscarei abordar brevemente a temática da vingança 

na filosofia de Nietzsche, para então explorar “ecos inauditos” que ressoam 

quando, guardadas as devidas diferenças de objeto e método entre filosofia e 

antropologia, contrastamos o pensamento nietzschiano com diferentes 

interpretações etnológicas da vingança entre os Tupinambá.  

 

                                                         

2 Utiliza-se aqui esse famoso etnônimo em sentido abrangente, de modo a englobar todos os povos 
de língua Tupi da costa brasileira (em particular os Tupiniquins).  

3 Tais como: Anchieta (1534-1597), Yves d’Evreux (relato de1613), e André Thevet (1556), entre outros. 
4 Vide, por exemplo: BECKERMAN; VALENTINE (eds). Revenge in the Cultures of Lowland South 

America, Florida University Press, 2008. 
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1- ESTRELA VINGATIVA 

 

Em Nietzsche, o campo semântico do termo ‘vingança’ só se deixa 

percorrer quando atentamos para sua vinculação essencial a outro termo de sua 

filosofia, igualmente polissêmico, e fundamental também para Dühring, muito 

embora em Nietzsche ele encontrará toda uma outra interpretação: o 

‘ressentimento’. Na medida em que defende ter a justiça nascido da vingança e do 

ressentimento, entendidos como “impulsos de retribuição” (Vergeltunstriebe), isto 

é, na medida em que elege a reatividade como primeira e fundante, Dühring é a 

própria Tarântula cuja teia é rasgada por Zaratustra, para revelar a raiva que se 

esconde por de trás da palavra justiça.5 Rasgando ou rompendo com a mentira da 

igualdade, Nietzsche afasta-se de Dühring, ao considerar que o ressentimento não 

é uma reação automática ou proporcional a um dano deveras sofrido por alguma 

vítima, que visaria equalizar danos ou prevenir lesões futuras.6 Ao contrário, para 

Nietzsche o ressentimento é antes expressão de um mal-estar fisiológico; o que se 

quer com a vingança é o “entorpecimento da dor através do afeto” (GM, III, 15).  

Aqui, importa marcar que, ao menos no contexto da Genealogia da Moral, 

uma distinção pode ser feita entre o ressentimento “do homem nobre” que ao 

aparecer “se consome e se exaure numa reação imediata”, e o ressentimento 

envenenado do tipo fraco, com sua vingança imaginária (GM, I, 10), sendo este 

último aquele que merece mais atenção, tendo em vista a captura e interiorização 

da crueldade que caracterizariam o processo de hominização do homem7. Enquanto 

                                                         

5 “[...]vós, pregadores da igualdade! Tarântulas sois para mim, e seres ocultamente vingativos! [...] Por 
isso rasgo vossa teia, para que vossa raiva vos faça deixar vossa caverna de mentiras e vossa vingança 
pule de trás de vossa palavra “justiça”.” NIETZSCHE, ZA, II, Das tarântulas. 

6 Nesse sentido, Paschoal (2014, p.92) chama atenção para o equívoco que cometeria alguém que 
interpretasse a noção de castigo como retribuição ou pagamento (Vergeltung) presente na segunda 
dissertação da Genealogia da moral como equivalente à noção de Vergeltungstrieb advinda de 
Dühring. Isto porque a Vergeltung nietzschiana é não apenas “anterior como é também mais 
abrangente do que a ideia de um impulso à retribuição” (Idem, p. 93) que toma a forma da vingança. 
Para Nietzsche, a “medida da pré-história”– sempre a buscar “estabelecer preços, medir valores, 
imaginar equivalências, trocar” (GM, II, 8) – está na base também do sentimento de gratidão e não 
pode ser desvinculada da história imensa e multifacetada do castigo (GM, II, 13), que apenas muito 
tardiamente passou a ser associado à responsabilização de “um delinquente por seu ato” (GM, II, 4), 
como quer Dühring. 

7 “Assim”, comenta Edmilson Paschoal, “é plausível a afirmação de que nem toda resposta (reação, 
vingança) corresponde necessariamente a uma forma de ressentimento”, no sentido próprio do 
termo. E continua: “Para se caracterizar o ressentimento, torna-se imprescindível que a reação 
corresponda de forma específica àquele modus operandis do fraco e que a vingança mesma não se 
traduza em atos, mas ocorra apenas de forma adiada, merecendo, assim, uma longa atenção e 
fazendo com que o impulso detrativo se dirija para o interior do homem.” PASCHOAL, 2014, p.60.  
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fenômeno psíquico elaborado, Giacoia (2021, p. 38) descreve o ressentimento do 

fraco como “um dispositivo de compensação” voltado para a assimilação de 

vivências negativas e experiências traumáticas de sofrimento, cuja origem mais 

remota remonta à “repressão e inibição de impulsos hostis e destrutivos da 

crueldade animal, originalmente voltada para o exterior”, mas que tiveram sua 

direção natural invertida “para que pudesse existir a sociedade propriamente 

humana, a ‘camisa de força’ social”. Ressentimento e vingança dizem respeito 

sobretudo, portanto, nas palavras de Antonio Edmilson Paschoal: “à falta de forças 

de um organismo cansado [...] que não consegue digerir os sentimentos ruins que 

produz, apresentando [...] uma desordem psíquica que o impede de viver 

efetivamente o presente” (PASCHOAL, 2014, p.33). Consequência necessária do 

próprio devir-homem, o ressentimento é uma espécie de patologia da memória: 

“Ressentir significa precisamente isso: tornar a sentir de novo sempre o mesmo, 

transformar em pesadelo todas as vivências [...], encerrando tudo sob a perspectiva 

única da fraqueza, da impotência [...] e da ânsia compensatória da vingança” 

(GIACOIA, 2021, p. 42).   

É em Assim falou Zaratustra, contudo, que Nietzsche mais claramente 

delineia a conexão entre vingança e temporalidade que serve de plano de fundo, 

na Genealogia da Moral, à descrição do processo pré-histórico de desenvolvimento 

das faculdades da memória e do esquecimento, bem como à explanação dos 

expedientes psicofisiológicos envolvidos no ressentimento. Assim, esta “dor 

torturante, secreta, [e] cada vez mais insuportável” (GM, III, 15) que na Genealogia, 

o ressentimento opera entorpecendo para aliviar,  identifica-se, em Assim falou 

Zaratustra II, “Da redenção”, com a dor ou sofrimento ocasionado pelo próprio 

transcorrer do tempo, isto é, pela transitoriedade que revelaria a impotência da 

vontade perante o tempo passado. “Isto, e apenas isto” diz Zaratustra, “é a própria 

vingança: a aversão da vontade pelo tempo e seu ‘Foi’”. 

 Entretanto, se na Genealogia Nietzsche enfatiza a pluralidade e fluidez de 

sentidos do castigo, apontando inclusive para a impossibilidade de defini-lo, 

devido a “história de sua utilização para os mais diversos fins” (GM, II, 13), em 

Assim falou Zaratustra tal multiplicidade subssume-se ao espírito de vingança:  

 

O espírito da vingança: meus amigos, até agora foi essa a melhor reflexão 
dos homens; e onde havia sofrimento devia sempre haver castigo.  
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Pois ‘castigo’ é como a vingança chama a si própria: com uma palavra 
mentirosa, ela finge ter boa consciência.  
E, porque no querente mesmo existe sofrimento pelo fato de não poder 
querer para trás — então o próprio querer e a vida inteira deviam — ser 
castigo! (ZA, II, Da redenção)  

 

Na medida em que não podemos “quebrantar o tempo” e, portanto, somos 

impotentes “quanto ao que foi feito”, tornamo-nos todos ‘maus espectadores do 

passado’ (ZA, II, Da redenção). À vingança, assim, perpassa certa desonestidade para 

consigo mesmo — “o queixoso não quer reconhecer quão útil lhe foi a dor”, diz 

Nietzsche; “aí se mostra seu instinto de vingança” (FP- 1883, 7[82]).8 Por ser também 

uma interpretação ruim do passado, que obscurece seus aspectos positivos, Marco 

Brusotti considera a vingança como uma espécie de “princípio oposto” ao amor 

fati.9 Mas o que me interessa ressaltar aqui, algo também enfatizado por este autor, 

é a universalidade do espírito de vingança. Enquanto marcas essenciais da relação 

humana com o tempo, a vingança e seu espírito determinariam quase todo o 

comportamento humano.10 Assim, também Giacoia chama atenção para 

profundidade e abrangência desta “raiz última da sede vingança”:  

 

Há um extrato ontológico ainda mais profundo, no qual podemos 
encontrar o que há de mais recôndito e abissal na enfermidade causada 
pela dependência do desejo de vingança, do ressentimento e seus 
aparentados. Este grau de profundidade só pode ser alcançado quando se 
lança o olhar numa determinação ontológica da existência humana, que é 
sua ligação inelutável com o tempo e o passar do tempo. É nesta 
confluência que se manifesta a mais irradicável impotência da vontade, a 
raiz última da sede de vingança, e, ao mesmo tempo, a genealogia da 
‘necessidade metafísica do homem’. (GIACOIA, 2021, p. 97)  

 

Para o castigo converge então a vontade aprisionada pela irreversível 

transitoriedade; enraivecida, ela converte-se em “causadora de dor: e em tudo que 

pode sofrer (...) se vinga de não poder voltar para trás”. O castigo assim interpretado, 

porém, já requer que se finja “ter boa consciência”. Nesse sentido, Zaratustra 

antecipa o final do processo narrado na Genealogia, por meio do qual a “ideia 

antiquíssima”, “talvez agora inerradicável” da equivalência entre dano e dor (GM, 

II, 4), conduz a humanidade da “festa” de “causar o sofrer” (GM, II, 6) até à 

                                                         

8 Tradução de Flávio R. Kothe, em: NIETZSCHE, Fragmentos do espólio: Julho de 1882 a inverno de 
1883/1884. Editora UNB, 2008, p. 221. 

9 Cf. BRUSOTTI, 1997, p. 569. 
10 Cf. Idem, ibidem, p. 570.  
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interpretação de toda a existência como eterno castigo, e finalmente à tentativa de 

negar todo este percurso, expressa na vontade de nada (GM, III, 28), isto é, no 

delírio de buscar a redenção da vontade na transformação do querer em um não-

querer (ZA, II, Da redenção). Desse modo poderíamos talvez, através do discurso 

“Da redenção” do Zaratustra, conciliar a segunda e a terceira dissertações da 

Genealogia da Moral; pois, apesar da fluidez de sentidos da instituição do castigo 

ali exposta, em um sentido histórico mais abrangente o ascetismo e a violência se 

aproximam: a terra é a estrela ascética, mas poderíamos também dizer, por razões 

semelhantes, que ela é a estrela vingativa.  

Na conclusão à terceira dissertação da Genealogia Nietsche deixa claro, 

ademais, que o envenenado ascetismo que domina a história ocidental, arruinando 

o estômago dos homens, foi ele próprio um remédio contra o niilismo suicida: o 

sofrimento humano diante da transitoriedade carecia de um sentido – sentido este 

que o ideal ascético a princípio fornece, mesmo que apenas aprofundando e 

intensificando o sofrimento humano e seu ódio vingativo ao devir. Porém, assim 

como o ressentimento não cura, apenas entorpece a dor, o ascetismo não resolve a 

“monstruosa lacuna” (GM, III, 28) que circunda o homem; a moralidade ascética 

permanece niilista. O desafio de superar o espírito da vingança, assim, é parte 

integral do projeto de transvaloração nietzschiano, algo que também implica em 

transfigurar a relação humana com o tempo.  

 

 

2- VINGANÇA E TEMPORALIDADE  

 

Ora, precisamente a temporalidade, este “drama da finitude” (GIACOIA, 

2021, p. 119), que estaria no âmago, para Florestan Fernandes, da significação da 

vingança entre os Tupinambá. Segundo defende em seu famoso ensaio A função 

social da guerra na sociedade tupinambá, sem bem compreender a noção de vingança 

de sangue seria impossível interpretar o canibalismo e a guerra entre os tupis, na 

medida em que é por meio da prática da vingança que se revela o lugar central 

ocupado pelos mortos do grupo no sistema canibal. Florestan pretende, assim, 

afastar-se do “preconceito mecanicista” que ainda permearia a interpretação 
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corrente da noção de vingança. Tal preconceito, presente tanto no uso cotidiano 

do termo quanto em interpretações sociológicas, “em essência” pressupõe que: 

 

o “ato de vingar” é determinado por uma ação qualquer, real ou suposta, 
produzida por um agente exterior, que se opõe passiva ou ativamente ao 
sujeito. Quando o agente é humano, a “vingança” se apresenta 
literalmente como represália: ação de caráter punitivo contraposta a outra 
ação de natureza ofensiva, e motivada por ela. Semelhante representação 
conceptual traduz, de forma rudimentar, o princípio de que toda “causa” 
produz um “efeito”; e, vice-versa, que todo “efeito” se liga a uma “causa” 
determinável e guarda para com ela uma relação de sucessão. 
(FERNANDES, [1952] 2006, p. 368). 

 

Uma simples e proporcional causalidade, porém, seria insuficiente para dar 

conta da complexidade dos rituais antropofágicos e das guerras de vingança 

tupinambá, muito embora o autor considere que o problema se localize mais em 

nossa interpretação do termo “vingança” que em sua utilização, uma vez que “a 

noção de vingança exprim[e] de maneira satisfatória o objetivo da guerra no modo 

pelo qual ele caía na esfera de consciência social dos tupinambá” (Idem, p. 369). Para 

Florestan – e esta é a premissa central de sua interpretação – seria apenas através do 

recurso à teoria maussiana do sacrifício, isto é, através do recurso à relação 

sacrificial – e não à retaliação mecanicista – que a noção indígena de vingança 

ganharia inteligibilidade.  

Ao considerar que a antropofagia ritual tupinambá surge como uma 

consequência natural do sistema de sacrifício naquela sociedade, Florestan 

interpreta tanto o canibalismo quanto a guerra de vingança como fenômenos 

religiosos, compreensíveis a partir da relação sacrificial mantida entre vivos e 

mortos, sendo a vingança efetiva, portanto, um sacrifício realizado para evitar a 

vingança dos antepassados. Nas palavras do próprio Florestan,  

 

[...] a obrigação da vingança [...], é imposta pelo espírito do morto. Se a 
exigência não for obedecida, [...] os vivos arcarão fatalmente com os 
castigos produzidos por sua cólera [...]. Por conseguinte, o temor 
infundido pela vingança dos espíritos dos mortos, sendo muito maior do 
que o temor correspondente incutido pela expectativa de vingança 
posterior dos inimigos, é que dá à vingança o caráter de “obrigação 
essencial”. (FLORESTAN, [1952] 2006, p. 400)  

 

Assim, o medo dos ancestrais, que Nietzsche identifica como existindo por 

de trás do sacrifício, então realizado para compensar uma dívida para com temidos 

mortos consanguíneos (GM, II, 19), possui, também na concepção de Florestan, um 
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papel fundamental. Mais ainda, a vingança, interpretada a partir do sacrifício e 

pensada como um “instrumentum religionis”, revelaria a função social da guerra 

como sendo a de garantir e restaurar, por meio da obediência aos mortos, a 

“eunomia social” e a “autonomia mágica” do grupo, que fora perturbada pela 

morte de um parente. A vingança de sangue teria, portanto, uma função 

essencialmente restauradora e retrospectiva; ela é um modo, recalcitrante e 

recorrente, de lidar com o passado indigerido, que é credor de um presente devedor; 

por isso ela ocorre sempre que há,  

 

[...] a necessidade de remover ou inverter o estado de heteronomia mágica, 
criado pela morte de um parente em condições que exigiam a relação 
sacrifical. A coletividade se associava ao processo de recuperação mística 
porque o que ele significava para a entidade sobrenatural significava 
também para o grupo. Se aquela recuperasse a sua integridade, a 
coletividade recuperaria a sua. (FLORESTAN, [1952] 2006, p. 379)  

 

Assim, segundo Florestan, na sociedade tupinambá: 

 

Tudo girava em torno da comunhão coletiva, promovida pela ingestão da 
carne da vítima, com a entidade sobrenatural beneficiária do sacrifício 
[…] primariamente, o canibalismo tupinambá tinha uma função religiosa: 
a de promover uma modalidade coletiva de comunhão direta e imediata 
com o sagrado (Idem, p. 378-80). 

 

Instituição fundamental para a estabilização social, a guerra de vingança 

depreender-se-ia, em última instância, de um “culto de ancestrais” e da necessidade 

de cancelar a intolerável heteronomia produzida pela morte. Nesse sentido, penso 

ser possível coadunar a interpretação que Florestan Fernandes tece da vingança 

entre os Tupinambá, não apenas com aquela de René Girard (que os menciona 

brevemente em seu livro A violência e o sagrado), mas também com a abordagem 

antropológica e teórica de outros autores que Oswaldo Giacoia (2013, p. 41) 

relaciona explicitamente com Nietzsche, a saber: Arnold Gehlen, Walter Burkert e 

Jan Assmann, entre outros, todos os quais dariam ensejo para reconhecer a 

“afinidade profunda entre o rito sacrificial e o sagrado” (Idem, p. 44). 

Uma compreensão bastante distinta das práticas tupinambá aparece, 

todavia, nos trabalhos posteriores de Manuela Carneiro da Cunha e Eduardo 

Viveiros de Castro. Estes dois antropólogos buscam reconstruir diversamente o 

significado da vingança no contexto ameríndio, e tecem seus argumentos também 
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a partir de uma crítica da interpretação religiosa de Florestan Fernandes. Não tanto 

por discordarem da associação entre vingança e sacrifício afirmada por este autor, 11 

mas sim por considerarem errônea a ênfase dada por Florestan ao aspecto 

retrospectivo e restaurador da vingança, assim como sua postulação da existência 

de um “culto de ancestrais” entre os tupinambá, algo que seria pouco (ou quase 

nada) embasado pelos dados etnográficos disponíveis (CUNHA; VIVEIROS, 1985, 

p. 69).12 

Florestan teria deixado de lado em suas análises o papel positivo 

desempenhado pela vingança, que não se encaixava tão bem em seu viés teórico, e 

ressaltado majoritariamente o carácter funerário dos rituais tupinambá. “A morte 

dos inimigos”, porém, “não só ‘cancelava’ a morte do grupo”, mas era também 

“simultaneamente [...] a única fonte de acesso dos executores ao status de Pessoa 

plena” naquela sociedade (VIVEIROS, 1986, p. 88). Assim, o que estes autores por 

sua vez irão argumentar é, fundamentalmente, que a vingança ameríndia possuía 

(e possui) também uma função iminentemente produtiva e prospectiva – “a 

vingança não era um retorno, mas um impulso adiante”, diz Viveiros (2011, p. 240). 

Orientada para o porvir, a guerra de vingança nestas sociedades deveria ser pensada 

como a instituição que produzia a memória (VIVEIROS, 2011, p. 233). Enquanto 

mnemotécnica, a vingança seria então chave para compreender a temporalidade 

tupinambá, os fundamentos de sua sociedade e seu modo peculiar de produzir 

futuro.   

Para Viveiros, o que Florestan propõe, embora ele não o diga com todas as 

letras, é uma teoria do bode expiatório, isto é, “da substituição sacrificial, onde a 

vítima ao mesmo tempo encarna e aplaca o morto” do grupo em questão 

                                                         

11 Ao contrário, ambos autores concordam que “algum tipo de lógica sacrificial” (VIVEIROS, 1992, p. 
276) operava nos rituais tupinambá, embora Viveiros de Castro chame atenção para a necessidade 
de se repensar o conceito de sacrifício hoje, pois, antes de retomá-lo “como instituição religiosa suis 
generis”, como fizeram Marcel Mauss e a partir dele Florestan, seria preciso, “fazê-lo passar pelo 
mesmo processo de análise e generalização que Lévi-Strauss realizou para o caso do totemismo” 
(VIVEIROS, 2011, p. 465). 

12 Uma tal contestação à este aspecto da interpretação de Florestan encontra-se também na tese de 
doutorado de Viveiros, posteriormente publicada: “A noção de “culto de antepassados” é 
problemática. [...] Esse viés impede que o autor perceba que a relação com os mortos pode se dar de 
outro modo que como um “culto”. [...] Não se tratava de culto, nem de antepassados [...], mas de uma 
presença global dos mortos na lógica da guerra de vingança.” (VIVEIROS, 1986, p. 86, n.3). Como 
exemplo de uma relação com os mortos que não se dá como um “culto”, mas antes “inibe” qualquer 
culto de ancestrais, Viveiros refere-se então precisamente aos trabalhos de Manuela Carneiro da 
Cunha sobre os Jê. Cf. CUNHA, 1978, p. 134-41. 
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(VIVEIROS, 1986, p. 652). O sacrifício sangrento teria, assim, um valor expiatório 

imposto pelo espírito do morto. Interessa recordar que esta é também, em grande 

parte, a interpretação que René Girard confere às práticas Tupinambá, alguns anos 

depois de Florestan, em sua obra capital A Violência e o Sagrado. Ali, o canibalismo 

e a guerra de vingança são apresentados como mecanismos expiatórios que – dada 

a incapacidade humana de “enfrentar a nudez insensata de sua própria violência” 

(GIRARD, 1990, p. 107) – funcionariam como uma forma de conter a violência 

intestina ao grupo, deslocando-a para o exterior. Enquanto vítima expiatória, o 

inimigo capturado e comido pelos Tupinambá refletiria, portanto, o “desejo 

insistente e recalcado de matar o semelhante” (VIVEIROS, 1986, p.680, n.36). Nesse 

sentido, as críticas que Viveiros e Carneiro da Cunha dirigem a Florestan se 

aplicariam do mesmo modo à teoria de Girard, na medida em que este autor 

também assumiria implicitamente, nas palavras de Viveiros, “um  ideal de 

autonomia em que o Outro é um instrumento de construção especular do Eu” 

(Idem, p. 88). 

Segundo Cunha e Viveiros “a ideia mais geral de Florestan, a de que a 

guerra garantia a eunomia e o equilíbrio sociais ameaçados pela morte, a qual 

dissimulava a Sociedade e lhe confrontava com o devir, deve ser abandonada” 

(VIVEIROS, 1986, p. 666). Pelo contrário, a heteronomia que, segundo as 

interpretações acima mencionadas, devia ser cancelada ou neutralizada, seria 

precisamente aquilo que, por meio da vingança e do canibalismo, a sociedade 

tupinambá procurava preservar e produzir.13 A sociedade Tupinambá se 

caracterizaria, assim, por um “desequilíbrio perpétuo”,  na medida em que ela “incluía 

os inimigos”, não existindo, portanto, “fora da relação com o Outro” (Idem); a 

heteronomia era seu “princípio fundador” (Idem, p. 88). Em outras palavras, 

enquanto para Florestan é o sacrifício que causa e explica a vingança – o imperativo 

da vingança seria apenas a consequência da dívida sacrificial instaurada pela morte 

de um parente14 – para Cunha e Viveiros a vingança interminável era antes o 

fundamento da sociedade Tupinambá (Idem).  

                                                         

13 Cf. VIVEIROS, 1986, p. 88, n.4. 
14 “[...] o sacrifício da vítima fazia parte das cerimônias funerárias devidas àquele parente, e ao invés 

de ser uma consequência do imperativo da vingança, era a sua causa.” FERNANDES, [1952] 2006, p. 
369. 
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Mas o que seria então a memória produzida pela vingança, dado que para 

estes antropólogos é como mnemotécnica que devemos compreender a guerra de 

vingança, esta instituição fundamental da sociedade tupinambá? Analisando os 

ritos antropofágicos, e sobretudo os diálogos cerimoniais que antecediam à 

refeição canibal, Cunha e Viveiros concluem que o conteúdo de tal memória 

“instituída por e para a vingança” seria “nada, senão a própria vingança, isto é, uma 

pura forma: a forma pura do tempo, a desdobrar-se entre os inimigos.” 

(VIVEIROS, 2011, p. 240).15 O status de pessoa plena que um homem só alcança 

quando se vinga coincide, portanto, com o status de “adulto-matador”. O “átomo 

da vingança”, sua “forma essencial”, é a relação entre dois inimigos (CUNHA; 

VIVEIROS, 1985, p. 60-1), relação liminar, na medida em que “o estatuto de matador 

se revela essencialmente como uma perspectiva” (VIVEIROS, 1986, p. 600), algo que 

os diálogos cerimoniais tupinambá evidenciariam:  

 

O diálogo parecia inverter as posições dos protagonistas. [...] O cativo “mais 
parecia [que] estava para matar os outros que para ser morto”. [...] [Eles] 
diziam que já estavam vingados de quem os iriam matar. O combate verbal 
dizia o ciclo temporal da vingança: o passado da vítima foi o de um 
matador, o futuro do matador será o de uma vítima; a execução iria soldar 
as mortes passadas às mortes futuras, dando sentido ao tempo. 
(VIVEIROS, 2011, p.237-8) 

 

Assim, a análise do significado da vingança no contexto tupinambá já 

antecipa parte do insight que marcará a formulação do conceito de perspectivismo 

ameríndio, proposto por Tânia Stolze Lima e Viveiros de Castro alguns anos 

depois. “Esta perspectiva complexa, esta capacidade de se ver como inimigo, que ao 

mesmo tempo aponta para o ângulo ideal da visão de si mesmo [...] parece-me um 

segredo essencial de todo o sistema da antropofagia Tupi-Guarani” (VIVEIROS, 

1986, p. 601). Assim, dizem Cunha e Viveiros, “os mortos do grupo eram o nexo de 

ligação com os inimigos, e não o inverso” (VIVEIROS, 2011, p. 240).16 

Cunha e Viveiros rejeitam, em suma, a subsunção da guerra à religião, ao 

menos nos moldes em que a defende Florestan. Certamente a prática da vingança 

possuiria aspectos restaurativos e funerários, mas ela nem por isso se confunde com 

                                                         

15 Uma passagem bastante similar a esta se encontra também no artigo escrito com Manuela Carneiro 
da Cunha. Cf. CUNHA; VIVEIROS, 1985, p. 69.  

