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RESUMO 
 
 
 
 
 

“COMO ALGUÉM SE TORNA O QUE É” 
ECCE HOMO E A AUTO-REALIZAÇÃO, SEGUNDO NIETZSCHE 

 
 
 

Nesta dissertação objetiva-se analisar a realização humana segundo a perspectiva do 
filósofo Friedrich Nietzsche (1844-1900). Considera-se, para tanto, o processo vital circunscrito 
pelo subtítulo dado à autobiografia: “como alguém se torna o que é”. Privilegiando os temas 
tratados em Ecce Homo, intermedeiam-se as discussões com o cotejamento daqueles assuntos 
abordados por outras obras do Filósofo. Tornar-se o que se é constitui não apenas um cume 
perseguido, mas igualmente uma sobredeterminação inapelável para a filosofia de Nietzsche. 
Nesse caminho, ele valorizou, contra a tradição filosófica e religiosa, o cultivo de si e o amor de 
si como propiciadores do grande e fecundo egoísmo. Apontou para a superação de tudo aquilo 
que amesquinha e enfraquece o homem, elogiando o que fortalece e plenifica a vida 
compreendida por ele como vontade de poder em expansão. O cultivo da grande 
individualidade surge como contraposição, nessa filosofia, à massificação do homem pelas 
forças gregárias que arrebanham os “seres supérfluos” em igrejas, povos e estados. Percorrem-se, 
então, as ponderações de Nietzsche sobre o que ele nomeou de “casuística do egoísmo”, sua 
pretensa extemporaneidade, bem como se delimita aquilo designado pelo Filósofo como die 
Wohlgeratenheit, “a vida que vingou”. São trabalhadas, a seguir, as relações dessa vida bem 
lograda com as teses de Nietzsche sobre a razão, a subjetividade, o cultivo de si mediante a 
disciplina do guerreiro — ele próprio entendia-se como um filósofo guerreiro. Por fim, 
apresenta-se sua compreensão acerca do que é a máxima auto-realização depois que o último 
homem se configurou no niilismo característico da contemporaneidade: a figura de Zaratustra 
como super-homem, mestre do eterno retorno e amante do destino. 
 
 
Palavras-chave: “tornar-se o que se é”, “vida que vingou”, egoísmo, vontade de poder, homens 
de rapina, super-homem, eterno retorno do mesmo, amor fati. 
 
 
 



 
 

 
 

ABSTRACT 
 
 
 
 
 

"HOW ONE BECOMES WHAT ONE IS" 
ECCE HOMO AND SELF REALIZATION, ACCORDING TO NIETZSCHE 

  
This thesis is aimed to analyze the human realization according to the point of view of the 

philosopher Friedrich Nietzsche (1844-1900). It is considered, in such pursuit, the vital process 
circumscribed by the subtitle of the autobiography: "how one becomes what one is". Emphasizing the themes 
presented in Ecce Homo, our discussions are intermediated by the topics dealt with by the Philosopher in 
other texts. Becoming what one is constitutes not only a goal persecuted, but equally an unappealable 
overdetermination to Nietzsche's philosophy. In this way he valued, against the religious and philosophical 
traditions, the cultivation of self and the love for self as givers of a great and profound selfishness. He 
pointed to the surpassing of everything which weakens and diminishes the man, praising that which 
fortifies and fulls the life comprehended as will to power in expansion. The cultivation of the great 
individuality arises as a counteraction, in this philosophy, to the massification of the man as a result of the 
gregarious forces which gather the "superfluous beings" in churches, people and states. Nietzsche's 
considerations about what he named the "casuistry of selfishness" and about his presumed extemporaneity 
are, subsequently, presented, as well as that which the Philosopher named, "life which reaches its 
consummation". The presentation follows with the relations between a "life well lived" and Nietzsche's 
thesis about reason, subjectivity, the cultivation of the self according to the warrior discipline – he 
understood himself as a warrior philosopher. Lastly, it is presented his final comprehension about what is 
the ultimate self realization after the last man configured himself in the contemporary nihilism: the figure 
of Zarathustra as superman, master of the eternal return and lover of fate. 
  
  
Keywords: "becoming what one is", "life which reaches its consummation", selfishness, will to power, men of 
prey, superman, eternal return of the same, amor fati. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 

Ungesättigt gleich der Flamme / Glühe und verzehr’ ich mich. 
Licht wird Alles, was ich fasse, / Kohle Alles, was ich lasse 

(Insaciável como o fogo / Eu ardo e me consumo 
Tudo o que toco vira flama /E tudo o que deixo, carvão) 

A Gaia Ciência, Nietzsche 
 

 

Uma frase de Píndaro (c. 520-420 a.C.), poeta lírico grego, seduziu Nietzsche 

desde sua juventude, a saber: Génoi hoios essí (torna-te aquilo que és). Nietzsche empregou essa 

locução como epígrafe em um de seus primeiros trabalhos filológicos. Referiu-a em várias 

ocasiões posteriores e, finalmente, alocou-a como subtítulo de Ecce Homo; ou seja: essa idéia 

atravessou todo o seu pensamento. Nem sempre discutida, mas sempre presente 

(NIETZSCHE, 1995, p.135). 

Entre os quatorze e os vinte e quatro anos de idade, Nietzsche escreveu nove 

esboços autobiográficos, todos abraçando o padrão “como me tornei o que sou”. (SAFRANSKI, 

2001, p.19). Eram romances de formação, contos sobre a sua formação (Bildung), ensaios de 

autoconhecimento, inquisição, busca e afirmação de si como figura dramática. 

Nietzsche escreveu Ecce Homo em 1888 (de 15 de outubro a 4 de novembro), cerca 

de dois meses antes de sofrer o colapso psíquico que o prostraria pelos próximos onze anos. 

Esse livro foi sua última palavra filosófica, mas nem por isso um livro último. Avaliá-lo como 

fruto da alienação de Nietzsche seria uma crítica superficial. Aliás, isso foi desmentido por dois 

grandes psicólogos: Freud e Jung. Freud afirmou em 1908, numa reunião da pequena 

Sociedade Psicanalítica de Viena, que o livro não poderia ser desconsiderado como produto de 

insânia, pois nele se preservara o domínio da forma, além de expressar uma introspecção talvez 

insuperável (NIETZSCHE, 1995). Jung chegou a ver um movimento psíquico positivo, em 

Nietzsche, quando ele invocou o Ecce Homo, ainda que, tal como da primeira vez1, fosse tarde 

demais para evitar a catástrofe (JUNG, 1990). Sem dúvida, os excessos de tom megalômano são 

prenúncios do colapso iminente, mas a urdidura entre doença e criação não desqualifica o 

texto, principalmente se compreendermos, como Jung (1985) fez ver, que a patologia psíquica 

                                                 
1 A apresentação de Jesus Cristo ao povo feita por Pilatos. (JOÃO 19, 4-5). 
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não constitui entia per se, mas processos habituais perturbados. Talvez, ao contrário, os exageros 

até potencializem a significação da obra, apontando-lhe a máxima tensão espiritual. Como 

afirmou Paulo César de Souza, “É inegável a relação entre doença e obra, em Nietzsche. A obra 

seria diferente, não houvesse a(s) doença(s). O que não é argumento para, como fizeram alguns, 

rejeitá-lo como doente” (NIETZSCHE, 1995, p.134). 

O estilo, em Ecce Homo, apesar de todos os descomedimentos, mantém-se afiado, 

arguto e preciso. Para Wolfgang Müller-Lauter, p.ex., Ecce Homo é um “livro claro a despeito de 

toda excentricidade.” (2005, p.57). A sombra da crisis está próxima. Clarões no horizonte 

anunciam a tempestade. Isso, todavia, só aguça a peleja nietzschiana com suas questões 

fundamentais. Para prejuízo seu? O fatídico dia 3 de janeiro de 1889 na Piazza Carlo Alberto — 

dia do colapso psíquico que o prostrou — é resposta mais do que eloqüente. 

Considerar o Ecce Homo como obra menor em razão da tempestade próxima — aliás, 

há muito presente e enfrentada sempre com as mesmas armas por Nietzsche, com um vigor 

nobre insuspeito e funesto — seria falsificar o que é autêntico2. 

Talvez seja este, diversamente, seu texto mais fidedigno, uma escritura na qual seu 

pensamento tentou confessar o pensador, de forma proposital e aberta, procurando mover-se de 

maneira diferente daquela identificada por ele nos outros filósofos: “Gradualmente foi se 

revelando para mim o que toda grande filosofia foi até o momento: a confissão pessoal de seu 

autor, uma espécie de memórias involuntárias e inadvertidas”. (NIETZSCHE, 2001, p.13). 

Nietzsche descortinou a produção filosófica, mostrando que o homem filosofa como expressão de 

si próprio: é fundamental saber quem é o homem que está filosofando (NIETZSCHE, 2001a). 

Não por acaso, em Ecce Homo, depois das duas obras essenciais, Genealogia da 

Moral (2001b) e Além do Bem e do Mal (1992a) — muito mais “frias” e analíticas — voltou-se ao 

mundo portentoso e tempestivo de Zaratustra (NIETZSCHE, 1995, posfácio). A escritura de 

Ecce Homo entranha-se com aquela de Assim Falou Zaratustra (1998), livro considerado por 

Nietzsche como sua obra-prima. Ele citou-lhe trechos, em Ecce Homo, não apenas como 

referência ao assunto em pauta, mas como a palavra sobre aquela matéria. Quando falou, por 

exemplo, sobre a libertação do nojo do homem, da gentalha, do homem de rebanho, 

                                                 
2 Escreveu Jung: “Não é admissível considerar como inautêntica uma vida como a de Nietzsche, pois ela foi vivida 

até as últimas e fatais conseqüências, numa grande fidelidade à natureza do impulso de poder que lhe servia de 
base. Cometeríamos a mesma injustiça que Nietzsche cometeu contra Wagner, seu antípoda.” (1990, p.26). Sobre 
essas considerações de Nietzsche sobre Wagner ver: Nietzsche, 1999. 
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descreveu-o como o maior perigo de Zaratustra (NIETZSCHE, 1995, p.33) e depois como o 

seu maior perigo (NIETZSCHE, 1995, p.114). 

Zaratustra constitui, pois, a grande referência, a grande articulação com Ecce Homo. 

É a obra que traz a fórmula para um destino como aquele que se fez carne em Nietzsche. Um 

destino capaz da tresvaloração dos valores, do sumo autoconhecimento da humanidade, cujo 

dever era enfrentar a mentira dos milênios (NIETZSCHE, 1995, p.109). 

Querem uma fórmula para um destino assim, que se fez homem? — Ela se 
encontra no meu Zaratustra. 

— e quem um criador quiser ser no bem e no mal, deverá ser primeiro um 
destruidor, e despedaçar valores. 

Assim o mal maior é próprio do maior bem: este, porém, é o criador. 
(NIETZSCHE, 1995, p.110). 

Idéia semelhante fora expressa por Goethe (1749-1832) em Fausto, Parte I, “Quarto 

de Trabalho”. Ali Mefistófeles apresenta-se ao Dr. Fausto da seguinte maneira: “Sou parte da 

Energia / Que sempre o Mal pretende e que o Bem sempre cria.” (GOETHE, 1991, p.71). 

Zaratustra é, portanto, mefistofélico.  É o grande exemplo de fidelidade a uma lei auto-imposta 

e elevada sobre si: “Torna-te quem és!” (NIETZSCHE, 1998, p.283). 

“Tornar-se o que se é” aparece não apenas como um pináculo buscado, mas como 

auto-imposição e sobredeterminação inapelável. Surge, também, como questão, tarefa e embate, 

assunto que não pode ser suprimido, mas necessita ser posto e realizado “como obra máxima da 

preservação de si mesmo — do amor de si”. (NIETZSCHE, 1995, p.48). 

No amor de si e no cultivo de si para superar-se, o indivíduo se põe numa nobre 

ousadia de realização. Nesse caso, configura-se como uma “alma plena” que “mergulha no 

devir”, a qual “no querer e no pedir, quer”; “a que mais se ama a si mesma”. (NIETZSCHE, 

1998, p.249). Torna-se criadora e capaz de dar a si mesma o seu bem e o seu mal; uma juíza e 

vingadora de sua lei; um homem que, por fim, não somente mandará em si mesmo, como 

também, algo bem mais difícil, “obedecerá a si mesmo”. (NIETZSCHE, 1998, p.237). 

Assim Nietzsche compreendeu o cultivo da grande individualidade como meio único 

apropriado de contraposição ao amesquinhamento do homem. Inclusive, contra o novo ídolo, 

o Estado, pois: “Onde cessa o Estado, somente ali começa o homem que não é supérfluo, ali 

começa o canto do necessário, essa melodia única e insubstituível”. (NIETZSCHE, 1998, p.77). 

Giles assinalou que: 

Como Kierkegaard, Nietzsche tira todas as conseqüências da colocação do 
Indivíduo como categoria fundamental do seu pensamento. Entendemos, portanto, 
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porque para Nietzsche a sociedade e o Estado não representam a consumação 
da racionalidade e da justiça, da moral e da Filosofia, mas apenas a encarnação 
da mediocridade e uma tentação que deve ser superada, se o Indivíduo há de se 
realizar (1975, p.68). 

Ser comandado é o caminho das massas, da multidão supérflua, daqueles que são 

“apenas meio do querer de outrem” (NIETZSCHE, 1998, p.205). Estes se tornaram medíocres, 

por covardia e preguiça, diante da sociedade e do Estado, invenções arranjadas propriamente 

para os supérfluos, tal como a Igreja. Aliás, o Estado, movido pelas “forças mais cruéis”, pelo 

“egoísmo de consumo”, dos déspotas e dos militares, este Estado “quer que o povo lhe dê o 

mesmo culto idolátrico que dava à Igreja” (GILES, 1975, p.69). Segue, portanto, que nem todos 

são talhados para tal cultivo e elevação, mas somente aqueles raros que podem querer 

(NIETZSCHE, 1998). 

Chegamos ao domínio da “aristocracia do espírito” (GIACOIA JR., 2002). Segundo 

Giacoia Jr., Nietzsche pretende enxergar, ainda, uma significação fecunda e positiva na vida 

aristocrática. A excelência, a liderança reconhecida como legítima, a capacidade de se pôr à 

frente dos outros e se imortalizar por sua coragem. “Para ele, essa possibilidade será dada na 

pessoa do filósofo, da grande, excepcional individualidade.” (GIACOIA JR., 2002, p.59). 

Como alguém se torna aquilo que é? De que modo uma realização é destino e 

mergulho no devir? Qual a relação entre essa realização e os índices culturais que Nietzsche 

diagnostica em seu tempo como décadence, em que a divisa e a lei, torna-te quem és, se articula 

com os grandes temas nietzschianos: vontade de poder, tresvaloração dos valores, eterno 

retorno, amor fati e super-homem3? 

Sim, pois esses temas se penetram, articulam-se e se sustentam mutuamente. Eterno 

retorno, “a mais elevada forma de afirmação que se pode em absoluto alcançar” (NIETZSCHE, 

1995, p.82). Amor fati, “fórmula para a grandeza do homem”. (NIETZSCHE, 1995, p.51). Tudo 

isso, vontade de poder encarnada no super-homem. 

Abordamos — como psicólogo de profissão e formação primeira — a obra de 

Nietzsche, fundamentalmente, pela consideração de um fenômeno, de uma vida autêntica, 

vivida até as últimas e trágicas conseqüências, como acentuou Jung (1990, p.26). Vida de rara 
                                                 
3 Übermensch, também traduzido por “além-do-homem”. Em nossa dissertação, utilizaremos a tradução tradicional, 

salvo citações diretas de autores que usem a outra forma. Faremos isso, primeiro, para padronizar nosso ensaio 
com a tradução de Paulo C. de Souza das obras de Nietzsche para a Companhia das Letras (nossa principal 
fonte); segundo, por concordarmos com suas razões para o uso do termo.  Super-homem é também o vocábulo 
adotado por Artur Morão em suas traduções para a Edições 70 portuguesa. Segundo Paulo de Souza, em inglês 
aparecem superman e overman; em francês surhomme; em espanhol consta superhombre. (NIETZSCHE, 1995, p.124-
125, N. do T. nº 31). 
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paixão, sacrificada inteira “à idéia do super-homem, isto é, à idéia do homem que, obedecendo 

ao seu instinto, também excedesse a si mesmo.” (JUNG, 1990, p.23). Uma vida que, no 

paroxismo heróico, ultrapassou seu nec plus ultra e desmoronou da gélida altitude. É preciso 

dizer com Jung: “Sem menosprezar sua grandeza e importância, ele [Nietzsche] foi uma 

personalidade mórbida”. (JUNG, 1990, p.24). 

Thomas Mann, contudo, fez o Diabo dizer ao seu fáustico personagem, Adrian 

Leverkühn: jamais se ouviu besteira maior do que a afirmação: “do mórbido só pode provir o 

mórbido”. (MANN, 2000, p.341-342). E Jung, quanto a isso, chegou a ser ácido: 

Quem quiser sofrer o impacto de uma leitura acerca dos enganos que podem 
ser cometidos por um médico “psicologizante” irresponsável que se baseie em 
preconceitos baratos e pseudocientíficos, que estude o trabalho de Moebius4 
sobre Nietzsche, ou então os diversos tratados “psiquiátricos” sobre o “caso” 
de Cristo. Certamente tal pessoa exclamaria conosco: coitado do paciente que 
for “compreendido” dessa maneira. (JUNG, 1990, p.37-38). 

O pensamento de Nietzsche ostenta um grande instinto5, capaz de tudo determinar, 

de elevar e precipitar o homem. Sua criação preservou-se fecunda e fresca. Olhou as mazelas de 

seu tempo e antecipou com precisão o desenrolar de acontecimentos ainda embrionários — ele 

mesmo uma tensão embrionária! Ocupou-se com a elevação do homem e denunciou a 

nivelação sensabor que ameaçava a cultura de seu tempo e que hoje grassa como lugar comum. 

Abordou, inclusive, as tendências ditatoriais que se poderiam apropriar mesquinhamente do 

ensino de seu Zaratustra (NIETZSCHE, 1998, p.241-242), sem aparentemente perceber o 

quanto, de fato, aquele ensino guardava íntimas relações com a mentalidade dos alemães do seu 

tempo e do porvir. Excessos? Certamente os cometeu; e julgamentos criticáveis, mas, nem por 

isso, menos pungentes e perspicazes quanto aos temas enfrentados. 

A realização humana plena inscreveu-se, para Nietzsche, como efetivação super-

humana ou zaratustriana: negadora dos ídolos antigos e novos; uma superação cujas exigências 

precisam ser aquilatadas, sem dúvida, mas não desprezadas. Nele o problema biográfico torna-se 

o núcleo de uma discussão fronteiriça entre Antropologia Filosófica e Psicologia. 

Propomos, no enfrentamento desses problemas, a análise dos temas centrais de Ecce 

Homo em próxima articulação com Assim Falou Zaratustra, privilegiando o cotejamento interno à 

obra de Nietzsche das matérias consideradas.  Lembramos que a própria configuração do Ecce 

Homo exige essa forma de trabalho. O livro se divide em dois grandes conjuntos: um formado 
                                                 
4 Trata-se de Paul Julius Moebius, que escreveu uma Uber das Pathologische bei Nietzsche. 
5 Sobre o uso dos termos instinto (Instinkt) e impulso (Trieb) em Nietzsche, remetemos o leitor à excelente discussão 

de Paulo C. de Souza, nota 21, p.216-220, de Além do bem e do mal (1992a). 
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pelos capítulos “Por que...”6; os três iniciais mais o final. O outro consiste num comentário de 

Nietzsche sobre cada um de seus livros até ali escritos, escólios que formam o meão de Ecce 

Homo, com especial ênfase ao capítulo sobre Assim Falou Zaratustra. Faremos recurso das 

interpretações de seus comentadores quando defrontarmos ocasião propícia e preferindo, 

nesses últimos, os autores brasileiros. Isto é uma clara estratégia afirmativa da produção 

intelectual brasileira em sua recepção de Nietzsche, particularmente, daquela mais consistente, 

iniciada, segundo Oswaldo Giacoia Jr., com a introdução, também no Brasil, dos padrões 

histórico-crítico-filológicos da edição de Colli e Montinari das obras de Nietzsche e que 

mudaram os rumos das pesquisas sobre o Filósofo. Comentou Giacoia Jr.: “Atualmente, as 

pesquisas brasileiras sobre Nietzsche se desenvolvem num nível acadêmico que, em média, pode 

ser considerado muito bom. Penso que os trabalhos de Gerard Lebrum, Scarlett Marton, 

Roberto Machado e outros contribuíram e ainda contribuem decisivamente para isso.” (2005, 

p.213). Não procederemos a uma análise pormenorizada de seus intérpretes, pois, como 

dissemos, a prerrogativa da pesquisa será o cotejamento interno do próprio pensamento de 

Nietzsche. Acordo ou discordância com as interpretações indicadas transparecerão pelo curso 

de nossos argumentos. 

Assim, no capítulo 2, procuramos mostrar a importância atribuída por Nietzsche à 

casuística do egoísmo na constituição da cultura e, nela, da própria Filosofia, a grande 

individualidade como promotora de cultura. Confrontamos suas idéias sobre sua época, sua 

auto-avaliação como inatual, com a mentalidade que ganhava cada vez mais força com a 

unificação da Alemanha em 1871. Apresentamos sua crítica aos “filisteus da cultura”, 

imitadores e consumistas incapazes de criar, que transformavam a cultura em mercadoria e 

coisa palatável a todos. Expomos, enfim, o seu elogio do vigor bélico, do rigor com o outro e da 

distância nobre como condições para a elaboração de um “mais elevado conceito de cultura”. 

(NIETZSCHE, 1995, p.67). 

No segmento 3 buscamos compreender o que Nietzsche chamou de “a vida que 

vingou” (die Wohlgeratenheit) em sua relação com a vontade de poder: vida como “secreta lavra e 

arte do instinto”. (NIETZSCHE, 1995, p.49). Entremeando suas teses sobre consciência, razão e 

subjetividade, analisamos o tema da vida (= vontade de poder) em realização, com especial 

referência a Zaratustra e seu ensino sobre o a grande razão do corpo. 

                                                 
6 Os títulos são: Por que sou tão Sábio; Por que sou tão Inteligente; Por que escrevo tão bons Livros e, o final, Por que sou um 

Destino. 
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Abordamos no quarto módulo o tipo privilegiado por Nietzsche como exemplo de 

vida ascendente e capaz de criar além de si e, fundamentado em si, resistir às várias formas de 

decadência; o indivíduo soberano. Sobretudo, procuramos explicitar a disciplina guerreira como 

alternativa mais vital e poderosa de formação, na estimativa do Filósofo, do que a ascese 

enfraquecedora do homem, defendida pela Tradição religiosa e filosófica. 

Com o quinto capítulo, enfrentamos, munido das discussões anteriores, o 

problema da auto-realização relacionado à tese do eterno retorno do mesmo como a mais 

elevada forma de afirmação da vida, segundo Nietzsche, bem como sua conseqüência para 

grandeza humana: a efetivação existencial daquele pensamento abissal mediante o amor fati. Por 

ele o indivíduo superior recusa toda fuga para o ideal de qualquer tipo de vida diferente. O 

super-homem ama o seu destino como liberdade, ao afirmar o eterno retorno do mesmo e alcançar 

o máximo de expressão da vontade de poder. 

Em nossa conclusão promovemos a discussão da idéia nietzschiana de auto-

realização, considerando-a desde ângulos diversos e avaliações sobre sua concepção de vida. 

Delineamos as objeções possíveis e perspectivas para outras pesquisas. 
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2 NIETZSCHE EXTEMPORÂNEO 

 
 

Facile est innocentem opprimere 
(É fácil oprimir o inocente) 

Fábulas, Fedro 
 

 

2.1 Casuística do Egoísmo 

 
 

Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844-1900) teve uma infância simples, marcada, 

entretanto, por três características que o acompanhariam por toda a vida: solidão, saúde frágil e 

uma ácida e ocupada inteligência.  

A solidão aversiva experimentada desde tenra idade foi perfeitamente assumida já aos 

sete anos, com a convicção pessoal de que “[...] nenhuma palavra humana jamais me alcançaria” 

(NIETZSCHE, 1995, p.51). Essa persuasão da infância associou-se ao juízo maduro de que sofrer 

de solidão depõe contra o indivíduo. Ele, Nietzsche, sofrera sempre e apenas de “multidão”!  

Sabemos, também, que Nietzsche manteve complicada relação com sua irmã, 

Elisabeth7, nascida dois anos depois dele, em 10 de junho de 1846; e que o pequeno Joseph, 

irmão mais novo, nato em fevereiro de 1848, faleceu aos dois anos de idade. Com sete anos, de 

fato, Nietzsche já experimentara no núcleo familiar a solidão em suas várias formas: como perda 

de pai e irmão, incompatibilidade e distância. 

Nascido em Roecken, na então Saxônia, em 15 de outubro de 1844, Nietzsche veio 

ao mundo no seio de uma família luterana. Essa seriedade e gravidade luteranas o marcaram 

profundamente e seus colegas de escola zombavam disso, chamando-o de “o pequeno pastor”. 

(SAFRANSKI, 2001, p.23). Seu pai, Karl Ludwig Nietzsche, era filho de pastor e, por sua vez, 

prelado naquela localidade. Sua mãe, Franziska Oehler, também era filha de um ministro 

luterano. Em julho de 1849, ano anterior à morte do irmão, seu pai expirou por causa de 

“amolecimento do cérebro” (diagnóstico da época), ocasionado por uma queda. Convulsões, 

perda de memória, cegueira e paralisia progressiva, esse o quadro acompanhado pelo pequeno 

                                                 
7 Querendo-se dar crédito à suposta autoria de Nietzsche, cf. A Minha Irmã e Eu. (1992c). 



 
 

 
 

- 18 - 

Nietzsche, com apenas cinco anos, até o momento da morte de seu pai8. A família se viu, 

destarte, obrigada a mudar para Naumburgo, na Turíngia. 

O pai gosta de improvisar ao piano, e é paixão dele também. A morte 
prematura do pai amado o deixou solitário, mas como ele suporta bem estar 
consigo próprio, não se entristece de ficar só. Sabe que é sério demais para a 
sua idade, mas como não seria, se teve de superar a morte do pai, do irmão 
mais moço, de uma tia e da avó? (SAFRANSKI, 2001, p.23). 

Nietzsche começou seus estudos em Naumburgo. Avesso ao convívio social, passou 

por várias escolas, sem se adaptar a nenhuma delas (MARTON, 1993). Aos quatorze anos de 

idade, contudo, ingressou como bolsista num famoso internato de educação clássica: o Colégio 

Real de Pforta. Lá, longe da família e levando vida arredia, preencheu o vazio que sentia, 

dedicando-se aos livros e à redação de um diário, seu primeiro escrito autobiográfico9, intitulado 

Da Minha Vida (NIETZSCHE, 1995). Nesse diário, ele narrou tanto suas ocupações e lazeres, 

quanto seus estados emocionais e conflitos psicológicos (MARTON, 1993). O antagonismo 

social, entretanto, não o impediu de firmar duas importantes amizades: Carl von Gersdorff e 

Paul Deussen. Com eles fundou uma sociedade literária e musical chamada Germânia. 

Fato significativo é a incidência de uma imagem das leituras dessa época no poeta 

adulto. Não como uma lembrança direta, mas como uma criptomnésia — ou seja, como uma 

recordação não reconhecida. Jung (1993, p.101-111) mostrou detalhadamente a criptomnésia 

de uma cena narrada na obra de Justinus Kerner10 e recontada no início do capítulo “De 

Grandes Acontecimentos”, na segunda parte de Assim Falou Zaratustra (NIETZSCHE, 1998, 

p.162). O relato fala de um navio que aportara numa ilha e cuja tripulação desembarcou para 

caçar coelhos. Reunidos depois a bordo, viram, repentinamente, dois homens aproximando-se 

com rapidez pelo ar. Passaram bem perto deles e baixaram na cratera fumegante do vulcão 

existente na ilha (o Monte Stromboli, no Mediterrâneo). Os marinheiros concluíram existir 

naquele vulcão uma porta para o inferno pela qual desciam os fantasmas. 

                                                 
8 “Meu pai morreu com trinta e seis anos: ele era suave, amável e mórbido, como um ser destinado a simplesmente 

passar — antes uma bondosa lembrança da vida do que a vida mesma. No mesmo ano em que sua vida cedia, 
também a minha declinava: aos trinta e seis anos atingi o ponto mais baixo de minha vitalidade — ainda vivia, 
sem no entanto enxergar três passos adiante” (NIETZSCHE, 1995, p.23). 

9 Percebemos como o interesse autobiográfico marca a escritura nietzschiana desde seus primórdios. Não apenas na 
construção de textos autobiográficos (entre 1858 e 1868 ele escreveu nada menos do que nove esboços 
autobiográficos, todos já seguindo o modelo “como me tornei o que sou” [SAFRANSKI, 2001, cap.2]), mas em 
seu estilo, sempre interessado em si. Isso, inclusive, ele defendeu por como atitude filosófica e vital. 

10 Trata-se de revistas contendo histórias fantasmagóricas da Suábia. O texto em questão é referido a um diário de 
bordo do navio Sphinx, ano de 1686. Aparece no quarto fascículo da revista de Kerner, Blätter aus Prevost (Folha 
de Prevost), p.57. (apud JUNG, 1993, p.107-109). 
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Toda esta cena, contendo até a caça aos coelhos, reapareceu no Zaratustra, com a 

diferença de que os dois fantasmas foram então substituídos pelo próprio Zaratustra (ou sua 

sombra). Voando, ele passou pelos marinheiros e desceu ao inferno pela cratera do vulcão 

abrasador. Segundo confirmou a irmã de Nietzsche para Jung, o Filósofo se ocupara com a obra 

de Kerner entre os doze e os quinze anos de idade, na casa de seu avô materno. Depois, 

abandonou completamente tal interesse. A imagem da descida ao inferno, não obstante, com toda 

a plástica de história de marinheiros, veio à tona no seu Zaratustra. Este último, uma 

personagem dada ao mar, às viagens marítimas; imagem do homem que se lança corajosamente 

no desconhecido, munido apenas de uma vontade férrea para transformar todo acaso em 

ambição sua. Ele, Zaratustra, viandante e escalador de montanhas, sempre isso, mesmo quando 

desceu ao abismo. Ele, Zaratustra, vislumbrou o mar como ondas do destino e última solidão: 

Reconheço o meu destino, disse ele, por fim, com tristeza. Pois muito bem! 
Estou pronto. Começou agora a minha última solidão. 
Ah, esse negro e triste mar embaixo de mim! Ah, essa pejada opressão 
noturna! Ah, destino e mar, para vós cumpre-me, agora, descer! 
(NIETZSCHE, 1998, p.189). 

Qual a importância dessa idiossincrasia? Para o juízo filosófico tradicional, diria 

Nietzsche, nenhuma; algo indiferente (NIETZSCHE, 1995, p.50s). Ela marca, porém, o quanto 

a perspectiva assumida por Nietzsche lhe era vital. E essa vitalidade, para ele, consistia no 

critério válido. Abordar estas “pequenas coisas” da constituição vital, fisiologia e psicologia no 

sentido nietzschiano11, não prejudica o destino de defender grandes tarefas. Pelo contrário, 

segundo pensou o Filósofo: “[...] essas pequenas coisas — alimentação, lugar, clima, distração, 

toda a casuística do egoísmo — são inconcebivelmente mais importantes do que tudo o que até 

agora tomou-se como importante.” (NIETZSCHE, 1995, p.50). Como veremos, esse egoísmo 

constitui um dos argumentos centrais de Nietzsche contra seu tempo e, particularmente, contra 

seu solo e seu povo: os “alemães sem pés”, os “idealistas cuja racionalidade ameaça a vida”. 

(NIETZSCHE, 1995, p.102s). Nesse egoísmo, trata-se do vir-a-ser individual; da casuística de 

quem se torna o que é. 

                                                 
11 Segundo António Marques (2003), a teoria da representação de Nietzsche se distingue do nominalismo estrito, 

por afirmar a “qualidade cognitiva da corporeidade”. (P.105). Essa linha interpretativa, segundo assinalou, ainda 
não foi bem explorada pelos comentadores da filosofia de Nietzsche. Ele excetua Heidegger, que vincula o 
conceito de corporeidade em Nietzsche ao de caos, como uma physis antes de toda conceituação e esquematização. 
Esse caos somente poderá ser reconstruído a partir do corpo (Leib), entendido como “totalidade física, anímica e 
afetiva, em que a componente cinestésica é muito importante”. (MARQUES, 2003, p.105). Conseqüentemente, 
Fisiologia e Psicologia, em Nietzsche, referem-se às ações desse corpo (Leib). Por isso, Psicologia, para ele, é a 
“morfologia e teoria da evolução da vontade de poder”. (NIETZSCHE, 2001b, p.29). 
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Para Nietzsche, toda grande filosofia foi, até seu tempo, a confissão pessoal de seu 

autor, “uma espécie de memórias involuntárias e inadvertidas” (NIETZSCHE, 1992a, p.13). Na 

origem da Filosofia não se encontra um límpido impulso ao conhecimento, mas a guerra dos 

impulsos básicos, verdadeiros gênios, demônios ou duendes inspiradores, cada um dos quais 

querendo estabelecer-se como senhor dos demais e como finalidade da existência. “Pois todo 

impulso ambiciona dominar: e portanto procura filosofar”. (NIETZSCHE, 1992a, p.13)12. 

Nietzsche concedeu um “talvez” aos homens de ciência, nos quais o impulso para conhecer 

possa desempenhar um papel mais desinteressado (selbstlos = “sem si”), mais maquinal, haja vista 

seus interesses reais incidirem noutra parte, como na família, no dinheiro ou na política. Estes 

homens não são caracterizados (assinalados, distinguidos, individualizados), segundo Nietzsche, 

por aquilo que eles fazem, por se tornarem, por ex., filólogos, químicos, físicos etc. 

No filósofo, pelo contrário, absolutamente nada é impessoal; e 
particularmente a sua moral dá um decidido e decisivo testemunho de quem ele 
é — isto é, da hierarquia em que se dispõem os impulsos mais íntimos da sua 
natureza. (NIETZSCHE, 1992a, p.14). 

Uma filosofia, portanto, não é inocente da psicologia do seu autor, de sua casuística. 

Pelo contrário, ela é sumamente pessoal. Ganha sentido, então, o fato de que uma criptomnésia 

repasse o interesse adolescente por fantasmas13. O colóquio de Zaratustra com o “Cão de fogo” 

descobre três sentenças: 1) os grandes acontecimentos não são as nossas horas mais barulhentas, 

e sim as mais silenciosas; 2) o Estado é uma Igreja e esta é um Estado, ambos um só “cão 

hipócrita”; o próprio Diabo sente inveja do Estado; e, finalmente, 3) o coração da terra é de 

ouro (NIETZSCHE, 1998, p.163-165). A fantasmagoria zaratustriana descortina preocupações 

antigas. Na mesma época das ocupações adolescentes com as histórias de fantasmas, encontra-se 

a preocupação com a origem do bem e do mal. Quando garoto de treze anos, tempo do coração 

ocupado entre brinquedos e Deus — relatou Nietzsche no prólogo de Genealogia da Moral — esse 

problema o perseguia (NIETZSCHE, 2001b, p.09). O Filósofo confessou, a contragosto, esse 

                                                 
12 Em todo impulso básico pulsa, ainda, para Nietzsche, algo mais radical: a vontade de poder! Machado (1999) 

afirmou que a multiplicidade da vontade de poder constitui uma tese sem a qual a filosofia de Nietzsche seria 
incompreensível. A vontade de poder não é unitária; “é constituída de formas ou tipos diferentes. O que o 
homem quer é sempre mais potência, mas o homem é uma pluralidade de vontades de potência”. (p.69). Isso não 
exclui sua unidade como princípio interpretativo — “a própria vida é vontade de poder” —, claramente afirmada 
por Nietzsche: “Assim pede o método, que deve ser essencialmente economia de princípios.” (1992a, p.20;  tb., 
p.42-43). A formulação “vontades de potência” de Roberto Machado indica que no pensamento nietzschiano a 
vontade de poder é multiforme. 

13 Zaratustra, um fantasma descendo para o inferno; ou Zaratustra, super-homem que no inferno desbanca o 
Diabo? Talvez os dois. O próprio Zaratustra cisma com a visão dos marinheiros. “‘Que hei de pensar disso!’, disse 
Zaratustra. ‘Então, porventura, serei um fantasma?’” (NIETZSCHE, 1998, p.165). 
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escrúpulo moral como algo que lhe era peculiar. Surgido tão insólito, cedo e incontido em sua 

vida, ele quase chamou esse escrúpulo moral de seu a priori. Redigiu, então, seu primeiro 

exercício filosófico, fazendo de Deus o Pai do mal. Percebemos, assim, como o diálogo com o 

Diabo evoca preocupações antigas e, ao mesmo tempo, indica os caminhos dessas inquietações 

dentro da produção do Filósofo: o caráter pessoal da Filosofia; a conexão entre Estado, Igreja e 

platonismo como instituições da moral vigente; e a afirmação valorativa deste mundo 

(imanência) como contrapartida à alienação do outro mundo (transcendência). Esses foram 

caminhos assumidos a partir do momento afortunado, segundo ele, no qual aprendeu a separar 

o preconceito teológico do moral, abdicando de procurar “a origem do mal por trás do mundo”. 

(NIETZSCHE, 2001b, p.09). 

A debilidade física também era antiga em Nietzsche, tal como sua solidão. Em 1856 

(aos 12 anos), obteve licença da escola em razão de fortíssimas dores na cabeça e nos olhos. 

Quando chega ao Colégio de Pforta (1858), precisa usar óculos de lentes grossas para a miopia. 

A atonia física o acompanhará por toda a vida. Tudo isso plasma o homem e, 

conseqüentemente, também o homem filósofo (NIETZSCHE, 2001a). 

Restabelecimento significa em mim uma longa, demasiado longa sucessão de 
anos — significa também, infelizmente, recaída, decaída, periodicidade de uma 
espécie de décadence. Necessito dizer, após tudo isso, que sou experimentado em 
questões de décadence? Conheço-a de trás para frente. Inclusive aquela arte de 
filigrana do prender e apreender, aqueles dedos para nuances, aquela 
psicologia do “ver além do ângulo”, e o que mais me seja próprio, tudo foi 
então aprendido, é a verdadeira dádiva daquele tempo em que tudo em mim 
se refinava, tanto a observação mesma como os órgãos da observação. 
(NIETZSCHE, 1995, p.24). 

Desenvolveu-se, concomitantemente, uma inteligência fina e inquiridora, bem 

como um gosto profundo pela Literatura e pela Música, consubstanciados na formação da 

pequena Germânia. 

Em 1851, aos sete anos, ele ganhou de sua mãe um piano e começou a tomar 

aulas de Música. Em 1854, encontrou-se completamente apaixonado pela Música14, além de 

fazer seus primeiros ensaios poéticos. O Messias de Haendal o impressionou fortemente nesse 

período. Nos anos seguintes, mais poemas e suas primeiras composições musicais. Seu primo 

contato com a música de Wagner deu-se em 1861, mas o compositor preferido, naquela 

ocasião, era Schumann e o poeta era Hoelderlin. Nietzsche sentiu uma profunda ligação com 

                                                 
14 “Pode-se dizer que toda a filosofia de Nietzsche é uma tentativa de manter-se vivo ainda que a música tenha 

acabado.” (SAFRANSKI, 2001, p.13). 
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a Música durante toda a sua vida. Trabalhou isso em seus textos e analisou filosófica e 

psicologicamente a música de seu amigo e antípoda: Richard Wagner (NIETZSCHE, 1999). 

Em Ecce Homo, ele utilizou dessa ligação para mais uma vez afirmar sua distância em relação 

aos alemães de sua época. 

— Direi ainda uma palavra para os ouvidos mais seletos: o que espero 
realmente da música. Que seja alegre e profunda como uma tarde de outubro. 
Que seja singular, travessa, terna, uma doce mulherzinha de baixeza e 
encanto... Jamais admitirei que um alemão possa chegar a saber o que é 
música. Os chamados músicos alemães, os maiores à frente, são estrangeiros, 
eslavos, croatas, italianos, holandeses — ou judeus: de outro modo são alemães 
da raça forte, alemães extintos, como Heinrich Schütz, Bach e Haendel. Eu 
mesmo continuo suficientemente polonês para dar todo o resto da música em 
troca de Chopin; excluo, por três motivos, o Idílio de Siegfried, de Wagner, 
talvez também algo de Liszt, que supera todos os músicos na nobreza dos tons 
orquestrais; por fim tudo o que brota além dos Alpes [...]. E ao dizer além dos 
Alpes, quero dizer na verdade Veneza. Quando busco outra palavra para 
música, encontro somente a palavra Veneza. Não sei distinguir música de 
lágrimas. — não sei pensar a felicidade, o Sul, sem um estremecimento de 
pavor. (NIETZSCHE, 1995, p.45-46). 

Nietzsche seguiu, outrossim, o estudo dos clássicos gregos e latinos: Homero, 

Sófocles, Cícero, Lívio, Virgílio, Salústio. Seu trabalho monográfico final no curso secundarista 

versou sobre Teógnis de Megara15, escrito em 1864, o mesmo ano de sua matrícula na 

Universidade de Bonn para estudar Teologia. De início, Nietzsche pretendia se tornar pastor 

luterano como o pai e os avôs, não sem influência da família (MARTON, 1993). 

No ano seguinte, contudo, após sérios desentendimentos com a mãe, abandonou o 

curso de Teologia e se transferiu para Leipzig, com o intuito de estudar Filologia clássica com o 

professor Ritschil, um helenista famoso. Neste mesmo ano, descobriu a filosofia de 

Schopenhauer. Planejou parar de compor e continuou, entretanto, compondo. 

Ritschil tornou-se a grande figura pedagógica na vida de Nietzsche. O professor 

impressionou-se vivamente com a inteligência e perspicácia do novo aluno. Asseverou, 

referindo-se ao estudo de Nietzsche sobre Teógnis apresentado na Sociedade Filológica, jamais 

ter lido trabalho semelhante de um aluno. 

Alguns anos depois (1869), sob recomendação de Ritschil, Nietzsche foi convidado 

para lecionar Filologia clássica na Universidade da Basiléia, obtendo, da Universidade de 

Leipzig, o título de Doutor sem tese nem exames! Nietzsche sempre recordou de Ritschil como 

uma figura insigne. Disse dele em Ecce Homo: “Ritschil — digo-o com veneração — o único 

                                                 
15 Poeta grego do século VI a.C. 
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erudito genial que até hoje me foi dado encontrar”. (1995, p.49). Igualmente, quando falou da 

Alemanha com desprezo — a qual insistia em não reconhecer o seu valor — citou o antigo 

mentor como apoio: 

Pensar em alemão, sentir em alemão — eu posso tudo, mas isto supera minhas 
forças... Meu velho mestre Ritschil chegou a afirmar que eu concebia mesmo 
meus trabalhos filológicos como um romancier parisiense — de modo 
absolutamente excitante. (NIETZSCHE, 1995, p.55). 

 

 

2.2 Inatual Contemporâneo 

 

 

Nietzsche definiu a sua relação com seu tempo como “extemporânea, inatual” 

(Unzeitgemässe). Situou-se decididamente como alguém postado ou vindo de fora de seu próprio 

momento; um inoportuno; alguém que não pertence ao período em curso. E avaliou com esteio 

nessa perspectiva a incompreensão de seus contemporâneos a respeito de seu pensamento. 

Uma coisa sou eu, outra são meus escritos. Abordarei, antes de falar deles, a 
questão de serem compreendidos ou incompreendidos. Faço-o com a 
negligência mais apropriada: pois este não é ainda o tempo para essa questão. 
Tampouco é ainda o meu tempo, alguns nascem póstumos. — Algum dia serão 
necessárias instituições onde se viva e se ensine tal como entendo o viver e o 
ensinar: talvez se criem até cátedras para interpretação do Zaratustra. Mas seria 
completa contradição, se já hoje eu esperasse ouvidos e mãos para minhas 
verdades: que hoje não me ouçam, que hoje nada saibam receber de mim, é 
não só compreensível, parece-me até justo. (NIETZSCHE, 1995, p.52). 

Essa extemporaneidade tempestiva (se assim podemos nos expressar) é, para 

Nietzsche, um distintivo e uma distinção. Sua grande dádiva foi o ar16 respirado fora da 

Alemanha, a qual ele assistiu ser construída mediante a grande unificação dos Estados 

particulares germânicos em torno da Prússia em 1871. Contra isso, seu instinto se rebelou. 

“Supondo que ao sair de casa encontrasse, em vez da tranqüila e aristocrática Turim, uma 

pequena cidade alemã: meu instinto teria de bloquear-se para repelir tudo o que desse mundo 

estreito e covarde o assaltaria”. (NIETZSCHE, 1995, p.47). As transformações sociais, políticas 

e econômicas da Alemanha do século XIX, que quebraram o tipo de aristocracia particularista 

até então vigente, pareciam-lhe marcadas pelo crime contra a cultura. Não só do agora de seu 

tempo, mas de todo um passado preparatório desse período, desde o Renascimento, quando os 

                                                 
16 “O ‘espírito alemão’ é meu ar ruim: respiro com dificuldade na vizinhança dessa impureza in psychologicis tornada 

instinto, que cada palavra e cada gesto de um alemão revelam”. (NIETZSCHE, 1995, p.105). 
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alemães ousaram conjugar Renascimento e Reforma protestante: “[...] eu sinto vontade, tenho 

mesmo o dever, de dizer aos alemães o que já carregam na consciência. Todos os grandes crimes 

culturais de quatro séculos carregam eles na consciência!” (NIETZSCHE, 1995, p.104). 

Apresenta-se, aqui, uma disjunção entre política e cultura17. “A cultura e o Estado — 

a este respeito não há que enganar-se — são antagonistas: «Estado de cultura» é simplesmente 

uma idéia moderna. [...] Todas as grandes épocas da cultura são épocas de decadência política: o 

que é grande no sentido da cultura era apolítico, e até antipolítico...” (NIETZSCHE, 1985, p.64). 

Disjunção própria não apenas do pensamento nietzschiano, mas que consiste na “[...] chave de 

toda a história da Alemanha moderna”. (DROZ apud MARTON, 1993, p.11). E isso é 

importante, pois assinala uma “contemporaneidade” na “extemporaneidade” de Nietzsche18. 

Para Müller-Lauter (2005): “O vínculo de Nietzsche com sua época é muito mais considerável 

do que parecem admitir as estilizações que mais tarde fez de si mesmo.” (P.55). 

Sua filosofia não se encontra, pois, isolada em sua soberania, nem se constituiu 

independente e autônoma de seu tempo e de seu chão. Nietzsche “é um homem do seu tempo, 

e só porque o horizonte temporal de Nietzsche abrange o nosso tempo, suas sondagens podem 

ainda ser descobertas para nós.” (SAFRANSKI, 2001, p.22). Para Scarlett Marton19, essa ligação 

temporal se expressou no próprio fato de Nietzsche dirigir ao mundo em que vivia uma crítica 

radical (MARTON, 1993, p.10). 

                                                 
17 É mister precisar, aqui, o sentido do termo cultura no contexto da crítica de Nietzsche. O termo cultura (al. 

Kultur) “tem dois significados básicos. No primeiro e mais antigo, significa a formação do homem, sua melhoria e 
seu refinamento. [...] No segundo significado, indica o produto dessa formação, ou seja, o conjunto dos modos de 
viver e de pensar cultivados, civilizados, polidos, que também costuma ser indicado pelo nome de civilização.” 
(ABBAGNANO, 2000, p.225). Na primeira e mais antiga acepção, a formação da pessoa humana individual, cultura 
corresponde ainda hoje àquilo que os gregos chamavam paidéia e os latinos dos tempos de Cícero nomeavam 
humanitas. Na segunda acepção, cultura é hoje utilizada especialmente na Sociologia e Antropologia para designar 
“o conjunto dos modos de vida criados, adquiridos e transmitidos de uma geração para outra, entre os membros 
de determinada sociedade.” (ABBAGNANO, 2000, p.228). A passagem do primeiro para o segundo significado 
se deu no século XVIII por obra da Filosofia da Luzes. Já o Renascimento fez uso do primeiro significado, 
buscando restaurar seu caráter naturalista e ativo; dois pontos importantes para o contexto das discussões 
nietzschianas. Nietzsche referiu-se, sobretudo, à primeira significação da palavra, ou seja, à educação do homem 
como tal pelas “boas artes” que o distinguem dos outros animais (bem como à sua a decadência). Daí o uso do 
termo Bildung (= educação, instrução, cultura; formação; organização) alternado com Kultur e na expressão crítica 
que ele criou e se tornou célebre: Bildungsphilister (filisteu da cultura). 

18 Norbert Elias foi exato ao afirmar que Nietzsche “[...] apesar de sua ocasional aversão aos alemães, formulou 
alguns dos artigos de fé implícitos na satisfaktionsfähige Gesellschaft da época do Kaiser melhor e mais argutamente 
que ninguém”. (1997, p.112). A negação atinge o modus faciendi decadente, mas não propriamente o conjunto de 
crenças.  

19 Marton viu essa ligação crítica como radicalidade e positividade, ao passo que Norbert Elias apontou a pertença 
de Nietzsche ao ethos guerreiro da alta classe guilhermina da época. Trabalharemos isso adiante. 
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A Alemanha surgida da Reforma protestante (séc. XVI) era eminentemente 

particularista, patriarcalista e com sólida hierarquia social. Existiam mais de trezentos estados e 

territórios autônomos, cujo poder encontrava-se nas mãos de príncipes locais, os quais regiam 

com liberdade tanto a política territorial quanto os negócios estrangeiros. Os cidadãos possuíam 

funções determinadas e determinantes e executavam suas tarefas com obediência e sem 

iniciativas. Os intelectuais alemães, nesse contexto, sentindo-se oprimidos por tais coerções, 

cruzaram as fronteiras, criaram transpondo os limites territoriais. Formou-se, com efeito, uma 

cultura humanística que foi o orgulho da Alemanha ainda não unificada do séc. XVII; cultura 

que, feita além do Estado territorial, apartou-se da política. Os espíritos cultos mostraram-se 

indiferentes às políticas nacionais, abandonando-as aos órgãos competentes e voltando-se para 

problemas de ordem universal e cosmopolita (MARTON, 1993, p.10-11). 

O Iluminismo surgiu na Europa do séc. XVII rasgando o cenário cultural 

tradicional; tornando distante a tradição histórica e cindindo a civilização européia em culturas 

nacionais cujo passado cristão, paulatinamente, se tornou estranho — de acordo com a 

interpretação hermenêutica de Gadamer (OLIVEIRA, 1996, p.225-227). Nietzsche não pensou 

assim, e viu nas lutas do Iluminismo ainda a herança cristã20. Seja como for, o Iluminismo 

marcou um tempo, criou uma divisão. A capacidade racional do homem foi entendida como 

algo adquirido e desenvolvido no seu exercício constante e livre. A razão não deveria ser 

submetida a nenhuma autoridade além dela mesma21. Intelectuais franceses, ingleses e alemães 

partilharam, nos anos em curso, destes mesmos princípios, mas os utilizaram no confronto com 

problemas diversos. Os iluministas franceses atacaram principalmente a hierarquia social e os 

privilégios injustificáveis dos nobres e da Igreja; já os ingleses enfrentaram a reforma econômica; 

os alemães, porém, interessaram-se pelo tema da formação (Bildung). Marcados pela disjunção 

entre política e cultura, não se ocuparam tanto das relações interestaduais ou socioeconômicas. 