16 Novamente, a citação de Viveiros, mas uma passagem similar encontra-se no artigo escrito com 
Cunha: “não é o resgate da memória dos mortos do grupo que está em jogo, mas a persistência de 
uma relação com os inimigos.” CUNHA e VIVEIROS, 1985, p. 70. 
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uma “máquina de suprimir o tempo”, para usar a fórmula que os autores tomam 

emprestado de Lévi-Strauss. Nas palavras de ambos: 

 

[...] não se trata para os Tupinambás de negar ou transcender a morte para 
recolocar uma continuidade vivos-mortos que garantisse a permanência 
da sociedade: a vingança não é uma re-ligação dos vivos com seus mortos 
ou uma recuperação de substância. Não se trata de haver vingança porque 
as pessoas morrem e precisam ser resgatadas do fluxo destruidor do 
tempo; trata-se de morrer para haver vingança, e assim haver futuro. 
Forma de pôr a morte a serviço da vida, não combate contra a morte. A 
vingança é uma mnemotécnica, mas é mobilizada para a produção de um 
futuro. [...] [Ela] é a herança deixada pelos antepassados e, por isso, 
abandonar a vingança é romper com o passado; mas é, também e 
sobretudo, não ter mais futuro (...) (CUNHA; VIVEIROS., 1985, p.70) 

 

Nesse sentido, a conexão entre sacrifício, violência e memória se encontra 

tanto nos trabalhos destes dois antropólogos quanto nas obras dos teóricos que eles 

criticam. A diferença é que, para Viveiros e Cunha, a vingança tupinambá não se 

deixa interpretar nos termos da repetição de uma violência traumática, por 

exemplo, ou nos moldes de uma “sociedade fria” e de uma “recusa de um devir 

histórico” (Idem, p. 73). Na medida em que os Tupinambá valorizavam o ponto de 

vista do inimigo e buscavam obtê-lo, na medida em que a heteronomia ali devia ser 

produzida, e não neutralizada, é sobretudo o futuro que se apresentava como 

horizonte de sentido da vingança.  

Embora Viveiros e Cunha não pretendam apresentar alguma espécie de 

tipologia exaustiva, ambos contrastam e comparam brevemente a temporalidade da 

vingança interminável dos Tupinambá com o ascetismo vegetariano dos Guarani,17 

que com sua ética anticanibal procurariam tornar o corpo leve e negar ou 

transcender a condição humana; e ainda, com as sociedades de língua Jê, que 

buscariam representar o tempo espacialmente na aldeia e nesse “lugar imutável” 

exorcizá-lo; por fim, também com os Tukano, que em seus rituais pretenderiam 

abolir o “hiato temporal entre o presente e uma origem”, fundando suas 

cosmologias numa “luta contra a entropia”, isto é, “na afirmação de uma 

identidade, sempre posta em risco, com um passado a ser recuperado” (CUNHA; 

                                                         

17 “Que haja grandeza na negação de si mesmo, e não apenas na vingança, é algo que deve ter sido 
inculcado na humanidade por um longo período; uma divindade que sacrifica a si mesma foi o 
símbolo mais forte e mais eficaz dessa espécie de grandeza. Como a vitória sobre o inimigo mais 
difícil de vencer, a dominação repentina de um afeto — é assim que aparece essa negação; e nisso é 
tida como o ápice da moral. (HH, 138) Nietzsche aqui fala do cristianismo, mas não se poderia usar 
parte desse raciocínio para falar da ética Guarani, essencialmente anticanibal e ascética?  
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VIVEIROS, 1985, p.73). O esforço de descrever a miríade de sociedades nativas que 

compunham e compõe o continente americano, resultaria, por conseguinte, na 

exibição de uma diversidade de concepções do tempo, de modos distintos de pensar 

a temporalidade, a violência e a condição humana.   

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Retornando brevemente a Nietzsche, recordo que Brusotti, em sua análise 

de Para além de bem e mal, identifica uma tensão subjacente aos escritos do filósofo: 

a tensão entre tendência etnológica ou histórica e tendência tipológica.18 Refiro-me, por 

exemplo, ao contraste entre as colocações de Nietzsche acerca da existência de uma 

multiplicidade de morais e culturas heterogêneas, que apenas agora nos seria dado 

comparar (HH, 23; BM, 186), por um lado, e por outro lado, sua aparente redução 

de toda essa multiplicidade à uma distinção básica, no limite, entre apenas dois 

tipos de moral, “moral dos senhores” e “moral de escravos” (BM, 260). Deste modo, 

embora a doutrina da vontade de poder certamente leve à uma visão tal como a 

descrita no parágrafo 12 da segunda dissertação da Genealogia, na qual a história 

aparece como uma “ininterrupta cadeia de signos de sempre novas interpretações e 

ajustes”, se é devido a ela que não se pode mais rejeitar a possibilidade de que o 

mundo “encerre infinitas interpretações” (GC, 374), é também esta doutrina que leva 

Nietzsche a perguntar, de cada interpretação, se “foi a fome ou a abundância que 

aí se fez criadora” (GC, 370), ou seja, a buscar, nos mais diversos fenômenos, signos 

de força (vontade ascendente) ou fraqueza (vontade descendente). 

Em relação ao niilismo, palavra que integra o título do presente texto, 

encontram-se, nas obras de Nietzsche, diversas tentativas de tipificá-lo bem como 

de descrever o desdobramento de sua história – afinal o niilismo é ele mesmo um 

processo e enfim um acontecimento, o resultado de uma progressiva decadência 

cultural, não sua causa (GIACOIA, 2013, p. 227). Creio que a interpretação dos 

significados da violência tem, para a compreensão do niilismo, um interesse 

central, tanto mais claro quando recordamos a tese de Nietzsche, fundamental para 

                                                         

18 Cf. BRUSOTTI, 2016, p. 21. 
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a filosofia da cultura, de que “quase tudo a que chamamos “cultura superior” é 

baseado na espiritualização e no aprofundamento da crueldade” (BM 229). O 

“animal selvagem” que habita o homem “não foi abatido absolutamente,” diz 

Nietzsche, “ele vive e prospera, ele apenas — se divinizou.” (BM 229). Como nos 

lembra a segunda dissertação da Genealogia da Moral, porém, a concepção de deuses 

não conduz sempre às mesmas fantasias (GM, II, 23).  

Nesse sentido, excursos etnológicos relativos à violência, à vingança e ao 

castigo – estas figuras da fluidez de sentido – podem constituir um caminho 

particularmente fecundo de investigar a história paradoxal do niilismo, pensada 

enquanto história da variação de respostas (ou, talvez, de ausências de resposta) à 

pergunta pelo sentido da dor. Perguntas, respostas e ausências que, ao menos nos 

termos de Zaratustra II, “Da redenção”, dizem respeito, fundamentalmente, à 

relação da vontade com o tempo.     
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NIETZSCHE PRECURSOR DO TRANSHUMANISMO? 
  
 

Matheus Becari Dias 
 
 

Resumo 
O objetivo deste trabalho é abordar, de forma breve, o problema levantado na 
história recente acerca da compatibilidade do pensamento do filósofo Friedrich 
Nietzsche com as ideias preconizadas pelo transhumanismo. Para isso, será 
apresentado o que é, de modo geral, o transumanismo, bem como, suas principais 
considerações acerca do ser humano e sua perspectiva de evolução da condição 
humana. Em seguida, busca-se demonstrar algumas das apropriações feitas da 
filosofia de Friedrich Nietzsche em relação ao projeto transhumanista, tendo em 
vista a discussão a respeito da aproximação do conceito nietzscheano de “Além-do-
homem” e o projeto de “melhoramento do ser humano”. Por outro lado, são 
também demonstrados aspectos que inviabilizam à vinculação de Nietzsche ao 
transhumanismo, uma vez que, os ideais deste último trariam em sua base uma 
reprodução da decadência moderna, objeto de crítica do filósofo alemão. Assim, 
sugere-se que o pensamento transhumanista demonstra-se conflituoso com o 
propósito da crítica nietzscheana. 
 
Palavras-chave: Transhumanismo. Nietzsche. Humano. Tecnologia. 
 
 
 
INTRODUÇÃO 

 

A capacidade de alterar a natureza é uma característica comum a espécie 

humana, por conta disso, este pode ser um tema abordado a partir de vários 

aspectos, sejam eles político, econômico, religioso, filosófico etc. Do mesmo modo 

ocorre para as técnicas de produção e manipulação da constituição biológica ou 

social do ser humano, por exemplo a educação, a tecnologia, a medicina e, mais 

recentemente, a bioengenharia. Entretanto, nas últimas décadas, o avanço 

tecnológico e o desenvolvimento científico vêm acelerando cada vez mais em um 

tempo cada vez menor. Essa realidade extremamente mutável gera incontáveis 

consequências a vida humana. Para poder lidar da maneira mais adequada possível 

com os novos avanços, torna-se urgente a reflexão acerca dos temas e problemas 

atuais, buscando também antecipar os que estão por vir. 

Diversas invenções contemporâneas sequer passavam pelo imaginário das 

pessoas até poucas décadas atrás, um exemplo disso é a internet. Após poucos anos 

de seu desenvolvimento, a internet desencadeou uma das maiores revoluções da 
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história humana. Modificando a forma de se comunicar, o modo de agir e de se 

relacionar, a organização política e economia, em outras palavras, a internet trouxe 

uma nova realidade para o ser humano, e, com isso, um novo sentido para sua 

existência. Do mesmo modo, a manipulação genética está chegando cada vez mais 

próximo da realidade cotidiana do grande público. Seleção de embriões, clonagem 

de animais, criação de espécies transgênicas, esses assuntos, mesmo que não sejam 

tão recentes para a ciência, são prenúncios de uma realidade totalmente diferente 

que está por vir.  

Inseridos nesse cenário de reflexão estão os movimentos transhumanistas 

que dirigem sua atenção para o progresso da ciência e da técnica e seus efeitos sobre 

o destino do ser humano. Neste texto, busca-se apresentar de modo breve uma 

descrição do que é o movimento transhumanista, seu surgimento histórico, suas 

concepções de humano, seus objetivos com a ciência e os valores que fundamentam 

suas opiniões. Após essa exposição, tratar-se-á de maneira geral da discussão acerca 

da compatibilidade entre os ideais transhumanistas e o pensamento do filósofo 

Friedrich Nietzsche. Nick Bostrom afirma que a proposta de Nietzsche possui 

apenas algumas similaridades com o transhumanismo, mas são possuem objetivos e 

significações distintas. Por outro lado, Stefan Lorenz Sorgner considera Nietzsche 

um predecessor do pensamento transhumanista reconhecendo semelhanças 

fundamentais entre os dois. O presente texto busca destacar que é uma apropriação 

falsa do pensamento nietzscheano relacioná-lo ao movimento transhumanista, 

pois, trata-se de duas propostas com sentidos opostos e, consequentemente, são 

contraditórias entre si.  

 

 

1- O MOVIMENTO TRANSHUMANISTA 

 

O termo transhumanismo foi utilizado primeiramente pelo biólogo Julian 

Sorell Huxley em seu ensaio Garrafas Novas para o Novo Vinho (New Bottles for 

New Wine: Essays) de 1957. Contudo, as origens do pensamento transhumanista são 

atribuídas ao filósofo Max More que, em seu artigo Princípios da Extropia (1990), 

declara os seguintes princípios: “progresso perpétuo, auto-transformação, otimisto 

prático, tecnologia inteligente, sociedade aberta (informação e democracia), auto-
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direção, e pensamento racional” (FERRANDO, 2013, p.27). Apesar do movimento 

possuir uma história conceitual comum não há somente uma vertente de 

pensamento transhumanista, ou, pode-se assim dizer, uma única Filosofia 

Transhumanista. Entre essas correntes há interesses e princípios semelhantes, 

porém, cada uma possui um modo de desenvolvê-los. De acordo com Francesca 

Ferrando (2013), o Transhumanismo Libertário, por exemplo, defende que o direito 

ao aprimoramento humano seria melhor garantido em uma sociedade de livre 

mercado, diferentemente do Transhumanismo Democrático que, por sua vez, 

propõe um acesso igualitário ao aprimoramento tecnológico que poderia vir a ser 

limitado apenas à determinadas classes e poderes econômicos.  

De modo geral, o movimento Transhumanista tem por projeto alcançar 

uma nova condição humana, na qual, a ciência e a tecnologia promoveriam o 

aprimoramento físico e cognitivo do ser humano para além de seus limites 

biológicos naturais. Assim, a Filosofia Transhumanista fundamenta uma 

perspectiva de transcendência prática da constituição biológica humana, não 

somente para fins terapêuticos de melhoria da saúde, mas para um aumento de suas 

capacidades. Além disso, como aponta Nick Bostrom (2019), o Transhumanismo 

também visa temas como a colonização espacial e a criação de Inteligência artificial, 

abrangendo campos da cultura, da psicologia, da política e da economia. Segundo 

Nick Bostrom, 

 

O transhumanismo tem raízes no pensamento humanista secular, mas é 
mais radical na medida em que promove não só os meios tradicionais de 
melhorar a natureza humana, como educação e refinamento cultural, mas 
também a aplicação direta da medicina e da tecnologia para superar alguns 
dos nossos limites biológicos básicos (BOSTROM, 2019, p.2) 

 

  Historicamente as correntes do Humanismo propunham que o ser 

humano seria, em uma escala ontológica, teológica ou biológica, aquele que ocupa 

o topo da hierarquia dos entes mundanos. A ideia de uma supremacia humana não 

se limitou somente em relação aos outros animais, como propôs Platão, Aristóteles 

e o Cristianismo. Essa visão hierárquica de mundo logo passou a ser aplicada dentro 

da própria espécie humana, gerando práticas de marginalização e discriminação em 

raças, gêneros etc. Entretanto, tendo como pano de fundo a experiência histórica 

com o humanismo, cria-se um cenário problemático ao ideal transhumanista de 
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alcançar um “pós-humano”, que inevitavelmente se enquadra nas discussões sobre 

políticas de eugenia.  

Deixando as questões éticas de lado, é importante destacar que mesmo 

sendo comum associar o Transhumanismo ao Pós-humanismo, utilizando-se as 

vezes desses termos como se fossem sinônimos, esses dois movimentos são 

fundamentalmente distintos. Como afirma Francesca Ferrando (2013), o 

Transhumanismo oferece um grande debate em torno dos impactos da ciência e da 

tecnologia sobre a evolução da espécie humana, propondo uma perspectiva de 

elevação da condição humana. Diferentemente, o Pós-humanismo tem por base 

uma “episteme” não-hierárquica em relação as espécies existentes, descentralizando 

o humano do foco de seu discurso. Deste modo, o Pós-humanismo e o 

Transhumanismo compartilham o interesse sobre as consequências da 

biotecnologia sobre a vida, além da visão de que o ser humano não é a “coroa da 

criação” ou o auge da evolução natural, entretanto, o primeiro compreende o 

humano enquanto parte de um grande ecossistema de existência interconectada, ao 

contrário do segundo que projeta seus ideais sobre a condição biológica do ser 

humano visando o melhoramento desta espécie 

 

 

2- NIETZSCHE E O TRANSHUMANISMO 

  

Na concepção transhumanista, pós-humano é o termo usado para se referir 

a forma de vida que o humano se tornaria após alcançar uma constituição biológica 

que seja consideravelmente distinta de sua atual. Dito de outro modo, ao romper 

os limites naturais de sua condição física e cognitiva, por meio da manipulação 

artificial de sua natureza, o humano se tornaria um outro ser, dando origem a uma 

nova espécie - o pós-humano. Nesta perspectiva, 

 

O homem natural não é o fator principal para os adeptos do movimento 
transhumanista, por ser antigo, velho e cheio de características que o 
limitam, devendo ser transcendido por meio da ampliação do ciclo da vida 
que abrirá caminho para o nascimento de uma nova era voltada 
inteiramente para a mudança e evolução, na qual a tecnologia estará 
totalmente compromissada em realizar a renovação do humano, 
reconstruindo-o a partir da fusão da biologia com a máquina, rompendo 
com as fronteiras humanas marcadas pela enfermidade, dor, sofrimento, 
morte e luto – ingressando numa existência na qual todas as características 
naturais do corpo estarão potencializadas (XAVIER, 2019, p.87) 
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Ao levantar propostas de superação do humano e de surgimento do pós-

humano, os ideais transhumanistas conduzem alguns teóricos, quase de maneira 

intuitiva, ao pensamento de Friedrich Nietzsche. Em sua obra Assim falou 

Zaratustra, o filósofo alemão apresenta o tipo do além-do-homem vinculado a 

ideia de “superação do homem”, duas concepções muito utilizadas por aqueles que 

o associam à filosofia transhumanista. O além-do-homem nietzscheano surge, na 

voz do personagem Zaratustra, como o conhecimento que deveria ser ensinado aos 

homens de que “O homem é algo a ser superado” (ZA, Prólogo, 3).  De acordo com 

seu discurso, o homem está para o além-do-homem, assim como o macaco está para 

o homem, isto é, como um antepassado da espécie que é visto por esta como “Uma 

risada, ou dolorosa vergonha” (ZA, Prólogo, 3). Zaratustra também se utiliza de 

ideias evolucionistas para mostrar qual a condição em que o homem se encontra: 

“Fizestes o caminho do verme ao homem, e muito, em vós, ainda é verme. Outrora 

fostes macacos, e ainda agora o homem é mais macaco do que qualquer macaco.” 

(ZA, Prólogo, 3). Além de criticar a postura do homem moderno, Nietzsche 

defende que a configuração atual do homem representa apenas uma passagem e 

não o fim em si da espécie. “O homem é uma corda, atada entre o animal e o super-

homem — uma corda sobre um abismo” (ZA, Prólogo, 4). Nesta perspectiva, 

Nietzsche demonstra sua concepção de valor em relação ao humano, afirmando 

que [...] Grande, no homem, é ser ele uma ponte e não um objetivo: o que pode ser 

amado, no homem, é ser ele uma passagem e um declínio. Amo aqueles que não 

sabem viver a não ser como quem declina, pois são os que passam.” (ZA, Prólogo, 

4). 

Na interpretação de Nick Bostrom, o que Nietzsche propõe com sua obra 

“não era uma transformação tecnológica, sim uma causa de ascendente crescimento 

pessoal e refinamento cultural em indivíduos excepcionais [os quais, penso, teriam 

que superar a desvitalizadora ‘moralidade de escravos’ do cristianismo]” 

(BOSTROM, 2011, p.161). A partir dessa visão, Bostrom nega que haja similaridades 

fundamentais entre o pensamento nietzscheano e o transhumanista, pois, trata-se 

de propósitos inteiramente diferentes, o que há são somente semelhanças 

superficiais entre os dois.  
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Em oposição, Stefan Sorgner afirma que as semelhanças entre a proposta 

de Nietzsche e os ideais transumanistas são mais profundas do que a interpretação 

de Bostrom apresenta. De acordo com Sorgner (2017), Bostrom acerta quando 

afirma que Nietzsche não falava em sua obra de uma transformação tecnológica, 

mas também não exclui em momento a possibilidade de a tecnologia servir como 

um meio de melhoramento. Por conta da indeterminação de Nietzsche em relação 

as condições de evolução do humano ao além-do-homem e pela confiança que o 

filósofo deposita no “espírito da ciência”, segundo Sorgner, é plausível pensar uma 

similiaridade com o transhumanismo. Além de buscar demonstrar a 

compatibilidade entre os dois pensamentos, Sorgner argumenta que o pensamento 

de Nietzsche pode ajudar a complementar o pensamento transhumanista 

afirmando que o além-do-homem serve à filosofia de Nietzsche como um sentido 

da terra, isto é, um sentido existencial baseado na realidade dos sentidos e dos 

objetivos imanentes, em oposição às propostas metafísicas, como a do humanismo 

cristão que prega ser o sentido do homem a vida para além da morte. Desta mesma 

forma, afirma Sorgner, o conceito de Pós-humano poderia estar para o 

transumanismo, entendido como o sentido para o qual caminha a espécie humana 

de acordo com uma visão cientifica da vida, isto é, que o significado da existência 

humana é construído em cima realidade empírica que a ciência e a tecnologia são 

capazes de alterar.  

Contra a interpretação compatibilista proposta por Sorgner, Jelson 

Oliveira ressalta que o Transhumanismo repete os valores pregados pelos 

“melhoradores da humanidade”, assim como foram Platão e o cristianismo para 

Nietzsche, isto é, projetar para o futuro os valores consolidados historicamente, 

como a imortalidade, a felicidade plena etc. Desta forma, a “engenharia genética” 

poderia ser interpretada como uma “vontade niilista” contemporânea, 

caracterizada negação da realidade imanente, visando ideais de vida e de mundo 

(OLIVEIRA, 2016). Outro aspecto que identifica o Transhumanismo ao niilismo é 

afirmação de uma natureza racional do homem que, numa interpretação 

nietzscheana, seria fruto de uma visão moralizante da vida, em outras palavras, um 

preconceito histórico. Com esses apontamentos feitos por Jelson (2016), os ideais 

defendidos pelo Transhumanismo contra as “amarras da natureza” configurariam 

uma nova versão da metafísica que desde Platão exerceu sua influência sobre a 
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sociedade ocidental, e, que, consequentemente, resultou naquilo que Nietzsche 

dedicou boa parte de sua crítica – o estado de décadence da modernidade. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Por fim, a discussão em torno da relação de Nietzsche com o 

Transhumanismo mostra-se enriquecedora à reflexão atual sobre os avanços da 

ciência, ao passo que fornece novas perspectivas de análise e interpretação da 

realidade. Apesar de Nietzsche ter construído a sua obra no século XIX, a sua 

filosofia serve ao pensamento contemporâneo como uma caixa de ferramentas, 

usadas por ele contra os problemas de seu tempo e que podem ser utilizadas por nós 

sobre o nosso tempo. No que diz respeito a discussão sobre a influência de 

Nietzsche sobre o Transhumanismo, é de se considerar que há muitos aspectos 

envolvidos que acabam sendo deixados de lado ao se defender uma determinada 

posição, como por exemplo, as diversas correntes do Transhumanismo ou as 

inúmeras considerações de Nietzsche sobre o papel da ciência e da filosofia. Ainda 

que recente o debate, é sempre promissor realizar um “renascimento” do 

pensamento da tradição filosófica, que, ao contrário das ciências, não se desenvolve 

por meio de uma superação de paradigmas, mas se mantém vivo mesmo durante 

milênios. 
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O JOVEM NIETZSCHE E A FILOSOFIA NA ÉPOCA TRÁGICA  
DOS GREGOS: CONSIDERAÇÕES SOBRE O ASPECTO POÉTICO DA 

FILOSOFIA ARCAICA 
 
    

José Antônio Rodrigues Júnior 
 
 

Resumo 
Os estudos de juventude de Nietzsche nos apresentam uma singular leitura da 
filosofia pré-socrática através da abordagem da figura do filósofo arcaico. 
Segundo Nietzsche, no filósofo arcaico, a verdade surge de uma “intuição mística” 
(que surge de um “páthos da verdade”). Sendo assim, a trama do texto da filosofia 
arcaica não é tecida a partir de bases lógicas, argumentativas, como será na filosofia 
depois de Sócrates, que inaugura o “otimismo teórico”. A escrita do filósofo arcaico 
é sempre artística, poética. Portanto, conforme Nietzsche, os escritos dos primeiros 
filósofos gregos possuem um notável valor poético, pois neles o impulso estético 
predomina sobre o impulso ao conhecimento. O presente trabalho tem por objetivo 
apresentar a pesquisa que realizo, sob orientação da professora Fernanda Bulhões, 
acerca do aspecto poético da filosofia arcaica, a partir da leitura dos escritos 
póstumos do jovem Nietzsche, sobretudo A filosofia na época trágica dos gregos. 
 
Palavras-chave: Nietzsche. Filosofia Arcaica. Poesia. Valor. 
 
 
 

INTRODUÇÃO 

 

Além de apresentar um estudo de espectro amplo, ainda em fase inicial, 

que aborda a filosofia do jovem Nietzsche e sua investigação acerca dos filósofos 

gregos, o presente artigo objetiva divulgar alguns dados do Projeto de Iniciação 

científica (IC): “Nietzsche e a filosofia arcaica: uma forma de poesia”. Este, por sua 

vez, encontra-se vinculado ao Projeto de Pesquisa “Nietzsche e os dois tipos de 

filósofos gregos: o arcaico e o socrático”1 – orientado pela Profa. Dra. Fernanda 

Machado de Bulhões (UFRN).  

Nossa pesquisa estuda o pensamento de Nietzsche acerca dos aspectos 

poéticos encontrados na filosofia pré-socrática.  

Para tal, partimos de uma imersão bibliográfica nas suas obras de 

juventude publicadas postumamente, especialmente seus estudos realizados até os 

                                                         

1 Departamento de Filosofia (DFIL), Centro de Ciências Humanas Letras e Artes (CCHLA) - 
PROPESQ/UFRN. 
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anos de 1875. Período em que o problema da linguagem e a questão da filosofia 

antiga foram profundamente analisados pelo jovem professor Nietzsche. 

Buscamos, nesse sentido, atentar sobremaneira aos escritos que de alguma forma 

mais se relacionassem com as discussões em que Nietzsche se volta para temas da 

estética e da filosofia grega, sobretudo no tocante ao espectro artístico da filosofia 

antiga.    