Propuseram, no entanto, a realização de um tipo superior de humanidade. Ora, o tipo superior 

só se alcançaria pela cultura, pelo cultivo do homem. (MARTON, 1993). 

                                                 
20 Consideremos, verbi gratia, as opiniões expressadas por Nietzsche sobre os grandes ideais de Liberté, Égalité, 

Fraternité. 
21 Isso não implica sempre, entre pensadores partidários das luzes, uma ruptura completa com o cristianismo, mas 

uma ampla mudança de atitude com relação a ele. Nesse sentido, o exemplo mais eloqüente talvez seja a relação 
de Kant com os princípios da fé. Estes perdem seu posto como conhecimento. A suprema juíza consiste na razão. 
As idéias da fé, e suas decorrências éticas, devem passar pelo crivo de uma avaliação racional, pelo “tribunal da 
razão”, mesmo que para serem repostas como moralmente reguladoras em referência à prática humana. 
Precisamos nos contentar com uma “fé racional” em relação a elas, pois, como metafísica, não podiam constituir 
um conhecimento. (KANT, 1980). Nietzsche apelidou Kant de “cristão insidioso”. (1985, p.34). 
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Esse ideal de cultura apareceu sob diversos desenhos ao longo dos anos. No século 

XVIII, Frederico II, o Grande (1712-1786), rei da Prússia, tornou-se a principal figura dos 

chamados déspotas esclarecidos. Seguindo as indicações da Filosofia das Luzes, ele racionalizou 

o Estado, aprimorando a estrutura burocrática e militar, centralizando a administração e 

delimitando as atribuições do governo. Combateu, também, a idéia da procedência divina do 

poder real, proibiu a tortura dos acusados, fundou escolas primárias e estimulou a indústria e a 

agricultura. Seu modelo militar e administrativo foi considerado exemplar na Europa do 

período iluminista (MARTON, 1993). Frederico II entendeu o cosmopolitismo iluminista de 

modo muito próprio. Não apenas se referiu a Paris como capital do refinamento e da cultura, 

mas quis fazer de Berlim uma nova Paris. As outras cortes alemãs contratavam da França 

artesãos, cozinheiros, peruqueiros, professores de dança e boas maneiras, mas, principalmente, 

adotavam a Literatura, a Arte, o Teatro francês. Nietzsche assegurou, por seu turno, que apenas 

a cultura francesa era acreditável; e constituía um mal-entendido tudo o mais denominado 

cultura na Europa, principalmente, cultura alemã: “Onde reina, a Alemanha corrompe a 

cultura”. (NIETZSCHE, 1995, p.41).  

Proximidade Nietzsche só sentiu em relação a outro soberano, Frederico II 

Hohenstaufen (1194-1250), rei da Sicília e imperador germânico, mais antigo, mais genial: o 

primeiro europeu a seu gosto (NIETZSCHE, 1995; 1992a). Quanto ao mais recente, Frederico 

II, o Grande, Nietzsche não deixou de observar nele certas nuanças importantes, valorosas, que 

se poderia resumir na estréia alemã do “ceticismo da virilidade temerária, estreitamente 

aparentado ao gênio da guerra e da conquista”. (NIETZSCHE, 1992a, p.115). Este foi um 

ceticismo que nele fez sua inauguração na Alemanha. “Este ceticismo despreza e no entanto 

atrai; solapa e toma posse; não crê, mas não se perde; dá ao espírito perigosa liberdade, mas 

mantém sob controle o coração; é a forma alemã de ceticismo”. (NIETZSCHE, 1992a, p.115). 

Tal forma de ceticismo talvez componha a figura dos filósofos do futuro, algo acerca deles, 

ainda que não eles mesmos.   

A crítica de Nietzsche aos alemães, portanto, não deve ser entendida 

anacronicamente, como se ele vislumbrasse e criticasse in totum os valores de sua época ou sua 

história. É preciso, também nesse assunto, a “arte da nuança”. (NIETZSCHE, 1992a, p.38). Os 

valores de desigualdade do código guerreiro cortesão-aristocrático, reflorescente então, 

encontraram em Nietzsche uma consideração bem diversa daquela dada aos valores 
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democrático-cristãos de igualdade e humanidade22. Nietzsche não só partilhou desse ethos 

guerreiro recrudescente então, como se utilizou dele para formular seu método filosófico. 

A reação a essa importação e àquela imitação da cultura francesa se configurou no 

famoso movimento Sturm und Drang (Tempestade e Assalto). Os adeptos desse movimento 

queriam fazer nascer no terreno alemão todo um trato cultural, distinto do francês; um cultivo 

próprio, por assim dizer, visando a tomar o público leitor para si. Reagiram fortemente ao espírito 

cosmopolita e universal das Luzes, foram suscetíveis ao pensamento místico e privilegiaram a 

sensibilidade e o sentimento, tornando secundária a razão. Defenderam a rebelião do indivíduo 

consciente de sua singularidade e sua paixão contra as forças coercitivas das convenções sociais.  

Para muitos, esse movimento apareceu numa ocasião de irracionalismo que refletia o mal-estar 

social cujo esboço começava a se desenhar na Alemanha (MARTON, 1993, p.14). 

O humanismo anterior, contudo, retornou ao fim do século XVIII na figura dos neo-

humanistas. Olhando muito além da França e da Filosofia das Luzes, os neo-humanistas 

difundiram a idéia de que a cultura e civilização gregas consistiram na realização mais perfeita e 

acabada da humanidade, até o momento; passaram a identificar de algum modo os espíritos 

grego e alemão, afirmando a originalidade do gênio tudesco a fim de combater a imitação das 

letras e costumes estrangeiros. Existe, aqui, o grande projeto educacional da formação do homem 

culto. Este era o homem capaz de exercitar de maneira plena e harmoniosa todas as suas 

potencialidades. O caráter do estudante devia ser aperfeiçoado mediante o largo contato com a 

cultura clássica, num ensino puro, desvinculado de objetivos pragmáticos. Cultura é criação 

desinteressada e desvinculada de quaisquer intenções utilitárias. “A melhor maneira de servir à 

humanidade é entregar-se ao trabalho árduo e penoso de cultivar o próprio espírito”. 

(MARTON, 1993, p.15). Eis a crença fundamental. 

É impossível não ver a herança recebida por Nietzsche desse modelo de cultura — 

mesmo transformando-a substancialmente —, tanto no seu elogio constante ao mundo greco-

romano, quanto na fórmula recorrente do cultivo de si23. Humboldt e Schiller talvez sejam os 

maiores expoentes do neo-humanismo alemão. 

                                                 
22 “O meu gosto, que pode ser o contrário de um gosto indulgente, está aqui longe de, em bloco, dizer sim: jamais 

diz sim de bom grado, prefere dizer não e, acima de tudo, nada dizer... Isto vale para culturas inteiras, vale para 
livros, — vale também para lugares e paisagens.” (NIETZSCHE, 1985, p.113). 

23 A referência de Nietzsche ao mundo grego se faz com a explícita referência à Arte, aos costumes e não à Filosofia. 
Esta maculou, para Nietzsche, o espírito trágico dos gregos, salvo, quiçá, Heráclito. Sócrates, p.ex., era para 
Nietzsche o médico charlatão e degenerado de uma nobreza grega em decadência (MOURA, 2005). Quanto ao 
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O quanto Nietzsche modificou o tema do cultivo de si avalia-se pela contraposição de 

uma frase de Schiller: “Eu vos abraço, ó milhões!” (apud ELIAS, 1997, p.111); apelo gregário 

impossível em Nietzsche. Segundo Elias (1997), o movimento humanista retrocitado referenciava 

e expressava justamente a moralidade e os ideais da burguesia alemã ascendente, excluída das 

sociedades de corte e de suas oportunidades de poder. Os ideais democráticos de igualdade e 

humanidade eram centrais ali, contrariamente à idéia de desigualdade engastada no código 

cortesão-aristocrático. Giacoia Jr. (2002, p.49s), por exemplo, nos lembra que Nietzsche era um 

crítico do projeto democrático moderno por considerá-lo herdeiro da moral platônica e cristã. 

O humanismo idealista do movimento clássico alemão (séc. XVIII) influenciou e deu 

expressão às iniciativas políticas de oposição da classe média, quase totalmente impedida de 

acesso à atividade política, administrativa e militar, reservada aos nobres. Esse humanismo 

idealista-liberal representou, segundo Norbert Elias (1997, p.25-27), uma forte corrente política 

da classe média alemã no século XIX24 e começos do século XX, ao lado da corrente conservador-

nacionalista, ligada aos valores da aristocracia de corte e militares. A situação, contudo, 

modificou-se sensivelmente quando Otto von Bismarck (1815-1898), primeiro-ministro do rei 

da Prússia, realizou a unificação da Alemanha mediante uma guerra vitoriosa contra a França 

(1871). Foram satisfeitos militarmente, por conseguinte, os anseios de unificação da Alemanha, 

enquanto a classe média (origem desses anseios) não conseguiu realizar isso por meios pacíficos. 

“A vitória dos exércitos alemães sobre a França foi, ao mesmo tempo, uma vitória da nobreza 

alemã sobre a classe média alemã”. (ELIAS, 1997, p.26). 

Nietzsche definiu sua primeira Extemporânea como um ataque à cultura alemã 

daquela época: 

O primeiro ataque (1873) dirigiu-se à cultura alemã, à qual já então eu descia os 
olhos com inexorável desprezo. Sem sentido, sem substância, sem meta: uma 
mera “opinião pública”. Não há pior mal-entendido, dizia eu, do que acreditar 
que o grande êxito alemão nas armas demonstre algo em favor dessa cultura — 
muito menos a vitória dela sobre a França. (NIETZSCHE, 1995, p.67). 

A cultura nacional alemã, resultante da unificação de Bismarck, parecia-lhe sem 

sentido e substância, mera apreciação pública. Ora, dos quatro “atentados”25, disse Nietzsche, o 

                                                                                                                                                         
cultivo de si, Nietzsche modificou também a noção neo-humanista: a idéia de “melhorar” a humanidade é 
rechaçada radicalmente por Nietzsche (1995, p.18), além de, é claro, negar a criatividade do espírito alemão. 

24 Nietzsche percebia essa continuidade como decadência: “Não é o século XIX, sobretudo no seu final, apenas um 
século XVIII mais fortemente embrutecido, isto é, um século de décadence?” (NIETZSCHE, 1985, p.110). 

25 Assim o Filósofo chamou suas Considerações Extemporâneas, escritas entre 1973 e 1876. Consistem de quatro 
dissertações que visam a comentar e atacar o seu “presente histórico”. A primeira utiliza-se de David Strauss para 
abordar a cultura nacional alemã. As outras falam sobre a utilidade e os inconvenientes dos estudos históricos, 
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primeiro foi o mais bem-sucedido. Com ele conseguira tocar a ferida de uma nação vitoriosa, 

afirmando que sua conquista não configurava um acontecimento cultural, mas, talvez, algo bem 

diferente. Sua grande metáfora foi David Strauss (1808-1893), qualificado por Nietzsche como 

“o protótipo do filisteu da cultura alemão e satisfait”. (1995, p.68)26. 

Abordemos primeiramente a expressão “filisteu da cultura” (Bildungsphilister) que, 

como afiançou Nietzsche, entrou para o vocabulário alemão a partir de seu ensaio. 

Segundo Scarlett Marton (1993), o termo bíblico “filisteu” já fora empregado no 

século XVIII, nos meios universitários, para designar os estritos cumpridores das leis, pessoas de 

bom senso, ingênuos e crédulos quanto à ordem das coisas e incultos em matéria de arte. O 

“filisteu” recorria ao mesmo raciocínio para tratar das riquezas comerciais e culturais; modo de 

pensar que ficou famoso na ironia do poeta Heine sobre o “filisteu”: aquele que pesa na sua 

balança de queijos “o próprio gênio, a chama e o imponderável”. (apud MARTON, 1993, p.18, 

nota). Nietzsche, segundo a autora, caminhou nesta direção ao formular a dição “filisteu da 

cultura”. Ao falar da avaliação comercial da arte (pesá-la na balança de queijos), que começava a 

se tornar um padrão naquele período, essa referência dirigia-se aos burgueses medianos, à classe 

média e seu anseio de acesso à cultura e ao poder político; acesso, então, restrito à nobreza 

militarista (NIETZSCHE, 2001a, § 31; 1985). 

O ataque nietzschiano se referiu, por um lado, ao modo como a classe média 

burguesa se aproximou do contexto político-cultural e, por outro, ao rebaixamento da nobreza 

militar prussiana. Obrigada a contrair novos laços sociais para manter unido o Estado Alemão 

recém formado, essa nobreza buscou uniformizar a cultura e o ensino, bem como estender 

alguns bens culturais à alta burguesia, uma concessão, por assim dizer. Isso implicou a reforma 

do modelo educacional, atravessando de um ensino puro e interessado em si, para uma 

pedagogia utilitária, direcionada ao desenvolvimento rápido da economia industrial, 

                                                                                                                                                         
acerca de Schopenhauer como educador e a última a respeito de Richard Wagner (NIETZSCHE, 1922a e 1922b). 
As duas últimas se apresentam, segundo Nietzsche, “como indicações para um mais elevado conceito de cultura, 
para restauração do conceito ‘cultura’, duas imagens do mais severo amor de si, cultivo de si, tipos extemporâneos 
par excellence, plenos de soberano desprezo por tudo o que ao seu redor se chamava ‘Reich’, ‘cultura’, 
‘cristianismo’, ‘Bismarck’, ‘êxito’ — Schopenhauer e Wagner, ou, em uma palavra, Nietzsche...” (NIETZSCHE, 
1995, p.67). 

26 O fato de Nietzsche adjetivar Strauss de “alemão e satisfait” (satisfeito, contente, uma contraposição aos homens 
satisfaktionsfähig, capazes de exigir e dar satisfação) parece-nos significativo no contexto da discussão de Elias sobre 
o valor do poder de exigir e dar satisfação na sociedade alemã do II Reich. Indicando Strauss como representante 
da cultura do Reich, Nietzsche diz que essa cultura já está satisfeita, ainda que imite o poder viril e valente do 
guerreiro de exigir e dar satisfação; uma cultura contente e satisfeita consigo própria, acomodada e, como tal, 
incapaz de criar valores, de superar-se. 
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principalmente porque a tardia industrialização da Alemanha urgia por mão-de-obra qualificada 

no intuito de recuperar o tempo perdido e de tentar ultrapassar as grandes potências européias 

mais antigas. Proliferaram, deste modo, os institutos politécnicos profissionalizantes. É preciso 

mais ensino para mais produzir, tudo isso com urgência. A especialização técnica brotou como 

o grande pleito nesse contexto (MARTON, 1993, p.17). 

A análise de Marton, entretanto, não aprofunda os motivos dessa dilatação do 

acesso aos bens culturais; quais os ideais e as práticas sociais que se consolidavam a constituição 

do habitus alemão (ELIAS 1997). Parece-nos fundamental analisar melhor o contexto sócio-

histórico do Segundo Império Alemão para melhor compreender o tipo de homem contraposto 

por Nietzsche ao que ele considerava uma cultura vulgar com seus inumeráveis filisteus, a saber: 

o indivíduo soberano capaz de criar; a grande personalidade que se torna o que é. Além disso, 

observaremos como Nietzsche retirou desse solo, das práticas sociais de um ethos guerreiro, seu 

próprio modo de filosofar27 entendido como uma “prática de guerra” e um “duelo” com 

problemas de estirpe (NIETZSCHE, 1995). 

No primeiro momento, a unificação da Alemanha em um Império manteve a 

supremacia da classe dominante aristocrática dentro do Kaiserreich. 

E a unificação foi entregue aos pioneiros da classe média numa bandeja, sem 
que eles fossem capazes, a esse respeito, de atingir o objetivo de sua luta 
social, o seu objetivo como classe, que era o de privar a aristocracia de poder 
e democratizar a sociedade alemã. Essa situação paradoxal teve sérias 
conseqüências para todo o desenvolvimento da Alemanha. (ELIAS, 1997, 
p.60). 

Esta foi uma situação paradoxal, porque a unificação consistira numa demanda 

originalmente burguesa, uma maneira de escapar aos desmandos políticos e econômicos dos 

nobres e militares. A aristocracia particularista28, contudo, sempre impediu qualquer avanço no 

sentido da unificação, até o momento que lhe pareceu oportuno. Os aristocratas particularistas, 

por ironia do destino, comandaram o fim do particularismo alemão. Nesse processo, todavia, 

transferiram intacta a concepção tradicional do seu próprio papel nos principados alemães para 

o interior do Reich recém-unificado. Eles se consideravam e continuaram a se distinguir como os 

                                                 
27 Inúmeras são as referências de Nietzsche sobre a belicosidade do seu método, principalmente em Ecce Homo. 

Lembramos também que a caracterização de uma “filosofia a golpes de martelo” também se refere ao citado ethos 
guerreiro. Nietzsche afirmou que Crepúsculo dos Ídolos, onde seu martelo despedaça ídolos, consistia numa “grande 
declaração de guerra”. No contexto germânico, é impossível esquecer que o martelo Mjollnir era a arma predileta 
de Thor, o deus do trovão. (DAVIDSON, 1987, p.59s). Nietzsche (1992a) fala, inclusive, de “algum divino 
martelo nas mãos”! (p.66). 

28 O sentimento de lealdade e pertença da classe alta alemã sempre foi com a sua terra, em todos os sentidos. De 
início, até a lealdade de Bismarck se referia tão só ao rei da Prússia (ELIAS, 1997, p.60). 
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reais detentores do poder na Alemanha, como consubstanciação natural desse domínio 

emanado da terra29.  

A classe aristocrática alemã não se apercebeu de que a unificação concedia maiores 

chances de conglobação à burguesia e aos trabalhadores. Com o tempo, isso afetaria 

desfavoravelmente sua própria posição na estrutura social. Nietzsche, contrariamente, percebeu 

isso muito bem. As oportunidades de poder entre a burguesia foram fortalecidas 

principalmente com a decisão política de incrementar o comércio e a indústria. 

Sem dúvida, a sociedade de corte do Kaiserzeit abriu as portas aos 
representantes dos estratos burgueses mais amplamente do que nunca, mas 
foram principalmente os altos funcionários públicos, incluindo professores 
universitários e, em particular, os homens de saber famosos, os que foram 
atraídos para ela. Eram sobretudo os diplomados universitários os que eram 
considerados socialmente aceitáveis, graças à importância das confrarias 
estudantis na divulgação do código aristocrático de honra. (ELIAS, 1997, p.61). 

Eis o ponto crítico: o fortalecimento imediato da aristocracia implicou, 

contrariamente, a dilatação da “boa sociedade” à alta classe média abastada, mesmo conservado 

o status hierárquico tradicional de precedência dos aristocratas diante dos cidadãos comuns 

aceitos na corte. No movimento de formação de uma classe alta alemã mais ampla e, ao mesmo 

tempo mais uniforme, foi fundamental o papel do código de honra aristocrático, com sua 

expansão além dos espaços da nobreza e dos militares aos meios estudantis. 

Destaca-se, nesse processo de ampliação, o reconhecimento de um mesmo código 

de honra e a sanção, por ele, do duelo. Este último era considerado pelo código nobre o único 

meio de lavar uma afronta. Considerado ilegal pelo Estado, consistiu, entretanto, numa forma 

                                                 
29 A terra fora conquistada pelos ancestrais, a custo de guerra e sangue, e passada hereditariamente. As tribos de 

língua germânica se instalaram nas terras baixas a oeste do Elba e numa vasta área entre este e os Alpes, cercados 
por tribos cujas línguas derivavam do Latim e por tribos orientais de línguas eslavas. “Esses três grupos de povos 
lutaram por mais de mil anos em defesa das fronteiras de suas respectivas áreas de povoamento”. (ELIAS, 1997, 
p.16). Isso assinalava a pertença e a dignidade dessa riqueza (as terras e os burgos), vivamente contrastada com a 
riqueza adquirida por atividade mercantil, considerada inferior e pouco honrada (ELIAS, 1997, p.60-62). Num 
grande mito dos povos germânicos, A Canção dos Nibelungos (2001, p.27), tal dignidade do poder da terra ecoa 
ostensiva nas palavras do lendário herói Siegfried, filho de reis, ao rei Gunther: “Também sou um guerreiro e 
deveria portar uma coroa, mas meu maior desejo é conseguir que se diga de mim que possuo terras e povos por 
direito, por isso arrisco minha honra e também minha vida. Já que sois tão corajoso quanto me foi dito, pretendo 
tomar à força tudo o que possuís”. Mais do que a própria herança, a conquista violenta da terra eclode como o 
grande valor, concedendo dignidade a essa propriedade. Por isso: “A convicção tradicional entre a nobreza 
guerreira de que a atividade mercantil não era muito honrosa permaneceu viva na sociedade de corte do império 
e nos círculos aristocráticos em geral. [...], persistia em pleno vigor a idéia de que o emprego lucrativo, o trabalho 
remunerado, não condizia com o status de um nobre.” (ELIAS, 1997, p.61). Nietzsche abordou esse ponto em A 
Gaia Ciência, § 31, intitulado: “Comércio e Nobreza”. Ali mostrou que a atividade de comprar e vender, como 
atividade comum e cotidiana, não poderia adquirir nobreza. A não ser em condições nas quais não mais se 
comprasse e vendesse, ou seja: em condições sociais as quais o comércio se tornasse “um luxo da sensibilidade”. 
(2001a, p.80). 
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de violência altamente institucionalizada e formalizada. E poucos tinham o direito de dar e pedir 

satisfações. (ELIAS, 1997). 30 

O código de honra e o duelo formavam o grande requisito de pertença à alta 

sociedade. Eles se tornaram o caminho privilegiado de aproximação entre setores da burguesia e 

a aristocracia dominante. “Não foi, por certo, o único sinal, mas foi o mais notável da formação 

na sociedade alemã de uma classe alta relativamente estruturada pela incorporação de cidadãos 

comuns e que foi gradualmente padronizada na esteira da unificação política do Kaiserreich.” 

(ELIAS, 1997, p.62). 

As cicatrizes de um duelo mostravam a filiação à alta classe do jovem diplomado à 

primeira vista. O duelo foi uma instituição comum em toda a Europa, assim como os modelos 

aristocráticos de sentimento e comportamento: uma verdadeira “cultura internacional dos 

nobres”. (ELIAS, 1997, p.30). Em outros países, no entanto, ele perdeu cada vez mais seu 

significado de ascensão social da classe média, enquanto a Alemanha caminhou numa direção 

oposta. Ali, a burguesia passou a se submeter politicamente ao status aristocrático e terminou 

por adotar o código de comportamento da aristocracia, vinculando-se fortemente ao duelo 

como meio válido de ascensão. As confrarias estudantis no Kaiserreich converteram-se em 

verdadeiras instituições educacionais complementares: o curso universitário aprontava os jovens 

numa área especializada das ciências e as coligações preparavam os universitários para o ingresso 

nos estratos superiores da boa sociedade. Iniciava-os num código de comportamento e 

sentimento altamente hierarquizado e formalizado, bem como lhes exigiam a comprovação de 

seu valor mediante o combate singular. A preparação acadêmica integral (curso e fraternidade) 

punha como meta o serviço público civil, cuja carreira poderia levar às altas esferas da sociedade 

mesmo os burgueses de origem31. 

                                                 
30 Os homens satisfaktionsfähig (capazes de exigir e dar satisfação num duelo) eram bem determinados na sociedade 

alemã do segundo Reich. Consistiam nos nobres, militares e estudantes universitários membros de uma 
irmandade reconhecida. Os comerciantes, por mais ricos que fossem, não tinham esse direito, bem como os 
lojistas, os artesãos, os trabalhadores, os agricultores e os judeus (ELIAS, 1997, p.62). A tese de Elias consiste em 
mostrar como a sociedade do Segundo Império da Alemanha configurou-se e sedimentou-se como uma 
satisfaktionsfähige Gesellschaft, ou seja, uma “sociedade gravitando em torno de um código de honra em que duelar, 
e exigir, e dar ‘satisfação’ ocupavam um lugar de arrogante destaque”. (ELIAS, 1997, p.08). 

31 Em muitas sociedades européias, os elementos do código nobre converteram-se vagarosamente no chamado 
“caráter nacional” desses países, na medida em que foram penetrando as classes trabalhadoras e sendo 
“aburguesados”. Assim, por exemplo, o charme e a elegância das mulheres e os modos aprimorados nos 
territórios herdeiros das duas cortes mais sofisticadas do século XVIII, a corte parisiense e a corte de Viena. 
Também o código do cavalheiro inglês converteu-se em um aspecto aburguesado do código comportamental 
britânico (o gentleman). O mesmo operou-se na Alemanha, porém, com um desenvolvimento diferente, pois não 
significou a transformação dos valores aristocráticos em modelos burgueses tradicionais, mas antes a adoção dos 
valores aristocráticos pela classe média comerciante (ELIAS, 1997, p.66-68). 
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O código burguês, que tinha sido outrora contra a corte e orientado para a 
igualdade social, estava impregnado mais do que nunca de elementos 
oriundos do código monárquico-aristocrático, o qual, de acordo com a 
situação social e a tradição do seu estrato proponente, era orientado para um 
ethos guerreiro, para a manutenção da desigualdade entre as pessoas, para 
julgar que os mais fortes são os melhores e, assim, para a implacável dureza da 
vida. (ELIAS, 1997, 66). 

Não devemos abordar, aqui, toda a evolução do habitus alemão nos séculos XIX e XX, 

tal como descrito e analisado por Norbert Elias. Interessa-nos compreender o uso feito por 

Nietzsche dessa mentalidade de manutenção da desigualdade, de que bons são os fortes e da 

implacável dureza da vida, ou seja: daquilo que constitui o ethos guerreiro em qualquer tempo. 

Em todas as sociedades guerreiras (incluindo, por exemplo, a antiga Atenas), 
provar seu valor em combate físico contra outras pessoas, vencê-las e, se 
necessário, matá-las, era parte integrante do estabelecimento da posição de um 
homem. A tradição militar atual busca limitar o treinamento no uso de 
violência física, tanto quanto possível, à violência contra pessoas que não 
pertencem ao próprio Estado-sociedade de um. O duelo era um remanescente 
dos tempos em que, mesmo dentro da própria sociedade a que se pertencia, o 
uso de violência em desavenças era a regra, quando a pessoa mais fraca, ou 
menos habilidosa, ficava totalmente à mercê daquelas que eram mais fortes. 
(ELIAS, 1997, p.58). 

A disposição de Nietzsche fez acordo com os valores expressos pelo código de honra 

aristocrático. Suas Extemporâneas, seus ataques à cultura alemã, foram comentadas por ele, em 

Ecce Homo, nos seguintes termos: “As quatro Extemporâneas são integralmente guerreiras. Elas 

demonstram que eu não sou nenhum ‘João Sonhador’, que me diverte desembainhar a espada 

— e talvez também que tenho o punho perigosamente destro”. (NIETZSCHE, 1995, p.67). 

Nietzsche, portanto, afirmou garboso o caráter guerreiro de seus escritos e usou a metáfora do duelo 

para caracterizar seu método. Comparou a polêmica intelectual ao duelo e lembrou os 

comentários de Karl Hillebrand (1829-1884) num artigo sobre sua primeira Extemporânea de 

1873. 

Nele meu ensaio era apresentado como acontecimento, ponto crucial, 
primeira tomada de consciência, indício melhor; como verdadeiro retorno da 
seriedade alemã e da paixão alemã nas coisas espirituais. Hillebrand esmerava-
se em elogios à forma do ensaio, ao seu gosto maduro, ao perfeito tato na 
distinção entre coisa e pessoa: destacava-o como o melhor escrito polêmico em 
língua alemã — nesta arte precisamente para alemães tão perigosa, tão 
desaconselhável, a arte da polêmica. [...] ele finalizava expressando sua 
admiração por minha coragem — esta “superior coragem que coloca no banco 
dos réus precisamente os favoritos de um povo”. (NIETZSCHE, 1995, p.69). 

Nietzsche mostrou como esse ensaio rendeu-lhe um efeito inestimável:  

Até hoje ninguém buscou desavença comigo. Na Alemanha silenciam a meu 
respeito, tratam-me com sombria cautela: há anos desfruto de uma absoluta 
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liberdade de palavra, para a qual hoje ninguém, pelo menos no “Reich”, tem a 
mão suficientemente destra. Meu paraíso está “à sombra de minha espada”... 
No fundo, eu havia posto em prática uma máxima de Stendhal: ele aconselha 
a fazer a entrada na sociedade com um duelo. (NIETZSCHE, 1995, p.69). 

O silêncio sobre seus escritos e a liberdade de escrever soaram-lhe como o 

reconhecimento dos covardes e dos fracos diante do mais forte e habilidoso: eles não podiam 

confrontá-lo! A primeira Extemporânea consistiu, portanto, no duelo mediante o qual fez seu 

ingresso na sociedade de escol. 

No início de Ecce Homo, Nietzsche se definiu também como um filósofo guerreiro. 

Tudo, nessa passagem, descortina como as idéias de desigualdade e superioridade do “ethos 

guerreiro” foram assumidas positivamente pelo Filósofo. Ele asseverou:  

Sou por natureza guerreiro. Agredir é parte de meus instintos. Poder ser 
inimigo, ser inimigo — isso pressupõe talvez uma natureza forte, é em todo 
caso condição de toda natureza forte. Ela necessita de resistências, portanto 
busca resistência: o pathos agressivo está ligado tão necessariamente à força 
quanto os sentimentos de vingança e rancor à fraqueza. A mulher, por 
exemplo, é vingativa: isso é determinado por sua fraqueza, tanto quanto sua 
sensibilidade à aflição alheia. — A força do agressor tem na oposição de que 
precisa uma espécie de medida; todo crescimento se revela na procura de um 
poderoso adversário — ou problema. (NIETZSCHE, 1995, p.31-32). 

O agressor cresce pelo combate contra inimigos fortes. Também o Filósofo 

desenvolve sua força pela arte de combater problemas poderosos: “pois um filósofo guerreiro 

provoca também os problemas ao duelo”. (NIETZSCHE, 1995, p.32). O duelo pressupõe, no 

entanto, oponentes da mesma estirpe, pois, faltando isso, falta dignidade ao combate. Implica, 

outrossim, não subjugar resistências quaisquer. Existem oponentes desprezíveis: e o que se 

despreza não se combate. “Quando se despreza não se pode fazer a guerra; quando se comanda, 

quando se vê algo abaixo de si, não há que se fazer a guerra”. (NIETZSCHE, 1995, p.32)32. 

                                                 
32 Essas idéias de desigualdade no direito de guerrear não significam nenhuma novidade no ethos guerreiro, como 

bem demonstrou Elias (1997). Em A Canção dos Nibelungos (2001), temos exemplo explícito delas na resposta de 
Siegfried a Ortwin de Metz, um dos guerreiros da corte do poderoso rei Gunther de Worms. Gunther acabara de 
ser desafiado pelo herói e, em defesa de sua honra, Ortwin se oferecera para a luta. O texto diz que Siegfried se 
encolerizou com a reação de Ortwin, rechaçando-a ao dizer: “Não ouses erguer tua mão contra mim! Sou um rei 
poderoso, tu nada és além de um vassalo. Nem mesmo doze homens iguais a ti seriam capazes de vencer-me na 
luta!” (p.28). Isso não significa que em relação aos inferiores e fracos se deva adotar uma postura de compaixão e 
cuidado. Ao contrário, o rebanho dos fracos deve estar a serviço dos fortes e podem ser explorados e mesmo 
sacrificados e destruídos se isso convier à expansão do poderoso. Essa destruição, pensou Nietzsche, poderia até 
mesmo ser uma medida profilática necessária para a proteção dos tipos raros mais fortes e bem constituídos. “Os 
fracos e malogrados devem perecer: primeiro princípio de nosso amor aos homens. E deve-se ajudá-los nisso.” 
(NIETZSCHE, 2007, p.11). E cultivo superior da humanidade incluiria “a destruição implacável de todos os 
degenerados e parasitários”. (NIETZSCHE, 1995, p.64-65). 
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Visualizamos, então, como o código de honra aristocrático e as regras do duelo 

foram transpostos, por Nietzsche, para o plano do confronto intelectual. O duelo só se produz 

entre os superiores, entre aqueles que podem exigir e dar satisfação. Quanto aos princípios de 

sua prática de guerra, Nietzsche assim os enumerou: 

Primeiro: ataco somente causas vitoriosas — ocasionalmente, espero 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 o 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 instintos 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 de gratidão. Eu honro, eu distingo, ao ligar meu 
nome ao de uma causa, uma pessoa: a favor ou contra — não faz diferença para 
mim. Se faço guerra ao cristianismo, isso me é facultado, porque dessa parte 
nunca experimentei contrariedades e obstáculos — os mais sérios cristãos 
sempre foram bem-dispostos para comigo. (NIETZSCHE, 1995, p.32)33. 

Se ele assim assumiu e sustentou o código de honra aristocrático como inerente ao 

seu método filosófico, como se elaborou, então, o ataque de Nietzsche contra seus 

contemporâneos? Um indício aparece no terceiro princípio citado: a falsidade, a bastardia de 

uma cultura que confunde os sofisticados com os ricos, os tardios com os grandes. 

Como vimos, já algum tempo antes e incisivamente durante o Reich, a aristocracia 

alemã foi paulatinamente abrindo espaço na “boa sociedade” para as classes médias. Acolhidos 

na “boa sociedade”, mediante o caminho descrito por Elias, a classe média inicia a 

popularização do código de honra da nobreza guerreira34. Eles continuavam, por enquanto, 

estrangeiros, gente de outra origem; eram aceitos, todavia. 

Essa mistura e acesso dos comuns aos altos cargos, ao convívio nobre e à cultura, 

essa confusão entre sofisticados e ricos, Nietzsche avaliou como uma decadência, como 

apequenamento do que é grande em nome da política. Não à toa, garantiu: “Por outro lado, 

sou mais alemão do que ainda podem ser os alemães de hoje, meros alemães do Reich — eu, o 
                                                 
33 Difícil é conjugar esses “princípios de guerra” com sua efetivação pelo Filósofo, principalmente o terceiro. 

Lembremos da ruptura com a pessoa Wagner, entre inúmeros outros, bem como a lei contra o cristianismo 
exposta no Anticristo (NIETZSCHE, 2007, p.81) na qual Nietzsche ordena ações violentas contra sacerdotes e 
fiéis, tais como banir e esfomear, além da dureza com todos aqueles que participarem de um ofício divino! 

34 O desdobramento histórico levou à massificação desses valores na idéia de “raça superior” no nazismo (ELIAS, 
1997). 
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último alemão antipolítico”. (NIETZSCHE, 1995, p.26). A cultura alemã tornava-se sem 

substância, decaindo para uma mera “opinião pública”. (1995, p.67). Dois sintomas mostravam 

isso claramente: a arte transformada em objeto de consumo para muitos e o ensino vinculado 

aos objetivos pragmáticos e técnicos do mercado (MARTON, 1993).  

Em toda parte onde o espírito industrial venceu o espírito militar e 
aristocrático, a mulher aspira à independência econômica e legal de um 
caixeiro: “a mulher como caixeira” — está escrito no portal da sociedade 
moderna que se forma. (NIETZSCHE, 1992a, p.144). 

Houve nivelamento da arte, do ensino, da cultura, enfim. A elevação do homem 

comum ao convívio nobre era sinal de decadência dessa nobreza para Nietzsche. Por isso o 

ataque precisava ser direcionado não aos muitos, desejosos de elevação, mas aos aristocratas 

decaídos: os nobres do Reich. “Nunca me dirijo às massas”, proferiu Nietzsche (1995, p.109). 

Era forçoso atacar a nova concepção de cultura amesquinhada; atacar a própria aristocracia 

amesquinhada em sentimentos nacionalistas que enalteciam a desigualdade, a diferença e 

distância, mas que promoviam a uniformização. Sobre isso falou Zaratustra: “Vejo muitos 

soldados; desejaria ver muitos guerreiros! ‘Uniforme’ chama-se à roupa que trajam: Oxalá não 

seja uniforme o que escondem lá dentro!” (NIETZSCHE, 1998, p.73)35. 

Imperdoável em Wagner foi ter se tornado um alemão do Reich (NIETZSCHE, 

1995, p.44), alemão apequenado, nacionalista e devoto (NIETZSCHE, 1995, p.73-76). Quando 

a velha nobreza particularista e independente submeteu-se a um império universal, ao Reich, 

voltou a pôr em vigor o monoteísmo, ou seja, repôs os ideais e valores universais que sustentavam 

o antigo império germânico (lembremos que o I Reich era, justamente, o Sacro Império Romano): 

“[...] o progresso em direção a impérios universais é também o progresso em direção a 

divindades universais; o despotismo, com seu triunfo sobre a nobreza independente, sempre 

abre caminho para algum monoteísmo”. (NIETZSCHE, 2001b, p.79). 

                                                 
35 Sabe-se o quanto, na sociedade de corte do segundo Reich, ostentou-se o militarismo, de tal forma que “trajes de 

gala masculinos” praticamente significavam “uniformes”. Até para os funcionários civis, ao fim do segundo Reich, 
existiam uniformes específicos (ELIAS, 1997, p.80-82). Isto era o reflexo claro de uma imensa formalização e 
uniformização de conduta que Nietzsche percebe e rejeita como contrária ao cultivo de si. A unificação política 
dos Estados alemães com a elevação do rei da Prússia a imperador dessa nova Alemanha gerou um impulso de 
padronização e uniformização do código de comportamento e sentimento mediante instituições como o exército 
e as irmandades nacionalistas estudantis, padronizando, entre 1871 e 1918, a alta classe, tradicionalmente 
particularista (ELIAS, 1997, p.56-60). Novo sinal de decadência para Nietzsche, por isso, antes avistar guerreiros 
do que soldados. 
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A crítica de Nietzsche aos seus contemporâneos, por conseguinte, não se refere aos 

valores nobres e guerreiros. Incide sobre a péssima condução moderna desses valores, sua 

vulgarização e mistura, sua degeneração. 

A vida é uma nascente de prazer; mas, onde bebe também a canalha, todas as 
fontes estão envenenadas. 
Enleva-me tudo o que é puro; mas não suporto ver os focinhos e os dentes 
arreganhados e a sede dos impuros. [...] 
A água sagrada envenenaram, com sua concupiscência; e quando chamaram 
prazer seus sonhos imundos, envenenaram também as palavras. [...] 
E voltei as costas aos dominadores, quando vi o que, agora, chamam dominar: 
regatear e traficar pelo poder — com a canalha. (NIETZSCHE, 1998, p.126-
127). 

A massificação da cultura que começava a se operar, os espetáculos para o grande 

público e a disseminação do ensino; tudo isso era sinal da decadência aristocrática. E contra 

isso ensinou Zaratustra: “Que toda a gente tenha o direito de aprender a ler, estraga, a longo 

prazo, não somente o escrever, senão também o pensar”. (NIETZSCHE, 1998, p.66). 

A circulação entre nobreza e burguesia que caracterizou o Kaiserreich configurou-se, 

para Nietzsche, no prenúncio claro, senão na própria decadência de um resto de altivez 

germânica livre, viril, elevada; capaz de criar, de conquistar, de expandir sua vontade — ele 

chegou a considerar que mal existia uma relação conceitual, e menos ainda sangüínea, entre os 

antigos germanos, que por séculos fizeram a Europa contemplar horrorizada a fúria da besta 

loura, com os alemães seus contemporâneos (2001b, p.33).  

Na terceira e quarta Extemporâneas (NIETZSCHE, 1922b), foram dados dois 

exemplos como indicações para a restauração de um conceito de cultura mais elevado: “duas 

imagens do mais severo amor de si, cultivo de si, tipos extemporâneos par excellence, plenos de 

soberano desprezo por tudo o que ao seu redor se chamava “Reich”, “cultura”, “cristianismo”, 

“Bismarck”, “êxito” — Schopenhauer e Wagner, ou, em uma palavra, Nietzsche... (NIETZSCHE, 

1995, p.67). Cultura é, por conseguinte, assunto concernente ao indivíduo necessário, à grande 

individualidade, jamais aos “supérfluos”, aos “muitos-demais”, para esses “inventou-se o 

Estado”. (NIETZSCHE, 1998, p.75). 

Eis a grande contraposição à massificação crescente, à corretagem e imitação 

inócuas promovidas pelos filisteus da cultura, os quais são, para Nietzsche, o contrário dos 

homens genuinamente cultos, pois incapazes de criar. 

Para desenvolver a cultura, Nietzsche julga necessário salvaguardar a liberdade 
interior e impor-se, ao mesmo tempo, rigorosa disciplina. A liberdade interior 
conduz à rebelião contra toda autoridade e à revolta contra toda crença; a 
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disciplina rigorosa leva a desfazer-se de hábitos, abandonar comodidades, 
renunciar à segurança. (MARTON, 1993, p.19). 

Tudo isso fez a proposição do “Filósofo guerreiro” como exemplo de indivíduo 

nobre, no sentido de que antiqüíssimas práticas sociais foram transpostas e, assim, abstraídas 

para o plano do trabalho intelectual. A “inatualidade” de Nietzsche não se estabeleceu, 

conseqüentemente, por uma distinção radical perante as convicções de sua época e de seu 

povo36, tampouco pela referência a um futuro longínquo que simplesmente o tornava póstumo. 

A interpretação de uma crítica radical a todos os valores de seu tempo não corresponde inteiramente 

aos resultados de nossa análise. A crítica de Nietzsche não se operou propriamente por 

discordância de todos os valores de seu tempo. Ela mirou as raízes platônico-cristãs dos ideais 

mais caros da Modernidade37. Quanto ao “ethos guerreiro” que se exacerbava na Alemanha, 

Nietzsche não atacou seu valor, mas sim o modo indigno, amesquinhado e mesmo distorcido, 

segundo percebeu, pelo qual os valores aristocráticos, oriundos de uma mentalidade guerreira 

antiqüíssima, concretizavam-se socialmente em sua época. Lembremos que Nietzsche apontou a 

nobreza francesa do princípio da Revolução, a qual descartara com nojo certos privilégios e 

prerrogativas, como exemplo de corrupção de uma sã aristocracia (NIETZSCHE, 1992a, p.170). 

O pathos da distância e a idéia de desigualdade consistiam em palavras ocas numa nobreza 

decadente que, de fato, uniformizava e aproximava os tardios com os grandes, os ricos com os 

sofisticados; todavia, 

O que Nietzsche pregava tão altissonante e furiosamente como algo novo e 
incomum era apenas a ponderada verbalização de uma estratégia social muito 
antiga. Desprezar os fracos e os medíocres, exaltar a guerra e a força em 
detrimento da paz e do contentamento civil — tudo isso são marcas 
características do código aqui examinado — o qual fora desenvolvido a partir 
das práticas sociais de grupos guerreiros de recuadas épocas. [...] Na Europa, 
foi durante a Renascença que pessoas começaram a refletir sobre esse código 
de comportamento dos guerreiros num nível superior de generalidade. 

                                                 
36 “A aversão ocasional de Nietzsche aos alemães era provavelmente, pelo menos em parte, um tipo de aversão a si 

mesmo. [...] Em última análise, escondia de si mesmo que era ele próprio o fraco, desejando um vigor mavórtico 
do qual não era capaz”. (ELIAS, 1997, p.113). 

37 Como se sabe, Nietzsche enxergou uma linha de valoração comum que se estende de Sócrates/Platão aos ideais 
democráticos contemporâneos (GIACOIA JR., 2002). Essa linha está claramente expressa no prólogo de Além do 
Bem e do Mal (1992a, p.08). Ali Nietzsche garantiu: “[...] o pior, mais persistente e perigoso dos erros até hoje foi 
um erro de dogmático: a invenção platônica do puro espírito e do bem em si”. Depois afiançou que a luta contra 
Platão é, falando de modo simples e popular, uma luta contra a pressão cristão-eclesiástica de milênios, “pois 
cristianismo é platonismo para o ‘povo’”. Se essa luta, porém, gerou uma tensão do espírito, essa foi sentida como 
uma miséria pelo homem europeu, e duas tentativas de afrouxá-la foram feitas em grande estilo: o jesuitismo e a 
Ilustração democrática. Por isso, ao se afirmar, Nietzsche (1992a, p.08) une os dois, jesuíta e democrata, por 
contraposição a si: “Mas nós, que não somos jesuítas, nem democratas, nem mesmo alemães o bastante, nós, bons 
europeus e espíritos livres, muito livres, nós ainda as temos, toda a necessidade do espírito e toda a tensão do arco! 
E talvez também a seta, a tarefa e, quem sabe? a meta...”. 
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Maquiavel é o mais conhecido e talvez o maior, mas certamente não o único 
expoente da primeira grande reflexão, que elevou as vetustas tradições sociais 
de grupos guerreiros a um nível superior de síntese, remodelando-as, de um 
modo mais ou menos explícito, como um conjunto de prescrições. Nietzsche 
apenas avançou mais um passo, na medida em que elevou o código guerreiro 
em seu pensamento a um nível ainda mais elevado de generalização, e 
transformou-o numa prescrição ainda mais geral. (ELIAS, 1997, p.113). 

Elias chamou atenção, ainda, para o caráter abstrato dessa elevação do código 

guerreiro realizada por Nietzsche; abstração baseada em livros e que não o deixou perceber e 

enfrentar a diferença entre a reflexão sobre as práticas sociais e essas práticas mesmas, cujo 

desenvolvimento social se faz isento de tais reflexões ou com reflexões muito menos sofisticadas 

(ELIAS, 1997). Giacoia Jr. (2002) nos advertiu sobre a conexão feita por Nietzsche entre o 

sentido histórico da aristocracia com a autodeterminação do indivíduo, com aquele homem 

capaz de destaque por sua excelência e de, assim, assumir uma liderança legítima, com aquele 

que se põe à frente e se imortaliza por sua força; ou seja, com a grande, a excepcional 

individualidade. Vemos aqui o sentido da sofisticação impetrada por Nietzsche. O sentido 

ainda viável do áristos encarna-se no indivíduo que encontrou no “torna-te quem és” uma lei 

para si próprio, suspensa acima de si (NIETZSCHE, 1998, p.283). Trata-se, portanto, para 

Nietzsche, de uma “nova nobreza”, que se oponha não somente a toda a plebe, mas também a 

toda a tirania da plebe, “porque poderia suceder que, um dia, se tornasse a plebe em senhor e 

afogasse o tempo em água rasa”. (NIETZSCHE, 1998, p.242). Não a origem deve ser a honra 

dessa nova nobreza, mas o para-onde-irá: além de si mesmos. Eis a nova honra. 

Não se veja aqui uma pura “idealização” do nobre, ou um desligamento moral com 

a prática social viva de uma aristocracia. Concordamos com Paulo César de Souza, em seu 

posfácio de Além do Bem e do Mal (NIETZSCHE, 1992a), na idéia de que muitos comentadores 

tendem a atenuar o antidemocratismo e o radicalismo aristocrático de Nietzsche. É por julgar 

ter encontrado as raízes da aristocracia que Nietzsche criticou as aristocracias decadentes. Isso 

não significa a rejeição do modus faciendi aristocrático, mas apenas a rejeição de sua decadência. 

Essa sempre comunga com o ídolo doentio da moral. O modus faciendi aristocrático, entretanto, 

aparece como condição para uma efetiva nobreza do indivíduo. Sem aquela, sem o pathos da 

distância típico da classe nobre, não nasceria aquele outro pathos misterioso que leva o indivíduo 

a uma contínua auto-superação. Disse Nietzsche em Além do Bem e do Mal: 

Toda elevação do tipo “homem” foi, até o momento, obra de uma sociedade 
aristocrática — e assim será sempre: de uma sociedade que acredita numa 
longa escala de hierarquias e diferenças de valor entre um e outro homem, e 
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que necessita da escravidão em algum sentido. Sem o pathos da distância, tal 
como nasce da entranhada diferença entre classes, do constante olhar altivo 
da casta dominante sobre os súditos e os instrumentos, e do seu igualmente 
constante exercício de obedecer e comandar, manter abaixo e ao longe, não 
poderia nascer aquele outro pathos ainda mais misterioso, o desejo de sempre 
aumentar a distância no interior da própria alma, a elaboração de estados 
sempre mais elevados, mais raros, remotos, amplos, abrangentes, em suma, a 
elevação do tipo “homem”, a contínua “auto-superação do homem”, para usar 
uma fórmula moral num sentido supramoral. (1992a, p.169). 

Sem ilusões humanitárias sobre o começo de toda sociedade superior no mundo, 

recomendou-nos o próprio Nietzsche, pois essa verdade é dura. Toda aristocracia — 

“pressuposto daquela elevação do tipo ‘homem’” — foi formada por homens de índole natural, 

bárbaros na acepção terrível da palavra, detentores de “energias de vontade e ânsias de poder” 

intactas, feras de rapina que arremeteram sobre raças mais fracas, polidas, pacíficas; “raças 

comerciantes ou pastoras”, ou ainda sobre antigas raças nobres decaídas (1992a, p.169-170). 

Toda aristocracia, também a nova nobreza, monta-se, pois, sobre a rapinagem dos mais fracos e 

pacatos38. Apenas o moralista consideraria tais homens de rapina como tipos enfermos. 

Demonstramos profunda incompreensão do animal de rapina e do homem de 
rapina (César Bórgia, por exemplo), incompreensão da “natureza”, ao 
procurar por algo “doentio” no âmago desses mais saudáveis monstros e 
criaturas tropicais, ou mesmo por um “inferno” que lhes seria congênito —: 
como sempre fez quase todo moralista. (NIETZSCHE, 1992a, p.95)39. 

Esses “saudáveis monstros” talvez sejam, justamente, os melhores exemplos de vida 

bem lograda, de uma vontade de poder que bem vingou. 

                                                 
38 Essa é a significação imprescindível, todavia não explicitada por Scarlett Marton (1993), de uma interpretação 

nietzschiana (tresvalorativa) da fábula O Lobo e o Cordeiro.  Apresentamos aqui a versão de Tito Júlio Fedro (20 
a.C. – c. 44 d.C.): “Ao mesmo rio vieram, compelidos pela sede, o lobo e o cordeiro. O lobo estava mais acima e 
o cordeiro bem mais abaixo. Então o predador, incitado por sua goela maldosa, encontrou motivo de rixa: ‘Estou 
a beber e tu poluis a água!’ O lanoso, tímido, responde: ‘Como posso fazer isso de que te queixas, ó lobo? De ti 
para meus goles é que o líquido corre.’ Repelido pela força da verdade, ele replicou: ‘Cerca de seis meses atrás, 
falaste mal de mim.’ O cordeiro retruca: ‘Eu? Então eu sequer era nascido...’ — Por Hércules, teu pai é que me 
destratou! Em seguida, dilacera a presa, dando-lhe morte injusta. Escrevi esta fábula por causa daqueles 
indivíduos que oprimem os inocentes por razões fictícias.” (FEDRO, 2006, p.41). Marton usa a fábula para 
questionar como surge nossa avaliação do bem e do mal e se pergunta se, em vez de condenarmos de imediato o 
lobo como mau, não poderíamos pensar numa avaliação diferente daquela que considera mau quem ameaça, 
intimida, aterroriza e oprime? Nietzsche, entretanto, é explícito: “Que as ovelhas tenham rancor às grandes aves 
de rapina não surpreende: mas não é motivo para censurar às aves de rapina o fato de pegarem as ovelhinhas”. 
(NIETZSCHE, 2001b, p.35). Diante da acusação de maldade por parte das ovelhas as aves de rapina certamente 
diriam zombeteiras: “‘nós nada temos contra essas boas ovelhas, pelo contrário, nós as amamos: nada mais 
delicioso do que uma tenra ovelhinha’”. (NIETZSCHE, 2001b, p.36). Para Nietzsche; “Exigir da força que não se 
expresse como força, que não seja um querer-dominar, um querer-vencer, um querer-subjugar, uma sede de 
inimigos, resistências e triunfos, é tão absurdo quanto exigir da fraqueza que se expresse como força.” (2001b, 
p.36). 