Tratar de aspectos poéticos da filosofia é, ainda nos dias de hoje, muito 

desafiador, uma vez que estamos acostumados a lidar com modelos filosóficos e 

científicos e mesmo de sociedades muito aparentemente pautados na abstração, na 

demonstração, no cálculo lógico, nas tabelas e gráficos repletos de dados 

quantitativos, que não raro são super prestigiados em detrimento dos aspectos 

poéticos, ou artísticos, inclusive intuitivos do conhecimento, que no mais das vezes 

encontram-se sob suspeição dentro da legitimidade de sua expressão. Contudo, não 

queremos de maneira nenhuma desvalorizar a importância de tais expedientes 

científicos para o estabelecimento e percepção e repercussão da sabedoria humana, 

entretanto gostaríamos de ressaltar que a poesia de alguma forma, ou o saber, 

quando em forma de poesia, também é partícipe na construção do conhecimento 

humano, constituindo-se, portanto, também de aspectos pertinentes para o saber 

da humanidade. 

Na poesia habita alguma forma de filosofia, assim como a ciência e a 

filosofia são habitadas por alguma forma de poesia.  Se pensarmos junto com 

Nietzsche, a pergunta basilar é: qual é a relação entre razão e verdade? 2  

                                                         

2 Em sua “Introdução teorética sobre verdade e mentira no sentido extra-moral”, Nietzsche nos 
instiga na reflexão dessa questão, com as seguintes palavras: “Quando dou a definição de mamífero 
e quando, depois de ter examinado um camelo, declaro: eis aqui um mamífero, isto é certamente 
uma verdade que vem à luz, mas o seu valor é limitado; quero dizer com isso que ela é em tudo uma 
definição antropomórfica e que não contém qualquer coisa que seja verdade em si, real e universal, 
independentemente do homem. Aquele que se põe à busca de tais verdades, no fundo procura 
somente a metamorfose do mundo no homem; luta para alcançar uma compreensão do mundo 
enquanto coisa humana e conquista no melhor dos casos o sentimento de uma assimilação. 
Semelhante a um astrólogo, aos olhos de quem as estrelas estão a serviço dos homens e relacionadas 
com sua felicidade ou infelicidade, um tal pesquisador considera o mundo inteiro como estando 
ligado aos homens, como o eco sempre deformado de uma voz primordial do homem, como a cópia 
multiplicada e diversificada de uma imagem primordial do homem. Seu método consiste no 
seguinte: considerar o homem como medida de todas as coisas; porém, assim fazendo, parte do erro 
que consiste em acreditar que as coisas lhe seriam dadas imediatamente enquanto puros objetos. Ele 
esquece, portanto, que as metáforas originais da intuição são já metáforas, e as toma pelas coisas 
mesmas. Foi somente o esquecimento desse mundo primitivo das metáforas, foi apenas a 
cristalização e a esclerose de um mar de imagens que surgiu originariamente como uma torrente 
escaldante da capacidade original da imaginação humana, foi unicamente a crença invencível em 
que este sol, esta janela, esta mesa são verdades em si, em suma, foi exclusivamente pelo fato de que 
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Certamente, isto já ficou muito claro, desde o declínio do projeto 

iluminista e seu positivismo científico: o instinto de conhecimento desenfreado 

não conduz à uma grande saúde. Esse instinto desdobrou-se apenas em modelos 

modernos de uma racionalidade cinza e gélida, violenta e vazia e, usando palavras 

do próprio Nietzsche, “tirânica”, o que legou aos saberes do corpo e de elementos 

não racionais, como a intuição, a loucura e mesmo a poesia, um lugar 

desprestigiado quanto a sua pertinência para o bem-estar e desenvolvimento 

humanos. Mesmo assim, a poesia e suas potências filosóficas, assim como a filosofia 

e suas potências poéticas, nos viabilizam esse momento em que o corpo e a mente, 

o racional e o sensível se encontram em nosso plano, imanentes, incorporados. É 

nesse momento, momento de uma possível filosofia trágica3, que o conhecimento 

se encontra à serviço de uma forma de vida digna, saudável. 

Seja na tradição da filosofia antiga, seja na tradição do pensamento 

contemporâneo, chegou a hora de encontrar uma “grande saúde” e desfazer a cisão 

bipolar4 do mundo sensível-intuitivo com o mundo racional-lógico, é, pois, a hora 

de juntar o poético e o filosófico novamente. Uma vez que, para o Nietzsche 

filólogo-filósofo, e este é o mote de nossa pesquisa: existe uma arte excepcional na 

filosofia arcaica. 

No intuito de comunicar nossa abordagem acerca desse material, além 

dessa introdução, o presente artigo conta com mais quatro seções: a seção seguinte 

“O jovem Nietzsche: jovem filólogo, filósofo jovial” – onde os contornos de nosso 

corpus de investigação e análise encontram seus limites nos textos póstumos de 

juventude de Nietzsche. Por conseguinte, nas seções “O nascimento da filosofia na 

                                                         

o homem esqueceu que ele próprio é um sujeito e certamente um sujeito atuante criador e artista, 
foi isto que lhe permitiu viver beneficiado com alguma paz, com alguma segurança e com alguma 
lógica. Se ele pudesse por um instante transpor os muros desta crença que o aprisiona, adquiriria 
imediatamente a consciência de si” (NIETZSCHE: 1984, pg. 96-97). A perspectiva nietzschiana, 
acerca da construção da verdade engendrada dentro de uma conjuntura antropomórfica de 
construção linguística (linguagem verbal como metáfora de processos fisiológicos, iniciados 
neurologicamente): a verdade como criação da linguagem, o saber como criação da linguagem, 
revelam nas construções dos saberes humanos uma base criativa, são processos criativos, poéticos. 
Poesia na condição de fazeres e construções metafóricas, imaginativas. 

3 A referência nietzscheana para uma filosofia trágica de que lançamos mão aqui encontra-se no 
fragmento 37 de “O último filósofo. Considerações sobre o conflito entre arte e conhecimento” 
(1984, pg. 28)  Este encontra-se citado integralmente na conclusão do presente artigo. 

4 “Na nossa cultura, o conhecimento (segundo uma antinomia que Aby Warburg acabou 
diagnosticando como a “esquizofrenia” do homem ocidental) está cindido entre um polo estático-
inspirado e um polo racional-consciente, sem que nenhum dos dois nunca consiga reduzir 
integralmente o outro” (AGAMBEN: 2007, pg. 12). 
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época trágica dos gregos” e “Sentindo a Phýsis com alma de poeta”, respectivamente, 

adentraremos no universo da produção textual de Nietzsche e sua consequente 

análise; por fim, seguirá a conclusão do presente trabalho.  

 

 

 

1- O JOVEM NIETZSCHE: JOVEM FILÓLOGO, FILÓSOFO JOVIAL 

 

É consabido que Nietzsche (1844 - 1900) é um poeta, músico, filólogo, 

filósofo alemão que nasceu em Röcken e morreu em Weimar. Quando conclui sua 

formação na Universidade de Leipizig, em 1869, recebe um convite para assumir a 

cátedra de filologia clássica na Universidade de Basiléia, aonde permaneceu 

lecionando até 1879. Foi nesse ano que seu estado de saúde o obrigou a desligar-se 

das atribuições professorais, assumindo o nomadismo e a errância em busca da 

grande saúde que o permitiu construir a identidade filosófica que estamos mais 

acostumados. São os escritos desse Nietzsche, professor de Filologia da 

Universidade de Basileia, que estudamos na presente pesquisa, também conhecido 

como o jovem Nietzsche, cujas produções mais importantes para nossa investigação 

datam de 1869 – 1875.  

Dessa época, na condição de fragmentos póstumos de juventude, um material 

jamais concluído, jamais publicado em vida, com a exceção de “O nascimento da 

Tragédia” (1872), podemos, ao nos debruçar sobre eles, ir já percebendo o 

pensamento seminal de sua trajetória filosófica, suas marteladas em estado de 

crisálida.   

Datam dessa época os textos: 

 

 [1869 – 1872] Os filósofos pré-platônicos (também conhecido como 

Lições, trata-se de anotações acerca de um curso sobre os primeiros filósofos 

gregos que Nietzsche intencionava ministrar) 

 [1872] Sobre o páthos da verdade (Um dos cinco Prefácios para livros 

não escritos) 

 [1873] A filosofia na idade trágica dos gregos  

 [1872 - 1875] O livro do filósofo  
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 [1872] O último filósofo. Considerações sobre o conflito entre arte e 

conhecimento 

 [1873] O filósofo como médico da civilização  

 [1875] A ciência e a sabedoria em conflito 

 [1875] Sobre verdade e mentira no sentido extra-moral  

 

Nesses escritos, o filólogo-filósofo vai ensaiando suas considerações, nesse 

momento muito amadurecidas, sobre questões que encontramos em toda a história 

da filosofia, tais como:  

a) a relação entre filosofia e arte e ciência e saúde);  

b) o valor da filosofia e da arte em relação à vida; 

c) a questão da formação da linguagem e sua consequente reflexão em 

torno do pensamento lógico, conceitual;  

d) a relação entre as sensações, sentimentos e pensamentos, a presença 

da imaginação não lógica, do irracionalismo, e sua relevância na construção 

do raciocínio lógico;  

e) a noção de “pathos da verdade” como o ponto de partida das teorias 

filosóficas;  

f) o aspecto antropomórfico do conhecimento;  

g) a necessidade de estabelecer verdades e ficções para a boa convivência 

entre humanos etc.  

 

Enfim, nesse período o Nietzsche já se revela um grande estudioso dos 

problemas da filosofia e da cultura clássica greco-romana, cuja produção e reflexão 

se mostra, então, de fato, inesgotável. E isto muito nos alegra, pois, afinal, por causa 

disso também estamos todos aqui reunidos em diálogos com essa produção, essa 

reflexão que se revela tão preciosa para pensarmos e repensarmos nossos rumos 

enquanto sociedade, assim como a filosofia de nosso tempo. 

 

 

 

 

 



Coletânea de textos do I Seminário Internacional “Nietzsche nos Pampas” |  403 

 

 

2- O NASCIMENTO DA FILOSOFIA NA ÉPOCA TRÁGICA DOS GREGOS 

 

 

Nietzsche, nos estudos supracitados, quando olhou para os filósofos 

arcaicos, os pré-socráticos, viu uma “república de gênios”, poetas, profetas, 

filósofos-artistas. Nietzsche, nesse sentido, vem trazer a frente a “alegria ardente” 

e a vida do pensamento de alguns pré-socráticos, vejamos o Prefácio da “Filosofia 

na idade trágica dos Gregos”: 

 

“(...) de cada sistema quero apenas extrair o fragmento de personalidade 
que contém e que pertence ao elemento irrefutável e indiscutível que a 
história deve guardar: é um começo para reencontrar e recriar naturezas 
através de comparações. É também a tentativa de deixar soar de novo a 
polifonia da alma grega” (NIETZSCHE: 1985, p.12) 

 

Em “A filosofia na época trágica dos gregos” (1985), Nietzsche não está 

interessado em escrever mais um “compêndio de história da filosofia antiga”. Na 

verdade, o interesse de Nietzsche, conforme podemos observar se volta para a 

grandeza e a multiplicidade que ela enxerga em cada um dos sistemas de 

pensamento dos primeiros filósofos gregos. “A filosofia na época trágica dos 

gregos” (1985) é um livro importante que mostra muito claramente o lugar da 

filosofia arcaica, enquanto movimento de transição do pensamento e da cultura 

grega, entre o mundo mítico e o estabelecimento da filosofia ocidental, racional, 

uma vez que a filosofia arcaica permanece muito fortemente imiscuída de aspectos 

poéticos da cultura precedente à do surgimento da filosofia. Isso fica evidente 

quando Nietzsche trata sobretudo de Thales e Heráclito. Ademais, não são menos 

importantes as passagens sobre Anaximandro e, mesmo, acerca de Parmênides e 

Zenão e Xenófanes.  

Nessas passagens, percebemos nos textos da filosofia arcaica a permanência 

de uma retórica poética, onde a urdidura de um discurso profético compõe sua 

expressividade na tessitura de um drama trágico-filosófico. Pois, constata-se a 

permanência de uma preocupação, no mínimo estética, para a expressão de suas 

doutrinas filosóficas, inclusive na reflexão do devir enquanto um jogo do tempo, 

da phýsis que molda, constrói e destrói e reconstrói a realidade conforme sua justiça, 

sua inocência, sua necessidade assim como brinca a criança e seus castelos de areia 

na beira do mar.  
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Nietzsche, certamente, se debruçou largamente sobre o pensamento e a 

cultura dos gregos antigos, na passagem da palavra que narra (o discurso mito-

poético (mythos)) à palavra que demonstra (discurso lógico-racional (lógos)), 

apresenta-nos, assim, o surgimento de uma filosofia altaneira, eivada de arte e 

ciência, precursora de todos os tipos filosóficos que, por ventura, surgiram num 

lento processo do transcorrer do tempo, naqueles idos, entre os século VI e V antes 

de Cristo (NIETZSCHE: 1984).   

Todos os pensadores arcaicos estão convencidos de que possuem a verdade. 

Suas verdades, defende Nietzsche, são por eles oriundas de uma “intuição mística”, 

de uma experiência súbita, mágica e ilógica, um páthos da verdade. Uma experiencia 

do corpo.  E o que Nietzsche afirma acerca de Thales, poderíamos estender para os 

demais,  

 
“Quando Tales diz: 'Tudo é água", o homem estremece e se ergue do tatear 
e rastejar vermiformes das ciências isoladas, pressente a solução última das 
coisas e vence, com esse pressentimento, o acanhamento dos graus 
inferiores do conhecimento. O filósofo busca ressoar em si mesmo o 
clangor total do mundo e, de si mesmo, expô-lo em conceitos; enquanto 
é contemplativo como o artista plástico, compassivo como o religioso, 
à espreita de fins e causalidades como o homem de ciência, enquanto se 
sente dilatar-se até a dimensão do macrocosmo, conserva a lucidez para 
considerar-se friamente como o reflexo do mundo, essa lucidez que tem 
o artista dramático quando se transforma em outros corpos, fala a partir 
destes e, contudo, sabe projetar essa transformação para o exterior, em 
versos escritos. O que é o verso para o poeta, aqui, é para o filósofo o 
pensar dialético: é deste que ele lança mão para fixar-se em seu 
enfeitiçamento, para petrificá-la. E assim como, para o dramaturgo, 
palavra e verso são apenas o balbucio em uma língua estrangeira, para 
dizer nela o que viveu e contemplou e que, diretamente, só poderia 
anunciar pelos gestos e pela música, assim a expressão daquela intuição 
filosófica profunda pela dialética e pela reflexão científica é, decerto, por 
um lado, o único meio de comunicar o contemplado, mas um meio 
raquítico, no fundo uma transposição metafórica, totalmente infiel, em 
uma esfera e língua diferentes. Assim contemplou Tales a unidade de 
tudo o que é: e quando quis comunicar-se, falou da água!” (grifo nosso, 
(NIETZSCHE: 1985, p.30) 

 
Assim como o artista, o filósofo.... 

Se pensamos junto com Havelock (1996), notaremos que a transição da 

sociedade grega palaciana para a sociedade democrática não ocorre sem uma 

profunda mudança semântico-vocabular no seio da cultura grega, em muito 

influenciada pelo modelo de educação escrita que passa a predominar em 

detrimento do modelo de educação oral. Os filósofos arcaicos rompem com essa 

tradição de oralidade no tocante ao espectro da poesia, porém, seguem assumindo 
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uma função que era notadamente do poeta, que juntamente aos reis e profetas, são 

os tipos sociais legitimados para revelar o que é o mundo. Bulhões (2016, pg. 24), a 

partir de Nietzsche, acerca dos filósofos arcaicos, dirá: “olhavam o mundo como 

cientistas, mas sentiam a phýsis com alma de poeta”. 

 

 

3-  “SENTINDO A PHÝSIS COM ALMA DE POETA” 

 

 

“Compreendemos que a admiração de Nietzsche pelos filósofos da época 
trágica dos gregos se deve ao fato de que estes têm a plena consciência de 
que suas teorias filosóficas são expressões metafóricas das suas verdades 
intuídas. Eles ensinam que a Filosofia é uma forma de poesia produzida 
tanto pela imaginação como pela razão. A Filosofia é imagem-conceito. 
Não há como provar logicamente as verdades que surgiram de um páthos. 
Nietzsche valoriza a filosofia arcaica porque ela se assume como forma 
de poesia, seu valor é eminentemente estético”5 

 

Nas palavras de Bulhões encontramos o cerne de nossa discussão. A 

professora ilustra sua reflexão com duas citações de Nietzsche, ambas são 

fragmentos do livro “O último filósofo” (NIETZSCHE: 2001, p. 20 e 14, 

respectivamente): 

 

“O filosofar ainda continua presente como obra de arte, mesmo quando 
não pode ser demonstrado como construção filosófica. [...] Em outras 
palavras, o que decide não é o puro instinto de conhecimento, mas o 
instinto estético [...]  

 
São a beleza e a magnitude de uma construção do mundo (aliás, a 
filosofia) que decidem agora o seu valor dizendo de outra maneira, ela é 
considerada uma obra de arte”. 

 

Se no passado ancestral da filosofia, o mito e a profecia conteria a verdade 

guardada pelas máscaras dos deuses, no nascimento da filosofia, por mais que, 

gradativamente, essas mascaras venham se degradando, o aspecto poético da 

imaginação, o insight, a intuição, bem como a formalização poética, ainda 

ocuparão, por muito tempo, lugar de destaque, na filosofia arcaica.  

Em se tratando de Antiguidade, filosofia e poesia são esferas de amplo 

relacionamento na civilização grega, apesar de sua aparente separação, nos tempos 

                                                         

5 (BULHÕES: 2016, p. 26) 
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hodiernos. A obra do italiano Giorgio Colli (1996), “O nascimento da filosofia”, 

deixa claro a maneira pela qual a filosofia nasceu da poesia, bem como ambas são 

filhas da loucura (da mania), possuindo estreita ligação com a vida social e religiosa 

da pólis6. Ora, eram a sibila e o profeta que orientavam seus cidadãos, nas grandes 

deliberações políticas.  

Esse será o espírito apolínio que edificará, a partir de um imaginário 

deifico (e délfico), os paradigmas do que se ensejará por Filosofia após os diálogos 

dramático-filosóficos de Platão (enquanto tradição e esfera de produção de saber – 

germes da reflexão e prática filosófica no pensamento ocidental), o famoso 

aforismo “conhece-te a ti mesmo”.  

O filósofo arcaico, não por mero acaso, é um decifrador do universo, 

crítico, revolucionário, questionador dos mitos, não separou teoria e prática bem 

como pensamento e sentimento, desta forma, sua filosofia expressa uma razão livre 

(contida num domínio de um instinto de conhecimento, não em um desesperado 

anseio pelo conhecimento, mas em um pathos da verdade).7  

Portanto, foi dentro desse contexto de discussão do pensamento 

nietzschiano que se pauta a reflexão acerca da filosofia arcaica como uma forma 

de poesia. Uma vez que filósofo arcaico, assim como o poeta arcaico, prescinde em 

demonstrar através de argumentos lógico-racionais a verdade contida em seus 

escritos.  

                                                         

6 Esse estado de coisas nos impulsiona a pensar numa possível poética do irracionalismo, uma poética 
da loucura, na antiguidade. Mania era o termo utilizado pelo grego antigo para referir-se à loucura. 
Nos tempos primordiais da cultura grega, a loucura não era vista de modo desprestigiado. Sob a 
ótica de um sair de si (um êxtase místico, uma inspiração divina, poética, amorosa etc... (o “Fedro” 
de Platão (1980) oferece eloquentes passagens sobre isso), instigada por Apolo Délfico, ou pelas 
Musas ou por Dioniso, ou Afrodite etc...), era por meio de uma loucura, esse sair de si - seja do 
sacerdote – seja do poeta – seja do ator – seja do amante –, era o meio pelo qual que os antigos 
entendiam que a verdade se manifestava mais intensamente (DOODS: 1988). A verdade podia ser 
revelada pelo delírio verborrágico sob a perda da razão. Assim, a mântica (a arte dos profetas) era 
muito bem quistas pelos antigos gregos (nota-se a relevâncias dos oráculos, sobretudo o de Delfos). 
Era sob o efeito de uma mania que os sacerdotes e sacerdotisas proferiam as sentenças oraculares, 
as sentenças capitais que orientariam pessoa ou governo, comunidade ou indivíduo, em seus 
assuntos mais importantes, decisões difíceis, problemas insolúveis. Também era por meio de uma 
mania que o poeta saia de si e dava lugar à voz das musas para cantarem os feitos heroicos, a 
inspiração amorosa, as verdades polífonas, - polissêmicas. Portanto, a loucura, isto é, o irracional, o 
ilógico, nos primórdios da cultura grega, ocupou lugar de destaque e prestígio na comunidade 
grega, sendo o poeta e o sacerdote, ao lado do rei, as figuras mais importantes da sociedade 
(DETIENNE: 2013).  

7 (NIETZSCHE: 2003) 
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Com efeito, o que pudemos perceber com o fenômeno da filosofia arcaica 

é, justamente, uma filosofia produzida em um contexto de crises na Grécia, crise 

religiosa8,  crise da sociedade aristocrata palaciana (VERNANT: 1981).  

No momento em que esse declínio alcançou uma forte expressão social, 

quando os mitos passaram a ser questionados, quando uma forma discursiva 

começou a se manifestar de modo diverso do da mítica para explicar as origens 

(arkhaí) do universo e da realidade, seja pela água,  ou pelo ar, pelo ápeiron, seja por 

meio de uma origem múltipla e atômica, de repulsa e atração (de amor e de ódio), 

tais explicações ainda não eram realizadas de forma rigorosamente racional, lógica, 

demonstrativa, científicas, isto é, com os atributos da razão, característicos do 

homem teórico, do filósofo socrático: o filósofo tratadista. Notamos que a 

transição desse mundo mântico, desse mundo que se valia da loucura, que aceitava 

o ilógico da poesia (da mítica, da mística e do amor), para o mundo que vem 

privilegiar a narrativa lógico-racional não ocorreu de uma hora para outra, 

havendo nesse ínterim uma comunidade de pensadores (que o Nietzsche chamou 

de “república de gênios”) que não puderam virar as costas completamente para uma 

verdade intuitiva, sensível, corporal, apesar de recorrerem aos impulsos racionais. 

Nesse sentido, o filósofo arcaico estabeleceu uma aliança entre o intuitivo e o 

racional. Entretanto essa aliança, entre o intuitivo e o racional, é recusada pelo 

filósofo socrático, o “otimista teórico”.  

Pois, como vimos, se, por um lado, o filósofo socrático, a partir de sua 

ideia de verdade absoluta e investigável será caudatário de uma razão tirânica; por 

outro lado, o filósofo de tipo arcaico é partidário de uma razão livre, encontra nas 

cores da physis a paleta cujas tintas constituirão o traçado de suas doutrinas, sempre 

expressas poeticamente, edificados por um espírito trágico. É importante, ainda, 

                                                         

8  Doods em seu livro “Os gregos e o irracional, apresenta o entendimento religioso grego, bem como 
sua formação, na condição de um conglomerado herdado, conceito amplamente difundido na 
Geologia bastante: “A metáfora geológica é aqui bastante profícua, pois o princípio que rege o 
desenvolvimento de uma religião é, de um modo geral e apesar das exceções, um princípio de 
aglomeração e não de simples substituição. Muito raramente um novo padrão de crenças apaga 
completamente o padrão anterior: ou o antigo padrão sobrevive como um elemento do novo - às 
vezes como um elemento semi-inconsciente -, ou os dois persistem lado a lado, incompatíveis de um 
ponto de vista lógico, mas aceitos ao mesmo tempo por diferentes indivíduos ou até por um mesmo 
indivíduo” (DODDS: 1988, pg. 194). Um pouco mais adiante, Doods, assegura que o estabelecimento 
da razão na forma como a conhecemos na cultura grego dos séculos V e IV muito contribuiu para 
desagregação desse conglomerado.  
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ressaltarmos que a ideia de trágico, em Nietzsche, difere da forma pela qual usamos 

o termo hoje em dia. Para Nietzsche, trágico é uma máxima potência de afirmação 

da vida, afirmando-a como ela é harmonizada, entre os impulsos apolíneo e 

dionisíaco, afinando na melodia do tempo, o racional e o intuitivo, um amor pela 

vida da maneira que a vida se revela (NIETZSCHE: 2007).  

A crise da aristocracia palaciana se expressou numa mudança na forma em 

que a comunidade grega dos séculos VI e V passou a descrever o mundo e a 

realidade (a phýsis), lançando mão da linguagem poética e seus gêneros, tanto 

escriturais quanto simposiastas, que, por seu turno, permitiram fazer surgir a 

filosofia como um novo gênero literário que abandonou o discurso mítico ao 

tratar dos problemas primordiais da fundamentação conceitual da realidade, assim 

como da vida. Entretanto, percebemos, também, que essa reformulação linguístico-

literária era desprovida de intensão normativa, prescritiva, possuindo uma função 

não tão somente catártica, mas sobremaneira estética, pois tal é o valor da vida que 

encontramos na filosofia arcaica: um valor estético. 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O poeta português Fernando PESSOA (1983), em conhecido poema 

(Tabacaria, escrito em 15.01.1928), disse que “a única conclusão é morrer”.  

Em nosso trabalho, ainda que neste ciclo de estudos nos encontremos 

encerrando, por assim dizer, concluindo, - não podemos afirmar que o concluímos 

ou que extraímos as reflexões definitivas acerca do que foi estudado.  

Certamente, a escrita poética e muitas vezes ambígua e enigmática de 

Nietzsche parece inesgotável em suas possibilidades discursivas. Ademais, o retorno 

a tal escrito sempre produzirá um efeito de novidade, pois sua obra é aberta e é um 

clássico, e os clássicos têm esse poder de nunca estarem terminados – e isso nos 

alegra bastante. Contudo, nesse item tentaremos apresentar algumas reflexões 

sumárias em vista do que foi estudado na pesquisa sobre a filosofia e suas 

implicações poéticas na antiguidade. 
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Conforme pudemos observar, o filósofo arcaico é um filósofo-poeta de 

um tempo e num tempo onde o pensamento racional não se tornara ainda 

hegemônico, nem absolutamente abstrato – bem como não havia o homem teórico, 

nem o “otimismo socrático” havia se estabelecido enquanto aspecto fulcral da 

investigação filosófica.  

À exemplo de Homero, alguns desses filósofos-poetas eram itinerantes, 

como Xenófanes e Empédocles, outros solitários qual Anaximandro e Heráclito. 

Todos habitados por uma alegria ardente verve imaginativa que movia seus 

pensamentos e, misticamente, saltavam sob as ruínas de um tempo que se findava, 

anunciando uma phýsis, laborada num pensamento que se pôs extensivo à sua própria 

imaginação que, por seu turno, produzissem (poiein – poetizar, produzir). Os 

arcaicos poetizavam os conceitos que vislumbraram com o eterno, com o devir, logo 

se depararam com o incomunicável, com o ilimitado. Lembremos de Heráclito, 

quando em seu Fragmento 45, assevera: “Ainda que percorras todo caminho, jamais 

encontrarás os limites da alma: pois, a alma possui lógos profundo.” (tradução nossa). 

Assim sem, no entanto, dizer o indizível – sem pretende-lo – sabendo não fazê-lo, 

tendo consciência de que sua filosofia é uma verdade poética, os filósofos arcaicos 

tiveram esse sentimento de que era impossível produzir um discurso que abarcasse 

absolutamente a realidade (a physis). Contudo, isso não os fez incorrer num 

desespero pelo conhecimento.  

Longe disso, eles, na verdade, assumiram uma postura artística mediante o 

absurdo da phýsis, do lógos (linguagem (raciocínio)). Sua postura foi entendida por 

Nietzsche, e agora por nós, como uma postura estética, a phýsis enquanto uma obra 

aberta, interminável, inesgotavelmente prenhe de vida. Vida, em sua essência 

agridoce (do grego glykypikros), que produziu, por conseguinte, uma filosofia 

trágica, uma filosofia artística, poética, nesse sentido.  

Portanto, em razão do que fora encontrado em nosso estudo, podemos 

afirmar que a nossa pesquisa se mostrou muito frutífera, no sentido de nos permitir 

olhar para a história da filosofia sob uma nova ótica, ótica esta que revela a 

importância não só da filosofia dita Pré-socrática, mas, também, para o valor da 

vida e seus coloridos artísticos, bem como ficou clara a demasiada importância da 

intuição e da imaginação (daquilo que não é puramente racional) para a produção 

de saber. Pois, a irracionalidade desempenhou, como vimos, um papel muito 
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importante para a fecundação da filosofia nos séculos VI e V a.C.. Tudo isso nos 

permitiu uma satisfatória abrangência da dialética racional-irracional, assim como 

provocou uma dilatação de nossas perspectivas acerca da filosofia, mostrando que 

há algo de poético no filosófico, pois é do poético surge o filosófico. Os filósofos 

arcaicos nos atestam essa assertiva, frente ao filósofo de tipo socrático. 

Com base nos textos estudados por nós, percebemos (assim como perceberá 

um leitor atento de “O nascimento da tragédia” (2007)) que a questão do trágico 

em Nietzsche consiste na interpretação do fenômeno trágico da dramaturgia grega, 

compreendendo-o na qualidade de uma forma estética de aceitação da vida, da 

constatação do inexplicável (o irreconhecível): o desabrigo do ser – que se encontra 

sem refúgio, sem crença e afirma a vida através da arte. Essa noção tipológica da 

filosofia arcaica vai inspirar Nietzsche a pensar no “filósofo do conhecimento 

trágico”: 

 

“O filosofo do conhecimento trágico.  
 
Domina o instinto desenfreado de conhecimento, mas não por uma nova 
metafísica.  
 
Não estabelece nenhuma nova crença.  
 
Ele sente tragicamente que lhe foi retirado o terreno da metafísica, e 
contudo, o turbilhão emaranhado das ciências não o consegue satisfazer.  
 
Trabalha para a edificação de uma vida nova: restitui os direitos à arte.  
 
O filósofo do conhecimento desesperado é levado à uma ciência cega: o 
saber a todo preço.  
 
Para o filosofo trágico a imagem da existência cumpre-se de tal forma que 
tudo o que é competência da metafísica lhe aparece como sendo apenas 
antropomórfico.  
 
Não é um céptico.  
 
Aqui é necessário criar um conceito: pois o cepticismo não é um fim em 
si.  
 
O instinto de conhecimento, chegado aos seus limites vira-se contra ele 
mesmo para chegar à crítica do saber.  
 
O conhecimento ao serviço da melhor forma de vida.  
 
Deve querer-se até a ilusão – é nisto que consiste o trágico”.  

 

A filosofia pode unir criatividade, intuição e razão em nome de um saber 

alegre, em função de uma gaia ciência. 
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Certamente nossa pesquisa não encontra sua conclusão com o final desse 

artigo e muito falta a que investigar e pensar e repensar pois nos deparamos com 

um logos profundo, um encontro de gigantes - Nietzsche e a filosofia arcaica: uma 

forma e poesia. 
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O FUNDAMENTO E DESDOBRAMENTOS DE UM ERRO PARA 
NIETZSCHE 

 
  

Renata Adrian Ribeiro Santos Ramos 
 
 
Resumo 
Neste escrito buscamos apresentar considerações sobre o fundamento e alguns 
desdobramentos de um erro, na perspectiva de Nietzsche. Para tanto, tomamos por 
referência principal de análise o capítulo IV, do seu livro Crepúsculo dos Ídolos: 
“Como mundo verdadeiro tornou-se em fábula: a história de um erro”. Para 
aprofundamento dessa discussão, utilizamos outros escritos de Nietzsche e 
considerações de alguns comentadores. Com base nessas referências, 
desenvolvemos as argumentações sobre: os valores dos antigos gregos; o processo 
de elevação dos valores da filosofia socrático-platônica, o fundamento do erro; a 
firmação de outros erros, entendidos como desdobramentos. Assim, tratamos da 
perspectiva nietzschiana quanto ao processo de elevação de valores refutáveis e 
enganosos, em contraposição aos valores dos antigos gregos; e de que modo isso se 
firmou, estruturando a vida do homem ocidental, principalmente mediante aos 
valores da religião cristã, questão que apresenta um fundamento e que tem 
desdobramentos.   
 
Palavras-chave: Filosofia. Nietzsche. História. Erro. Desdobramentos. 
 
 
 
INTRODUÇÃO 

 

Nietzsche em “O crepúsculo dos Ídolos” ou como filosofar com o martelo 

(Götzen-Dämmerung oder wie man mit dem Hammer philosophirt), em ávida 

manifestação de crítica, como em uma declaração de guerra, manejou seu “martelo” 

que “não é utilizado apenas para demolir os ídolos eternos, mas para investigá-los, 

diagnosticá-los” (FREZZATTI, 2008, p. 206). Neste sentido, desenvolveu seus 

argumentos no capítulo IV: “Como mundo verdadeiro tornou-se em fábula: a história 

de um erro” (NIETZSCHE, 2006) para denunciar a ascensão de valores metafísicos 

que adentraram e estruturam a forma de vida na sociedade ocidental, questão que 

remonta aos tempos dos antigos gregos, entre os séculos VI e V a. C., quando a 

filosofia sofreu com o surgimento do “homem teórico” (NIETZSCHE, 1992, p. 92), 

bem tipificado na figura de Sócrates, o qual acreditava que a razão e apenas ela 

poderia ser capaz de dar as explicações necessárias para a vida. Por isso, na 

perspectiva de Nietzsche a filosofia socrática-platônica é considerada como 
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fundamento do erro entre os gregos, com desdobramentos importantes para a vida 

na sociedade ocidental, pois tais valores adentraram e se consolidaram entre os 

antigos gregos, que passaram a compreender a vida sob o prisma essencialmente e 

excessivamente racional, questão que perpassa e repercute na história da formação 

do pensamento e nas práticas do homem moderno.  

Partindo desse fundamento, outros erros foram cometidos, 

desdobramentos, os quais, por sua vez, são abordados por Nietzsche, também em 

Crepúsculo, especificamente no capítulo VI: “Os quatro grandes erros” 

(NIETZSCHE, 2006). Os erros, em conjunto, funcionam como bases da 

racionalidade do homem ocidental, no âmbito moral, científico, religioso etc.  

Partindo dessas considerações iniciais, expomos o objetivo deste escrito: 

apresentar considerações sobre o fundamento e alguns desdobramentos da história 

de um erro, na perspectiva de Nietzsche. Para tanto, utilizamos como referência 

principal, para o desenvolvimento das análises, o escrito Crepúsculo dos Ídolos. Nesse 

caminho de argumentação, também tomando por base outros escritos de Nietzsche, 

assim como apresentamos considerações de alguns comentadores.   

Neste intuito de produção acadêmica, no campo da filosofia nietzschiana, 

as análises aludem, inicialmente, aos valores dos nobres, os quais vigoraram antes 

do erro, em tempos denominados áureos. Em sequência, buscamos tratar do marco 

principal que demarcou o fundamento do erro, sobre como os valores da filosofia 

socrático-platônica, metafísicos, induziram os antigos gregos ao erro, provocando 

a derrubada dos valores dos nobres. Após, apresentamos alguns desdobramentos, 

decorrentes do fundamento do erro, ou seja, como outros grandes erros se 

estabeleceram e repercutiram sobre a formação do pensamento e ação do homem 

ocidental. Por fim, tecendo breves considerações finais, quando retomamos as 

principais considerações apresentadas neste escrito e expomos algumas questões de 

problematização, tendo em vista a continuidade da pesquisa1. 

 

 

 

 

                                                         

1 As análises presentes neste estudo correspondem a uma pesquisa em fase de desenvolvimento e 
refletem discussões realizadas no grupo de estudos sobre Nietzsche, da UNISINOS. 
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1- OS VALORES DOS ANTIGOS GREGOS QUE VIGORAVAM ANTES DO 

ERRO 

 

Sobre o tempo dos antigos gregos: Nietzsche em Les philosophes 

préplatoniciens qualifica como sendo de “plena maturidade viril, na alegria ardente 

de uma idade adulta, corajosa e vitoriosa” (NIETZSCHE, 1994, p.18), uma alusão 

aos princípios que foram cultivados pelos antigos filósofos gregos. Também, neste 

escrito, está exposta a seguinte admiração nietzschiana: “Aqui nada há que se 

lembre ascese, espiritualidade e dever, aqui só nos fala uma opulenta e triunfante 

existência, onde tudo o que se faz presente é divinizado, não importando que seja 

bom ou mal” (NIETZSCHE, 1994, p.36), uma referência a valorização das 

experiências do homem, no plano da realidade, que por si só era considerada como 

plena de sentidos. Em Gaia da Ciência, Nietzsche declara: “Ah! Esses gregos, sabiam 

realmente viver! Para viver importa ficar corajosamente na superfície, manter-se na 

epiderme, adorar a experiência, acreditar na forma, nos sons, nas palavras, em todo 

o Olimpo da aparência (NIETZSCHE, 2007, p. 21). Desse modo, evidenciou a 

capacidade dos antigos filósofos gregos quanto a capacidade de valorização dos 

instintos, em prestígio aos sintomas orgânicos que se traduzem em sensibilidade 

aguçada para as questões do tempo presente, da vida. 

Com base nas citações expostas, notamos que nos elogios de Nietzsche, há 

apresentação de características de excelência, pertencentes ao caráter dos velhos 

mestres gregos, correspondentes a cosmovisão única que possuíam, a qual 

reverenciava a relação estreita entre a dinâmica da vida e a formação do 

pensamento, na sua forma mais pura e grandiosa.  Dentro dessa relação, a filosofia 

se firmou em seus primórdios, em busca de realizar descobertas, pois presumia 

importância para a fluidez do pensamento, como descrito na seguinte citação 

presente em A Filosofia na época trágica dos gregos.  (NIETZSCHE, 1987, p.18): “Os 

gregos souberam começar na altura própria, e ensinam mais claramente do que 

qualquer povo a altura em que se deve começar a filosofar”. Logo, estes antigos 

filósofos desenvolveram uma cultura autêntica, com um ponto de convergência 

que perpassava cada uma das distintas abordagens, desde quando havia conexão 
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com o plano terreno, com a vida, a natureza e as experiências. Para Bulhões (2013, 

p. 168):  

 

Sem recorrer aos mitos, às alegorias e fábulas, os pré-socráticos são os 
primeiros a pensar utilizando conceitos e conexões lógicas, nesse sentido, 
eram uma espécie de cientistas, os primeiros cientistas, já que as ciências 
surgiram a partir (ou junto) da filosofia. 

  

Neste sentido, pensar sobre o mundo real, trágico, correspondia à própria 

vida do filósofo, aos seus questionamentos, pois cada um, dentro de uma 

identidade filosófica, buscava entender as questões que se punham como reais e 

significativas, as quais eram merecedoras de investigação e compreensão. Perante as 

considerações expostas: “Cada um deles é descrito como a encarnação de uma das 

formas efetivas do pensamento filosófico, de um modo próprio de criar 

questionamentos” (BULHÕES, 2013, p. 168). Sobre a identidade filosófica dos 

antigos pensadores gregos, Nietzsche expõe: 

 

De Tales aos sofistas e a Sócrates, nós temos sete categorias independentes, 
quer dizer, sete vezes o aparecimento de filósofos originais e 
independentes: 1- Anaximandro, 2- Heráclito, 3- os Eleatas, 4- Pitágoras, 5- 
Anaxágoras, 6- Empédocles, 7- Atomismo (Demócrito). Eles representam 
sete visões de mundo radicalmente diferentes (NIETZSCHE, 1994, p. 128). 

 

Mesmo existindo diferenças nas concepções filosóficas, desses citados 

pensadores, havia sentido, pujança nelas para a efetivação do processo criativo, pois 

era possível esculpir a vida, dando-lhe detalhes; agir sobre ela como uma obra de 

arte inacabada e ao mesmo tempo plena de significados, por natureza. A arte, a 

tragédia, a poesia se entrelaçavam, significam o tempo presente. Por isso, a ação 

humana empreendida na produção do pensamento, da vivência, não poderia 

prescindir da apreciação do processo, do momento de gozo, pela participação, 

produção da arte, na plenitude correspondente a cada instante, na dinâmica 

ininterrupta realidade movida pelos instintos. Então, os propósitos da vida e a 

filosofia desses pensadores estavam relacionados com originalidade, pois: “Os 

gregos souberam começar na altura própria, e ensinam mais claramente do que 

qualquer outro povo a altura em que se deve começar a filosofar” (NIETZSCHE, 

1987, p. 18). 

Quanto a questão de Sócrates, notamos que é apresentado no rol dos 

grandes filósofos, como aparece em Les Philosophes Préplatoniciens, porém esta 
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compreensão não é homogênea, ao contrário, é acentuada a prevalência da crítica 

nietzschiana no que diz respeito a participação ativa e decisiva deste filósofo sobre 

o processo de desvirtuação dos valores dos nobres, tanto que: “não poderá deixar 

de enxergar em Sócrates um ponto de inflexão e um vértice da assim chamada 

história universal” (NIETZSCHE, 1992, p. 94). Sobre a participação socrática, 

daremos atenção na próxima sessão, quando discutiremos o fundamento do erro.  

 

 

2- O FUNDAMENTO DO ERRO: A ELEVAÇÃO DO PENSAMENTO 

SOCRÁTICO-PLATÔNICO  

 

Na história de um erro, descrita no capítulo IV de Crepúsculo dos Ídolos, 

Nietzsche trata de etapas sequenciadas, da história da humanidade, as quais, de 

forma gradual, produziram o enfraquecimento do mundo verdadeiro, da filosofia 

em seus primórdios, que levou a um processo de incorporação dos conceitos 

socráticos-platônicos à religião cristã, em desconsideração aos valores dos nobres, 

questão relacionada a transvaloração da verdade no plano da realidade para o seu 

entendimento como algo transcendente. 

Situamos que, dentre muitas questões que poderiam ser destacadas nessa 

história, interessou-nos enfocar o fundamento do erro, e, por isso, damos destaque 

a algumas partes desse capítulo, para desenvolvimento de uma análise 

interpretativa. Dito isso, iniciemos a análise: 

 

1. O mundo verdadeiro, alcançável para o sábio, o devoto, o virtuoso — 
ele vive nele, ele é ele. (A mais velha forma da idéia, relativamente sagaz, 
simples, convincente. Paráfrase da tese: “Eu, Platão, sou a verdade”. 2. O 
verdadeiro mundo, inalcançável no momento, mas prometido para o 
sábio, o devoto, o virtuoso (“para o pecador que faz penitência”). 
(Progresso da idéia: ela se torna mais sutil, mais ardilosa, mais 
inapreensível — ela se torna mulher, torna-se cristã...) (NIETZSCHE, 
2006, p.24).  

 

Nestes aforismos, Nietzsche, como sujeito do seu tempo, trata do mundo 

transcendental, que apenas e supostamente pode ser alcançado no ideário dos 

devotos cristãos, pois está a denunciar o comportamento social sustentado pela 

moralidade na sociedade europeia do século XIX, diante da prevalência dos valores 

da cultura judaico-cristã, naturalizados e admitidos como únicas vias possíveis para 
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a regulação da vida, como verdades absolutas, difundidas pelos religiosos. O 

processo que produziu essa leitura sobre os valores cristãos como verdades, 

reiteramos, perpassou pela incorporação dos valores socráticos-platônicos neste 

sistema de crenças. Diante disso, para alcançar esse mundo transcendental o homem 

deve negar os instintos e viver em nome de uma vida futura, eterna, para o qual 

não se tem garantias de existência. É notório que, embora esse mundo seja irreal, na 

perspectiva nietzschiana, fora do plano terreno, a ideia sobre ele se propagou na 

sociedade como uma verdade absoluta, ganhou valor universal, constituindo-se, 

por isso, uma afronta a ideia de vida plena de significados, do tempo presente e no 

plano terreno.  

Desta maneira, de acordo aos citados aforismos, Nietzsche nos conduz 

para a reflexão sobre as repercussões da moralidade cristã sobre a vida social, diante 

da palidez percebida na sociedade europeia, regida rigorosamente por normas 

externas, morais. Para tratar disso, escava mais profundamente e expõe as raízes da 

moralidade cristã, no sentido de evidenciar sua relação histórica com a filosofia 

socrático-platônica, tanto que o cristianismo é considerado na perspectiva 

nietzschiana como “platonismo do povo” (NIETZSCHE, 2005, p. 6), pois de forma 

similar aos princípios de Sócrates e Platão, postulou e postula cisão entre a vida 

terrena e a vida futura. Então, o mundo regido por mecanismos externos, de 

controle moral, da moralidade cristã está perpassado pelos valores socráticos-

platônicos, em negação aos valores dos nobres, dos antigos gregos. De acordo com 

Sampaio (2008, p. 53):  

 

[...] Nietzsche busca os vestígios da origem esquecida, encoberta pela 
racionalidade do homem teórico e pela religiosidade cristã. Ele pretende 
compreender a cultura a partir de sua forma arcaica, a cultura trágica dos 
gregos, a Grécia foi sempre, para ele, parâmetro de cultura e pensamento 
oposto aos modelos da tradição cristã. [...] Há em Nietzsche uma postura 
arcaizante, uma simpatia pela vitalidade dos gregos (SAMPAIO, 2008, p. 
53). 

 

De acordo com o exposto, para Nietzsche, há uma relação entre os 

princípios da filosofia socrático-platônica com a religiosidade cristã, enraizada na 

cultura ocidental. Assim, ao tratar da história de um erro, apresenta sua denúncia 

sobre os valores do cristianismo, considerando-os como enganosos, inclusive 

porque estão assentados na mesma base de sustentação do pensamento, como já 

enunciado, os valores da filosofia socrático-platônica. O acréscimo advindo do 
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cristianismo, como sistema de crenças, advém de elementos próprios desse sistema 

de crenças, a saber: pecado, paraíso, purgatório, inferno, dogmas apregoados pelos 

ascéticos.  

Dando continuidade à interpretação dos aforismos, em destaque de 

análise, como se pode notar, Platão é apontado, de forma enfática, como 

personagem fincado na formação do erro, questão que pode ser explicada pela sua 

atuação como escritor e divulgador do pensamento filosófico socrático, no mundo 

ocidental. Os fundamentos dessa filosofia pressupunham e pressupõem: a 

valorização da alma, da vida no mundo além, em detrimento do corpo, do mundo 

terreno, dos sentidos no mundo imediato, presente. Além disso, Platão “é descrito 

como o primeiro grande caráter misto, pois tanto sua personalidade quanto suas 

doutrinas revelam-se um amálgama de elementos socráticos, pitagóricos e 

heraclíticos” (SOUTO, 2002, p, 50).  Sendo assim, de acordo a Nietzsche, com a 

colaboração de Platão houve a continuidade do trabalho de Sócrates, atuação que 

o coloca em destaque como um dos protagonistas da decadência grega. 

Então, Sócrates e Platão são elencados como responsáveis pelo declínio da 

cultura grega: “Eu percebi Sócrates e Platão como sintomas de declínio, como 

instrumentos da dissolução grega, como pseudogregos, antigregos” (NIETZSCHE, 

2006, p. 15). Nesse mesmo sentido de compreensão, no escrito O Nascimento da 

Tragédia está dito: “O Sócrates moribundo tornou-se o novo e jamais visto ideal da 

nobre sociedade grega: mais do que todos, o típico jovem heleno, Platão, prostou-

se diante dessa imagem com toda a fervorosa entrega de sua alma apaixonada” 

(NIETZSCHE, 1992, p. 87).  

Podemos dizer que, o pensamento socrático-platônico foi compreendido, 

por Nietzsche, como grande provocador da derrubada dos valores dos nobres, pois 

conduziu a elevação de valores refutáveis, admitidos pelo homem moderno como 

verdades absolutas, elementos sedutores que o conduziram a um estado de 

dormência, pelo menos aparente, dos instintos. Por meio desse pensamento 

filosófico se criou um mundo ideal, transcendente, acima do mundo sensível e em 

contraposição a ele, que supostamente poderia ser atingido pela razão, porém 

apenas possível ser visualizado como sombra, cópia imperfeita. Com isso, na ótica 

nietzschiana, quando o mundo verdadeiro se tornou em um mundo inatingível, 

inalcançável, de acordo aos princípios metafísicos, promoveu-se, necessariamente, 
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uma mutilação ontológica, um enfraquecimento do ser e de seu valor, em negação 

da vida real, atingível, que se podia e se pode sentir na epiderme.  

De acordo com este entendimento, Sócrates, em destaque, foi concebido 

como grande protagonista da história de um erro, pois afetado pela sua condição 

de fraqueza dos instintos produziu as bases principais da história da decadência dos 

antigos gregos. Ele é considerado por Nietzsche como um portador de debilidade 

orgânica, estado bem caracterizado como doença que afetou os seus instintos, seu 

psicológico, fazendo com que ele preferisse a morte do que lutar pela vida, 

abdicando do dever de lutar, anulando-se, em busca da vida e justiça que poderiam 

se firmar após a sua morte. Na ótica nietzschiana, era, portanto, doente, tinha um 

problema de ordem psicológica e moral, que de acordo a Frezzatti assim pode ser 

interpretado (2008, p. 315):   

 

alucinações auditivas (o daimon), exagero nas atitudes (a exacerbação da 
lógica, por exemplo), a maldade do raquítico (provavelmente a ironia 
socrática). Porém, o sintoma mais bizarro é a equiparação “Razão = 
Virtude = Felicidade”, pois se contrapõe à cultura grega elevada.14 Essa 
equação, que iguala verdade e bem absolutos com a felicidade, denuncia 
a necessidade de valores fixos em detrimento da aceitação do vir-a-ser, a 
incapacidade do organismo decadente suportar sua própria finitude e 
mudança. 

 

A sintomatologia da degenerescência dos instintos de Sócrates, 

evidenciada neste mencionado conjunto de características fisiopsicológicas, expõe 

a debilidade de Sócrates e de seu pensamento, seu rebaixamento. Ora, este filósofo 

em contramão à sensatez, buscou anular seus desejos e instintos; foi covarde, 

passivo, por não querer lutar pela vida, preferindo a morte como o caminho de sua 

libertação, exemplo que se estendeu como forma de pensar as saídas para a vida, 

para o homem ocidental, sob o discurso de negação da vida terrena pela vida futura. 