39 César Bórgia (1476-1507) foi, precisamente, o político italiano que inspirou Maquiavel (1469-1527) em O 
Príncipe. 
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3 A VIDA QUE VINGOU40 E VONTADE DE PODER 

 
 

The Tree of Knowledge is not that of Life 
(A árvore do Saber não é a da Vida) 

Manfredo, Ato I, Cena I, Lord Byron. 
 

 

3.1 O Grande Indivíduo versus o Utilitarismo da Cultura 

 

 

Uniformização e utilitarismo da cultura constituíam, para Nietzsche, um claro sinal 

de decadência do que é nobre. Os “muitos-demais” chafurdam, destarte, na lama dos ideais de 

igualdade e humanidade que apequenam o homem e diminuem a vida. Em Além do Bem e do 

Mal (NIETZSCHE, 1992a, capítulo: “O que é Nobre?”) o Filósofo assegurou que se abster de 

ofensa, de violência, de exploração mútua, equiparar sua vontade a de outro, só em sentido 

bronco torna-se um bom costume, e apenas entre aqueles que efetivamente se meçam 

semelhantes e se achem pertencentes a um mesmo corpo, uma mesma classe. Nunca tais idéias se 

tornarão, em seu conjunto, o princípio básico da sociedade, pela simples razão disso significar um 

indeferimento da vida, uma vontade reativa, invertida, negadora. E por quê? Porque a vida, em 

seu fato e não em sua idealização platônico-cristão-democrática, é apropriação, ofensa, sujeição do 

estranho e fraco, opressão e dureza, incorporação e imposição criativa de formas próprias. Os 

membros de um corpo que se sintam equivalentes, mais ou menos eqüipolentes, devem fazer aos 

outros o que se abstêm de fazer entre eles. Tal corpo “terá de ser vontade de poder encarnada, 

quererá crescer, expandir-se, atrair para si, ganhar predomínio” (NIETZSCHE, 1992a, p.171). E 

isso não por causa de alguma avaliação moral, para o bem ou para o mal, “mas porque vive, e 

vida é precisamente vontade de poder”. (NIETZSCHE, 1992a, p.171). 

Paulo César de Souza (NIETZSCHE, 1992a, p.222), sobre a vontade de poder, 

comentou o seguinte: “É sabido que este conceito — ou hipótese — permaneceu embrionário, 

em estágio de prelúdio, no pensamento de Nietzsche. As anotações publicadas postumamente 

                                                 
40 Essa é a tradução dada por Paulo C. de Souza (NIETZSCHE, 1995, p.120, n. 7) para o substantivo tecido por 

Nietzsche (die Wohlgeratenheit) com os seguintes termos: wohl = bem, perfeitamente, provavelmente (adv.), e 
também bem-estar, felicidade (Sn.), zum Wohl! à saúde!; geraten = ficar, tornar-se, chegar a, sair bem; e -heit = sufixo 
substantivador. 
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são fragmentárias, o que torna possível, para os intérpretes, uma margem maior de especulação 

a partir delas.” Nietzsche utilizou o termo poder (Macht) em todas as acepções conhecidas: 

capacidade, autoridade, império, domínio, força militar, moral e física, influência, eficácia etc. 

Assim, o contexto de uso da expressão vontade de poder nos escritos de Nietzsche constitui o 

caminho único de circunscrição compreensiva da hipótese. Vontade de poder é, pois, o impulso 

básico, ou melhor, a qualidade, o proprium de todo instinto e impulso, de toda força e ação em 

luta por domínio, império, capacidade, expansão e, principalmente, superação. 

Definir a vida como vontade de poder talvez seja uma novidade teórica. Como 

realidade, todavia, isso constitui um fato primordial de toda a história, para Nietzsche, desde que 

se seja honesto consigo próprio e se dissipem de si todas as ilusões sobre esse assunto. Uma vez 

acolhida a interpretação41 da vida como vontade de poder, o sonho dos europeus modernos, 

esperançosos e mesmo ansiosos por uma sociedade vindoura isenta do “caráter explorador”, 

soou, aos ouvidos de Nietzsche, como a promessa irrealizável de inventar uma vida em 

abstenção de si, privada de toda função orgânica. “A ‘exploração’ não é própria de uma 

sociedade corrompida, ou imperfeita e primitiva: faz parte da essência do que vive, como função 

orgânica básica, é uma conseqüência da própria vontade de poder, que é precisamente vontade 

de vida”. (NIETZSCHE, 1992a, p.171). 

Se assim se porta a casta nobre consigo e para com os outros, também o indivíduo 

nobre, o áristos, a grande personalidade consiste numa alma vívida e não em um homem 

moribundo. Uma alma expansiva e exploradora é capaz de aumentar a distância em seu 

interior; é hábil para cultivar em si própria estados sempre mais elevados. Ela transpõe cumes 

em si mesma, numa franca e amorosa superação de si, totalmente interessada em si, amante de si. 

Cultivo de si e amor de si são inerentes ao indivíduo nobre. Ele despreza e é hostil a toda forma 

de desinteresse, de abnegação, a tudo o que é cristão par excellence! “Se alguém quiser vir após 

mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me” — disse o Mestre de Nazaré. (MARCOS 8, 

34). Aqui está algo de repulsivo ao grande e nobre indivíduo, pois fere a vida, nega a autonomia 

e é o que é: um apelo à multidão, uma rejeição da vida que só seduz aos “muitos-demais”. Estes 

se encontram cansados e esgotados sob o peso de uma vida supérflua e sem criação. Estão 

                                                 
41 Quando Nietzsche fala em “fato primordial”, não se deve entender isso como uma proposição positiva, que 

distinga fato e interpretação. Vida como vontade de poder é um fato básico e, nisso mesmo, uma interpretação. 
“Contra o positivismo, que permanece no fenômeno: ‘só há fatos’, diria eu: não, justamente não há fatos, apenas 
interpretações. Não podemos estabelecer nenhum fato ‘em si’: talvez seja um contrasenso (sic) querer algo assim.” 
(NIETZSCHE, 2002, p.17 / Frag. Póst. 7(60) 1886/1887). 
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agregados em rebanho manso e humilde como o seu pastor42. São os doentes43 que acatam de 

bom grado outra vida para sonhar ser o que não podem ser. Que esse pastor seja um 

degenerado, um moribundo, vê-se claramente por seu apelo à misericórdia, por sua compaixão 

pela multidão expropriada e cansada, pois nada há de mais contrário a uma salutar constituição 

vital do que esse sentimento amesquinhado, sentimento de moribundos amontoados. 

O homem nobre honra em si o poderoso, e o que tem poder sobre si mesmo, 
que entende de falar e de calar, que com prazer exerce rigor e dureza consigo e 
venera tudo que seja rigoroso e duro. “Um coração duro me colocou Wotan 
no peito”, diz uma velha saga escandinava: uma justa expressão poética da 
alma de um orgulhoso viking. Uma tal espécie de homem se orgulha 
justamente de não ser feito para a compaixão: daí o herói da saga acrescentar, 
em tom de aviso, que “quem quando jovem não tem o coração duro, jamais o 
terá”. (NIETZSCHE, 1992a, p.173). 

Os bravos nobres com tal mentalidade se encontram imensamente distantes de uma 

moral da compaixão, da ação altruísta e do desinteresse. Fé em si mesmo, orgulho de si mesmo, 

hostilidade e ironia em face da abnegação: eis os sentimentos do homem nobre, do audacioso, 

do guerreiro e não dos soldados uniformizados. 

A referência ao coração duro que Wotan, o deus nórdico, concedeu ao orgulhoso 

viking, é preciosa neste contexto. Wotan (ou Wodan ou Odin) é o violento deus da morte e das 

batalhas, da inspiração e da sabedoria mágica. Seu culto floresceu e se estabeleceu no norte da 

Europa Ocidental durante os séculos III ao VI, Período das Migrações, como ficou conhecido 

esse tempo em que o Império Romano começou a ruir e os povos célticos e germânicos se 

moviam de oeste para norte, trazendo consigo seus cultos e símbolos religiosos (DAVIDSON, 

1987). “Os germânicos viviam em pequenas tribos guerreiras sob o domínio de chefes 

aristocráticos, fazendo por vezes incursões nos novos reinos à procura de aventura, de pilhagens 

e de terras onde pudessem fixar-se”. (DAVIDSON, 1987, p.6) — situação histórica conhecida 

por Nietzsche. Safranski (2001) nos conta que, em 1861, em Schulpforta, Nietzsche escreveu 

um trabalho sobre Ermanarico, rei dos ostrogodos e, mesmo na universidade, considerava 

aquele o seu texto mais bem feito até então. 

Lá, ele, por assim dizer, transborda em imagens da rebelião das forças da 
natureza. Ele escreve, como um raio, cada palavra ocorre nas lendas germânicas 

                                                 
42 “Ao ver a multidão teve compaixão dela, porque estava cansada e abatida como ovelhas sem pastor”. (MATEUS 9, 

36). “Vinde a mim todos vós que estais cansados sob o peso do vosso fardo e vos darei descanso. Tomai sobre vós 
o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas, 
pois meu jugo é suave e meu fardo é leve”. (MATEUS 11, 28-30). 

43 “Não são os que têm saúde os que precisam de médico, e sim os doentes. Ide, pois, e aprendei o que significa: 
Misericórdia quero, e não o sacrifício”. (MATEUS 9, 12-13). 
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poderosa e densa de significados. [...] Nietzsche cita, saboreando-o, um verso da 
epopéia: Brigamos lindamente: sentamo-nos sobre cadáveres, / Abatidos por nós, como 
águias sobre os ramos. (SAFRANSKI, 2001, p.24). 

Nietzsche conhecia profundamente a história, os mitos e as lendas dos povos 

nórdicos. Interessou-se por isso desde muito cedo. Como vimos (capítulo 2), ele identificou esse 

vigor mavórtico como a típica e natural origem de todas as raças fortes e sociedades 

aristocráticas em Além do Bem e do Mal (1992a, p.169). 

Esses filhos de Wotan são aqueles “homens de rapina”, homens cheios do vigor da 

vontade e ânsias pelo poder (NIETZSCHE, 1992a), os antigos germanos, p.ex., dos quais falou 

Nietzsche em Genealogia da moral (2001b, p.33), e com os quais os alemães de seu tempo não 

seriam nem sequer aparentados. São aquelas bestas louras que durante séculos amedrontaram a 

Europa, pilhando e dominando. 

Não devemos descurar dessa referência mitológica de Nietzsche. Como traço 

característico de sua perspectiva, lia os mitos sob o crivo de quais deles promoviam a vida, a 

vontade de poder. Roberto Machado mostrou que a designação da personagem Zaratustra em 

referência ao herói persa (Zoroastro ou Zaratustra) não pretende conectá-lo àquela tradição, 

mas, concordando com Curt Paul Janz, considera Zaratustra máscara poética sob a qual o 

próprio Nietzsche se põe em cena. Considerou, também, a tradição mítica grega muito mais 

presente em Assim Falou Zaratustra do que a persa. O Zaratustra da primeira das quatro partes 

do livro configura-se numa personagem apolínea, um sol meridiano que começa seu ocaso e o 

confronto com o lado dionisíaco da vida, cuja “integração” completará o seu aprendizado 

trágico (MACHADO, 1997, p.35-37). 

Que Nietzsche se ponha sob a máscara de Zaratustra está dito, quase literalmente, 

pelo próprio Nietzsche em Ecce Homo (1995). Ele introduziu, assim, uma citação de Assim Falou 

Zaratustra na qual a personagem central fala da sua libertação do nojo:  

Minha humanidade é uma contínua superação de mim mesmo. — Mas tenho 
necessidade de solidão, quer dizer, recuperação, retorno a mim, respiração de 
ar livre, leve, alegre... Todo o meu Zaratustra é um ditirambo à solidão, ou, se 
fui compreendido, à pureza... Felizmente não à pura tolice. Quem tem olhos 
para cores o chamará diamante. — O nojo do homem, da ‘gentalha’, sempre foi 
o meu maior perigo... (NIETZSCHE, 1995, p.33). 

Esse nojo do homem, da gentalha, consiste numa das características mais indeléveis 

de Zaratustra. E Nietzsche a assumiu como sua em Ecce Homo, não apenas na passagem referida, 

ligada ao Zaratustra, mas principalmente no capítulo final Por que sou um Destino. Ali associou 
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sua estréia no campo filosófico como o primeiro psicólogo44 (oposição ao “superior 

embusteiro”, ao idealista, por dissipar a ilusão de Circe, que foi a moral cristã para todos os 

filósofos até então) com o fato de ser o primeiro a sentir a moral cristã como abaixo de si e, deste 

modo, nobremente desprezá-la. 

Quem, antes de mim, adentrou as cavernas de onde sobe o venenoso bafo 
desta espécie de ideal — a difamação do mundo? Quem ousou sequer pressentir 
que são cavernas? Quem, entre os filósofos, foi antes de mim psicólogo, e não o 
seu oposto, “superior embusteiro”, “idealista”? Antes de mim não havia 
absolutamente psicologia. — Ser nisto o Primeiro pode ser uma maldição, é em 
todo caso um destino: por ser também o Primeiro a desprezar... O nojo do homem 
é o meu perigo... (NIETZSCHE, 1995, p.114). 

Outra clara indicação de Nietzsche sob a máscara de Zaratustra aparece em 

Crepúsculo dos Ídolos (1985), onde o Filósofo se definiu: “— eu, o mestre do eterno retorno...” 

(p.119). Este é justamente o epíteto dado pela águia e pela serpente a Zaratustra, indicando-lhe 

sua auto-realização: “Pois bem sabem os teus animais, ó Zaratustra, quem és e quem deves 

tornar-te: és o mestre do eterno retorno — este, agora, é o teu destino!”. (NIETZSCHE, 1998, 

p.262). 

Desprezar o que está abaixo de si faz parte das virtudes nobres. E tem relação direta 

com o coração duro dado por Wotan ao orgulhoso viking; coração oposto ao moribundo coração 

compassivo doado por Cristo às multidões cansadas de seus fardos. A “compaixão passa por 

virtude apenas entre os décadents”, demarcou Nietzsche (1995, p.28). Ela “cheira 

instantaneamente à plebe”. (NIETZSCHE, 1995, p.28). As características nobres escapam 

justamente aos compassivos: o pudor45, a delicadeza, a reverência às distâncias. “Coloco a 

superação da compaixão entre as virtudes nobres”. (NIETZSCHE, 1995, p.29). Não por acaso, 

Nietzsche apresentou a compaixão como a última tentação de Zaratustra, que busca surpreendê-

lo, subtraindo-o de si próprio. Superar a compaixão nas chamadas ações desinteressadas (selbstlos = 

“sem si”), eis, talvez, a última prova de força de Zaratustra, a demonstração de seu poder. 

Assim, se o homem nobre se configura como contraposição a toda mendacidade 

dos séculos, a toda vil idealização de uma vida além ou melhor, ele faz isso unicamente naquilo 

em que mais vive; em seu mais-viver que eleva o homem. Por isso a referência mitológica aparece 

                                                 
44 Sobre Nietzsche como psicólogo, ver Giacoia Jr., 2001. 
45 Pudor em face do sofrimento alheio, ao contrário do compassivo, que despudoradamente vai ao encontro e 

busca aliviar o sofrimento do outro, envergonhando-o de sua fraqueza. O nobre se resguarda disso, e mesmo ao 
amigo que sofre, oferece apenas um leito duro, uma cama de campanha (NIETZSCHE, 1992a, p.119). “E, por 
isso, o homem nobre impõe a si o dever de não envergonhar os outros: impõe a si mesmo o pudor diante de 
todos os que sofrem”. (NIETZSCHE, 1992a, p.117). 
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tão importante em Nietzsche. Ela descortina ações antiqüíssimas que geraram valores. E é nesse 

campo da criação de valores nobres entre raças altivas que uma alusão pode ser feita, não 

apenas à guerreira e aristocrática Hélade, apontada por Machado (1997), a qual, sem dúvida, 

consiste numa das menções mais visíveis na obra nietzschiana; Hélade dos belos e vigorosos 

gregos; e não aquela corrompida e decadente aristocracia ateniense para a qual o charlatão 

Sócrates apareceu como médico e sua “moralina”46 venenosa como remédio (NIETZSCHE, 

1985; MOURA, 2005, p.229-230). Muito própria deve ser considerada a menção aos germanos 

vigorosos, aos escandinavos plenipotentes, os verdadeiros filhos do Senhor das Batalhas, do 

grande Wotan, com suas pequenas tribos aristocráticas, sedentas de expansão, aventura e 

domínio. Elas foram referências importantes para Nietzsche desde sua juventude. “Eram os 

homens mais inteiros (o que em qualquer nível significa também ‘as bestas mais inteiras’ —).” 

(NIETZSCHE, 1992a, p.170). A eles, também, abona o crivo de Nietzsche sobre qual a forma 

de sociedade opera a elevação do tipo “homem”, qual desenho social engendra uma efetiva 

sociedade aristocrática. 

Esse crivo aparece com clareza em O Anticristo (2007, p.13):  

Digo que um animal, uma espécie, um indivíduo está corrompido quando 
perde seus instintos, quando escolhe, prefere o que lhe é desvantajoso. [...] A 
vida mesma é, para mim, instinto de crescimento, de duração, de acumulação 
de forças, de poder: onde falta vontade de poder, há declínio.  

A vida como vontade de poder é, de fato, o critério pelo qual o Filósofo avalia uma 

besta e sua espécie, um indivíduo e sua sociedade como inteiros e realizados, ou como 

corrompidos e decadentes. Pela avaliação negativa da corrupção, divisa-se a avaliação positiva do 

que se ergue. Nietzsche enfileirou exemplos de poder e de decadência em Genealogia da Moral 

(2001b). Como vetor resultante da expansão da vontade de poder, ele indicou que, 

Na raiz de todas as raças nobres é difícil não reconhecer o animal de rapina, a 
magnífica besta loura que vagueia ávida de espólios e vitórias; de quando em 
quando este cerne oculto necessita desafogo, o animal tem que sair fora, tem 
que voltar à selva — nobreza romana, árabe, germânica, japonesa, heróis 
homéricos, vikings escandinavos: nesta necessidade todos se assemelham. (p.32). 

E como vetor de declínio por falta ou corrupção de vontade de poder, ele 

enumerou 

Os portadores dos instintos depressores e sedentos de desforra, os descendentes 
de toda escravatura européia e não européia, de toda população pré-ariana 
especialmente — eles representam o retrocesso da humanidade! (p.34). Hoje 

                                                 
46 Reproduzimos a nota de Paulo C. de Souza: “‘Moralina’: neologismo criado por Nietzsche a partir da ‘judeína’ 

de Paul de Lagarde, erudito conhecedor das religiões orientais.” (NIETZSCHE, 1995, p.122, n. 17). 
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nada vemos que queira tornar-se maior, pressentimos que tudo desce, 
descende, torna-se mais ralo, mais plácido, prudente, manso, indiferente, 
medíocre, chinês, cristão. (p.35). 

Seguindo essa linha, compreendemos como os novos valores proclamados por 

Nietzsche não se configuram totalmente novos, mas lançam raízes em códigos de 

comportamento e sentimentos muito antigos (ELIAS, 1997, p.113), com antiguidade 

comparável (talvez até mais antiga) à daquela tradição de valores feita hegemônica, praticamente 

a única forma de valoração, a qual se pôs como único ideal razoável: os valores platônico-

cristãos. Comentando sua Genealogia da Moral em Ecce Homo, Nietzsche assim se expressou: 

A verdade da primeira dissertação é a psicologia do cristianismo: o 
nascimento do cristianismo do espírito do ressentimento, não, como se crê, 
do “espírito” — um antimovimento em sua essência, a grande revolta contra 
a dominação dos valores nobres. A segunda dissertação oferece a psicologia 
da consciência: a mesma não é, como se crê, “a voz de Deus no homem” — é o 
instinto de crueldade que se volta para trás, quando já não pode se 
descarregar para fora. A crueldade pela primeira vez revelada como um dos 
mais antigos e indeléveis substratos da cultura. A terceira dissertação dá 
resposta à questão de onde procede o tremendo poder do ideal ascético, do 
ideal sacerdotal, embora o mesmo seja o ideal nocivo par excellence, uma 
vontade de fim, um ideal de décadence. Resposta: não porque Deus atue por 
trás dos sacerdotes, mas sim faute de mieux [por falta de coisa melhor] — 
porque foi até agora o único ideal, porque não tinha concorrentes. 
(NIETZSCHE, 1995, p.97-98).  

Percebemos que a nova valoração, a tresvaloração dos valores, tem muito de vinculado 

a uma antiga valoração, a valoração nobre, daqueles que se intitularam os superiores; com a 

moral dos senhores e não com a moral dos escravos. Nietzsche esclareceu isso quando disse ao final 

da primeira dissertação de Genealogia da Moral (2001b, p.45): “‘Além do bem e do mal’... Ao 

menos isto não significa ‘além do bom e do ruim’”. Lembremos que Nietzsche considera bom 

(Gut) e ruim (Schlecht) como valorações da moral dos senhores em contraposição ao bom (Gut) e 

mal (Böse) da moral dos escravos. (NIETZSCHE, 2001b, p.155). Historicamente, contudo, essas 

diferentes morais conviveram, confundiram-se e interpenetraram-se ao longo dos séculos 

(NIETZSCHE, 1992a, capítulo IX). Alcançamos, igualmente, como o homem que “se torna o 

que é”, a grande individualidade, a vida nobre, vida como vontade de poder em expansão, só 

pode construir-se e determinar-se em um contra-ideal, tal como Zaratustra, destroçando ídolos47. 

                                                 
47 “Tresvaloração dos valores” (al. Umwertung der Werte). Seguimos, em nosso texto, a tradução de Paulo César de 

Souza para a Coleção das Obras de Nietzsche publicada pela Companhia das Letras, a fim de manter um padrão 
no nosso uso dos termos em português, mas, também, por nos convencer as razões apresentadas pelo tradutor 
para escolha das palavras. Indicamos a N. do T. nº. 5 em Ecce Homo (NIETZSCHE, 1995, p.119) sobre a tradução 
de Umwertung der Werte. Outros termos utilizados em português, como transmutação e transvaloração, só aparecem, 
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3.2 Vida Bem Lograda in Totum 

 

 

Em Ecce Homo (1995) Nietzsche se perguntou como reconhecer, no fundo, uma 

vida que vingou? Trabalhemos este ponto. Vida que vingou significa vida bem realizada, vida que 

logrou atingir o que lhe é próprio. Ultrapassando obstáculos, conseguindo vencer, dominar; 

subjugar o que lhe era contrário. No sentido nietzscheano, o mais-viver — uma vida que vinga — 

significa mais-poder. Reconhecemos tal vida (e este reconhecimento, como vimos, é critério de 

avaliação) não pela consideração simplória entre sadio e doente, entre forte e fraco, entre vitória 

e derrota como categorias estanques. Como se alguém com uma doença, uma fraqueza ou uma 

derrota consistisse, por isso só, num decante. É preciso olhar a inteireza dessa vida, seu valor 

total, sua ação efetiva nestas situações de decadência. Assim como é preciso bem ver o conjunto 

vital daquele que alcançou uma vitória, sanidade ou poder. Precisamos distinguir o que essa 

vida, como um todo vital, “escolhe, prefere”. (NIETZSCHE, 2007, p.13). Pois, in totum, essa vida, 

capaz de vencer e expressar força em aspectos parciais, pode ter escolhido o que enfraquece, 

derrota e debilita48. Da mesma maneira, uma vida adoecida pode, como um todo vital, ter 

preferido a saúde, pois a sua ação efetiva para com a enfermidade sempre consistiu na escolha 

dos remédios certos. 

Existem, portanto, doenças e doentes, assim como regimes distintos de saúde 
e doença. Por isso, somente depois de firmarmos tal entendimento, estaríamos 
autorizados a nos perguntar a respeito das condições ligadas à saúde e à 
enfermidade de uma pessoa, de seu corpo e de sua alma, para descobrir a 

                                                                                                                                                         
aqui, em citações diretas. O conceito de tresvaloração dos valores indica um movimento circular, retorno, queda 
ou mudança (= um-) dos valores ou avaliações morais (Werten = avaliar, valorar). Um movimento além ou inversor 
dos valores em pauta. Em Nietzsche, isso significa a consideração de outra possibilidade de avaliação da práxis 
humana que não aquela tornada hegemônica pela tradição platônico-cristã. Scarlett Marton (2000) assim reúne as 
significações de Umwertung der Werte: “Transvalorar é, antes de mais nada, suprimir o solo a partir do qual os 
valores até então foram engendrados.” (P.60); ou seja, uma iconoclastia. “Transvalorar é, também, inverter os 
valores. Aqui, Nietzsche conta realizar obra análoga à dos alquimistas: transformar em ‘ouro’ o que até então foi 
odiado, temido e desprezado pela humanidade.” (P.61). “Transvalorar é, ainda, criar novos valores. [...] novas 
tábuas de valores.” (P.62). Nietzsche não considera tresvaloração apenas o que ele, agora, tenta realizar ou, ao 
menos, abrir caminho. Considera que tresvaloração de valores ocorreu também com a moral dos senhores pelos 
escravos, dos nobres guerreiros pelos sacerdotes; que Platão, por exemplo, “leva a cabo uma decisiva 
transvaloração dos valores da antiguidade helênica pela ressignificação — que Nietzsche não hesitaria em admitir 
ter sido realizada em grande estilo — tanto da antiga experiência da morte quanto da concepção arcaica de alma e 
subjetividade.” (GIACOIA JR., 2005, p.24). 