Este atalho, subterfúgio utilizado por Sócrates, que remonta a história de sua 

condenação à morte2, apenas revelou sua tentativa de fuga, negação da vida, como 

sinal “de morbidade, de impotência e/ou falta de hierarquização dos impulsos ou 

forças” (FREZZATTI, 2008, p. 210). Não apenas Sócrates negou a vida, permitiu-

se morrer, pois o veneno de suas ideias foi oferecido forçosamente aos atenienses, 

os quais receberam os valores socráticos, tanto que: “Sócrates queria morrer: — não 

                                                         

2 Sobre o processo que levou a condenação de Platão e sua defesa, consultar Fédon. Cf.: PLATÃO.  
Fédon. Trad. Carlos Alberto Nunes, 3ª ed. Belém: UFPA, 2011. 
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Atenas, mas ele deu a si veneno, ele forçou Atenas ao veneno [...]” (NIETZSCHE, 

2006, p. 19). Esse processo de envenenamento, se deu por meio da condução do 

homem a acreditar em um falso mundo, tal como descrito por em O Nascimento da 

Tragédia (NIETZSCHE, 1992, p. 92):  

 

Para demonstrar também no tocante a Sócrates a dignidade de tal posição 
de condutor, basta reconhecer nele o tipo de uma forma de existência 
antes dele inaudita, o tipo do homem teórico, cuja significação e cuja meta 
é nosso dever agora chegar a compreender.  
  

Como doença, a filosofia de Sócrates se alastrou e se fez socratismo3, 

provocando na sociedade ateniense sintomatologias próprias da morte dos 

instintos, degenerescência, debilidade da razão, esvaziamento da compreensão e da 

relação com a própria vida. Assim, de acordo com os ideais socráticos-platônicos, 

com base em ideais reprováveis, que se apresentaram como verdade, na crença de 

um vir a ser para o qual não se tinha garantias, valorizou-se o que deveria ter sido 

refutado, de modo que o mundo prometido ganhou amplitude, tornou-se 

propósito maior de vida. Tais ideais se constituíram como grande marco, 

reafirmamos, de produção do fundamento do erro; conduziram ao processo de 

desvalorização do pensamento aristocrático e da vivência trágica (dionisíaca), em 

nome de outra filosofia, dialética socrática, que pressupõe a leitura metafísica 

sobre a vida. Segundo Nietzsche (2005, p. 37): “O socratismo despreza o instinto e 

com isso a arte. Ele nega a sabedoria justamente lá onde ela está em seu reinado 

mais próprio”.  

É importante dizer que, havia no socratismo, difundido entre os gregos 

antigos, um otimismo que retirou a tragédia do placo da vida, que se utilizou da 

dialética para desenvolver argumentações consoantes a uma racionalidade 

limitada, que afetou a razão, chegando a ser hostil. Os resultados do erro, entre os 

atenienses, podem ser percebidos na exposição do Problema de Sócrates, no 

                                                         

3 De acordo com Bulhões: “Socratismo é um conceito criado por Nietzsche que do início ao fim do 
seu trajeto filosófico se refere a um tipo de mentalidade que extrapola um indivíduo particular, 
por isso encontramos expressões como: tendência socrática, conhecimento socrático, homem 
socrático, máximas socráticas, socratismo estético e socratismo ético. Esse conceito nietzschiano 
abrange um núcleo de ideias cujo eixo central é a falta de limite ao impulso racional”. Cf.: 
BULHÕES, Fernanda. Pré-platônicos ou pré-socráticos. Revista Trágica: estudos sobre Nietzsche 
– 1º semestre de 2013 – Vol. 6 – nº 1 – pp. 35. 
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capítulo 5 do Crepúsculo dos Ídolos, quando Nietzsche descreve a alteração do gosto 

grego por causa da dialética socrática, da seguinte maneira: 

 

Com Sócrates, o gosto grego se altera em favor da dialética: que acontece 
aí propriamente? Sobretudo, um gosto nobre é vencido; com a dialética, a 
plebe se põe em cima. Antes de Sócrates se rejeitava, na boa sociedade, as 
maneiras dialéticas: eram tidas como más maneiras, eram 
comprometedoras. A juventude era advertida contra elas. Também se 
desconfiava de toda essa exibição dos próprios motivos. [...] Onde a 
autoridade ainda faz parte do bom costume, onde não se “fundamenta”, 
mas se ordena, o dialético é uma espécie de palhaço: as pessoas riem dele, 
não o levam a sério. — Sócrates foi o palhaço que se fez levar a sério: que 
aconteceu aí realmente (NIETZSCHE, 2006, p. 16 e 17). 

 

Como exposto por Nietzsche, o gosto dos antigos gregos se alterou e, 

agora, passou a vigorar, nesta sociedade, a dialética socrática, perspectiva filosófica 

que colocou a vida em condição de dualidade, em desprezo a mutabilidade natural 

e originária. Em nome dessa dialética buscou-se por uma verdade absoluta, 

acreditou-se no vir a ser sem fundamentos plausíveis, apenas baseado em um juízo 

de valor que desfavoreceu a crítica, enfraqueceu a vontade e os instintos, 

produzindo debilidade no pensamento, pois “Como dialético, tem-se um 

instrumento implacável nas mãos; pode-se fazer papel de tirano com ele; expõe-se 

o outro ao vencê-lo” (NIETZSCHE, 2006, p. 17).  

Por meio de Sócrates e de sua filosofia se constituiu, então, a inflexão da 

capacidade crítica, entre os antigos gregos, pois houve a negação da vida pelo seu 

âmago de sentido pulsante, uma tentativa de subtrair dela o caráter de instante, 

momentâneo, fluido. Diante dessa inflexão, há de se considerar que os gregos 

foram induzidos ao erro e entraram para o rol dos vencidos pela racionalidade do 

silogismo socrático, pois: 

 

Antes se tomava a mudança, a transformação, o vir-a-ser como prova da 
aparência, como sinal de que aí deve haver algo que nos induz ao erro. 
Hoje, ao contrário, e justamente na medida em que o preconceito da razão 
nos obriga a estipular unidade, identidade, duração substância, causa, 
materialidade, ser, vermo-nos enredados de certo modo no erro, forçados 
ao erro; tão seguros estamos nós, com base em rigoroso exame, que aqui 
está o erro (NIETZSCHE, 2006, p. 27-28). 

 

Então, diante dessas considerações nietzschianas, o pensamento socrático-

platônico utilizou-se da dialética para promover o êxito, propagação dos seus 

valores metafísicos, minando a formação de um pensamento autêntico que os 
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antigos gregos haviam formulado sobre a vida, trazendo dualidade e necessidade 

de valoração moral sobre os conceitos, sobre todas as coisas do mundo.  

No entanto, muito embora sejam Sócrates e Platão os grandes responsáveis 

pela decadência grega, do caos no pensamento, na perspectiva de Nietzsche, Atenas 

também é apresentada como doente, decadente, terreno propício para fertilidade 

de ideias aderentes à condição de estabilidade, linearidade da vida, que produziram, 

de fato, esterilidade do pensamento.  

A respeito da difusão da filosofia socrático-platônica, de como ela afetou 

os atenienses, Nietzsche diz: “O fanatismo com que toda a reflexão grega se lança 

à racionalidade mostra uma situação de emergência: estavam em perigo, tinham 

uma única escolha: sucumbir ou — ser absurdamente racionais [...]” (NIETZSCHE, 

2006, p. 18). Dessa maneira, na sociedade ateniense havia uma condição favorável 

para o desenvolvimento da sua própria vulnerabilidade, perante arestas que foram 

sendo abertas, terreno propício para a difusão de uma filosofia de natureza 

duvidosa, que produziu a contravenção da racionalidade fundada nos valores dos 

nobres, estes que geravam saúde, vigor e vida. Agora, a degenerescência se alastrou, 

de forma sorrateira expandiu-se, ensejada por ideias enganosas que tomaram o 

corpo social entre os gregos, envenenando, assim, o pensamento deles, como 

podemos notar na seguinte citação de Nietzsche: 

 

A mesma espécie de degenerescência já se preparava silenciosamente em 
toda parte: a velha Atenas caminhava para o fim. — E Sócrates entendeu 
que o mundo inteiro dele necessitava — de seu remédio, seu tratamento, 
seu artifício pessoal de autopreservação... Em toda parte os instintos 
estavam em anarquia; em toda parte se estava a poucos passos do excesso: o 
monstrum in animo era o perigo geral. “Os instintos querem fazer o papel 
de tirano; deve-se inventar um contratirano que seja mais forte...” 
(NIETZSCHE, 2006, p. 18). 

 

Diante do exposto, no processo de indução ao erro, houve difusão de 

conceitos, como verdades absolutas, que sabotaram a compreensão dos valores dos 

nobres. Essa indução foi caracterizada, então, pelo fascínio dos antigos gregos em 

torno da filosofia socrático-platônica, que de forma contundente mexeu com o 

instinto agonal deles, causando sua degenerescência, por meio da fraqueza da 

vontade. Neste processo de involução, da forma de pensar e agir dos gregos, de 

forma rasteira e sutil, os valores da filosofia socrático-platônica conseguiram 

minar e derrubar a sólida edificação dos valores dos nobres, agindo pelas vias da 
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escuridão, quando houve desatenção, sonolência. Os resultados desse processo 

foram contundentes e têm sido duradouros, pois com base em valores dicotômicos 

e fantasiosos houve digressão da sensatez, falta de visão sobre as concepções e 

práticas humanas, geração da culpabilidade, domesticação.  

Firmaram-se, desse modo, estes novos valores metafísicos como 

verdadeiros, dignos de aceitação para os gregos, no entanto, na perspectiva de 

Nietzsche, eram falsos e, por isso, enganosos, refutáveis. A aceitação desses valores 

trouxe inevitavelmente prejuízos, pois houve uma troca desmedida de sentidos 

para a vida na sociedade ateniense, e, assim, se fez daquilo que se tinha valor 

desvalor, elevando-se, de forma inconsequente, o que era pouco provável como 

verdade. Resultante disso, para o filósofo, o fundamento do erro retirou dessa 

sociedade a rima, a poesia, a arte criadora na elaboração do pensamento, questão 

que ainda reverbera na vida do homem ocidental, haja vista serem nítidas as 

fragmentações sobre a forma de ver e compreender o mundo. 

Diante da aceitação desses novos valores, é preciso que se evidencie: a 

crítica nietzschiana também pode ser notada em relação a falta de capacidade de 

discernimento dos antigos gregos, pois os filósofos e a própria filosofia no mundo 

ocidental passaram a desacreditar nos sentidos plenos da vida, em admissão passiva 

para o “monotonoteísmo como mímica do coveiro” (NIETZSCHE, 2006, p. 20), 

desde quando manejaram por milênios conceitos-múmias”.  Então, movidos pelo 

engano, buscaram apontar um suposto enganador: a sensualidade, perspectiva 

enganosa que os distanciou do velho mundo, em rejeição do testemunho dos 

sentidos. Sobre essa questão, expomos a percepção de Scarlett Marton (1990, p. 91): 

“O que faltou aos filósofos?” — pergunta Nietzsche — a) sentido histórico, b) 

conhecimento fisiológico, c) um objetivo orientado para o futuro. — Fazer uma 

crítica sem nenhuma ironia ou condenação moral”. Perante esta consideração 

analítica, a condução ao erro não exclui a admissão de que houve certa passividade 

dos cidadãos gregos, principalmente dos filósofos, uma vez que demonstraram 

declínio da vontade, falta de criticidade, como se não houvesse outra forma viável 

de se pensar o mundo, questão que não nos parece ser razoável.  

Em meio a essa condução que modificou a forma de pensar e agir dos 

gregos, a unilateralidade vigorou e a partir da desvirtuação dos valores dos nobres, 

e, por isso, a lógica de que o mundo só pode ser visto sob um determinado aspecto 
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ganhou propensão, se fez impulso de verdade. Desse modo, com travas no 

entendimento, o homem moderno passou a não ler mais a vida como o momento 

presente a ser experenciado, de forma multilateral; não mais governava a si mesmo 

e, sim, passou a ser governado pelas normas externas. 

Diante das argumentações expostas, sobre o fundamento da história de um 

erro, pretendemos na próxima sessão apresentar considerações sobre alguns 

desdobramentos desse processo, ou seja, trataremos sobre outros erros validados 

como verdades absolutas pelo homem moderno, os quais são perceptíveis no campo 

de discussão da moralidade.  

 

 

 

3- DESDOBRAMENTOS DA HISTÓRIA DE UM ERRO NA VIDA DO 

HOMEM OCIDENTAL  

 

O fundamento do erro, para Nietzsche, que trouxe debilidade ao 

pensamento, se situa em um tempo no qual o homem se permitiu a “desrazão”, 

quando houve um suposto estado de latência dos seus instintos, sendo guiado por 

setas que não o conduziram a encontros com a vida perene e vibrante. Seduzido, 

iludido, fraco de vontade, em negação dos grandes propósitos da vida plena, 

inclinou-se para valores morais duvidosos, apropriando-se deles como sendo 

verdades absolutas. Desde então, foi sendo levado a viver por vias de engano, 

causadoras da debilidade do pensamento, ou seja, houve a evolução do niilismo, 

permeado pela passividade, que vai caracterizar a relação do homem com a vida, 

durante o percurso da história do pensamento no ocidente, até os nossos dias, tanto 

que: 

 

Todo o nosso mundo moderno está preso na rede da cultura alexandrina 
e reconhece como ideal o homem teórico, equipado com as mais altas 
forças cognitivas, que trabalha a serviço da ciência, cujo protótipo e 
tronco ancestral é Sócrates. [...] Em um sentido quase aterrador, durante 
longo tempo, o homem culto era encontrado aqui unicamente na forma 
do homem douto; mesmo as nossas artes poéticas tiveram de desenvolver-
se a partir de imitações doutas e, no efeito capital da rima, reconhecemos 
ainda a gênese de nossa forma poética a partir de experimentos artificiais 
com uma linguagem não familiar, propriamente erudita (NIETZSCHE, 
1992, p. 108-109). 
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Ao discutir o problema do erro e da aparência, no capítulo III de 

Crepúsculo: A razão na filosofia, Nietzsche apresenta a seguinte consideração, sobre 

a relação do erro original com a discussão da aparência, questão da dialética: 

 

Vamos contrapor a isso, finalmente, de que outra maneira nós (— digo 
“nós” por cortesia...) abordamos o problema do erro e da aparência. Antes 
se tomava a mudança, a transformação, o vir-a-ser como prova da 
aparência, como sinal de que aí deve haver algo que nos induz ao erro. 
Hoje, ao contrário, e justamente na medida em que o preconceito da razão 
nos obriga a estipular unidade, identidade, duração, substância, causa, 
materialidade, ser, vemo-nos enredados de certo modo no erro, forçados 
ao erro; tão seguros estamos nós, com base em rigoroso exame, que aqui 
está o erro  (NIETZSCHE, 2006, p. 22). 

 

A dualidade, então, passou a ser uma marca de organização do pensamento 

humano, com base na valoração moral, uma construção lógica que busca explicar a 

vida de forma unilateral, questão que se imbrica a própria construção dos valores, 

construídos dentro de uma dada cultura, com o objetivo de domesticar o animal 

homem.  

Partindo dessas considerações, os desdobramentos da história de um erro, 

na compreensão de Nietzsche, podem ser compreendidos como outros grandes 

erros, valores adicionais, verdades absolutas e, portanto, refutáveis, que se 

engendraram a partir do fundamento de um erro, com a ascensão dos valores 

socráticos-platônicos. Por meio destes desdobramentos se tentou aprisionar a 

realidade dentro de uma figura linear, como se fosse possível entender as situações 

da vida apenas sobre um determinado prisma, todavia a realidade é dinâmica e 

fluida; não pode ser enclausurada, precisa ser concebida e igualmente vivida.  

Sobre os desdobramentos, especificamente, no capítulo 6, de Crepúsculo dos 

Ídolos, (NIETZSCHE, 2006) estão elencados quatro grandes erros, balizadores e 

condutores da moralidade ocidental, os quais são apresentados dentro de uma 

trilha histórica sinuosa, entrecruzados com o erro original, desde quando se 

fixaram na mesma base de sustentação, fundamento do erro, que traz a dialética 

como cerne de sustentação do pensamento. Sobre os erros apresentados, os grandes 

erros, entendidos pelo homem moderno como verdades absolutas, aqui os citamos: 

“erro da confusão de causas e consequências”, “erro de uma falsa causalidade”, “das 

causas imaginárias” e “o erro do livre arbítrio”. 

Assim e com efeito, há um alicerce que sustenta o pensamento do homem 

moderno, que pressupõe dicotomia entre o pensamento e a vida, esvaziamento da 
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criticidade do pensamento; são denunciados por Nietzsche para evidenciar a crítica 

que se fazia necessária frente à expansão dos princípios metafísicos e morais, 

subjacentes ao pensamento filosófico e de toda a tradição, sob a égide de uma 

racionalidade que pressupõe formação da verdade absoluta por meio da 

causalidade, com repercussões nos mais diferentes âmbitos da sociedade ocidental.  

Dito isso, trataremos, em linhas gerais, sobre os grandes erros. É notório 

que, o erro da falsa causalidade se relaciona diretamente com a moral e a religião, 

pois as normas externas, morais e religiosas formam a base de sustentação da lógica 

de racionalidade. “Eu o denomino a verdadeira ruína da razão. Porém, esse erro está 

entre os mais antigos e mais novos hábitos da humanidade: ele é até santificado 

entre nós, leva o nome de “religião”, “moral” (NIETZSCHE, 2006, p. 30).  

Perante essa lógica, o homem moderno confunde causa e consequência, 

um erro que evidencia a degenerescência dos instintos, que se firma mediante a 

racionalidade mecânica, que pressupõe a necessidade da ordenação, uso da 

linearidade para a compreensão da realidade, expondo, assim, o indivíduo à 

fraqueza de vontade, a problemas psicofisiológicos. Este erro afeta a vitalidade 

orgânica, instintual, que é necessária para se pensar sobre causas reais que subjazem 

o enredo da vida, uma vez que: “Cada erro, em todo sentido, é conseqüência da 

degeneração do instinto, da desagregação da vontade: com isso praticamente se 

define o ruim” (NIETZSCHE, 2006, p. 31).  

Portanto, o erro da confusão entre causa e consequência suprime, da 

perspectiva da racionalidade, o critério mais importante e último de análise: a 

afirmação da vida, uma questão que se mostra evidente desde que houve a elevação 

do mundo falso, com seus valores refutáveis, porém, concebidos dentro da 

discussão do erro, como verdadeiros, lógicos, única via de se conceber a vida. Nesse 

sentido, a degenerescência dos instintos e a fraqueza da vontade se apresentam no 

âmago dos sintomas orgânicos que envolvem o fundamento e os desdobramentos 

do erro, com consequência sobre a vida, comprometendo a saúde psicofisiológica 

humana. 

No que diz respeito ao erro das causas imaginárias, como apresentadas no 

Crepúsculo, não se diferem, em relação aos seus fundamentos, em comparação com 

as causas denominadas como falsas; está baseado em sonhos e recordações, que 
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inibem e excluem a investigação da causa, desde quando se tratam de conteúdos 

dispersos, que não compõem, então, um significado completo. 

 Outro erro, o livre arbítrio, condição que aparentemente dá ao homem a 

razão pela escolha, na compreensão nietzschiana, é entendido como: 

 

o mais famigerado artifício de teólogos que há, com o objetivo de fazer a 
humanidade “responsável” no sentido deles, isto é, de torná-la deles 
dependente... Apenas ofereço, aqui, a psicologia de todo “tornar 
responsável”.  (NIETZSCHE, 2006, p. 30).  

 

A crítica nietzschiana sobre o livre arbítrio envolve o discurso religioso, 

trazido pela herança judaico-cristã, podendo ser entendido como um subterfúgio 

para a evolução da moralidade, pois na verdade as condições para o julgamento 

moral já estão postas, restando apenas para o indivíduo valorar entre aquilo que 

supostamente é tomado socialmente como certo, em detrimento daquilo que é 

considerado como errado. Em Aurora está dito: “de igual modo o homem atribuiu 

a tudo o que existe uma relação moral, jogando sobre os ombros do mundo o manto 

de uma significação ética” (NIETZSCHE, 2004, p. 23).  

De acordo ao pensamento nietzschiano, toda moral que vai de encontro 

aos instintos de vida, deve ser questionada, suprimida, diante do seu caráter 

enganoso e por ser tendenciosa, uma vez que responsabiliza o homem por decisões 

que ele venha a assumir, sobre as quais não tem controle, uma vez que é parte do 

pré-concebido no discurso religioso e incorporado na moralidade.  

Ressaltamos que, ao tempo em que Nietzsche questiona a moralidade não 

desprestigia o lugar dela como equilibradora da dinâmica de forças sociais. O que 

está posto, então, e evidencia-se como questão, é a necessidade de revisão dos 

fundamentos e uso da moral, diante das repercussões advindas das normas externas 

sobre a formação do pensamento e práticas sociais. 

Na perspectiva nietzschiana é preciso que haja valoração da moral como 

natural, a qual volta para a dimensão dos instintos de vida, no jogo de equilibração 

das forças pulsionais, considerando o movimento da leitura de realidade, que 

propicia autonomia humana sobre julgamentos que necessitem de ordenação 

moral.  

Não obstante, diante desse traçado sinuoso em que se apresenta a história 

de um erro e de seus desdobramentos, há indicações para a conclusão deste ciclo do 
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erro, pois Nietzsche apresenta no final do capítulo IV, de Crepúsculo, a 

possibilidade de uma reviravolta ontológica, com a elevação de valores nobres, não 

dicotômicos, não metafísicos, frente a busca pela luminosidade que se possa atingir 

na razão, lucidez.   

A possível reviravolta, outra história, diz respeito a transvaloração de 

todos os valores, a ressignificação da compreensão do homem em relação a si 

mesmo e ao mundo, em meio ao jogo de forças, pois: “Meio-dia: momento da 

sombra mais breve; fim do longo erro; apogeu da humanidade; INCIPIG 

ZARATUSTRA [começa Zaratustra]” (NIETZSCHE, 2006, p. 25).  

Há, portanto, indicativos, no jogo da linguagem, projeção, da supressão do 

erro, quando houver lucidez, pois a claridade dissipa a escuridão, ilumina novos 

rumos a serem vivenciados pelo homem. Dentro dessa perspectiva, Nietzsche 

expõe, no campo da linguagem, no jogo de palavras, a possibilidade de um devir, 

que pode ser construído, alcançado, mediante o restabelecimento da visão, que 

propicie nitidez sobre a compreensão dos grandes propósitos da vida, em meio as 

contradições que lhes são inerentes.   

Assim sendo, Nietzsche não apenas considera o processo pelo qual o 

homem se afastou dos valores dos nobres. E além de discorrer sobre a história de 

um erro, que se tornou fábula, situa a possibilidade do reaver as rédeas da razão, 

quando houver deslocamento de visão, por força, para mudança de propósito de 

vida, questão que se traduz em perspectivismo.  

A mudança do foco da visão, se fará por indivíduos fortes de vontade que 

deslocam a órbita da leitura de si e do mundo, como fez Zaratustra (NIETZSCHE, 

2003), em busca de propósitos grandiosos para vida e que não aceitam subterfúgios. 

Neste sentido, nos parece que Zaratustra prefigura uma espécie de antidoto, um 

novo personagem que se contrapõe e encerra a história de um erro, dando início a 

outra história de encontro com a vida plena, mediante a refutação do mundo 

transcendente, pela sua ótica perspectivista. 

Portanto, dentro do percurso da história de um erro, apresentado por 

Nietzsche, existem fases principais, compreendidas no campo da linguagem, como 

transitórias e que se entrelaçam no jogo das forças vitais, as quais aqui 

interpretamos como margens. Com base nesse modo de interpretação, houve 

tempos áureos, a primeira margem. Após, o homem foi conduzido ao erro, segunda 
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margem, advinda dos valores do pensamento socrático-platônico. E, de acordo a 

ideia da possibilidade de “um novo tempo”, dentro deste ciclo histórico e do jogo 

da linguagem, não se pode negar, então, a perspectiva da terceira margem, 

vislumbrada, o apogeu, quando haverá a transvaloração de todos os valores. 

 

 

CONCLUSÃO 
 

 

Neste escrito buscamos apresentar considerações sobre o fundamento e 

alguns desdobramentos da história de um erro, na perspectiva de Nietzsche, 

considerando o processo que envolveu a elevação do pensamento socrático-

platônico e a desvirtuação dos valores dos nobres. Desse modo, trouxemos para o 

cenário de discussão a contextualização de questões precedentes e decorrentes da 

decadência do homem moderno. Enfatizamos que o fundamento do erro, decorreu 

da difusão dos valores da filosofia socrático-platônica, entre os antigos gregos; 

constituiu-se base do erro original, que propiciou o desenvolvimento de outros 

grandes erros, estes que, por sua vez, dizem respeito à questão da causa e 

consequência (falsa e imaginária) e ao livre arbítrio.  

Com base nas exposições trazidas ao longo do texto, Nietzsche desenvolve 

suas ideias sobre o erro, dentro de um traçado de escrita movimentado pela 

tenacidade das ideias, em busca de uma compreensão histórica, interpretativa. 

Assim, tece suas análises filosóficas, sem prescindir do estilo poético, para 

apresentar uma delimitação entre dois tempos principais que separam dois mundos: 

de um lado o tempo dos antigos gregos, de um mundo que apresentava princípios 

dos nobres; e, de outro, o tempo da ascensão dos valores da filosofia socrático-

platônica, do mundo falso, o qual influenciou e influencia na formação da 

moralidade, no mundo ocidental, bem tipificada pelo cristianismo.  

Em linhas conclusivas, a cosmovisão organizada lentamente por Sócrates 

e Platão, se consolidou nas bases da racionalidade do homem ocidental, tanto que 

se constitui ainda hoje como forma de sustentação, raiz de crenças morais, 

religiosas etc, que subjazem ao mundo ocidental como o conhecemos. Tais crenças 

se firmaram, na perspectiva de Nietzsche, na prerrogativa de que devemos negar a 
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vida plena, do mundo efetivo, para viver prospectivamente, em um mundo do 

“além”, inalcançável, por isso falso mundo, na perspectiva nietzschiana. 