48 O novo Estado Alemão, o II Reich, p.ex., na avaliação de Nietzsche. 
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virtude que, em cada caso, seria apropriada a essa condição. (GIACOIA JR., 
2005, p.116). 

Por isso Nietzsche afirmou que, apesar de toda sua debilidade física — a qual lhe 

transformou o cotidiano em um contínuo convalescimento — ele só fora decadente como 

particularidade: “Como summa summarum [totalidade] eu era sadio, como ângulo, como 

especialidade era décadent”. (NIETZSCHE, 1995, p.25). 

Quando uma vida escolhe, portanto, o mais-viver, ainda que em circunstâncias de 

decadência; quando expressa mais-poder, mesmo nas situações frágeis; então, esta vida, como 

summa summarum, consiste numa vida que vingou, numa vida que no fundo é sadia, 

tipicamente sã: 

Um ser tipicamente mórbido não pode ficar são, menos ainda curar-se a si 
mesmo; para alguém tipicamente são, ao contrário, o estar enfermo pode ser 
até um enérgico estimulante ao viver, ao mais-viver. (NIETZSCHE, 1995, 
p.25). 

Tal enfoque sobre a vida que vingou consiste no caminho para o entendimento 

seguro das avaliações de Nietzsche e, em especial, para sua concepção de vida. Essa via o levou a 

considerações sui generis sobre o viver pleno, o viver tipicamente são. Mostrando a gênese dos 

valores ascéticos, dos ideais morais como seqüela de uma tresvaloração dos valores 

cavalheiresco-aristocráticos — e isso, fisiologicamente, pelo instinto de cura e proteção de uma 

vida em degeneração — Nietzsche chega ao arremate todo próprio de que o predomínio milenar 

desse ideal ascético prova que a doença é o normal da humanidade. Demonstra que naturezas 

saudáveis constituem exemplares raros, acasos felizes os quais deveriam ser louvados e protegidos 

da maioria enferma. 

Se é normal a condição doentia do homem — e não há como contestar essa 
normalidade —, tanto mais deveriam ser reverenciados os casos raros de 
pujança da alma e do corpo, os acasos felizes do homem, tanto mais deveriam 
ser os bem logrados protegidos do ar ruim, do ar dos doentes. Isto é feito? 
(2001b, p.111). 

Além disso, seu enfoque da vida o conduziu à crítica da Biologia de seu tempo. As 

Biociências convenciam-se mais e mais do importante papel vital da adaptação do organismo ao 

meio. Nietzsche conectou esse evento com a penetração cada vez maior, na ciência, da 

“idiossincrasia democrática contra tudo o que domina e quer dominar”. Mascarada como coisa 
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espiritual e mesmo espiritualíssima, ela se apossara de toda a Fisiologia e teoria da vida 

(NIETZSCHE, 2001b, p.67)49. 

Sob influência dessa idiossincrasia, colocou-se em primeiro plano a “adaptação”, 
ou seja, uma atividade de segunda ordem, uma reatividade; chegou-se mesmo a 
definir a vida como uma adaptação interna, cada vez mais apropriada, a 
circunstâncias externas (Herbert Spencer). (NIETZSCHE, 2001b, p.67). 

Adaptação não consiste, para Nietzsche, em atividade vital basilar: é uma reação! 

Por quê? Porque o coração da vida é vontade de poder em expansão e suas atividades principais, 

já o vimos, são o dominar, o explorar, o apropriar, o arriscar. Adaptação liga-se ao sobreviver, 

mas a vontade de poder não quer apenas sobreviver, quer mais-viver! Por isso, Nietzsche 

identificou o querer prosseguir, o querer procriar, o preservar-se como expectativas de medíocres 

assustados com a dureza da vida, com o fato de que tudo chega rapidamente ao fim, de que 

tudo ao redor é corrompido e corrompe. Só os filósofos pregaram a mediocridade da vida na 

esperança de permanecer, preservar, ter um futuro. Os medíocres são os homens do futuro, os 

sobreviventes (NIETZSCHE, 1992a, p.178). A vida bem lograda não teme arriscar-se ao 

expandir-se para mais poder. Os grandes guerreiros querem vencer ou morrer em batalha50. E se 

podemos encontrar um sintoma claro da covardia pela qual a crença no ideal se ergueu contra a 

realidade, a vida e o corpo, esse indício consiste na pregação de um caminho medíocre, 

decadente e mentiroso pelo moralista ocioso, mas muito observador. Sim, pois “Erro (— a 

crença no ideal —) não é cegueira, erro é covardia...” (NIETZSCHE, 1995, p.18). A covardia dos 

medíocres diante da dureza da vida, de seu fatum51, produziu a mentira do ideal, lançando-a 

como maldição sobre a realidade. Lutar para sobreviver e não para mais poder é a típica reação 

do covarde. Por meio dessa mentira, a humanidade falsificou até seus instintos mais básicos e 

passou a venerar os valores inversos àqueles capazes de lhe garantir florescimento, expansão, 

domínio e realização. 

                                                 
49 Roberto Machado (1997, p.50) lembra que Charles Andler (Nietzsche, sa vie et sa pensée, I, p.174) considera que 

Nietzsche foi a princípio darwiniano, tornando-se, depois, cada vez mais simpático ao lamarkismo pela influência 
de Rütimeyer. Machado acredita que no final Nietzsche foi claramente anti-Darwin. Seja como for, parece-nos 
claro que a perspectiva de Nietzsche sobre a vida consiste numa concepção sui generis, diferente e mesmo oposta 
àquelas que predominaram nas ciências biológicas. O próprio Nietzsche propõe, anti-Darwim, que a luta pela vida, 
pela sobrevivência só ocorre como exceção, que o aspecto global da vida não é o estado de necessidade mas de 
riqueza e abundância. “Onde se luta, se combate pelo poder”. (NIETZSCHE, 1985, p.79). 

50 “Na literatura, afirma-se que Odin tencionava formar um poderoso exército e por isso acolhia junto de si os 
guerreiros mais valorosos, os que morriam heroicamente nas batalhas.” (DAVIDSON, 1987, p.31). (Realçamos). 

51 Nietzsche fez uso expressivo e fundamental dessa palavra latina em seus escritos, incluindo a sua “fórmula para a 
grandeza no homem”: o amor fati. (NIETZSCHE, 1995, p.51). Fatum significa 1. predição, oráculo (“fata sibyllina”: 
“Os oráculos sibilinos”. [CÍCERO]); 2. decisão (de uma divindade); 3. destino, fado; 4. destino infeliz, 
infelicidade, fatalidade, desgraça, ruína, destruição; 5. termo designado pelo destino, hora fatal, morte, morte 
natural. 
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O caminho de negação da vida e falsificação do instinto conduz ao desprezo do 

corpo e deste mundo. Acarreta a idéia absurda da falsidade do corpo e do mundo. E, para 

escapar da falsidade, só existe um meio, uma direção: buscar a verdade. Como a vida neste 

mundo é contrafação — pensa o idealista — obviamente a busca pela verdade começa pelo 

desprezo desta vida. Eis a odiosa mentira perpetrada por todos os filósofos até seu tempo, 

ponderou Nietzsche, na medida em que todos foram idealistas. Para ele: “Acerca da vida, os 

mais sábios proferiram em todos os tempos o mesmo juízo: não vale nada...” (1985, p.21). Por 

todos os lugares, sempre se escutou da boca dos sábios este rumor cheio de dúvida, 

melancólico, resistente contra a vida, cansado de viver. Por todos os lugares sim, pois não só do 

Ocidente clamou a mentira dos medíocres nas vozes dos sábios. Também o Oriente incensou os 

valores invertidos, confiou no ideal, negou a vida e o mundo. 

Todo dogmatismo52 conspurcou a vida. O platonismo na Europa e a doutrina 

Vedanta na Ásia são exemplos, dados por Nietzsche, de filosofias idealistas dogmáticas, 

caricaturas monstruosas e apavorantes vagando pela terra e profanando-a. (NIETZSCHE, 

1992a, p.8). Há dúvidas quanto a isso? Para Nietzsche, não! Vejamos um exemplo dessas 

honoráveis filosofias da Índia. Segundo Miercea Eliade (1996), existe uma equação clara em 

toda a especulação indiana pós-upanixádica, a saber, a relação dor-existência. Patañjali escreve 

no Yoga-sutra, II, 15: “Tudo é sofrimento para o sábio”. (apud ELIADE, 1996, p.25). Em seu 

comentário ao Sankhya-sutra II, 1, outro grande sábio hindu, Aniruddha, afirmou: “O corpo é 

dor porque ele é o lugar da dor; os sentidos, os objetos, as percepções são sofrimento, porque 

conduzem ao sofrimento; o próprio prazer é sofrimento porque é seguido pelo sofrimento”. 

(Apud ELIADE, 1996, p.25). Por isso Eliade asseverou: “As técnicas soteriológicas, assim como 

as doutrinas metafísicas, acham sua razão de ser nesse sofrimento universal, pois não possuem 

valor senão na medida em que libertam o homem da ‘dor’”. (1996, p.25). Mesmo para o 

“herético” budismo, o problema crucial consiste na libertação do sofrimento: ou seja, a 

dificuldade tradicional de toda a filosofia indiana. E o refrão de Buda — “tudo é dor, tudo é 

                                                 
52 Historicamente, o significado de dogmatismo foi fixado pela “contraposição que os céticos estabeleceram entre 

os filósofos dogmáticos, que definem sua opinião sobre todos os assuntos, e os filósofos céticos, que não a definem. 
Desse ponto de vista, são dogmáticos todos os filósofos que não são céticos.” (ABAGNANO, 2000, p.293). Um 
novo significado foi dado por Kant, que o identificou com a metafísica tradicional. Para ele, o dogmatismo 
filosófico consistiria em aventurar-se a razão em pesquisas além da sua capacidade, ou seja, em coisas além da 
experiência possível. Nietzsche parece partir desse sentido kantiano, quando critica o dogmatismo como algo que 
conspurcou a vida e, aí, inclui o próprio Kant, por este gerar novas separações entre fenômeno e númeno, entre 
razão teórica e prática etc; insídias de um cristão, segundo avaliou Nietzsche. 
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efêmero” — podia ser adotado tanto pelo Sankhya-Yoga quanto pelo Vedanta. Isso, de fato, 

aconteceu com o tempo (ELIADE, 1996, p.143). 

E o que dizer da China? Chinês e cristão são coisas próximas, equivalem-se para 

Nietzsche. (2001b, p.35). Trata-se, segundo ele, de um país cuja insatisfação e a capacidade de 

transformação extinguiram-se há séculos. São seres satisfeitos, acomodados. E “os socialistas 

idólatras europeus do Estado”, esses ingênuos sem Deus53, no intuito de melhorar e aumentar a 

segurança da vida, bem poderiam estabelecer uma felicidade chinesa na Europa (NIETZSCHE, 

2001a, p.76). 

No que nos concerne como ocidentais, entretanto, sem dúvida, a invenção 

platônica do puro espírito e do bem em si consiste no pior dos erros dogmáticos, o mais 

persistente e perigoso dos erros, disse Nietzsche em Além do Bem e do Mal. (1992a). E qual a 

origem disso, qual o “mestre” da filosofia grega, o mentor de Platão (427-347 a.C.), aquele 

corruptor de jovens? O monstruoso Sócrates! Sócrates (469-399 a.C.), esse grande cansaço da 

vida e decadente. Nietzsche afirmou que esta irreverência do pensar, capaz de identificar 

Sócrates e Platão como sintomas de declínio, como instrumentos do apodrecimento grego, 

pseudogregos, antigregos; bem, esta insolência ocorreu-lhe cedo, quando escrevera O Nascimento 

da Tragédia em 1872. (NIETZSCHE, 1985). Insolência sim, pois nada mais venerável nos meios 

intelectuais alemães de sua época do que os considerados gregos por excelência: Sócrates, Platão 

e Aristóteles (MOURA, 2005, p.220-221). “Quanto à origem, Sócrates pertencia ao povo mais 

baixo: Sócrates era da populaça”. (NIETZSCHE, 1985, p.22), além disso, horroroso, o que já 

consistia em uma objeção para os gregos, quase uma refutação. Um monstrum in fronte et 

monstrum in animo (monstro no rosto e monstro no espírito), muito bem reconhecido por 

aquele estrangeiro corajoso que, ao dizê-lo frente a frente, escandalizou os amigos de Sócrates. 

                                                 
53 A ingenuidade dos socialistas ateus consiste, para Nietzsche, em sua crença nos mesmos valores morais do cristão, 

como se existisse moral sem um Deus (Ideal) que a sancione. “Um além é absolutamente necessário quando se 
quer conservar sinceramente a fé na moral”. (Frag. Póst. 2[165] apud MOURA, 2005, p.XVII). Segundo Carlos de 
Moura, essa ingenuidade apontada por Nietzsche nos socialistas articula-se, portanto, com uma crítica superficial, 
não totalmente radical, dos valores. Os socialistas criticam a origem dos valores morais, tal como o concebe o 
cristão, indicando a imanência e o surgimento histórico deles, e não sua posição transcendente e intemporal. “Só 
que eles criticam a origem dos valores morais, mas acreditam nesses valores tanto quanto o cristão. Que se 
verifique — diz Nietzsche — o uso e abuso do elogio ao ‘altruísmo’ nos discursos socialistas — justo do altruísmo, 
esse valor cristão por excelência.” (MOURA, 2005, p.XVI). A tradição, de fato, associou o ético a um fundamento 
metafísico desde Platão: “É, pois, no espaço do ethos que o logos torna-se compreensão e expressão do ser do 
homem como exigência radical de dever-ser ou do bem.” (VAZ, 1988, p.13). 
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Para Nietzsche, Sócrates reunia em si os piores vícios e inclinações; a saber, aqueles 

que negam a vida como vontade de potência. Isso está claramente indicado pela dissolução e 

anarquia dos instintos, bem como pela superfetação do lógico nele.  

Tudo nele é exagerado, buffo, caricatura; tudo era ao mesmo tempo oculto, 
repleto de equívocos, subterrâneo. — Procuro compreender de que 
idiossincrasia promana aquela equação socrática de razão = virtude = 
felicidade; a equação mais bizarra que existiu e que tem particularmente 
contra si todos os instintos dos antigos helenos. (NIETZSCHE, 1985, p.23). 

E se esse tipo malogrado fascinou os helenos e mesmo os nobres atenienses54, isso 

decorre da adivinhação de que sua decadência não era uma exceção, mas espelhava a corrupção 

da aristocracia ateniense. A antiga Atenas aproximava-se do fim: não mais sabia lutar e para os 

cansados e incapazes de lutar, esse arremedo de agón55, a dialética socrática, mostrou-se um 

excitante inofensivo do instinto agonal dos helenos; uma representação da guerra em vez da 

guerra. Dessa conjunção terrível, brotou, de acordo com Nietzsche, a crença decadente na 

bizarra fórmula de Sócrates, a qual erigia a razão como tirana dos instintos, fazia guerra aos 

instintos anárquicos (estes, por seu lado, sempre ambicionam tiranizar) e dizia ser esta a 

felicidade. 

Exatamente por isso, Sócrates e toda a moral de aperfeiçoamento, de 

melhoramento do homem, como a cristã, foram um equívoco: o equívoco de avaliar um animal 

domesticado — racionalmente amestrado — um animal melhor, mais perfeito, mais pleno. 

A mais ofuscante luz do dia, a racionalidade a todo custo, a vida clara, fria, 
cuidadosa, consciente, sem instintos, na resistência contra os instintos, era 
apenas uma doença, uma outra enfermidade — e de modo algum o regresso à 
“virtude”, à “saúde”, à felicidade... Ter de combater os instintos — eis a fórmula 
da décadence: enquanto a vida ascende, a felicidade é igual ao instinto. 
(NIETZSCHE, 1985, p.27). 

A anarquia dos instintos constitui um sintoma de decadência. A vida em expansão, 

em busca de mais poder, apresenta-se como a resultante forte e ascendente dos vários vetores 

impulsivos. Não a anarquia dos vários instintos particulares, mas sim a secreta lavra e arte do 

instinto entendido como summa summarum. A imensa multiplicidade de impulsos não denota 

                                                 
54 Eurípides, por exemplo, de quem Nietzsche afirmou: “a divindade, que falava por sua boca, não era Dionísio, 

tampouco Apolo, porém um demônio de recentíssimo nascimento, chamado SÓCRATES.” (NIETZSCHE, 1992b, 
p.79). 

55 Reproduzimos a nota do tradutor Artur Morão: “Agón: i.e., certame, competição. Nietzsche alude aos agones 
gregos, que eram de três tipos: a) de destreza corporal, b) hípicos e c) musicais (música, poesia, dança, 
declamação). Por extensão, a dialética constituiria como que uma forma bastarda de agón, indício de decadência 
do espírito e da cultura grega, na interpretação de Nietzsche.” (in: NIETZSCHE, 1985, p.25). 
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um caos, indica, antes, uma tutela suprema da vida como vontade de poder (NIETZSCHE, 

1995). Esta tutela é o estilo desta vida, seja como povo ou indivíduo. 

La culture, c’est avant tout l’unité de style artistique dans toutes les 
manifestations vitales d’um peuple. Savoir beaucoup de choses et en avoir 
appris beaucoup, ce n’est cependant ni un moyen nécessaire pour parvenir à 
la culture ni une marque de cette culture et, au besoin, ces deux choses 
s’acordent au mieux avec le contraire de la culture, avec la barbarie, c’est-à-dire 
le manque de style ou le pêle-mêle chaotique de tous les styles. (NIETZSCHE, 
1922a, p.13)56. 

Sócrates e Platão, o equívoco da moral e do idealismo, e aqueles que de algum 

modo creditaram confiança nisso ao logo da história compõem exemplo de morbidez e não de 

mais-viver. Sócrates é o oposto de uma vida bem lograda, de um homem que vingou, de uma 

auto-realização. Longe dele está qualquer tirania dos instintos, e, menos ainda, a decadente 

tirania da razão e guerra contra o instinto. 

Um homem que vingou faz bem aos nossos sentidos: ele é talhado em 
madeira dura, delicada e cheirosa ao mesmo tempo. Só encontra sabor no que 
lhe é salutar; seu agrado, seu prazer cessa, onde a medida do salutar é 
ultrapassada. Inventa meios de cura para injúrias, utiliza acasos ruins em seu 
proveito; o que não o mata o fortalece. De tudo o que vê, ouve e vive forma 
instintivamente sua soma: ele é um princípio seletivo, muito deixa de lado. 
Está sempre em sua companhia, lide com homens, livros ou paisagens: honra 
na medida em que elege, concede, confia. Reage lentamente a toda sorte de 
estímulo, com aquela lentidão que uma larga previdência e um orgulho 
conquistado nele cultivaram — interroga o estímulo que se aproxima, está 
longe de ir ao seu encontro. Descrê de “infortúnio” como de “culpa”: acerta 
contas consigo, com os outros, sabe esquecer — é forte o bastante para que tudo 
tenha de resultar no melhor para ele. — Pois bem, eu sou o oposto de um 
décadent: pois acabo de descrever a mim mesmo. (NIETZSCHE, 1995, p.25-26). 

 A “vontade de verdade”, expressa em Sócrates como idealismo e como moral de 

domesticação, consiste numa forma reativa de vontade de potência: a tentativa do décadent de 

ainda poder, apesar da covardia diante da dureza da vida. Roberto Machado (1999) assinalou 

que Nietzsche produziu o conceito de vontade de verdade com a intenção de desvendar a 

articulação entre a ordem moral e a ordem epistemológica. E Giacoia Jr. (2005) mostrou 

detalhadamente como isso faz parte da tarefa de reverter a inversão platônica dos valores. Trata-

se de analisar a vontade de verdade como a crença de que nada é mais necessário do que algo 

ser tomado como verdadeiro. Qual o querer, então, de quem procura a verdade? Quer o mesmo 

que o moralista: a dominação da vida pelas forças reativas. A ciência, portanto, supõe o mesmo 
                                                 
56 “A cultura é, antes de tudo, a unidade do estilo artístico em todas as manifestações vitais de um povo. Saber 

muito das coisas e em ter aprendido muito, não é, entretanto, nem um meio necessário para alcançar a cultura, 
nem uma marca desta cultura, e muitas vezes as duas coisas concordam melhor com o contrário da cultura, com a 
barbárie, isto é: a ausência de estilo ou a confusão caótica de todos os estilos”. (Traduzimos). 
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depauperamento da vida encontrado na moral dos escravos. Intrínseco à ciência, à vontade de 

conhecer ilimitada, encontramos o mesmo ideal ascético negador da vida. Vontade de verdade 

é, radicalmente falando, vontade de morte. “A vontade de verdade a todo custo é um fenômeno 

moral porque a oposição verdade-aparência que ela institui significa a afirmação de uma ‘vida 

melhor’, de um ‘mundo-verdadeiro’ e a negação da vida, do mundo em que vivemos”. 

(MACHADO, 1999, p.77-78). Eis, então, o monstruoso Sócrates desmascarado como falso 

médico e envenenador; como totalidade, aquilo representado por Sócrates e Platão, e 

popularizado pelo cristianismo, consiste não na vida poderosa e plena que vinga, floresce e se 

amplia, mas numa forma de vida que não vingou e que quer, acima de tudo, vingar-se da vida e 

do mundo numa desesperada tentativa de poder. 

O homem bem logrado, contudo, não cai nesta armadilha de tarântulas. Sente o 

cheiro pútrido de suas tocas à distância. A superfetação do lógico em todos os filósofos desde 

então, a tirania da razão sobre o corpo apresenta in psychologicis a reação negativa de uma vida 

cuja morbidez é sua instintividade caótica e sem estilo. Tal vida encontra na guerra contra o 

instinto e o corpo sua última tábua de salvação. Ao menos nisso crêem os decadentes. 

A vida que vingou não busca tiranizar o corpo com a razão. Ela compreende, como 

o trágico e radical Manfredo (BYRON, 2002), o quanto a árvore do conhecimento não pode ser 

a árvore da vida. Sua pequena razão vive sob a tutela da grande razão do corpo que, para a 

superfície autoconsciente da alma, é insciência. 

Como se operou, contudo, essa inversão mórbida, segundo Nietzsche? Como a 

razão falsificou o mundo e a vida? 

 

 

3.3 Eu (Ich) e Si Mesmo (Selbst)  

 

 

Um dos discursos de Zaratustra endereçou-se assim: “Quero dizer minha palavra aos 

desprezadores do corpo” (NIETZSCHE, 1998, p.59). Quem são, no entanto, estes 

desprezadores do corpo? Trata-se de todos aqueles assentados numa tradição que, refluindo da 

moderna idiossincrasia democrática e do cristianismo, chega à filosofia de Sócrates e Platão57. A 

                                                 
57 No Fédon, Sócrates, contudo, remete isso ao ensino de uma tradição, já antiga para ele, segundo a qual 

purificação é apartar do corpo a alma o mais possível de modo a levá-la a viver, quer aqui, quer na conjuntura 
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referência à filosofia socrático-platônica foi indicada pelo próprio Nietzsche: “Meus leitores 

sabem talvez até que ponto vejo a dialética como sintoma de décadence, por exemplo, no mais 

famoso dos casos: o caso de Sócrates” (1995, p.24); e isso naquilo que essa filosofia serviu de 

chave de interpretação para os outros.  

Segundo Zaratustra, existe uma fala infantil que afirma: “eu sou corpo e alma” 

(NIETZSCHE, 1998, p.60). E por que não falaria assim a criança? Nesta distinção entre corpo e 

alma, porém, encontra-se o começo do desprezo pelo corpo, pois, se sentindo distinta do corpo, 

a alma passa a avaliá-lo e a considerá-lo estorvo. Ilude-se, pois, com seu falar infantil. 

No Fédon de Platão (1972), encontramos uma discussão a respeito disso no diálogo 

de Sócrates com Símias. Perguntou aquele: 

— Que dizes da aquisição mesma da inteligência? O corpo é ou não é um 
estorvo, quando se toma como colaborador na pesquisa? O que desejo 
significar é isso: os dados da visão e da audição trazem aos homens alguma 
verdade? (PLATÃO, 1972, p.146). 

A resposta vem rápida: por meio dos sentidos, nada se apreende com exatidão. Os 

sentidos do corpo são inexatos e inseguros. E isso de maneira tal a sempre induzir a alma ao 

erro em sua busca pela verdade. Precisamos, portanto, perguntar: quando a alma consegue 

atingir algo da verdade? Acaso não é pela reflexão que se torna clara alguma realidade à alma? 

Continuou Sócrates: 

Ela (a alma) reflete melhor, sem dúvida, não quando a perturba alguma de 
tais sensações, a audição, a visão, uma dor ou algum prazer, mas quando 
aspira à realidade, retirada em si mesma tanto quanto possível, mandando o 
corpo às favas e negando-lhe, quanto pode, participação e contato. 
(PLATÃO, 1972, p.146). 

Reflete-se melhor “mandando o corpo às favas”; e isso tanto quanto se pode. Duas 

coisas aqui: 1°) se assim é, então o caminho do filósofo já se delineia, desprezar o corpo-

empecilho para atingir a verdade; 2°) a expressão “quanto pode” indica uma limitação a esse 

procedimento da alma. 

A alma do filósofo deprecia o corpo e foge dele, procurando retirar-se em si mesma. 

Esse retiro capacita a alma para discernir em si própria a realidade investigada e a aproximar-se 

do conhecimento dela, pois nenhum olho viu e sentido corporal algum experimentou, por 

                                                                                                                                                         
futura, solta do corpo como que de grilhões. Trata-se do orfismo, religião de mistérios que influenciou 
profundamente parte essencial do pensamento de Platão, bem como de outros pensadores gregos, como 
Pitágoras, Heráclito e Empédocles (REALE; ANTISSERI, 2005a). 
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exemplo, a justiça em si ou a beleza em si58. E Sócrates, no entanto, afiançou que existem tais 

realidades. Qual, então, a maneira mais pura de conhecer isso? Ora, “[...] apartando-se o mais 

possível dos olhos e dos ouvidos e, por assim dizer, de todo o corpo, como de coisa que estorva, 

que não deixa a alma adquirir a verdade e a inteligência”. (PLATÃO, 1972, p.147). 

Se alguém atinge a realidade, não seria justamente aquele que “usando a mente 

pura e retirada em si mesma” apanharia “cada uma das realidades em si mesma”?  

Por isso os genuínos filósofos disseram entre si: “enquanto conservarmos o corpo e 

se mantiver nossa alma numa só massa com tamanha praga” (PLATÃO, 1972, p.147), jamais se 

alcançará satisfatoriamente a verdade tão desejada. E por quê? Porque o corpo nos causa 

milhões de ocupações! Fome, doenças, amores, desejos, fantasias e temores sem conta59. Tolhe-

nos obrigatoriamente a possibilidade de conhecermos de pleno alguma realidade. Guerras e 

combates nada os provoca senão o próprio corpo em seu apetite de bens. “E somos obrigados a 

adquirir os bens por causa do corpo, como escravos a seu serviço. Dele é a culpa, se todas essas 

necessidades nos privam de lazeres para a filosofia”. (PLATÃO, 1972, p.147). 

O corpo é culpado de não realizarmos o amor à sabedoria. Nesses apetites e impulsos, 

contudo, ainda não está o pior. O descalabro maior quanto ao corpo-obstáculo se mostra na 

limitação implacável imposta por ele à alma e à razão em suas tentativas de retiro e separação. 

Sócrates já o disse: “somos escravos a serviço do corpo”. E, mesmo quando a alma empreende 

algum “retirar-se para si”, e folga de algum modo dos grilhões corporais, tão apertados, eis que o 

corpo se repõe; retorna de improviso em nossas investigações, em toda parte mesmo, 

promovendo o caos, deixando-nos tontos ao ponto de não discernirmos a verdade. 

Com isso, para os filósofos, provou-se a necessidade de nos separar do corpo para 

observar “as coisas em si com a alma em si” e, assim somente, alcançar um saber puro. Sem 

ascese não existe saber. E eles, inclusive, disseram com firmeza: “só depois de mortos 

conseguiremos aquilo que cobiçamos e de que nos confessamos amorosos, a inteligência, como 

o demonstra o raciocínio; vivos, não”. (PLATÃO, 1972, p.148). 

                                                 
58 Nietzsche retirou dessa compreensão platônica justamente o inverso de Platão: “A tragédia é que não podemos 

acreditar nesses dogmas da religião e da metafísica, quando trazemos na cabeça e no coração o rigoroso método 
da verdade, e que por outro lado, graças à evolução da humanidade, tornamo-nos tão delicados, suscetíveis e 
sofredores a ponto de precisar de meios de cura e de consolo da mais alta espécie; daí surge o perigo de o homem 
se esvair em sangue ao conhecer a verdade.” (NIETZSCHE, 2000). 

59 Justamente a isso Nietzsche chamou de “casuística do egoísmo” e produtor de Filosofia, invertendo a posição 
platônica. 
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Resta-nos apenas nos aproximar o quanto pudermos do conhecimento verdadeiro 

mediante o afastamento do trato e participação com o corpo, purificando-nos dele “até quando 

a divindade mesma nos desvencilhar”, com a morte, purgando-nos, em plenitude, da estupidez 

do corpo (PLATÃO, 1972, p.148). 

A palavra morte, precisamente definida, só quer dizer isto: libertação e separação da 

alma do corpo. Só na morte os filósofos conseguirão “desembaraçar-se do que desprezavam” e, 

por isso mesmo, dirá Sócrates, “os filósofos autênticos exercitam-se para morrer e a morte infunde 

neles menos temor que em todos os homens”. (PLATÃO, 1972, p.149) (realçamos). Ascese é 

mortificação. 

A palavra de Zaratustra aos desprezadores do corpo não recorreu a outro argumento 

além desse, apresentado pela filosofia socrático-platônica. Não se trata de uma tentativa de 

convencê-los a abandonar seu discurso de desprezo. Não! Zaratustra propôs-lhes levar adiante tal 

discurso, até as últimas conseqüências. Que o radicalizem e o terminem, reconhecendo o tipo 

de intenção e vontade a falar por meio dele. Assim falou Zaratustra: “Não devem, a meu ver, 

mudar o que aprenderam ou ensinaram, mas, apenas, dizer adeus ao seu corpo — e, destarte, 

emudecer”. (NIETZSCHE, 1998, p.59). 

Sim, pois já nossa linguagem é articulação do corpo. A linguagem é coisa de língua, 

coisa de corpo, no corpo. Sem corpo, como a linguagem no mundo? Para Zaratustra, o caminho 

é óbvio: desprezar o corpo, dizer-lhe adeus, é condenar-se ao mutismo. Mudos, os desprezadores 

ao menos nos poupariam de suas palavras. 

A contra-argumentação de Zaratustra se fez nos interstícios do próprio argumento 

de desprezo do corpo; uma dissecação, por assim dizer, capaz de descobrir a latência desse 

argumento; aquilo do qual ele é sintoma. 

Zaratustra inquiriu sobre os próprios argumentos do discurso de desprezo ao corpo. 

Esse discurso afirma o quanto os apetites e paixões do corpo afetam a alma. O corpo é capaz de 

obstaculizar a busca da alma pela verdade. É capaz de nos tornar “escravos a seu serviço” e, mais 

ainda, é poderoso o suficiente para retornar de improviso em nossas investigações, em toda parte 

mesmo. Como algo tão vigoroso diante da alma constitui apenas o empecilho das intenções desta? 

Como algo tão visceralmente ligado à alma é, de fato, acontecimento diferente dela, apartado 

dela? Uma “praga” com a qual a alma precisa se manter unida durante toda esta vida? 

Afiançou Zaratustra: quem fala assim é a criança. A alma, acreditando na ficção 

de ser distinta do corpo, incha de orgulho e começa a depreciar o corpo. Avalia-o um 
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empecilho inelutável, mas reencontra-o sempre a limitá-la, a tolhê-la, a mostrá-la menor do 

que se imagina. Por isso advertiu Zaratustra: “Mas o homem já desperto, o sabedor, diz: ‘Eu 

sou todo corpo e nada além disso; alma é somente uma palavra para alguma coisa no corpo’”. 

(NIETZSCHE, 1998, p.60). E o corpo, essa multiplicidade com um sentido (estilo), essa guerra 

e essa paz paradoxais para a razão da alma; esse corpo, por tudo o que essa razão admite ao 

desprezá-lo; esse corpo é uma grande razão. “Instrumento do teu corpo é, também, a tua 

pequena razão”. (NIETZSCHE, 1998, p.60). Instrumento e, outrossim, brinquedo da grande 

razão do corpo. A alma, em sua pequena razão, consiste em alguma coisa no corpo, mas 

vangloria-se ao dizer: “Eu”. O corpo, todavia, com sua grande razão, “não diz eu, mas faz o 

eu”. (NIETZSCHE, 1998, p.60). 

Para Zaratustra, primeiro vem à tona no desprezo do corpo a vaidade da alma, 

crente na ficção de ser diferente do corpo, de sua racionalidade em relação ao corpo: de sua 

consciência. Nietzsche, neste ponto, transformou o modo de ver tradicional. Não apenas quebra 

ou inverte a hierarquia suposta entre razão e instintos, mas abole a própria dicotomia entre eles. 

Ficou-lhe cada vez mais óbvio o fato de que “a maior parte do pensamento consciente deve ser 

incluída entre as atividades instintivas” e que “‘estar consciente’ não se opõe de algum modo 

decisivo ao que é instintivo”. (NIETZSCHE, 1992a, p.11). 

E se o corpo é tão vigoroso diante da alma, que o mais ajustado é pensar a alma 

como coisa dele, donde vem tal soberba? Sobre isso, falou Zaratustra assim: 

Atrás de teus pensamentos e sentimentos, meu irmão, acha-se um soberano 
poderoso, um sábio desconhecido — e chama-se o ser próprio60. Mora no teu 
corpo, é o teu corpo. 

E continuou:  

Há mais razão no teu corpo do que na tua melhor sabedoria. E por que o 
teu corpo, então, precisaria logo da tua melhor sabedoria? (NIETZSCHE, 
1998, p.60). 

O si mesmo, este sábio desconhecido, ri do eu e de seus soberbos malabarismos de 

pensamento. Esses vôos de pensamento não consistem para ele senão em rodeios para alcançar 

seus fins. O si mesmo, o corpo, é o insuflador dos conceitos do eu. 

O desprezador afirma: “eu reflito melhor quando não me perturbam as sensações, 

uma dor ou algum prazer”. O si mesmo, porém, diz: “Agora, sente dor!” E então a alma sofre e 

                                                 
60 O termo em alemão, aqui, é Selbst que Nietzsche contrapõe ao eu (Ich). Mário da Silva traduziu o termo Selbst por 

“ser próprio”. Artur Morão, tradutor português de Nietzsche em Crepúsculo dos Ídolos (NIETZSCHE, 1985, p.96), 
traduziu o mesmo termo por “identidade”. Giacoia Jr. (2005, p.90) traduziu-o por “si mesmo”, que utilizaremos 
em nosso texto.  
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reflete sobre como não sofrer mais. Por isso ela deve pensar. O corpo ordena: “Agora, sente 

prazer!” E o eu racional, regozijado, reflete sobre as maneiras de gozar mais. Por isso ele deve 

pensar. Uma gênese aqui? Eis a nuança: desprezar o corpo decorre de que o prezam! Nietzsche supôs 

que nada pode ser dado como real, com exceção do nosso mundo de desejos e paixões. Não 

podemos descer ou subir para nenhuma “outra realidade” além dos nossos impulsos: “pois 

pensar é apenas a relação desses impulsos entre si”. (NIETZSCHE, 1992a, p.42). 

“O ser próprio criou para si o apreço e o desprezo, criou para si o prazer e a dor. O 

corpo criou o espírito como mão de sua vontade”. (NIETZSCHE, 1998, p.61). 

Para Zaratustra, estava claro que o corpo avalia prazer como aquilo que se preza e a 

dor como o que o torna mais forte. Trata-se de vontade de mais regozijar, de vontade de menos 

elevar-se, sempre de vontade de poder mais. Isso move o pensamento, a razão. Isso a gerou. O 

corpo criou a razão como instrumento de sua vontade. O desprezo do corpo é ainda uma ação 

do corpo, porém uma ação que se inverte, uma reação contrária à primeira ação. Desprezar o 

corpo decorre de primeiramente prezar o corpo e o prazer da vida. Trata-se de uma inversão das 

destinações da vontade de poder. Põe-se a descoberto aquilo não percebido no discurso do 

desprezador: 

Mesmo em vossa estultice e desprezo, ó desprezadores do corpo, estais 
servindo a vosso ser próprio. Eu vos digo: é justamente vosso ser próprio que 
quer morrer e que volta as costas à vida. (NIETZSCHE, 1998, p.61). 

Zaratustra confirmou, então, o discurso platônico, supracitado; discurso sobre 

sermos “escravos a serviço do corpo” e sobre como os “filósofos autênticos se exercitam para 

morrer”, entretanto, não faz isso da mesma perspectiva do desprezador do corpo, mas antes 

revelando a vontade de morte detrás desse discurso; essa reatividade radical. Ele o faz como 

alguém liberto da superstição da idéia de alma, sujeito, Eu, pois, como realidades separadas do 

corpo, eles não passam de superstições. “Nosso corpo é apenas uma estrutura social de muitas 

almas”. (NIETZSCHE, 1992a, p.25). “Portanto, o que está fundamentalmente em questão [...] é 

a identificação da subjetividade (do ‘eu’, na célebre proposição ‘eu’ penso) com a unidade 

simples da consciência.” (GIACOIA JR., 2005, p.88). 

Como o si mesmo transforma uma vontade de mais poder numa vontade de 

morrer? Como passa de uma ação positiva para uma reação negativa diante da vida? 

A vontade do si mesmo quer acima de tudo criar, criar além de si. Criou o eu para 

além de si e a razão igualmente. Criar além de si é a realização positiva da vontade de poder, 
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mas o si mesmo, como tudo que vive, pode adoecer, enfraquecer, decair. E a vida só vinga 

quando “escolhe os remédios certos para os estados ruins”. (NIETZSCHE, 1995, p.25). 

O desprezador, ao contrário disso, é um décadent: “alguém que sempre escolhe os 

meios que lhe prejudicam”. (NIETZSCHE, 1995, p.25). Nele, a vontade de poder não consegue 

mais criar além de si na vida. A vida mesma já não vinga e ele passa a vingar-se da vida. A 

vontade de poder transmuta-se em vontade de além-da-vida; inverte-se numa vontade de morte, 

pois passa a sentir a morte como uma libertação desse estado de impotência criativa além de si. 

Este sim é o supremo anseio do si mesmo. O desprezador do corpo, esse décadent, é um 

embaraçado na vida. Não compreendendo a própria fraqueza e impotência, culpa a vida por 

este embaraço. A vida e o representante da vida, o corpo, são para ele, de fato, o seu empecilho 

em criar além de si. 

Por isso, falou assim Zaratustra: “Mas achou que, agora, era tarde demais para isso 

[a saber: criar para além de si]; — e, assim, o vosso ser próprio quer perecer, ó desprezadores da 

vida”. (NIETZSCHE, 1998, p.61). 

Os decadentes transformaram-se em desprezadores do corpo porque neles o si 

mesmo quer morrer, pois não consegue se expandir (existe uma higiene nesse processo). 

Incapazes de criar além de si aqui, criam um além daqui, no qual se projetam livres, plenos e 

realizados. A vontade de morte ainda cria, mesmo que uma criação reativa, um além da vida e 

da terra. Torna a morte, dessa forma, algo apreciável; um valor. Dirão eles: “só depois de 

mortos alcançaremos aquilo que cobiçamos...” e “purificados assim, pelo afastamento da 

estupidez do corpo, provavelmente nos encontraremos entre seres semelhantes a nós, e viremos 

a conhecer, por nós mesmos, todo ser sem mistura”. (PLATÃO, 1972, p.148). Os desprezadores 

se eriçam assim contra a vida e a terra. “Há uma inconsciente inveja no vesgo olhar do vosso 

desprezo” — denunciou Zaratustra; inveja diante dos capazes, daqueles nos quais a vida vinga em 

criação e superação de si. Zaratustra denuncia e se afirma: “Não sigo o vosso caminho, ó 

desprezadores da vida! Não sois, para mim, ponte que leve ao super-homem”. (NIETZSCHE, 

1998, p.61). 

No curso de suas reflexões, Nietzsche assegurou que Platão é um “cristianizado 

antes do cristianismo” (NIETZSCHE, 1985, p.115), um moralista desviado de todos os instintos 

fundamentais dos antigos helenos; alguém do qual ele desconfiou. 

A opinião de que Platão foi um cristão avant la lettre, contudo, não consiste numa 

opinião original de Nietzsche, mas já manifestada por Santo Agostinho de Hipona (354-430), 
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quando nos afirmou que certamente Platão teria reconhecido a divindade de Cristo caso vivesse 

em seu tempo e não se recusasse às suas perguntas, pois a ele, Platão, corresponderia o 

ensinamento de que “a verdade não se capta com os olhos do corpo, mas com a mente 

purificada”. E que “toda alma, tendo-a encontrado, pode se tornar feliz e perfeita”. Que 

“enquanto a alma espiritual e intelectual se deixar prender pelo amor e o peso das coisas 

passageiras e inconsistentes, e se afeiçoar aos costumes da vida presente e aos sentidos do corpo, 

dissipar-se-á em fantasias quiméricas”. (AGOSTINHO, 2002, p.28-29). 

Por isso, também a ciência moderna e os ideais democráticos, ao passarem pelo 

crivo da vida como vontade de poder, aparecem como continuação da mesma crença no ideal 

ascético e vontade de morte. 

Os “espíritos livres”, segundo a avaliação de seus contemporâneos, foram 

denunciados por Nietzsche em Além do Bem e do Mal, § 44, como “escravos eloqüentes e 

folhetinescos do gosto democrático e suas ‘idéias modernas’”. (NIETZSCHE, 1992a, p.48). Eles 

nada mais fazem do que perseguir a universal felicidade do rebanho em pasto verde: segurança, 

ausência de perigo, bem-estar e felicidade para todos. Suas duas “doutrinas e cantigas mais 

lembradas são ‘igualdade de direitos’ e ‘compaixão pelos que sofrem’ — e o sofrimento mesmo é 

visto por eles como algo que se deve abolir”. (NIETZSCHE, 1992a, p.48). 

E as tão decantadas “leis da natureza” dos físicos consistem, para Nietzsche, numa 

interpretação ruim, não constituem realidade de fato, como imaginam, “mas apenas uma 

arrumação e distorção de sentido ingenuamente humanitária, com a qual vocês fazem boa 

concessão aos instintos democráticos da alma moderna”. (NIETZSCHE, 1992a, p.28). Essa boa 

ordem da natureza não passa, portanto, de moralização da natureza e serve, ainda, ao 

apequenamento do homem. A ciência moderna é a maneira mais recente e nobre do ideal 

ascético (NIETZSCHE, 2001b). A vontade de verdade atua na ciência, dando-lhe o mesmo 

pressuposto de milhares de anos, a saber: que nada é mais necessário do que a verdade e por ela 

todas as outras convicções devem ser sacrificadas. A verdade é mais importante do que qualquer 

outra coisa. Essa convicção é a condição para o começo de toda disciplina científica moderna. 

“Não existe ciência ‘sem pressupostos.’” (NIETZSCHE, 2001a, p.235). A vontade de verdade da 

ciência significa que se quer a “verdade a todo custo”. E sobre esse altar se sacrificam, 

modernamente, todas as demais crenças. Denota: “‘Não quero enganar nem sequer a mim 

mesmo’: — e com isso estamos no terreno da moral.” (NIETZSCHE, 2001a, p.236). 
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Por que, entretanto, não se quer enganar? Por que ciência? Para Nietzsche, nada 

sustenta esse querer senão uma valoração reativa da vida, uma avaliação que não só ainda 

corresponde, mas sofistica ao máximo a moral tradicional, reativa, mendaz; pois parece que a 

vida é composta justamente de erro, embuste, aparência, simulação e cegueira. E a forma da 

grande vida, da vida bem lograda, “sempre se mostrou realmente do lado dos mais 

inescrupulosos πολύτροποι [homens de muitos expedientes].” (NIETZSCHE, 2001a, p.236). A 

pergunta “por que ciência?” conduz à interrogação: “para que moral?”, pois se vê que a vida, a 

natureza e a história são imorais. Não resta dúvida, para Nietzsche, o homem de ciência afirma 

ainda um outro mundo, o mundo que ele crê verdadeiro, objetivo, confiável segundo suas leis, 

mas que não é o mundo da vida, da história e da natureza. 

Mas já terão compreendido onde quero chegar, isto é, que a nossa fé na 
ciência repousa ainda numa crença metafísica — que também nós, que hoje 
buscamos o conhecimento, nós ateus e antimetafísicos, ainda tiramos nossa 
flama daquele fogo que uma fé milenar ascendeu, aquela crença cristã, que era 
também de Platão, de que Deus é a verdade, de que a verdade é divina... mas 
como, se precisamente isto se torna cada vez menos digno de crédito, se nada 
mais se revela divino, com a possível exceção do erro, da cegueira, da mentira 
— se o próprio Deus se revela como a nossa mais longa mentira? 
(NIETZSCHE, 2001a, p.236). 

É interessante notar a perspicácia de Nietzsche ao associar a afirmação platônica de 

um outro mundo, o mundo real, com o procedimento científico moderno numa época na qual 

dominava a interpretação positivista da ciência, da ciência apoiada na “crença nos sentidos” 

(NIETZSCHE, 1992a, p.20), crença que o próprio Nietzsche, em Além do Bem e do Mal, ainda 

sustentou como algo oposto ao modo mais nobre de pensar, o modo platônico. 

Com as pesquisas do grande historiador das ciências, Alexandre Koyré, publicadas 

após 1950, veio à tona o caráter eminentemente platônico da física de Galileu e, daí, das 

ciências modernas. Não a evidência dos sentidos sustentou a nova Física, mas a geometrização 

do espaço, um espaço impossível de ser visto na natureza e que implica leis de movimento 

inobserváveis sensorialmente. 

O conceito galileano do movimento (como também o de espaço) nos parece 
tão natural que chegamos a crer que a lei da inércia deriva da experiência e da 
observação, embora, evidentemente, ninguém nunca tenha podido observar 
um movimento de inércia, pela simples razão de que tal movimento é 
inteiramente impossível. 
[...] não estamos conscientes do caráter paradoxal de sua decisão [de Galileu] 
de tratar a mecânica como ramo das matemáticas, isto é, de substituir o 
mundo real da experiência quotidiana por um mundo geométrico 
hipostasiado e de explicar o real pelo impossível. (KOYRÉ, 1991, p.184). 
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A física aristotélica, adotada pelos medievais, baseava-se na percepção e, por isso, 

era decididamente antimatemática. Para os contemporâneos de Galileu, assim como para ele 

próprio, ao afirmar que o livro da Natureza é escrito em caracteres geométricos, era clara a 

separação entre o aristotelismo da concepção física anterior e o platonismo da nova Física. 

Importa assinalar, assim, que a vida mais plena e afirmativa é a aquela realizada 

como vontade de poder, que põe sob suspeita mesmo a crença no conhecimento e na ciência. 

Ela está do lado dos “inescrupulosamente πολύτροποι”. Estes tanto podem confiar como 

desconfiar imensamente, desde que, nisso ou naquilo, encontrem maior vantagem e mais 

poder.  Essa vida ama toda dureza, rigor e sofrimento porque eles a fazem superar-se. 
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4 AUTO-REALIZAÇÃO E DISCIPLINA GUERREIRA 

 

 

Já que sois tão corajoso quanto me foi dito, 
Pretendo tomar à força tudo o que possuís 

A Canção dos Nibelungos 
 

 

4.1 O Homem Criador 

 

 

Toda forma de dogmatismo consistiu, para Nietzsche, numa atitude antinatural. O 

idealismo dogmático promoveu uma falsificação radical da vida e do mundo; adulteração 

perpetrada por aqueles de fraca compleição fisiológica, os degenerados de todos os tipos61, 

incapazes de viver a vida em sua crua realidade: dureza, exploração, imposição de formas, 

opressão e sujeição do mais fraco e estranho. 

Nietzsche apresentou, em Crepúsculo dos Ídolos, as razões dessa sua avaliação, 

resumindo-as em quatro teses. Delas destacamos duas: 

Primeira tese. As razões pelas quais “este” mundo é designado como aparente 
fundam antes a sua realidade — um outro tipo de realidade é absolutamente 
indemonstrável. 
Quarta tese. Dividir o mundo em “verdadeiro” e “aparente”, quer à maneira 
do cristianismo, quer à maneira de Kant (em último termo, um cristão 
insidioso) é unicamente uma sugestão de décadence — um sintoma da vida 
moribunda... (NIETZSCHE, 1985, p.33-34). 

A conclusão dessas teses é a destruição do tão decantado “mundo verdadeiro”. Não 

resta disso, entretanto, apenas o “mundo aparente”. A destruição do “mundo verdadeiro” 

implica, igualmente, a demolição do “mundo aparente”. Justamente essa oposição fundamental, 

na qual crê o metafísico, é abolida quando se recusa o equívoco idealista. 

                                                 
61 A lista dos decadentes é imensa na obra nietzschiana: o sacerdote, o filósofo clássico, os livre-pensadores modernos, 

os defensores dos direitos iguais, os democratas, os socialistas, os anarquistas, as feministas. Um texto de Nietzsche 
sobre as feministas em Ecce Homo demonstra muito bem essa conexão: “‘Emancipação da mulher’ — isso é o ódio 
instintivo da mulher que não vinga, ou seja, não procria, à mulher que vingou — a luta contra o ‘homem’ é sempre 
apenas meio, pretexto, tática. Ao elevarem a si mesmas, como ‘mulher em si’, como ‘mulher superior’, como ‘idealista 
feminina’, querem rebaixar a posição geral da mulher; nenhum meio mais seguro para isso do que instrução 
secundária, calças e direitos políticos de gado eleitoral. No fundo as emancipadas são as anarquistas no mundo do 
‘eterno-feminino’, as que fracassaram, cujo instinto mais básico é a vingança...” (1995, p.59). 
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Tocamos o mundo, agora, como ele é vivenciado. Isento da oposição entre 

“verdadeiro” e “aparente”. O mundo como fato experimentado, interpretado. Nada nos é 

“dado” como efetividade, de acordo com Nietzsche, senão nosso mundo de desejos e paixões, 

não existindo ascese ou descida a qualquer “outra” realidade, exceto a ocorrência de nossos 

impulsos; e que não se arvore o pensamento em construtor capaz dessa ponte: “pois pensar é 

apenas a relação desses impulsos entre si”. (NIETZSCHE, 1992a, p.42). Supondo isso, 

Nietzsche chegou então à hipótese, lícita nesses termos, de que bastaria esse “dado” para 

compreender, a partir do que lhe é igual (o jogo das forças), também o mundo mecânico. Não 

como ilusão, aparência ou representação, “mas como da mesma ordem de realidade que têm 

nossos afetos”. (NIETZSCHE, 1992a, p.42)62. 

Para Nietzsche, esse é o meio-dia de uma longa história. A história do equívoco que 

dividiu o mundo em real e ilusório. Um erro de criação, segundo a sua verdade63. Somente nessa 

hora meridiana, Zaratustra pode começar seu discurso (NIETZSCHE, 1985, p.35), momento no 

qual o “outro mundo” desaparece e Deus está morto. 