Em contraposição a tais crenças, Nietzsche apresenta uma nova condução 

para a discussão da moralidade, com base na elevação dos valores nobres, 

aristocráticos, perspectiva que põe a leitura nietzschiana do erro também em 

condição de suspensão para análise, pois quando se trata de erro, o erro gerador é 

um erro de ordem moral, do qual demandam outros erros, por essa razão; se há erro 

interno da moral, Nietzsche mesmo acaba ainda incorrendo no mesmo erro, pois 

opera na mesma ordem da moral? Diante dessa questão apresentada, pretendemos 

dar sequência a continuidade a esta pesquisa, ampliando e aprofundamento a 

discussão sobre a história do erro. 
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A MORAL NO CRISTIANISMO COMO PARADIGMA DA 
ANTINATUREZA NA PERSPECTIVA DE NIETZSCHE 

 
 

 Renata Adrian Ribeiro Santos Ramos 
 

 
Resumo 
Neste escrito buscamos discutir a moral no cristianismo como um paradigma da 
antinatureza, na perspectiva de Nietzsche, que conduz para a desvirtuação dos 
instintos de vida. Para tanto, tomamos por base, principalmente, o capítulo V do 
livro “Crepúsculo dos Ídolos”, no qual há críticas a respeito dos valores metafísicos 
presentes no cristianismo. No percurso do texto, para ampliação das análises, 
utilizamos outras obras de Nietzsche, como por exemplo: Genealogia da Moral e O 
Anticristo, bem como contribuições de alguns comentadores. O percurso desta 
escrita está estruturado da seguinte maneira: Considerações introdutórias; A 
perspectiva de Nietzsche sobre os valores da moralidade; Os valores morais do 
cristianismo e a antinatureza: uma análise a partir do capítulo V de Crepúsculo dos 
Ídolos; Considerações conclusivas. 
 
Palavras-chave: Nietzsche. Moral. Cristianismo. Paradigma. Antinatureza. 
 
 
 
INTRODUÇÃO 
 

Neste escrito buscamos discutir a perspectiva de Nietzsche sobre a 

moralidade do cristianismo, como um paradigma da antinatureza, que conduz o 

homem para a desvirtuação dos instintos de vida. Contextualizamos que, as 

considerações aqui desenvolvidas são oriundas de uma pesquisa, em curso de 

desenvolvimento, que trata do da moralidade1, diante das importantes 

contribuições desse filósofo para a discussão deste tema, inclusive na atualidade.  

O percurso desta escrita está organizado nas seguintes sessões decorrentes: 

A perspectiva de Nietzsche sobre os valores da moralidade, parte em que 

situamos a discussão do conceito de moral; Os valores morais do cristianismo e 

a antinatureza: uma análise a partir do capítulo V de Crepúsculo dos Ídolos, 

momento em que tratamos da prevalência e influência dos valores do cristianismo 

sobre o nosso modo de vida ocidental, questão que se relaciona a degenerescência 

dos instintos, a aniquilação das paixões e dos desejos, em nome da suposta fortaleza 

                                                         

1 A pesquisa está sendo desenvolvida com bojo das discussões desenvolvidas, junto ao grupo de 
estudos sobre Nietzsche, da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS).  
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do espírito; Considerações conclusivas: nesse último momento retomamos os 

principais resultados deste trabalho e apresentamos algumas questões de 

problematização, tendo em vista a ampliação da pesquisa sobre a  moralidade cristã, 

inclusive considerando a proeminência da crise paradigmática, que vem 

tensionando os valores morais na sociedade.  

Para a construção das análises, apresentamos considerações de Nietzsche 

com base em diferentes escritos, que tratam da moralidade; também utilizamos de 

contribuições conceituais de alguns comentadores.  

 

 

1- A PERSPECTIVA DE NIETZSCHE SOBRE OS VALORES DA 

MORALIDADE 

 

Nietzsche desenvolveu seu método genealógico para investigação 

filosófica da moral, para tratar dos seus fundamentos, conhecer sua natureza e 

finalidades. Nesse caminho de investigação, colocou a moral em condição de 

suspensão, para análise, de modo que desenvolveu sobre ela questionamentos 

importantes, como se pode notar no escrito Genealogia da Moral, Prólogo, aforismo 

3 (NIETZSCHE, 1999, p. 3):  

 

Sob que condições o homem inventou para si os juízos de valor “bom” e 
“mau”? e que valor tem eles? Obstruíram ou promoveram até agora o 
crescimento do homem? São indícios de miséria, empobrecimento, 
degeneração da vida? Ou, ao contrário, revela-se neles a plenitude, a força, 
a vontade de vida, sua coragem, sua certeza, seu futuro?  

 

Para Nietzsche, os valores bom e ruim foram invertidos para bom e mau, 

e, assim, se constituíram como principais referenciais da compreensão humana 

sobre as coisas do mundo e fora dele, questão que pode ser percebida desde a 

ascensão dos valores metafísicos, advindos da filosofia socrático-platônica, os quais 

foram incorporados como verdades absolutas, sobretudo pelo sistema de crenças 

do cristianismo.  

Então, é a partir da elevação e incorporação dos valores metafísicos que o 

dualismo na compreensão da moral se firmou, produzindo uma força direcional 

linear e unilateral para a leitura da realidade, enrijecendo a racionalidade, causando 

a obstrução da relação do homem com a vida. Sobre essa prevalência dos valores 



Coletânea de textos do I Seminário Internacional “Nietzsche nos Pampas” |  435 

 

 

metafísicos, apresentamos uma citação do escrito Além do Bem e Mal 

(NIETZSCHE, 2002, p. 12): 

 

Este é o preconceito característico dos metafísicos de todos os tempos, 
este gênero de apreciação se encontra na base de todos seus procedimentos 
lógicos. A partir desta "crença" esforçam-se em alcançar um “saber”, criam 
a coisa que, afinal, será pomposamente batizada com o nome de "verdade". 
A crença medular dos metafísicos é a crença na antinomia dos valores. 

 

No aforismo 39 do escrito Humano, Demasiado Humano, denominado “A 

fábula da liberdade inteligível” (NIETZSCHE, 2000, p. 29-30),  Nietzsche expõe 

que a história dos sentimentos morais está perpassada por tais valores e se apresenta 

de acordo a três fases principais: 1) o julgamento dos fatos como bons ou maus, de 

forma isolada, perspectiva de valoração usual e que se faz de forma irrefletida; 2) 

a leitura ingênua sobre a gênese da moral, como se os conceitos bom e mau já 

estivessem naturalizados, fossem inerentes às ações; 3) avaliação e julgamento que 

extrapola os motivos, recaindo sobre a avaliação do próprio homem. Também neste 

mesmo escrito, Capítulo I, aforismo 39 (NIETZSCHE, p. 30), assevera que: “Com 

isso chegamos ao conhecimento de que a história dos sentimentos morais é a 

história de um erro, o erro da responsabilidade, que se baseia no erro do livre-

arbítrio”. Logo, a ação sobre a realidade é interpretada pelo indivíduo como sendo 

movida pelo livre-arbítrio, no entanto sendo os valores morais pré-determinados, 

não há escolhas livres e sim direcionadas, impostas, diante dos critérios 

anteriormente estabelecidos, por isso a história dos sentimentos morais está 

associada a história de um erro. 

A incorporação dos valores foi produzida no processo de admissão dos 

preceitos morais, com a elevação dos princípios metafísicos. Por meio desse tipo de 

racionalidade, os indivíduos foram levados a pensar, agir e sentir conforme 

determinações externas, sem que houvesse percepção dos fundamentos subjacentes 

ao sistema de valores. Por isso, um dado conceito moral recebeu atributo de 

verdade absoluta, como algo inquestionável e irrevogável.  

Com base nessa interpretação valorativa, o indivíduo passou a avaliar 

situações e objetos, assim como a operar sobre o mundo, com base em valores 

morais, sob a condução da religião em meio a tradição, as quais se ligaram e 

formaram bases para consolidação dos princípios morais na sociedade, como até em 

nossos dias prevalece. 
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A propagação dos valores morais, religiosos, e a consequente incorporação 

deles, na racionalidade do homem ocidental, só foi possível devido à atuação dos 

sacerdotes cristãos, os quais agiram como difusores desses valores, utilizando-se de 

uma interpretação rigorosa das Escrituras Sagradas para doutrinação dos confessos 

da fé. Desse modo, de acordo com Nietzsche, o ideal ascético, difundido pelos 

sacerdotes, conduziu a sociedade a uma interpretação limitada e enganosa sobre a 

vida, impondo a domesticação humana, tanto Nietzsche expõe, na terceira 

dissertação de Genealogia da Moral, aforismo 13 (NIETZSCHE, 1999, p. 50):  

 

O ideal ascético é um tal meio: ocorre, portanto, exatamente o contrário 
do que acreditam os adoradores desse ideal - a vida luta nele e através dele 
com a morte, contra a morte, o ideal ascético é um artifício para a 
preservação da vida. Que ele tenha podido dispor e apoderar-se dos 
homens da maneira como a história ensina, em especial onde se impôs a 
civilização e domesticação do homem, nisto se expressa uma grande 
realidade: a condição doentia do tipo de homem até agora existente, ao 
menos do homem domesticado; a luta fisiológica do homem com a morte 
(mais precisamente: com o desgosto da vida, com a exaustão, com o desejo 
do "fim"). 

 

Assim, o asceta é considerado como um doente, que apresenta sintomas 

psicofisiológicos reveladores do seu ressentimento, reação nutrida pela negação 

instintual, geradora da penalização de si mesmo, em meio a uma guerra no campo 

da vontade, uma autocontradição. Em O Anticristo, no aforismo XLVIII, 

(NIETZSCHE, 1997, página 47): está descrito: “Toda a moral é apenas isto: “Tu não 

conhecerás” – o resto é deduz-se disso”, uma citação que se refere ao poder 

coercitivo dos valores religiosos difundidos pelos ascetas, de modo a incidir sobre 

a formação do pensamento e práticas humanas, desfavorecendo o desenvolvimento 

do homem. Assim, a moral vem se constituindo, para Nietzsche, como um 

poderoso mecanismo de controle, que afeta a formação e a reflexão sobre a 

racionalidade.  

Com efeito, os valores metafísicos, transcendentais, da tradição religiosa 

judaico-cristã, passaram a se constituir reguladores da vida, no mundo ocidental e, 

por causa disso, na perspectiva nietzschiana, o homem vem portando-se, 

historicamente, como um prisioneiro das forças reativas, demonstrando 

ressentimento, condição que revela a degenerescência dos instintos de vida. Tal 

ressentimento produziu a rebelião escrava da moral e a decorrente suplantação da 

moral aristocrática, dos nobres, como a que vigorava entre os antigos gregos. Sobre 



Coletânea de textos do I Seminário Internacional “Nietzsche nos Pampas” |  437 

 

 

a moral dos escravos e a interpretação dos valores, descrita em Além do bem e do mal, 

nona parte: O que é aristocrático, aforismo 260, expomos a seguinte análise de 

Nietzsche (2002, p. 199):  

 

A moral dos escravos é essencialmente uma moral utilitária. Eis aqui o 
centro donde se originou a famosa oposição "bem" e "mal", ao mal se atribui 
instintivamente uma certa potência, uma periculosidade, uma certa 
terribilidade, um refinamento, uma força, não desprezíveis. Segundo a 
moral dos escravos o mal incute também "terror", segundo a moral dos 
senhores é precisamente o "bom" que inspira terror porque quer inspirá-lo, 
enquanto o homem "mau" é tido como um ser desprezível. O contraste 
atinge seu ápice quando, por inevitável conseqüência da moral servil. 
também aos "bons", por precaução contra esta moral. se coloca um pouco 
de desprezo — ainda que leve e benévolo.  

 

É justamente essa lógica da moral, a dos escravos, que vem prevalecendo, 

de forma a subjugar a moralidade dos nobres, no jogo de forças, com base em uma 

interpretação dual e metafísica sobre as questões e objetos que se quer qualificar, 

de acordo aos valores estabelecidos. Com a prevalência da moral escrava, a ideia do 

homem bom passou a se apresentar como uma forma de representação da valoração 

moral ideal para o próprio indivíduo e sociedade, no entanto mascara a fraqueza 

de vontade e debilidade na formação do pensamento. 

Com base nessas considerações, expomos a crítica de Nietzsche sobre a 

valoração moral, diante do dualismo subjacente a ela, segundo o escrito Humano, 

Demasiado Humano, capítulo I, aforismo 28: “o mundo não é nem ‘bom’ nem ‘mau’, 

e tampouco o melhor ou o pior, e os conceitos ‘bom’ e ‘mau’ só têm sentido em 

relação aos homens [...]” (NIETZSCHE, 2008, p. 23). O que está em evidência, então, 

é a construção interpretativa da moral, que deve partir da significação atribuída 

pelo próprio homem, em refutação a qualquer tipo de imposição, o que revela a 

necessidade de compreendermos a relação da moral com a cultura, condição 

imprescindível para a sua análise de ambas. (GIACOIA JR., 1992, p. 94). Na quarta 

parte de Além do Bem e do Mal, denominada Aforismos e Interlúdios, no aforismo 

108, está exposto: “Não existem fenômenos morais, mas interpretação moral dos 

fenômenos” (NIETZSCHE, 2002, p. 83).2 

                                                         

2 Sobre a fundamentação histórica da moral apresentamos a seguinte consideração nietzschiana: “As 
construções interpretativas a respeito da valoração da moral têm fundamentações na pré-história 
humana, perpassando pelas gerações, relacionando-se com a castas e tribos dominantes”. Para 
aprofundamento dessa questão sugerimos a leitura do Capítulo I, aforismo 45: “A dupla pré-história 
do bem e do mal”, do escrito Humano, Demasiado Humano. Cf.: NIETZSCHE, Friedrich. Humano 
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Dito isso, é importante que se esclareça: embora a crítica de Nietzsche 

recaia sobre todo e qualquer tipo de valoração sobre a moralidade, o que está posto 

em face de análise crítica não é a negação da importância da moral para a sociedade, 

e sim a sua prevalência como verdade absoluta, que vem servindo para a dominação 

da vontade humana. Ao tempo em que expomos essa consideração, resguardamos 

os devidos cuidados de análise, porque não se trata de uma discussão que possa ser 

reduzida ou generalizada, tomado por referência o conjunto da obra nietzschiana 

e a forma de abordagem da questão em cada texto. 

 Perante essa consideração, notamos que a discussão sobre a moralidade, 

desse filósofo, é um campo complexo para a exploração conceitual, o que exige a 

utilização da crítica para a construção de análises, como descrito na Genealogia da 

Moral, Prólogo 6 (NIETZSCHE, 1999, p. 5):  

 

Necessitamos de uma crítica dos valores morais, o próprio valor desses 
valores deverá ser colocado em questão: para isso é necessário um 
conhecimento das condições e circunstâncias nas quais nasceram, sob as 
quais se desenvolveram e se modificaram (moral como conseqüência, 
como sintoma, máscara, tartufice, doença, mal-entendido; mas também 
moral como causa, medicamento, estimulante, inibição, veneno), um 
conhecimento tal como até hoje nunca existiu nem foi desejado. 

 

Diante do exposto, a moral deve ser entendida como um objeto do 

conhecimento, passível de ser problematizada e entendida, mediante a utilização 

da crítica, tendo em vista a escavação da sua natureza, dos seus reais objetivos e de 

suas finalidades. Sobre a perspectiva crítica de análise, apresentada por Nietzsche, 

Scarlett Marton (2000, p. 99) comenta: “O procedimento genealógico comporta, 

assim, dois movimentos inseparáveis: de um lado, relacionar os valores com 

avaliações, de outro, relacionar as avaliações com valores”. 

Com base na perspectiva, Nietzsche, como genealogista da moral, expõe a 

necessidade de entrecruzamento da moralidade com a cultura, relação que 

pressupõe investimento na escavação histórica, tendo em vista a compreensão dos 

significados da moralidade, tanto que apresenta uma forte oposição aos filósofos 

do seu tempo, por apresentarem uma perspectiva ingênua sobre os valores morais, 

o que pode ser percebido na seguinte citação do escrito Para Além do Bem e do Mal, 

                                                         

Demasiado Humano (tradução de Paulo Cezar de Souza). São Paulo: Companhia de Bolso, 2008, 
p. 32. 
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na quinta parte: Pela História Natural da Moral, aforismo 186 (NIETZSCHE 2002, 

p. 99): 

 

Aquilo que os filósofos chamam "fundamento da moral" e aquilo que 
pretendiam, não era, visto em verdadeira grandeza, mais que uma forma 
sapiente da boa fé na moral dominante, um novo meio de exprimir esta 
moral, portanto um estado de fato nos limites de uma moralidade 
determinada ou ainda, em última análise, uma espécie de negação, que 
uma tal moral pudesse ser concebida como problema; e em cada caso o 
contrário de um desânimo, de uma análise, de uma contestação, de uma 
vivissecção desta boa fé.  

 

Ainda, Nietzsche, no capítulo quinto deste mesmo escrito, intitulado 

“Contribuição à história natural da moral”, apresenta argumentações a respeito da 

justificativa utilizada pelos moralistas, as quais ele considera como pouco 

convincentes, meios obscuros para imposição da subserviência humana, explicações 

advindas dos ditames externos. Nas palavras de Nietzsche expostas em Humano, 

Demasiado Humano, capítulo 1, aforismo 99 (NIETZSCHE, 2000, p.46)., há 

indicação do poder coercitivo mediante o uso da moral: 

 

Só então pode ser preparado o terreno para toda moralidade, quando um 
indivíduo maior ou um indivíduo coletivo, como a sociedade, o Estado, 
submete os indivíduos, retirando-os de seu isolamento e os reunindo em 
associação. A moralidade é antecedida pela coerção, e ela mesma é ainda 
por algum tempo coerção, à qual a pessoa se acomoda para evitar o 
desprazer. Depois ela se torna costume, mais tarde obediência livre, e 
finalmente quase instinto: então como tudo o que há muito tempo é 
habitual e natural, acha-se ligada ao prazer – e se chama virtude.  

 

Essa forma coercitiva, apresentada pelo filósofo, de imposição social da 

moral, exercida pelas instituições sociais, vigorou porque os homens vêm sendo 

domesticados, são levados a se adaptar às regras, devem obediência social aos seus 

dominadores. Nesse sentido, a moral se volta para a formação de um tipo de 

homem, forjando historicamente a sua identidade, produzindo nele a fraqueza de 

vontade e subserviência, diante das exigências dos “tiranos” que vivem entre nós, 

os quais ditam as regras do jogo social e fazem prevalecer a valoração moral, 

valendo-se da culpa como uma forma de regular os comportamentos.  

A influência dos valores da moral, fundada nos ideais ascéticos, se 

consolidou na sociedade, predominando sobre a religião, a filosofia e mesmo a 

ciência. Especificamente na religião, a noção de Deus, de acordo com Nietzsche, 

reflete a exigência de uma moralidade que se correlaciona com um tipo de 
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relacionamento requerido entre Deus e o homem, num contexto de obediência e 

decorrente submissão. Esta visão do cristianismo recebeu forte influência 

doutrinária do apóstolo Paulo, judeu convertido a religião cristã, que propagou o 

evangelho, distorcendo, segundo Nietzsche, a mensagem originária de Cristo, 

conforme o escrito O Anticristo, aforismo XLII (NIETZSCHE, 1997, p. 37): 

 

(...) A “boa nova” foi seguida rente aos calcanhares pela “péssima nova”: a 
de Paulo. Paulo encarna exatamente o tipo oposto ao ‘portador da boa 
nova’; representa o gênio do ódio, a visão do ódio, a inexorável lógica do 
ódio. O que esse disangelista não ofereceu em sacrifício ao ódio! Acima 
de tudo, o Salvador: ele pregou-o em sua própria cruz. A vida, o exemplo, 
o ensinamento, a morte de Cristo, o significado e a lei de todo o 
Evangelho, nada disso restou após esse falsário, com seu ódio, ter 
reduzido tudo ao que lhe tivesse utilidade. Certamente não a realidade, 
certamente não a verdade histórica!... E uma vez mais o instinto sacerdotal 
do judeu perpetrou o mesmo grande crime contra a História, 
simplesmente extirpou o ontem e o anteontem do cristianismo e inventou 
sua própria história das origens do cristianismo. 

 

Desse modo, a mensagem paulina, para Nietzsche, atingiu os gentios e 

todos aqueles que acreditaram na salvação, mediante a negação da carne, em nome 

da vida no plano futuro, afirmando a moral dos escravos, em refutação da história 

e da cultura. A cosmovisão teológica superando a realidade, perspectiva de leitura 

de mundo pela qual a razão submeteu-se a fé, que prescreveu a abdicação dos 

desejos e sentimentos como uma condição imprescindível para se atingir a relação 

harmoniosa com Deus, no plano espiritual. 

Essa forma de compreender Deus e a moral, apresentada nesse contexto de 

discussão, está correlacionada ao modo de significação da moralidade, por via de 

uma interpretação teológica e valorativa sobre conceitos morais, dirigida aos 

confessos da fé, para o estabelecimento de uma posição de domínio. Portanto, há 

uma modelagem comportamental exercida pelo poder de persuasão destes 

religiosos, que expropria dos indivíduos, subservientes, a capacidade criativa na 

relação com o mundo físico, corrompendo a sua saúde fisiopsicológica, tanto que 

Nietzsche evidencia em Genealogia do Bem e Mal, Dissertação III, aforismo 22 

(NIETZSCHE, 2006, p. 60): “o sacerdote ascético corrompeu a saúde da alma em 

toda parte onde alcançou o poder”.  

Outrossim, os religiosos, na ótica de Nietzsche, são apresentados como 

aqueles que negam a própria natureza instintual, em nome de sua crença, 

utilizando-se do sentimento de culpa para disfarçar o ressentimento que carregam 
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consigo mesmo, reagindo de forma efetiva na condução de outras pessoas ao 

mesmo estado, de debilidade psicofisiológica. Neste sentido, não há indicações, na 

leitura nietzschiana, que a vida do religioso e seus ideais corresponderiam a uma 

forma de vida capaz de expressar liberdade e uma relação saudável entre o homem, 

a religião e a realidade, em busca de sentidos de plenitude para a vida.   

Diante do exposto, a moral cristã é evidenciada por Nietzsche como sendo 

uma falsa forma de compreender o mundo, que apresenta conceitos metafísicos 

para justificar seus postulados, conduzindo o homem à negação dos instintos de 

vida e a decadência. Logo, se o cristianismo se confirmou, dentro desse modo de 

operação valorativa, entrelaçou-se com a tradição e, por isso, seus postulados foram 

incorporados ao sistema social, sendo perpassados ao longo de gerações. Portanto, 

os valores da moralidade cristã, da moral de rebanho, tornaram-se eficientes 

reguladores da sociedade, de tal modo que se firmaram como capazes de operar 

para a estabilidade social e sua normatividade.  

Em contraposição à moral de rebanho, antinatural, do ideal ascético, há 

direcionamentos, na abordagem nietzschiana, para a necessidade de elevação da 

moral dos senhores, da aristocracia, respondente a saúde humana e afirmação da 

vida, perspectiva que se refere a transvaloração de todos os valores. Essa é uma 

leitura perspectivista, que presume a existência de outro caminho para o 

estabelecimento das relações do homem com a vida. 

Perante as discussões desenvolvidas, é preciso que ainda se exponha: na 

medida em que Nietzsche tece suas considerações críticas sobre a moral ocidental, 

apresenta outro sentido de interpretação ideal da moral. Logo, a crítica 

nietzschiana expõe a moral ocidental a um processo rigoroso de análise, de 

desconstrução, mediante a utilização do seu método de investigação filosófica, 

fundado na genealogia. Esta crítica acentuada não é sinônimo de refutação da ideia 

de moral, inclusive porque este filósofo postula a necessidade de elevação de novos 

valores para estruturação da vida em sociedade, no jogo de forças.  
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2- O CRISTIANISMO COMO PARADIGMA DA ANTINATUREZA: UMA 

ANÁLISE A PARTIR DO CAPÍTULO V DE CREPÚSCULO DOS ÍDOLOS 

 

Com base em Crepúsculo dos Ídolos, capítulo V: “A moral como 

antinatureza”, (NIETZSCHE, 2006, p. 26), desenvolveremos, a seguir, uma análise 

interpretativa sobre o cristianismo e a tipologia da moralidade antinatural, de 

acordo com Nietzsche. Então, iniciaremos a pretensa discussão com a exposição de 

um fragmento do referido texto: 

 

A Igreja primitiva lutou, como se sabe, contra os “inteligentes”, em favor 
dos “pobres de espírito”: como se poderia dela esperar uma guerra 
inteligente contra a paixão? — A Igreja combate a paixão com a extirpação 
em todo sentido: sua prática, sua “cura” é o castracionismo. Ela jamais 
pergunta: “Como espiritualizar, embelezar, divinizar um desejo?” — em 
todas as épocas, ao disciplinar, ela pôs a ênfase na erradicação (da 
sensualidade, do orgulho, da avidez de domínio, da cupidez, da ânsia de 
vingança). — Mas atacar as paixões pela raiz significa atacar a vida pela 
raiz: a prática da Igreja é hostil à vida [...]. 

 

A crítica nietzschiana sobre a moral, neste texto, dirige-se a religião cristã, 

mais especificamente sobre a igreja como instituição social, diante da elevação dos 

valores metafísicos, que foram incorporados na moralidade do homem ocidental. 

Tais valores foram utilizados pelos ascéticos do século XIX, para regular a 

sociedade, de modo a investir para que outras leituras da realidade não viessem a se 

sobressair, até porque questionamentos aos valores já estava em processamento, 

mediante movimentos históricos, anteriores, a exemplo do Renascimento. A 

regulação da sociedade confirmou-se como um forte mecanismo de consolidação 

da moralidade, tanto que, segundo Além do Bem e do Mal, na Quinta Parte: Pela 

história natural da moral, aforismo 199 (NIETZSCHE, 2002, p.112): 

 

O homem de rebanho, na Europa, mostra-se como única espécie 
autorizada, glorificando suas qualidades, graças às quais é domesticado, 
tratável e útil ao rebanho, e tendo estas como as únicas virtudes humanas, 
virtudes como a sociabilidade, benevolência, alteridade, aplicação, 
moderação, modéstia, indulgência, piedade. 

 

Para Nietzsche, o homem, seguidor da moral de rebanho, movido pelos 

ideais ascéticos, adequou-se aos costumes, a tradição, e, com isso, desenvolveu 

virtudes próprias do tipo correspondente ao bom homem, almejando a vida futura, 

eterna. Em busca de alcançar esse propósito, vem se sacrificando, mediante a 
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negação da carne, para elevação do espírito e obtenção da salvação. Nesse caminho, 

busca conter seus desejos, sentimentos, age contra sua natureza, afrontando seus 

instintos, de forma a castrar de suas vontades, seus impulsos e, neste sentido, 

mutila-se, nega as suas paixões, em nome da moral cristã.  

Por isso, em sua reflexão crítica, Nietzsche, ironicamente, apresenta sua 

indignação em relação a essa forma dualista de uso da racionalidade, que afeta a 

harmonia dos instintos, em nome da fé. Assim, considera que os valores do 

cristianismo agem em contraposição a ideia de vida plena, do plano terreno, 

prevalecendo o “castracionismo”, uma forma de declaração de guerra às paixões, 

subterfúgio dos fracos de vontade, que dominados pelos valores enganosos, tentam 

se anular, em nome de uma vida futura para a qual não se tem garantias de 

existência. Assim, a busca pelo aniquilamento das paixões e desejos, para 

simplesmente se precaver das consequências desagradáveis advindas da culpa, se 

revela como uma forma aguda de estupidez.  

Para o filósofo, os valores morais do cristianismo são considerados como 

refutáveis e correspondentes a moral antinatural. Nesse sentido, a tentativa de 

negação dos instintos designa um modo de operação do processo de inculcação da 

moral, para fins de dominação. De acordo ao descrito em Crepúsculo dos Ídolos, 

capítulo V, aforismo 5 (NIETZSCHE, 2006, p. 28 e 29), esse modo de operação 

responde a um tipo de vida, formam um tipo de sujeito:  

 

Disto se segue que também essa antinatureza de moral, que concebe Deus 
como antítese e condenação da vida, é apenas um juízo de valor da vida 
— de qual vida? de qual espécie de vida? — Já dei a resposta: da vida 
declinante, enfraquecida, cansada, condenada.  

  

Segundo Nietzsche, a valoração da moral antinatural, com base nos valores 

cristãos, desarmoniza a organicidade do corpo, a naturalidade instintual humana, 

pois no escrito O Anticristo, aforismo V (NIETZSCHE, 1997, p. 6): “travou uma 

guerra de morte contra este tipo de homem superior, anatematizou todos os 

instintos mais profundos desse tipo, destilou seus conceitos de mal e de maldade 

personificada a partir desses instintos”. Com isso, há condenação das paixões, busca 

pela extirpação dos instintos e sentidos, perspectiva que exige o perecimento, a 

negação da sensibilidade, uma afronta à natureza humana. 
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Sendo a moral antinatural, produz a castração do corpo, dos sentidos 

humanos, desfavorece o uso da razão, se volta contra a vida, pauta-se no plano 

imaterial, transcendente, que se constitui em uma idealidade inexistente. Essa 

perspectiva de análise é confirmada e ampliada no aforismo XV de O Anticristo 

(NIETZSCHE, 1997, p 13):  

 

No cristianismo, nem a moral nem a religião têm qualquer ponto de 
contado com a realidade. São oferecidas causas puramente imaginárias 
(“Deus”, “alma”, “eu”, “espírito”, “livre arbítrio” – ou mesmo o “não-
livre”) e efeitos puramente imaginários (“pecado”, “salvação”, “graça”, 
“punição”, “remissão dos pecados”). Um intercurso entre seres imaginários 
(“Deus”, “espíritos”, “almas”); uma história natural imaginária 
(antropocêntrica; uma negação total do conceito de causas naturais); uma 
psicologia imaginária (mal-entendidos sobre si, interpretações 
equivocadas de sentimentos gerais agradáveis ou desagradáveis [...]. 

 

Portanto, quase toda moral que até agora foi ensinada, venerada e pregada, 

volta-se diretamente contra os instintos da vida, causando decadência, 

degenerescência. Na ótica de Nietzsche, os conceitos metafísicos se elevaram como 

verdades, porém são imaginários, não respondem à construção de argumentos 

lógicos e próprios da racionalidade afirmativa, do plano real, e, sim, funcionam 

para a efetivação da negação da vontade, tendo em vista o cumprimento dos 

deveres morais e religiosos, que agradam a divindade, em nome da fé.  

Nesse sentido, de acordo com Nietzsche, houve uma construção da 

representação de Deus que se firmou no plano imaginário, segundo a qual a 

efetivação da relação harmônica com o homem apenas pode ser concebida por meio 

da obediência aos princípios valorativos da moralidade. Do contrário, o homem 

perderia a comunhão espiritual e viveria com sentimento de culpa, perante a 

infração dos valores. Essa lógica operativa se fez eficiente, reverberando para as 

práticas sociais, na realidade. Assim, as interpretações para as coisas do mundo, em 

geral, estão fundadas em marcos regulatórios da moralidade cristã, os quais se 

sustentam em princípios metafísicos, que colocam a vida em cisão com a própria 

natureza humana. 

A tentativa de negação instintual é considerada uma reação proveniente 

daqueles que se julgam fortes e, por isso, lutam para aniquilar seus desejos, todavia 

os supostamente fortes, são na verdade, apresentados como fracos de vontade, pois 

não conseguem por si mesmos impor limites aos seus afetos; buscam efetivar 

controle sobre seus instintos, mediante a negação da carne.  
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Neste intuito, com base nas considerações de Nietzsche, o indivíduo 

manifesta uma vontade sobre algo que na verdade não lhe pertence, porque não 

foi construído no plano interpretativo por ele mesmo. Sendo, assim, os valores que 

o indivíduo credibiliza e considera como sendo seus, são, na verdade, originados 

por via da transmissão, dentro de uma relação verticalizada, com base na 

heteronomia.   

Por conta disso, o indivíduo não é considerado como capaz de produzir 

por si mesmo juízos de valor, uma vez que está subjugado à normas externas, por 

meio das quais designa uma configuração única, linear e limitada da vida, para 

responder aos reclames da convencionalidade. Diante disso, com base nas 

considerações de Nietzsche, como o homem pode sustentar essa carga de conteúdos 

morais, na sua estrutura física e psicológica, diante das pressões internas que isso 

provoca, as quais desorganizam o próprio organismo, causando o seu adoecimento?  

Para Nietzsche essa sobrecarga não é suportada de forma passiva, pois o 

indivíduo, para suportá-la, enfrenta conflitos internos, os quais manifestam-se 

como forças reativas, por meio das quais os próprios instintos se rebelam, voltam-

se contra ele, e por isso, a culpa, as penitências se apresentam como sentimentos 

decorrentes da frustação, funcionando para efetivação do processo de 

domesticação do homem, justificada pelas regras religiosas. Então, o organismo, 

que vive os conflitos, decorrentes desse movimento de negação instintual, se 

ressente pelos sentimentos e desejos reprimidos e, por isso, busca se autopunir, 

como mecanismo regulatório para refrear os desejos e sentimentos. 

Desse modo, nos fracos, a sexualidade não é compreendida como um 

processo inerente à vida, sendo relacionada à natureza pecaminosa, devendo ser 

combatida para elevação do espírito. Perante o exposto, a moral antinatural conduz 

os indivíduos a hostilidade e tentativa de aniquilação das diferentes formas de 

sentir os desejos, visando a “pureza de espírito”.  

Portanto, a moral cristã vem postulando-se como um “paradigma” da 

antinatureza, na perspectiva de Nietzsche, que vem corrompendo, desvirtuando o 

homem da sua condição humana, natural, dirigida para a afirmação da vida plena, 

saudável, em nome de conceitos religiosos, morais, que se fizeram verdade, foram 

desencaminhadas por este modelo de moralidade.  
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Para ampliação da discussão sobre moral, como paradigma da antinatureza, 

apresentamos um trecho do aforismo XXVII, de O Anticristo (NIETZSCHE, 1997, 

p. 24), onde está descrito a seguinte consideração sobre a relação entre Cristianismo 

e moral antinatural: 

 

O cristianismo se desenvolveu a partir de um solo tão corrupto que nele 
todo o natural, todo valor natural, toda realidade se opunha aos instintos 
mais profundos da classe dominante – surgiu como uma espécie de guerra 
de morte contra a realidade, e como tal nunca foi superada.  

 

Na citada consideração nietzschiana, notamos a apresentação da relação 

entre o desenvolvimento da religião cristã com a fuga da realidade, uma tentativa 

de negar o gozo da vida no plano terreno, em nome da fé, em contraposição dos 

valores nobres, questão que é entendida como uma guerra contra a realidade. 

Ainda, de acordo o aforismo XXXIX (NIETZSCHE, 1997, p.34), desse mesmo 

escrito, há um desvirtuamento dessa religião, tomando por referências suas origens: 

 

Farei uma pequena regressão para explicar a autêntica história do 
cristianismo. – A própria palavra “cristianismo” é um mal-entendido – no 
fundo só existiu um cristão, e ele morreu na cruz. O “Evangelho” morreu 
na cruz.  

 

Essa perspectiva de análise nietzschiana expõe uma crítica em relação as 

alterações de sentidos realizadas pelos religiosos sobre o evangelho pregado por 

Jesus Cristo. Com base nessa mensagem, supostamente enviesada, o cristianismo se 

firmou como religião de base do mundo ocidental, difundindo ideias que se 

distanciavam da essência do evangelho. Por isso, não passaria de um “mal 

entendido”, algo que ascendeu sem razões plausíveis para tanto, sendo levada em 

consideração social pelos fracos de vontade, por via de mecanismos de persuasão. 

No capítulo XLVII de O Anticristo (NIETZSCHE, 1997, p.43), comenta sobre a 

falta da relação entre a religião cristã e a realidade: 

 

Uma religião como o cristianismo, que não possui um único ponto de 
contato com a realidade, que se esfacela no momento em que a realidade 
impõe seus direitos, inevitavelmente será a inimiga mortal da “sabedoria 
deste mundo”, ou seja, da ciência – nomeará bom tudo que serve para 
envenenar, caluniar e depreciar toda disciplina intelectual, toda lucidez e 
retidão em matéria de consciência intelectual, toda frieza nobre e 
liberdade de espírito. 
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Diante do exposto, confirma-se, assim, que de acordo a Nietzsche o 

cristianismo pode ser entendido como um paradigma da antinatureza, causador da 

degenerescência e decadência do homem ocidental. Em virtude desse sistema de 

crenças, a valoração da moral apresenta-se como coercitiva, tanto que se postula 

como sendo uma verdade universal.  

Sendo uma verdade absoluta, enganosa e refutável, segundo Nietzsche, a 

moral antinatural precisa ser suplantada; em lugar dela deve-se firmar a moral 

natural, sadia, que segundo o aforismo 5, do capítulo 4, de Crepúsculo dos Ídolos 

(NIETZSCHE, 2006, p. 28), é assim apresentada:  

 

Darei formulação a um princípio. Todo naturalismo na moral, ou seja, 
toda moral sadia, é dominado por um instinto da vida — algum 
mandamento da vida é preenchido por determinado cânon de “deves” e 
“não deves”, algum impedimento e hostilidade no caminho da vida é 
assim afastado. 

 

Diante do exposto, a perspectiva de Nietzsche sobre a moralidade cristã 

apresenta-se como um importante diagnóstico histórico e cultural da sociedade 

ocidental, para a avaliação do próprio sistema de crenças, inclusive em nossos dias. 

Tal perspectiva aponta para a afirmação de outro tipo de moralidade, que deve 

responder aos valores de uma vida grandiosa e exuberante, no plano terreno. Sendo 

assim, a moralidade é reconsiderada, na ótica desse filósofo, para um outro patamar 

de discussão, que se firma na ideia de valorização dos instintos de vida.  

 

 

CONCLUSÃO 

 

No percurso desse escrito, discorremos sobre a moral no cristianismo como 

paradigma da antinatureza, de acordo a Nietzsche, considerando a preponderância 

destes valores morais sobre a forma de vida do homem ocidental. Nesta intenção 

de análise, discutimos sobre a moralidade, de modo que expusemos a necessidade 

de estabelecimento da relação entre a moral com a história, de acordo com a 

abordagem nietzschiana. Em sequência, analisamos fragmentos do aforismo 1, do 

capítulo 5, de Crepúsculo dos Ídolos, sobre “A Moral como Antinatureza”, parte na 

qual investimos em uma interpretação contextualizada, relacionada a tipificação 

da moralidade antinatural com a degenerescência instintual.  
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Assim, na perspectiva de Nietzsche, a moralidade cristã sustenta a 

formação do pensamento e as práticas sociais do homem ocidental; se constitui 

como principal base da tipificação da antinatureza humana, podendo ser entendido 

como um paradigma por designar um sistema de regras e regulamentos sociais, 

como modelo e padrão a ser seguido, de forma universal.  

De acordo com o exposto, a valoração dos conceitos bom e mal 

corresponde a uma lógica que estrutura o pensamento humano; o sistema de 

crenças que subjaz aos valores está fundado na compreensão metafísica de mundo, 

como se pode perceber no cristianismo. Com base nessa compreensão valorativa, o 

indivíduo passou a atribuir direcionamentos interpretativos unilaterais, lineares e 

resultados práticos para a vida, prescindindo da criticidade.  

Assim, Nietzsche desenvolveu uma acentuada crítica sobre a moralidade, 

diante da predominância de valores que se elevaram na sociedade ocidental, os 

quais passaram a designar uma determinada forma de conceber a vida e o próprio 

homem, principalmente em decorrência dos princípios da religião cristã. Neste 

sentido, concordamos com Feiler (2011, p. 15), em relação a crítica de Nietzsche ao 

cristianismo: “desconstrói tudo aquilo que na cultura ocidental, como é o caso da 

moral e da religião, constitui, segundo ele, um entrave ao desenvolvimento deste 

ideal de afirmação da vida [...].  

Perante as considerações tecidas, entendemos que a discussão sobre a 

moralidade cristã, de acordo a Nietzsche, vem contribuindo para a compreensão da 

vida no mundo ocidental, e também, se projeta como um importante mecanismo 

de análise e avaliação do próprio cristianismo, seja para afirmação dos seus legados 

no campo teológico-filosófico, jurídico e educacional, por exemplo, ou para 

revisão de concepções e práticas obsoletas. 

Após a apresentação das principais considerações expostas neste escrito, 

acrescentamos a esta discussão uma reflexão sobre a real prevalência dos valores 

cristãos na sociedade atual, diante de tensões sociais provocadas no campo da 

discussão da moralidade, causada pela introdução de outros valores, emergentes, os 

quais vêm ganhando corpo e sentido nos discursos e práticas sociais. Esse 

tensionamento coloca em questionamento a cristalização, homogeneidade e 

proeminência dos valores cristãos sobre a moralidade em nossos dias. 

https://pt.wiktionary.org/wiki/regra
https://pt.wiktionary.org/wiki/regulamento
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Embora haja tensionamentos entre os valores tradicionais e os emergentes, 

consideramos que, o núcleo estruturante da moralidade, com base no cristianismo, 

persiste, não cede lugar aos novos elementos que vão se aproximando dele, em 

tentativa de suplantação de valores. Nos embates, entre os valores tradicionais e os 

novos, que querem se firmar, há conduções reativas que dispersam a possibilidade 

do movimento de fluidez entre as forças, gerando negação da vida, 

degenerescência, que se traduz como condição de debilidade fisiopsicológica 

instintual dos indivíduos, de modo a afetar o corpo social, que demonstra estar 

desgastado, enfraquecido, doente.  

Ainda, nestas considerações conclusivas, expomos outra questão para a 

reflexão, tendo em vista a pretensa continuidade dessa pesquisa, a saber: 

Considerando que, a verdade não pode ser dogmatizada, estereotipada, na 

perspectiva científica-filosófica, como podemos explicar as contribuições da 

moralidade cristã, como um paradigma, diante dos importantes e diversos legados 

que foram construídos na sociedade ocidental, ao longo dos tempos históricos, 

como se pode perceber na produção do conhecimento do campo teológico-

filosófico-artístico?  

Diante dessa questão, há de se considerar a necessidade de ampliação dos 

olhares sobre a moralidade cristã e, neste sentido, projetamos a continuidade desse 

estudo, com base em fontes históricas, contribuições conceituais de comentadores 

sobre a questão, não prescindindo dos escritos nietzschianos.  
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BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE O DELINEAMENTO DO TRÁGICO 
NA FILOSOFIA DO JOVEM NIETZSCHE 

  
 

Rogério Giovani 
 
 
Resumo  
Propomos algumas breves considerações sobre a questão do trágico no pensamento 
de Nietzsche. Tentaremos abordar, também de forma breve, o tema do trágico e o 
espaço que ele ocupa, na filosofia do jovem Nietzsche.  Procuraremos destacar o 
reconhecimento que se dá muito em função de uma inovadora interpretação de 
Nietzsche sobre a Grécia e, consequentemente, sobre a existência humana, 
sobretudo quando esta se empenha em desvelar as suas efemeridades. Não 
poderíamos deixar de fazer, também, alguns comentários sobre os inúmeros 
ataques tanto à obra, quanto ao próprio Nietzsche se dão, sobretudo, por ela 
apresentar três aspectos significativos. O primeiro aponta a sua interpretação sobre 
a tragédia grega, que se distingui por completo das até então apresentadas. O 
segundo é o seu frontal ataque à ciência, também da época, aqui representada pela 
filologia. A terceira e, mais ousada, diz respeito à proposta de reconstrução da 
cultura alemã tomando como nova fundação a música de Richard Wagner.   
 
Palavras-chave: Trágico, Música, Filosofia, Existência, Grécia. 
 
 
 
INTRODUÇÃO  

 

O tema do trágico ocupa, na filosofia do jovem Nietzsche, um lugar de 

reconhecido destaque em todo conjunto de sua obra. Esse reconhecimento se dá 

muito em função de uma inovadora interpretação de Nietzsche sobre a Grécia e, 

consequentemente, sobre a existência humana. Diante disso, convém destacar que 

o tema do trágico já sofreu inúmeras abordagens filosóficas ao longo da história 

da filosofia. Há inúmeros registros de enunciados filosóficos que vão desde 

Górgias, Platão e Aristóteles até o romantismo alemão com Lessing, Schiller, 

Goethe, Winckelmann, Schopenhauer e muitos outros. No entanto, dentre todas 

as abordagens a que mais, digamos assim, se instalou no horizonte filosófico foi a 

de Aristóteles em sua Poética.   

                                                         

 Dedico este artigo aos meus grandes colegas de grupo de estudos Nietzsche da Unisinos: Renata 
Adrian e Adriano Geraldo, pelo apoio incondicional e compreensão e à minha esposa Hemilly pela 
sólida estrutura e amor.  
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A filosofia que o jovem Nietzsche formula sobre o tema do trágico se 

apresenta como contundente opositora destas abordagens, mas em especial, isso 

devido à hegemonia adquirida pelo tempo da abordagem aristotélica, chegando, 

com isso, até mesmo a ser acusado por Willamowitz- Möllendorf de desvalorizá-la. 

Diante disso, a filosofia de Nietzsche é a que mais nos suscita interesse por 

empenhar-se em desvelar as intempéries da essência da existência humana segundo 

uma natureza puramente trágica. Diferentemente, por exemplo das formulações 

Aristotélicas e Schopenhauerianas que prescrevem restrição, purificação e 

pessimismo diante da efemeridade da vida.    

 É no período dos escritos considerados de sua juventude, ainda permeados 

por um misto de filologia e filosofia, período esse compreendido entre os anos de 

1864 á 1879 onde tanto quanto estudante, maior registro da presença da filologia e 

depois enquanto professor de filologia clássica na Universidade da Basiléia, 

período que registra maior, digamos assim, apreço pela filosofia que Nietzsche se 

empenha, em meio à inúmeras conferências, em demonstrar sua grande estima pela 

tragédia e pela filosofia, fazendo com que ele se candidate, que será recusado, à 

uma cátedra de filosofia que havia ficado vaga. 

Como resultado dessa estima, Nietzsche apresenta para a comunidade 

acadêmica e depois para a “Europa” sua obra: O Nascimento da tragédia e alguns 

escritos que, digamos, irá prefacia-la, como: A visão dionisíaca do mundo, O Drama 

musical grego, Sócrates e a tragédia e mais um grande número de escritos não 

publicados e outros tantos póstumos. Mas é com O Nascimento da tragédia, no 

entanto, que Nietzsche inaugura o que definimos como nossa hipótese, ou seja, a 

concepção do trágico. Concepção essa que irá abalar os pilares da comunidade 

acadêmica e cultural na época de sua publicação. 

Os inúmeros ataques tanto à obra, quanto ao próprio Nietzsche se dão, 

sobretudo, por ela apresentar três aspectos significativos. O primeiro aponta a sua 

interpretação sobre a tragédia grega, que se distingui por completo das até então 

apresentadas. O segundo é o seu frontal ataque à ciência, também da época, aqui 

representada pela filologia. A terceira e, mais ousada, diz respeito à proposta de 

reconstrução da cultura alemã tomando como nova fundação a música de Richard 

Wagner.   
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1- A CONCEPÇÃO DO TRÁGICO EM NIETZSCHE.  

  

 A concepção do trágico no pensamento de Nietzsche ocupa um lugar 

de reconhecido destaque no conjunto de sua obra, muito em virtude do que ela 

comporta devido ao horizonte de propósitos nela manifestado, a saber, o trágico 

para Nietzsche trata da condição de possibilidade de afirmação da vida em 

quaisquer circunstâncias. Em linhas gerais, o trágico é um modo de pensamento 

plenamente eficiente em assumir e, consequentemente, afirmar a totalidade da 

existência. Não nos importa se o delineamento do trágico feito por Nietzsche é 

correto ou não, sobretudo se seguimos a tradição que é mais, digamos assim 

receptiva á concepção dialética e cristã, veremos que há inúmeros problemas na 

concepção nietzschiana do trágico. Mas aqui o que nos interessa é o fato dele 

representar no trágico a maneira como concebe a filosofia, a maneira como concebe 

a tragédia grega, e mais, como o trágico pode representar a verdadeira realidade da 

natureza humana. Esta representação da natureza humana, em Nietzsche é 

essencialmente Dionísio. O Deus impetuoso que consegue transitar por todas as 

vertentes da alma e, assim, revelar a expressão mais profunda de sua força 

afirmando tudo aquilo que aparece, até mesmo o mais árduo sofrimento e, ao 

mesmo tempo permitindo que tudo apareça para ser efetivamente afirmado.  Para 

Nietzsche, a essência do trágico, nada mais é, segundo Deleuze, “que a afirmação 

múltipla ou pluralista”1 da vida. 

  

1.1- Conjuntura – transformações na “visão de mundo”. 

 

Esta temática, passa a ocupá-lo com maior intensidade ainda muito cedo, 

entre os anos de 1864 e 1869. Neste período Nietzsche desfruta de alguns 

acontecimentos que proporcionaram uma considerável intensidade no seu interesse 

pelo estudo da tragédia. Ainda, na condição de estudante, passa a ter um contato 

mais próximo com seu orientador, Friedrich Ritschl, em 1865/1866, nesse interim tem 

contato com a obra de Arthur Schopenhauer, 1865 e, por fim, em 1868, agora como 

acadêmico tem o seu primeiro encontro com Richard Wagner, encontro esse que 

                                                         

1 DELEUZE. 2001. p:28 
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promoverá substancias desdobramentos na sua filosofia, já que o tema central que 

orientará os encontros será a tragédia. 

Além disso, há um outro fator que contribui para o aprofundamento no 

estudo sobre a tragédia. A sua condição funcional exercida na Basiléia. Nietzsche é 

convidado para lecionar, torna-se, com isso, professor de Filologia clássica. Esta 

nova condição passa a lhe exigir o cumprimento de uma carga horária que era 

utilizada em cursos ministrado no Pädagogium, que era um curso “localizado” 

entre os seis anos do ginásio e a universidade. Tudo isso reunido ofereceu 

condições mais que suficientes para Nietzsche desenvolver suas preleções que 

circunscreviam, como escritos preparatórios, ao tema da tragédia, ao tema do 

trágico conduzindo-o até a sua primeira obra: O nascimento da tragédia. 

Nosso intuito com essa breve contextualização é, além de destacar a 

relevância do tema do trágico, do tema da tragédia, no âmbito do pensamento 

filosófico de Nietzsche é de, apesar de promover um salto temporal em relação a 

cronologia de suas obras, reforçar a sua auto-definição, como filósofo trágico que 

ocorrerá somente no §3 de Ecce Homo. 

 

 

2- O PROBLEMA GREGO E SUA REVERBERAÇÃO ALEMÃ. 

  

Dito isso, façamos uma breve digressão histórica para analisarmos as 

primeiras formulações do trágico enquanto problema filosófico. É em Górgias que 

se constituem as primeiras reflexões sobre o trágico, onde a tragédia irá conceber 

um paradigma do poder de convencimento do lógos retórico e, sobretudo, 

possibilitará o estabelecimento do conflito e contraste entre as coisas onde tanto o 

lógos quanto a arte irão adquirir um profundo significado que irromperá à luz da 

consciência filosófica. Esse paradigma, posteriormente, marcado no pensamento de 

Platão, encontra ressonância na poesia, haja vista toda a discussão proposta por ele 

sobretudo, no livro III da República, tomando-a como uma espécie de afetividade 

inferior, tornando-a submissa, o que lhe conferirá o dever de ser subordinada à 

filosofia, por meio do conhecimento filosófico da dialética.  

É em Aristóteles, através de sua poética, que o trágico e a tragédia 

encontram uma formulação mais bem definida. O objetivo da tragédia passa a ser 
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a representação do trágico, que se apresenta como uma excitação das paixões do 

pavor, do medo e da compaixão, o ponto central é a crítica ao conceito de catarse, 

onde ela, a catarse, será assumida como a sua purificação, digamos de todas 

intempéries da vida. Em função de pouca expressividade acerca de melhores 

definições e, consequentemente, aplicações a concepção aristotélica encontrará ecos 

e, com isso, conseguirá manter-se como referência, sobretudo por preconizar uma 

espécie de manual que ditará regras, normas, condutas para o bom “dramaturgo” 

por muitos séculos, onde somente no final do século XV e início do XVI, com a 

publicação de novas traduções da poética é que a discussão sobre o tema volta a 

ganhar relevância.  

As ressonâncias deste novo debate acerca da tragédia, ganham já no século 

XVII alguns autores como Corneille e Racine. Mas é somente no século XIX que a 

cultura alemã promove uma formulação filosófica e, para isso, conta com a 

participação de autores como: Schelling, Hegel, Hördelin, e mais precisamente, de 

Schopenhauer e Nietzsche. 

 

 

3- O CENÁRIO INTELECTUAL DA ALEMANHA. 

 

Segundo Safranski, há, no cenário intelectual da Alemanha, uma 

atmosfera pessimista. Essa atmosfera é regida pela preocupação com o problema do 

trágico. Onde esse problema realçado pela literatura romântica, constitui uma 

espécie de fascinação pelo terrível, um poder de atração profundamente marcado 

pelo diagnóstico do terrível, por uma estética do horror e de uma interpretação 

pessimista da realidade. Temos em Schiller um reconhecido representante dessa 

vertente, onde suas discussões sobre o papel da arte e da literatura acabam 

merecendo um destaque especial na libertação do homem dissimulando a barbárie 

que lhe é inerente. 

As ressonâncias de todo esse estado de questões vão influenciar tanto 

Schopenhauer quanto Nietzsche. Eles se comprometem com dois problemas 

filosóficos que estão profundamente vinculados entre si e o cenário alemão, a 

saber, o trágico e o pessimismo. O pessimismo que terá em Schopenhauer o seu 
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maior expoente irá discutir o problema do sentido da vida, ou seja, o esforço 

filosófico empreendido é para tentar buscar uma justificação na existência. 

Acerca disso, o pensamento de Nietzsche, sobretudo o de sua juventude, 

irá se tornar um dos principais paradigmas desse novo modo de proceder filosófico 

assumindo como horizonte, o trágico. Apesar dessa disposição que se revela na obra: 

O Nascimento da tragédia, Nietzsche se rende ao reconhecer, anteriormente, ter-se 

sucumbido diante dos encantamentos dessa “fada maligna” que foi o romantismo, 

muito embora esse sucumbir não seja tal como o que acometeu Schopenhauer e 

Wagner. A filiação romântica de Nietzsche ocorre, somente, no âmbito de um 

determinado romantismo, até então denominado, o primeiro romantismo. Logo 

em seguida e de posse de todo arsenal reunido em função do entendimento sobre 

o próprio romantismo, que para alguns comentadores lhe serve como base de 

operações, e, sobretudo, da oposição constituída entre Apolo e Dionísio, um dos 

núcleos temáticos do Nascimento da tragédia, Nietzsche vai além e, com isso, inicia 

seu repertório de ataques ao romantismo tardio. Que, segundo ele, não contribui, 

em nada, para uma visão estética do mundo. 

 

 

4- ESTADO DA QUESTÃO: O NASCIMENTO DA TRAGÉDIA. 

 

De fato, uma obra como esta, constituída em condições não muito comuns 

jamais poderia ter sido outra coisa senão adjetivada de estranha, difícil, frustrada, 

brilhante, mas profundamente desiquilibrada. Uma obra que surge e ao surgir 

insurge contra a sua cultura, contra aquele movimento que buscava a todo custo 

reorganizar os rumos culturais da Alemanha, colocando em dúvida, dentre outros 

problemas, tanto o problema grego quanto o problema que revestia o espírito 

alemão, a cultura, alemã. 

O Nascimento da tragédia, envolverá, como plano de fundo, os 

comentários críticos desferidos, principalmente, por Ulrich von Wilamowitz-

Möllendorf, a propósito da receptividade da obra na Alemanha, que dentre outros 

ataques afirma que Nietzsche não se apresenta como “pesquisador científico”, na 

verdade o tom da crítica é mais ácido, ele não tem dúvidas que está diante de um 

texto de filologia clássica e, por isso, justifica a sua indignação. Mas também, critica 
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o método adotado por Nietzsche, ou melhor, segundo o próprio Wilamowitz-

Möllendorf, a falta de método, que para ele é imperdoável, sobretudo em um 

docente universitário que leciona a disciplina de filologia, assim, tratará segundo 

Losurdo, “uma série de questões importantíssimas de história da literatura grega, 

mais como um “professor sonhador” do que como um autêntico “pesquisador 

cientista”2, além de questionar, contundentemente, o apoio buscado, em “opiniões” 

chanceladas, por Richard Wagner. Mas dentre esses pontos, há um outro que 

gostaria de destacar. A obra: O nascimento da tragédia é uma obra que apresenta os 

resultados de um profundo estudo sobre a antiguidade clássica. Este estudo, diga-

se de passagem, habilita Nietzsche a promover uma nova interpretação sobre os 

gregos, sobre a cultura grega e, sobretudo, sobre a concepção do trágico. Os efeitos 

desta nova interpretação reverberam afrontando a estilística da época, toda ela 

permeada de uma indumentária douta, academicista. O Nascimento da tragédia se 

apresenta com uma proposta estilística diferente. Explora a metáfora e o 

argumento discursivo, sem falar do uso, em alguns momentos, de um tom irônico 

e humorístico. Além disso, ele inova ao apostar em uma abordagem hibrida, 

distinta e, por que não, ambiciosa, que o permite abrir mão de uma abordagem 

única, que privilegia o escrutínio de um único tema. 

Todo esse envolvimento estilístico que alimenta a pretensão de relatar e 

iluminar, muito mais do que, simplesmente, explicar, as origens da tradição da 

cultura ocidental cardinalmente orientada pela cultura clássica, mas, 

principalmente pela tragédia clássica tem como objetivo propor a recriação, na 

Alemanha, das condições que impulsionaram o florescimento de sua cultura 

tornando-a singularmente rica e próspera.  

 

   

5- O PREFÁCIO OU POSFÁCIO: TENTATIVA DE AUTOCRITICA.  

 

Proponho como ponto de partida para a nossa análise alguns parágrafos 

do prefácio ou posfácio, como queiram, da Tentativa de autocrítica de 1886. 

Começaremos pelo §2, onde Nietzsche reconhece que na sua juventude deu início 

                                                         

2  Cf. LOSURDO. 2009. P:21. 
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a um novo e grandioso problema que se desdobra em duas chaves densamente 

tensionadas. A primeira é de questionar a ciência. A segunda   é, de se voltar contra 

os, digamos, ideais da juventude de sua época, todos eles fundamentados nos 

propósitos do movimento pré-romântico alemão denominado Sturn ung Drang 

(tempestade e ímpeto). 

Ao reconhecer a grandiosidade de seu intento em problematizar a ciência, 

ele acaba reconhecendo, indireta e ironicamente, o tom da crítica desferida a ele e 

a sua obra há época, muito embora, diga-se de passagem, não concordasse com ela. 

A obra de fato não poderia ter sido melhor recepcionada, isto por quê? Ora, como 

ele bem assevera, a obra de seu debute acadêmico, que inaugura a sua trajetória 

acadêmica tem como fundamento “puras vivências próprias prematuras e 

demasiado verdes”, e que ousadamente deslocava o problema da ciência no terreno 

da arte. Já que, segundo ele, “o problema da ciência não pode ser reconhecido no 

terreno da ciência”.  

Não resta dúvida. O Nascimento da tragédia ultrapassa o seu tempo e, mais, 

ao promover esse ultrapassamento exige um novo tipo de público. Um público que 

coadune as características de um tipo de artista que dispõe das “capacidades 

analíticas e retrospectivas”. Características raras de serem encontradas e, que talvez, 

nem mereçam o esforço de colocar-se à busca. Mas que seriam substanciais para o 

entendimento da proposta Nietzschiana de sua juventude que tem em sua base uma 

metafísica de artista que articula bem, tanto as inovações psicológicas quanto os 

segredos de artistas e, com isso, promove uma conversa um pouco mais intima, 

segundo Nietzsche, com o grande artista Richard Wagner para, com isso, reunir 

condições e, assim, poder seguir a diante e – ver a ciência com a óptica do artista, mas 

a arte, com a da vida3. 

Dito isso, daremos um passo atrás com o fino propósito em mapear a 

questão central que orientará Nietzsche e, também, a nossa interpretação. No §1 é 

necessário destacarmos o grande feito de Nietzsche que é o de proferir a seguinte 

pergunta, por que os gregos, precisamente os gregos, a “espécie mais bem-sucedida 

dos homens existente até o momento”, tiveram necessidade da tragédia, do horrível 

e monstruoso que revela a tragédia. Essa pergunta se apresenta, neste momento, 

                                                         

3 NIETZSCHE. NT. §2. p.15.  
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como basilar para o estabelecimento da crítica de Nietzsche. Ela tem extensões que 

vão além é verdade da simples questão de uma constatada interpretação equivocada 

sobre os gregos que orientará os rumos do movimento romântico. Esse equívoco é, 

sobretudo, dado a presença prescritiva da interpretação de Aristóteles acerca da 

tragédia e, consequentemente do trágico.  

 

 

6- A FISIOLOGIA DA MÚSICA EM NIETZSCHE: UM SIMPLES ESBOÇO.  

 

Aqui faço algumas observações sobre o tão importante e estratégico para a 

obra: O Nascimento da tragédia e, consequentemente para o pensamento filosófico 

de Nietzsche, é a música.  Nela há um desenvolvimento mais elaborado por parte 

de Nietzsche sobre a finalidade da tragédia, ou segundo Roberto Machado, “a 

verdadeira tragédia musical”4.  

Nietzsche não mediu esforços para deixar claro que a música sempre teve 

um lugar de destaque em seu pensamento filosófico. Talvez a música seja o seu 

pensamento filosófico. Ou melhor, a filosofia de Nietzsche não seja nada além de 

música e, assim, o mundo, o verdadeiro mundo possa ser melhor interpretado. Em 

uma passagem bem instrutiva a esse respeito, Nietzsche escreve, “(...) – Nossa música 

foi até agora tão grande, tão boa: nada foi impossível nela! Que mostre, então, que 

é possível sentir ao mesmo tempo essas três coisas: elevação, luz profunda e quente, 

e a volúpia da suprema coerência!”5  

O destaque dado a grandiosidade da música é uma marca indelével de 

Nietzsche que aflora a sua inclinação para a música em cada aforismo escrito, que 

deixa expressar tanto no seu pensamento, quanto na sua vida que a música se 

posicionou sempre como o cerne de todo seu filosofar. Muito embora haja um 

consenso sobre esta hipótese até mesmo entre os seus comentadores, encontramos 

mais evidências sobre isso em sua biografia do que em seus textos filosóficos e 

poéticos. No entanto, cumpre aqui sermos, digamos, um pouco mais claro. O que 

pretendemos é apresentar que apesar de toda essa predileção pela música, Nietzsche 

não deixou de apreciar as outras formas de arte. Dentre todas elas a forma de arte 

                                                         

4 MACHADO. 206.p.235. 
5 NIETZSCHE. A. §461. p. 237.  
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que, também o irá atrair é a arte visual, e para nos certificarmos disso basta-nos 

percorrer com escrutínio a sua primeira obra: O Nascimento da tragédia. Onde nela 

encontraremos inúmeras passagens com referência a pintura, a arquitetura, ao 

teatro, a dança e a poesia. Mas se quisermos avançar um pouco mais, veremos que 

há evidências sobre estas artes também em outras obras, incluindo as obras 

publicadas em outras fases de seu pensamento e, inclusive, nos seus fragmentos 

póstumos.  

Essa atração se dava, dentre outras coisas, por Nietzsche entender que a 

música não se bastava por si mesma, que ela não reunia condições de ser pensada 

em si. Por conseguinte, ele tinha clareza que a música não poderia se constituir em 

um domínio autônomo e independente. Ou seja, ela precisava de uma referência, 

precisava de uma oposição para que ela pudesse seguir á diante se constituindo.  

Assim entendemos que deve haver uma distinção bem clara do privilégio 

concedido à música por Nietzsche em detrimento ás outras artes, mas também, isso 

não significa dizer que ele nutria desprezo pelas outras artes. 

O fato é que não há motivação histórico – filosófica que possa comprovar 

a disposição postulada por Nietzsche para a música e, tão pouco, para a sua 

filosofia. Assim, a sua posição assumida irá contrariar toda a tradição filosófica 

que se utilizará da música como sendo um valioso objeto de reflexão estética e 

filosófica. A música para Nietzsche pode ser definida em duas vertentes, a primeira: 

“uma arte não figurada.”6  E a segunda, “como sendo uma arte totalmente 

desprovida de palavras, quer dizer, a música não é nem visível, nem conceitual.”7 

Diante destas duas vertentes, colocamos frente á frente dos expoentes da filosofia, 

a saber, Kant e Schopenhauer. O primeiro irá afirmar á luz de sua filosofia que a 

música não nos lega nada, absolutamente nada para pensar. Ao passo que o segundo 

irá entendê-la como sendo superior em relação ás demais devido a constituição de 

seu estatuto metafísico, que ainda descortinará os próprios limites da filosofia. 

Escreve Schopenhauer em sua principal obra, O mundo como Vontade e como 

Representação,  

 

(...) após tudo isso, ia dizer, notamos que uma bela arte permaneceu 
excluída de nossa consideração e tinha de permanece-lo, visto que, no 

                                                         

6 NIETZSCHE. NT. §1. p.27.  
7 BRANCO. 2012. p.212.  
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encadeamento sistemático de nossa exposição, não havia lugar apropriado 
para ela. Trata-se da música. Esta se encontra por inteiro separada de todas 
as artes. Conhecemos nela não a cópia, a repetição no mundo de alguma 
Idéia dos seres; no entanto é uma arte tão elevada e majestosa, faz efeito 
tão poderosamente sobre o mais íntimo do homem, é aí tão inteira e 
profundamente compreendida por ele, como se fora uma linguagem 
universal, cuja distinção ultrapassada até mesmo a do mundo intuitivo – 
(...).8 

 

Aqui chegamos ao ponto que desejávamos. A nossa questão não passa pela 

interpretação Kantiana, que em linhas gerais pode ser tomada como representante 

de um grupo de Filósofos que entendem que a música tem uma ação sobre os 

homens e, por isso, coloca em risco o futuro da racionalidade, ou seja, coloca em 

risco a possibilidade de conhecimento. Muito pelo contrário, nossa questão passará 

pela interpretação de Schopenhauer por dois motivos. O primeiro por ser ele a 

principal referência de Nietzsche nesta fase de seu pensamento. O segundo por ele 

não compartilhar da posição que a música oferece risco a racionalidade e, 

consequentemente, ao pensamento. Muito pelo contrário, para Schopenhauer ela, 

a música, está acima do conhecimento. Ela se alinha à vida. Já para Nietzsche a 

música põe e deve colocar, de fato, em risco o racionalismo, o pensamento o 

homem, até mesmo a filosofia, apesar da firme posição adotada , ele vai um pouco 

mais além dessa simples constatação de risco ao racionalismo, ao pensamento, ao 

homem e a filosofia, a música, para Nietzsche assume, por excelência, a condição 

de se constituir em um horizonte de rebeldia configurado nos domínios até 

mesmo, da própria filosofia, devido ao fato de não se contentar em, apenas, 

descortinar os limites, os obstáculos mais íntimos que formulam o seu pleno 

desenvolvimento. Ela pretende ir mais fundo. Diante disso, não podemos deixar de 

não formular a seguinte questão. 

Mas por que a música atuaria como uma reveladora de limites? Uma 

hipótese possível seria pensarmos na possibilidade da música não se enquadrar aos 

ditames de autoridades como: linguística, conceitual ou de inteligibilidade. Assim, 

podemos entender que ao assumir esta posição a música passa a expressar uma 

capacidade maior de estabelecimento de uma relação de convivência entre os 

diferentes em sua singularidade máxima. Essa disposição exigirá da filosofia um 

esforço grandioso. E Nietzsche sabe que ela não dispõe de tais condições. Para que 

                                                         

8 SCHOPENHAUER. MVR. Livro. III. §52. p.336. 
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ela reúna essas condições para pensar como a música, terá que promover uma 

profunda renúncia de sua vontade de estabelecer controle conceitual. Só que ao 

executar esta renúncia ela assumirá o papel de ser essa a sua função, ou seja, 

controlar, determinar, fixar o mundo em conceitos que suprimem a singularidade, 

a diferença em benefício de uma coletividade de uma absoluto. Ou seja, reduzir 

demasiadamente as diferenças em conceitos absolutos e assim, determinar o 

mundo. 

 Segundo Nietzsche, 

 

A filosofia reduzida a “teoria do conhecimento”, na realidade apenas um 
tímido epoquismo e doutrina da abstenção: uma filosofia que nunca 
transpõe o limiar e que recusa penosamente o direito de entrar – é uma 
filosofia nas últimas, um final, uma agonia, algo que faz pena. Como 
poderia uma tal filosofia – dominar?9  

 

Para tanto, prolongaremos, um pouco mais, o repertório argumentativo de 

Nietzsche, explorando agora uma outra passagem, também muito instrutiva, a esse 

respeito e que revela uma característica, distinta, da anterior, marcando posição 

sobre a função legislativa da filosofia expressa no filósofo.  

A questão é direcionada ao filósofo e não mais a filosofia, evidencia-se o 

conhecer que extrapola a fronteira do simples interrogar e de pôr em questão, 

escreve Nietzsche: 

 

Mas os autênticos filósofos são comandantes e legisladores: eles dizem “assim 
deve ser”, eles determinam o para onde? E para quê? Do ser humano, e nisso 
têm a seu dispor o trabalho prévio de todos os trabalhadores filosóficos, 
de todos os subjugadores do passado – estendem a mão criadora para o 
futuro, e tudo que é e foi torna-se para eles um meio, um instrumento, 
um martelo. Seu “conhecer” é criar, seu criar é legislar, sua vontade de 
verdade é – vontade de poder. – Existem hoje tais filósofos? Já existiram tais 
filósofos? Não têm que existir tais filósofos?...10 

 

Essa passagem é aterradora para as pretensões de uma filosofia que se 

proclama livre. Ela enfatiza uma profunda dependência da linguagem e, 

consequentemente, se ver enredada nela. A música, pelo contrário não se detém 

neste enredamento. Ela está sempre um passo além dos domínios da linguagem. 

Contudo, é importante ressaltar que essa posição destacada em detrimento da 

                                                         

9 NIETZSCHE. BM. §204. p.107.  
10 NIETZSCHE. BM. §211. p.118. 
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música não decreta o fim da filosofia. A sua característica de perguntar, de inquirir 

e não de responder deve ultrapassar as fronteiras impostas pelo ato de legislar, de 

dar nome ás coisas. A filosofia nunca se permitiu de deixar de se questionar, nunca 

deixou de se interrogar tanto acerca de si própria quanto de suas interpretações e, 

contumaz de seus conceitos constituídos. Para Nietzsche, a filosofia deve estar 

sempre comprometida com o superar-se a si mesma, assim, ela deve encontrar forças 

para ressurgir a partir de sua rebeldia, uma vez constituída, das coisas que ora se 

furtam ao seu domínio e, assim, buscar os seus próprios resultados. 

Retomando o argumento onde para Nietzsche a música assume uma 

posição de rebeldia no interior da própria filosofia, onde ela é entendida como 

objeto, o passo seguinte é tentarmos descaracterizar o tom concedido a música 

enquanto objeto, ou seja, criar condições para que a filosofia não a entenda como 

tal. Não a entende como tal significa dizer que a filosofia deve ouvi-la e ao ouvi-

la promove uma quebra na clássica dicotomia entre sujeito e objeto onde se 

experimenta os limites do próprio conhecimento. Em suma, essa experiência 

constitui o problema que definirá o interesse da filosofia moderna pela música, 

onde os conceitos de sujeito e objeto serão postos em causa a partir de uma 

experiência de escuta musical que legitima todos os questionamentos.  

O ponto aqui é que a experiência da escuta musical irá promover uma 

espécie de vulnerabilidade desse conceito constituído no âmbito da dicotomia 

sujeito-objeto desvelando o que não está sob o seu controle e que passam assim a 

ameaçar a sua pretensa autonomia e liberdade.  

Não obstante, a filosofia de Nietzsche se inscreve neste horizonte e se 

caracteriza, também por estes problemas. No entanto, a predileção pela música faz 

com que ela ofereça instrumentos que irão questionar a ideia de autonomia do 

sujeito determinada, até então, pela relação entre linguagem e mundo. A música é 

a arte que reune melhores condições para antepor, através da experiência musical, 

a relação entre sujeito e objeto, pensamento e experiência e, por fim, ser e devir. 

Mas também contribuirá na forma como Nietzsche pensa a linguagem e como 

compreende a relação entre palavra e coisa que não podem ser explicadas, segundo 

ele, como posições fixas ou significados linguísticos que as representam. Deve-se, 

contudo, destacar o dinamismo imposto pela experiência musical que consegue 

lidar muito bem com a diferença, com a singularidade.  
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A música, para Nietzsche, nos proporciona alcançar uma experiência que 

nos aproxima de novas formas tanto do mundo quanto de nós mesmos. Essa 

aproximação é profundamente potencializada e, assim, produz um considerável 

alargamento da nossa rede de significações linguísticas que ressoa na nossa 

capacidade de pensar. 

Uma vez pontuada o que a música nos proporciona. É necessário que 

apresentemos que música seria essa. Com certeza, essa música ganhará um novo 

contorno na perspectiva de Nietzsche. Ela não será mais regida pela batuta de 

Wagner. Muito pelo contrário, a música de Wagner representa o diametralmente 

oposto, ou seja, representa a dura subordinação da música a um sentido de 

excedente mitológico, simbólico e subserviente à ordem do discurso e da 

linguagem. Destarte, a música regida por Wagner não afirma a música, mas nega-a, 

assim como nega a escuta musical. Escreve Nietzsche sobre Wagner em mais uma 

passagem bastante esclarecedora, 

 

De fato, toda a sua vida ele repetiu uma frase: que a música não 
significava apensa música! E sim mais! Infinitamente mais!... “Não apensa 
música” – músico algum fala assim. Digo mais uma vez, Wagner não era 
capaz de criar a partir do todo, não tinha escolha, tinha que fazer 
fragmentos, “motivos”, gestos, fórmulas, duplicações e centuplicações; 
ele permaneceu orador, enquanto músico – por isso teve que pôr o “isto 
significa” em primeiro plano. “A música não é apenas meio”: esta era a sua 
teoria, esta era, sobretudo, a única prática para ele possível.11 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

 

 Sigamos agora para a conclusão onde apresentaremos o que seria, de fato, 

uma música que não tiraniza nem corpo nem espírito. Com o fino propósito em 

criar novas alternativas para que a música permaneça viva para que possa, assim, 

afirmar a vida e torná-la livre. Uma música que, “como uma obra assim aperfeiçoa! 

Tornamo-nos nós mesmos “obras primas.”12 A obra referida por Nietzsche é 

Carmen de Bizet. “Ontem – vocês acreditarão? – Ouvi pela vigésima vez a obra-

                                                         

11 NIETZSCHE. CW. §10. p. 30. 
12 NIETZSCHE. CW. §1. p. 11.   
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prima de Bizet. Fiquei novamente até o fim, com suave devoção, novamente não 

pude fugir. Esse triunfo sobre minha impaciência me espanta.”13  

Conforme Nietzsche a experiência exercida ao ouvir uma boa música pode 

estimular e, com isso, promover tanto o pensamento quanto a liberdade já que no 

exercício de sua escuta deve-se promover uma suspensão das categorias já existentes 

para o livre exercício de aprendizagem e de autoaprendizagem, assim como ele 

apresenta na seção 334 da Gaia Ciência.  

Ao distinguir o discurso da música, Nietzsche afirma que no discurso a 

nossa escuta toma a direção de um sentido que se materializa para além do som. No 

caso da música, há uma junção, ou seja, ouve-se tanto o som como o sentido. Por 

conseguinte, no discurso o som vai se esvaindo aos poucos ou, até mesmo, se torna 

indiferente. Ao passo que na música a integralidade entre som e sentido 

constituindo um espaço comum entre ambos.  

Por fim, a música para Nietzsche oferece momentos de verdadeiro 

sentimento, de puro sentimento. Assim, em sua filosofia ele encontra apoio para se 

manter vivo ainda que a música tenha acabado.  
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