Não descuidemos da radicalidade de Nietzsche nessa luta contra toda forma de 

interpretação considerada por ele como antinatural. Aniquilar a oposição entre mundo 

essencial e fenomênico, entre o que é e o manifesto, entre o intemporal e o vir-a-ser: isso significa 

uma higiene da compreensão em todos os seus domínios — o físico e o fisiológico, o psíquico e 

o sociológico, o político e o lógico. Em tudo isso, Nietzsche realizou uma assepsia e não uma 

                                                 
62 Trata-se da extensão o conceito de vontade de poder para a interpretação do campo físico. Sobre isso há nuanças 

entre os autores. Heidegger (2000) considerou essa extensão mais um indício claro da pertença de Nietzsche ao 
campo metafísico: “El pensamiento de Nietzsche, en conformidad con todo el pensamiento de Occidente desde 
Platón, es metafísica.” (p.1); “‘La voluntad de poder’ es la expresión para el ser del ente en cuanto tal, la essentia 
del ente” (p.3). Marton (1993, p.63) falou de postulado cosmológico nessa expansão da vontade de poder como 
explicação do caráter intrínseco das forças (físicas, dinâmicas ou psíquicas). Também Machado (1997) fala de 
hipótese física e cosmológica. Giacoia Jr. (2002) não vê nessa expansão nem um postulado metafísico, nem uma 
hipótese explicativa de caráter científico, mas um experimento perspectivista que busca, com honestidade intelectual, 
uma crítica às pretensões científicas de considerar suas leis da natureza como o texto da natureza e não como sua 
interpretação. Para Nietzsche, não há texto puro, mas sempre interpretações. Kant, aliás, defende tese 
semelhante. Giacoia Jr. chama atenção para a auto-ironia presente no aforismo 36 de Além do Bem e do Mal. Nela, 
Nietzsche pensou descartar qualquer pretensão explicativa (cosmológica ou metafísica), ao relembrar que não 
passa de interpretação a tese de que o mundo visto de dentro seria vontade de poder e nada mais. Lembramos, 
igualmente, o aforismo 14 do mesmo livro, em apoio à opinião de Giacoia Jr., no qual Nietzsche (1992a, p.20) fez 
exatamente essa distinção entre explicação e interpretação na Física. A explicação é uma pretensão por que deseja ser 
“algo mais” do que uma simples interpretação (idealismo na ciência). 

63 Para o perspectivismo de Nietzsche (v. nota 2), não se pode falar da Verdade, mas tão somente de verdades 
particulares, de ângulos, verdades de alguém para mais-poder. Nietzsche gostava de contrapor essa indicação 
perspectiva à universalidade do conceito de verdade da tradição, tomando posse do termo “verdade”. “Mas seria 
completa contradição, se já hoje eu esperasse ouvidos e mãos para minhas verdades”. (NIETZSCHE, 1995, p.52). 
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refutação. “Eu não refuto os ideais, apenas ponho luvas diante deles...” (NIETZSCHE, 1995, 

p.18). 

Estamos persuadido do caráter crucial desse duelo, na obra nietzschiana, contra as 

significações antinaturais; contra as criações invertidas e vingativas de todos os fracos e degenerados. 

Isso atravessou e deu o tom em todas as análises de Nietzsche, por mais variegados fossem os 

temas. Ele rastreou todo vestígio de moralina, cada pitada de idealismo dogmático que, explícito 

ou latente, envenenava os grandes tópicos estudados por ele ao longo de seus textos; e, onde 

encontrou essas significações antinaturais, fez a denúncia da reação subterrânea e invejosa dos 

inumeráveis doentes e cansados da vida contra aqueles poucos, os bem logrados, espécimes raros 

de força, vitalidade e realização. Percorramos alguns exemplos dessas apreciações. 

Sobre as ciências, Nietzsche empreendeu uma vivissecção capaz de encontrar nelas 

não só vestígios do ideal ascético, “mas antes a sua forma mais recente e mais nobre.” 

(NIETZSCHE, 2001b, p.136). E ainda mais, o fato de a ciência ganhar destaque e prestígio, 

moderna e contemporaneamente, sinalizava para ele uma era de declínio e corrupção da 

vontade (NIETZSCHE, 2001b, p.142). Os homens de ciência, verbi gratia, foram apelidados por 

Nietzsche de “hécticos do espírito”64! 

Quando avaliou o Estado, Nietzsche o atacou frontalmente como a ereção de um 

“novo ídolo”. Este é, aliás, o título do discurso de Zaratustra sobre o Estado (NIETZSCHE, 

1998, parte I). Trata-se de um novo deus ainda pior, talvez, que os anteriores, pois seduziu, 

inclusive, os “vencedores do velho Deus”. Cansados da diuturna batalha, eles servem agora ao 

novo ídolo, ao Estado, como quem nele vê a paz, o abrigo e o conforto. “Chama-se Estado o 

mais frio de todos os monstros frios. E, com toda a frieza, também mente; e esta mentira sai 

rastejando de sua boca: ‘Eu, o Estado, sou o povo!’” (NIETZSCHE, 1998, p.75). 

Onde existe ainda um povo, disse Nietzsche, ali permanecem incompreensão e ódio 

contra o Estado. O Estado consiste em má sorte e ofensa aos costumes de povos autênticos65. 

Ele é um destruidor de povos, pois faz desaparecer, com armadilhas e cobiças, a pluralidade das 

gentes. Rouba-lhes a peculiaridade, o seu proprium. 

                                                 
64 Héctico é aquele que sofre de héctica: consumpção por febre lenta ou a própria febre lenta, consecutiva à doença 

crônica (o ideal ascético?). Popularmente é chamada de tísica e o enfermo de tísico. 
65 O que seriam povos autênticos? Pelo discutido nos capítulos 1 e 2, cremos ser possível apontar, sem erro, que se 

trata de povos particulares com organização aristocrática, tal como as antigas tribos germânicas (DAVIDSON, 
1987) ou os judeus antigos (NIETZSCHE, 1992a, capítulo “Povos e Pátrias”). Consideramos que, para Nietzsche, 
uma “aristocracia de Estado” soaria como expressão de decadência (v.g., na Alemanha unificada), senão como 
uma contradictio in adjecto. 
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Esta indicação eu vos dou: cada povo fala a sua língua do bem e do mal e não 
a entende o vizinho. Cada povo inventou a sua própria língua, segundo os 
costumes e a justiça. 
Mas o Estado mente em todas as línguas do bem e do mal; e qualquer coisa 
que diga, mente — e, qualquer coisa que possua, roubou-a. (NIETZSCHE, 
1998, p.75). 

Eis o motivo profundo da aversão de Nietzsche à formação dos Estados europeus, 

em especial ao mais tardio deles: o Estado Alemão. “Je combats l’universelle araignée” (Eu combato 

a aranha universal): Nietzsche assume essa divisa de Carlos, o Temerário (1467-1477), que 

tentou restabelecer o poder regional do seu ducado na Burgúndia perante a centralização 

política de Luís XI. (NIETZSCHE, 2001b, p.103). A crença no Estado, o desejo de Estado é uma 

nova idolatria aos olhos inquiridores de Nietzsche, um novo ideal negador da vida. Combateu-

se Deus para substituí-lo pelo Estado66. Trocou-se a presumível aranha de moral e propósito por 

trás do mundo (Deus) por um monstro ainda mais frio e mentiroso (o Estado). (NIETZSCHE, 

1998, parte I, capítulo: “Do Novo Ídolo”). Com isso Nietzsche critica a tradição e Hegel, que 

viam no Estado “a consumação da racionalidade e da justiça, da moral e da Filosofia”. (GILES, 

1975, p.68); pois, para ele, “o Estado impede fatalmente que o homem se realize e a sociedade 

faz o mesmo na medida em que não se torna consciente de não existir para si própria, mas 

apenas como base, andaime e sustentáculo para que uma espécie de seleção de homens possa 

realizar seus altos destinos e viver uma vida mais elevada.” (GILES, 1975, p.68). 

Considerado sob o grande critério da vida como vontade de poder, o Estado e o 

Direito constituem uma mediocrização. Ele, o Estado, arrebanha os supérfluos, as multidões 

cansadas, tal como a Igreja — que, aliás, é a “espécie mais refalsada de Estado” (NIETZSCHE, 

1998, p.164). Para as aristocracias, no entanto, só a custo se dá espaço para o Estado e o Direito: 

A submissão ao direito: oh, com que objeção da consciência as estirpes nobres 
de toda parte renunciaram à vendetta [vingança] e curvaram-se ao direito! O 
“direito” foi por muito tempo um vetitum [algo proibido], um abuso, uma 
inovação, apareceu com violência, como violência, à qual somente com 
vergonha de si mesmo alguém se submetia67. (NIETZSCHE, 2001b, p.103). 

Seguindo esse caminho, Nietzsche (1992a) não poupou nem os mais caros valores 

modernos: os democráticos. O movimento democrático da Europa constituía, para ele, o 

sintoma de um tremendo processo fisiológico de homogeneização dos europeus. Uma 

                                                 
66 Feuerbach, p.ex., disse textualmente dessa substituição de Deus pelo Estado em sua defesa deste como realização 

do homem: “O ateísmo prático é, pois, o vínculo dos Estados; os homens estão no Estado porque estão sem Deus 
no Estado, o Estado é o deus dos homens, por isso, reivindica justamente para si o predicado divino da 
‘majestade’”. (S/D, “Necessidade de uma Reforma da Filosofia”, p.17). 

67 Lembramos, uma vez mais, o trabalho de Norbert Elias sobre os alemães (1997) e a discussão, ali, das relações 
entre aristocracia e Direito. 
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libertação e independência das condições de florescimento das raças; das qualidades ligadas a 

clima, a classe, a todo meio determinado. Esse processo conduziria, segundo refletiu, à lenta 

elevação de um tipo de homem distinto fisiologicamente pelo máximo de força e arte na 

adaptação68, mas também acarretaria resultados muito diferentes daqueles sonhados pelos 

prosélitos ingênuos das idéias democráticas. 

As mesmas novas condições em que se produzirá, em termos gerais, um 
nivelamento e mediocrização do homem — um homem animal de rebanho, 
útil, laborioso, variamente versátil e apto —, são sumamente adequadas a 
originar homens de exceção, da mais perigosa e atraente qualidade. 
(NIETZSCHE, 1992a, p.150). 

A história já forneceu exemplos de homens raros desse tipo, homens surgidos em 

ambientes contrários àquilo que eram; contrapesos ao rebanho e aos instintos de grei, pessoas 

que, todavia, por causa da diferença e da distância radicais, estabeleceram uma felicidade 

superior sobre a terra — a felicidade do espécime humano bem logrado, de uma vida que vingou 

robusta. Entre tais homens de exceção, homens de gênio, três figuraram como exemplos 

prediletos para Nietzsche69: Júlio César (101-44 a.C.) César Bórgia (1476-1507) e Napoleão 

Bonaparte (1769-1821). 

Em relação a Júlio César, Nietzsche sentia um parentesco vivo. Afirmou que ele 

poderia ser seu pai, tal como Alexandre Magno (356-323 a.C.)70. E garantiu isso precisamente 

por contraposição aos seus laços de sangue (à vulgaridade de instintos de sua mãe e irmã), nos 

quais encontrara intensa oposição ao que ele, Nietzsche, era: “crer-me aparentado a tal canaille 

seria uma blasfêmia à minha divindade”. (NIETZSCHE, 1995, p.121-122). 

Em Crepúsculo dos Ídolos assegurou que: 

Os meios pelos quais Júlio César se defendeu das enfermidades e dores de 
cabeça: enormes caminhadas, modo de vida simples, permanência 
ininterrupta ao ar livre, fadigas constantes — tais são, em geral, as medidas de 
conservação e proteção contra a extrema vulnerabilidade daquela máquina 
subtil e que trabalha sob alta pressão, que se chama génio. (NIETZSCHE, 
1985, p.88-89). 

Esse aforismo71, intitulado Ainda um Problema de Dieta, recorda-nos da importância 

da “casuística do egoísmo” para o pensamento de Nietzsche72. “Dieta”, “limpeza”, “ar puro”73 
                                                 
68 Já conhecemos a ponderação de Nietzsche sobre a adaptação (v. capítulo 3 desta dissertação). 
69 Perceba-se que Nietzsche não quer ter nisso qualquer inclinação para o culto fanático do gênio. (NIETZSCHE, 

2004, § 298; 2000, § 164). 
70 Não descuidemos dessa indicação. O contexto nobre, ressaltado por Nietzsche, interessava-se e dava importância 

à origem. Observe-se, quanto a isso, que Nietzsche (1995, p.26) forneceu de si, inclusive, uma ascendência de 
nobres poloneses. A pesquisa genealógica, entretanto, traçou sua ascendência até o séc. XVI, encontrando apenas 
alemães. Seu nome, aliás, é comum na região central da Alemanha. (N. do T. nº. 10). 

71 Aforismo 31 do capítulo “Incursões de um Extemporâneo” in: Crepúsculo dos Ídolos. 
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são expressões freqüentes no texto nietzschiano, quando busca chamar nossa atenção para a 

fisiologia sã visada pelo grande egoísmo. A seção final do capítulo “Por que sou tão Sábio”, bem 

como praticamente todo o capítulo seguinte, “Por que sou tão Inteligente”, de Ecce Homo 

(NIETZSCHE, 1995), dedica-se a apresentar toda a casuística do egoísmo em Nietzsche, seu faro 

para a sujeira escondida nas entranhas de cada alma da qual se aproximava; sua limpeza diante 

dos outros, os quais não deixavam de perceber a cautela do seu nojo; sua necessidade de banho 

e nado contínuo em águas límpidas e cintilantes; nas “nascentes de prazer e água pura” das 

quais falou Nietzsche em seu Zaratustra, Parte II: “Da Canalha”. (NIETZSCHE, 1998); sua 

necessidade de solidão, de respirar ar livre, leve e alegre, principalmente, a correta nutrição: 

— Por que sei algo mais? Por que sou enfim tão inteligente? Nunca refleti sobre 
problemas que não o são — não me desperdicei. — Autênticas dificuldades 
religiosas, por exemplo, jamais experimentei. [...] De maneira bem outra 
interessa-me uma questão da qual depende mais a “salvação da humanidade” 
do que de qualquer curiosidade de teólogos: a questão da alimentação. Para 
uso imediato, podemos colocá-la assim: “como você deve alimentar-se para 
alcançar seu máximo de força, de virtù no estilo da Renascença, de virtude 
livre de moralina?” (NIETZSCHE, 1995, p.35-36). 

 Também na censura utilizou-se dessas expressões fisiológicas. Por exemplo, ele 

associou o tipo de culinária e o espírito alemão.  “Compreende-se também a origem do espírito 

alemão: entranhas enturvadas...” (NIETZSCHE, 1995, p.36). Passagens como essas de Ecce Homo 

possuem parentesco profundo com a “dieta” de Júlio César. 

No aforismo 33 do capítulo “Incursões de um Extemporâneo” de Crepúsculo dos 

Ídolos, Nietzsche (1985) abordou justamente isso quando falou do valor natural do egoísmo e 

nos deu uma indicação preciosa: “O egoísmo vale tanto quanto vale aquele que o tem: pode ser 

muito valioso, pode ser sem valor e desprezível.” (NIETZSCHE, 1985, p.89-90). Cada indivíduo 

precisa avaliar-se por aquilo que representa para a vida: elevação ou rebaixamento. “Em suma: a 

questão é sempre quem é ele e quem é aquele.” (NIETZSCHE, 1992a, p.127). Se um indivíduo 

representa ascensão na linha da vida, o valor do seu egoísmo é extraordinário, pois, com esse 

indivíduo, a vida dá um passo mais. Sua “[...] preocupação pela conservação, pela criação de seu 

optimum de condições, tem o direito de ser extrema.” (NIETZSCHE, 1985, p.90). O que alguém é 

perante a vida como vontade de poder define, pois, o valor do seu egoísmo. César tinha direito 

extraordinário ao amor de si e ao cultivo de si, pois era gênio — e fogo criador. 

                                                                                                                                                         
72 Vide capítulo 2 desta dissertação. 
73 “Não dar crença ao pensamento não nascido ao ar livre, em movimentos livres — no qual também os músculos 

não festejem.” (NIETZSCHE, 1995, p.38). 
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O que seria para Nietzsche, então, o gênio? O aforismo 44 do mesmo livro 

(NIETZSCHE, 1985, capítulo IX) apresenta esse conceito. Ali Nietzsche asseverou que os 

grandes homens, assim como as grandes épocas, são materiais explosivos no qual se 

acumularam forças vultosas. “O seu pressuposto é sempre, histórica e fisiologicamente, que 

neles, durante muito tempo, se tenha junto, acumulado, poupado e preservado — que, por 

longo tempo, nenhuma explosão tenha ocorrido.” (NIETZSCHE, 1985, p.103)74. Na medida 

em que cresce a tensão na massa humana arrebanhada, tensão em demasia, basta um pequeno e 

fortuito estímulo para avocar ao mundo o “grande destino”, a “ação”, o “gênio”. O fogo criador 

corre então sobre a terra: avassalador, destruidor, vivo e prenhe75. E esse criador será um 

homem particular, e nunca a multidão. O rebanho, aliás, anseia secretamente por alguém 

assim, capaz de instituir, de elevar e de comandá-los. 

E aquele que deva ser um criador no bem e no mal: em verdade, primeiro, 
deverá ser um destruidor e destroçar valores. 
Assim o mais alto mal faz parte do mais alto bem: mas é este o criador. 
(NIETZSCHE, 1998, p.146-147). 

Essa passagem de Assim Falou Zaratustra foi citada por Nietzsche em Ecce Homo 

como fórmula para um destino como o dele, que se fez homem. Destino que distinguira, 

também, com outra expressão: “Tresvaloração de todos os valores: eis minha fórmula para um ato 

de suprema autognose da humanidade, que em mim se fez gênio e carne.” (NIETZSCHE, 1995, 

p.109). Ele se considerou, também, pura dinamite e partilhou daquele típico destino do gênio: 

“gastar-se até o fim” (1985, p.104). O que Nietzsche afirmou sobre o grande homem, portanto, 

afirmou também sobre si76. 

                                                 
74 Recordemos o que foi dito sobre a evolução democrática da Europa e das conseqüências inesperadas dela para 

seus defensores. O movimento democrático, sendo diminuição, mediocrização e rebaixamento do homem 
(segundo a concepção de NIETZSCHE [1992a, p.103]), criaria uma imensa tensão explosiva na vontade de poder. 
Não deixemos escapar, contudo, a noção de que foi na Alemanha, cujo processo civilizador não evoluiu no 
sentido de uma democratização cada vez maior, que irrompeu — depois de Nietzsche — o anseio totalitarista na 
figura de um homem comandante das massas arrebanhadas. Na Alemanha, ocorreu uma evolução contrária: o 
recrudescimento e a popularização do código aristocrático e do ethos guerreiro (ELIAS, 1997), ainda que, na visão 
de Nietzsche, tal recrudescimento, do modo como se produzia então, significasse a degeneração daquele código e 
ethos. Mesmo assim, os anseios totalitaristas surgiram entre os “descendentes degenerados” dos germanos, 
romanos e japoneses (o Eixo); curiosamente, daqueles povos exaltados por Nietzsche em sua obra.  

75 “O negar e o destruir são condição para o afirmar.” (NIETZSCHE, 1995, p.111). 
76 Talvez a inversão dessa afirmativa nos traga nuanças psicológicas ainda mais significativas, ou seja: o que Nietzsche 

afirmou sobre si, portanto, afirmou também sobre o grande homem. 
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Se o gênio, nada obstante, é convocado pela crescente tensão na massa 

amesquinhada, dependerá ele dessa massa? Estará ele sujeito ao seu meio e a sua época? Para 

responder, Nietzsche utilizou-se de outro gênio, de outra alma bem lograda, segundo entendia77: 

Tome-se o caso de Napoleão. A França da Revolução e, mais ainda, a da pré-
revolução, teria produzido a partir de si o tipo oposto ao de Napoleão: e, na 
realidade, criou-o. E porque Napoleão era diferente, herdeiro de uma civilização 
mais forte, mais distante e antiga78, do que aquela que, na França, se esfumou 
e fragmentou, tornou-se aqui senhor, era aqui o único senhor. Os grandes 
homens são necessários, a época em que aparecem é fortuita; [...]. Entre um 
gênio e a sua época existe uma relação como entre o forte e o fraco, e também 
como entre velho e jovem. (NIETZSCHE, 1985, p.103). 

Necessário é o gênio e não a época ou o meio no qual advém. “Um povo é o rodeio 

que faz a natureza para chegar a seis ou sete grandes homens. — Sim: para em seguida evitá-los.” 

(NIETZSCHE, 1992a, 76). O gênio é um destino (fatum) e carrega em si, de acordo com 

Nietzsche, um grande perigo: o esgotamento de toda a espécie, a esterilidade, o aniquilamento. 

Nele o instinto de autoconservação fica pendente, por assim dizer. A colossal pressão das forças 

irradiantes, que nele convergem e o impulsionam, exige dele a superação de toda prudência. E 

nisso ele se gasta até o fim: paroxismo da vida ansiosa por mais-poder. Se toda a espécie agisse 

assim, extinguir-se-ia. Os de sua época ou aqueles de tempos posteriores podem enxergar nisso o 

“sacrifício por uma causa”, festejar nisso o seu “heroísmo”. Para Nietzsche, porém, tais 

considerações não passam de mal-entendidos. No gênio, trata-se apenas da própria vida 

transbordando fatidicamente no que lhe compete: a vontade de poder. Eles poderiam estar ou 

não à altura da sua tarefa. Não poderiam, contudo, escolher outra tarefa. 

Zaratustra recebeu esse ensinamento — “vida é vontade de poder” — da própria 

vida79: o gênio, a grande individualidade, é aquele que se supera, que é nobre por si, dentro de 

                                                 
77 A propósito da opinião de Nietzsche sobre Napoleão Bonaparte, talvez o texto mais expressivo seja o aforismo 

362 de A Gaia Ciência (2001a, p.264) intitulado: “Nossa Crença numa Virilização da Europa”. Ali afirmou o 
débito europeu para com o grande general e imperador francês. Graças a Napoleão, poderiam sobrevir alguns 
“séculos guerreiros sem paralelo na história”; com ele entrou-se na “era clássica da guerra”; e um dia, quiçá, o 
homem na Europa poderia predominar, novamente, sobre o negociante e o filisteu, bem como sobre a “mulher”, 
tão “mimada pelo cristianismo”, pelo século XVIII e, principalmente, pelas “idéias modernas”. 

78 Nietzsche considerava Napoleão “um dos grandes continuadores da Renascença” e, com isso, aquele que fez 
reaparecer uma parte decisiva da natureza antiga, “a parte de granito”. (NIETZSCHE, 2001a, p.264). 

79 Para Nietzsche, a proposição “vida é vontade de poder” consiste em um ensinamento revelado e não em algo 
descoberto ou demonstrado. Zaratustra recebeu esse conhecimento diretamente da vida. Ela o confiou como um 
segredo: “Vê, eu sou aquilo que deve sempre superar a si mesmo”. (NIETZSCHE, 1998, p.145). Não se trata, 
portanto, de uma proposição refutável segundo argumentos. Machado (1997) afirmou, inclusive, que este 
conhecimento pela revelação, por dádiva da própria vida, consiste num procedimento estratégico contra os 
filósofos metafísicos. Não poderia Zaratustra dizer que sabe o que é a vida porque deduziu, inferiu ou provou essa 
verdade e ainda permanecer um “[...] crítico radical da vontade de verdade dos filósofos metafísicos”. (p.102). 
Constitui-se, portanto, consideramos, de um procedimento que recusa uma fundamentação no sentido da 
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si, distinguindo-se e criando distâncias dentro da própria alma. A vida, já o mostramos, não é 

vontade de existência (ou sobrevivência, subsistir é secundário e reativo). Vontade de existência 

não existe! “Porque: o que não existe não pode querer; mas o que é existente, como poderia 

ainda querer existência!” Eis a revelação da vida: “Onde há vida também há vontade: mas não 

vontade de vida, senão — é o que te ensino — vontade de poder!” (NIETZSCHE, 1998, p.146). 

Preferir o próprio crepúsculo a renunciar a essa única coisa — à vontade de poder — 

isso caracteriza o gênio, o grande homem, pois “onde há ocaso e cair de folhas, sim, é ali que a 

vida se sacrifica — pelo poder.” (NIETZSCHE, 1998, p.146). O fraco, o decadente, sempre desce 

dessa altura para alguma satisfação que deseja perenizar. Não se arrisca. Amofina-se crente de 

alguma suposta segurança. 

[...] “o gênio é condicionado pelo ar seco, pelo céu puro — isto é, por um metabolismo 

rápido, pela possibilidade de suprir-se sempre novamente de grandes, tremendas energias.” 

(NIETZSCHE, 1995, p.39). A faina constante é sua marca, labuta ininterrupta de criação, de 

transposição e superação de si. A vida integral, seja qual for sua criação ou amor, se torna 

adversária daquilo mesmo que criou e amou. Querer o anoitecer daquilo criado e amado 

consiste no seu proprium, o seu sacrifício para poder mais. 

Não se entenda, contudo, essa definição do gênio segundo o pensamento 

tradicional sobre o sujeito, a saber: como unidade simples, transparente e autárquica da 

consciência de si. (GIACOIA JR., 2005). “O particular, o ‘individuum’, como até agora o 

entenderam o povo e o filósofo, é um erro: nada é por si, não é um átomo, um ‘anel da cadeia’, 

                                                                                                                                                         
tradição. O enigma a ser adivinhado ou intuído aparece em Zaratustra como o método para elevar-se a tais 
alturas, e é aos ébrios de enigmas que Zaratustra se dirige. “A vós, os ébrios de enigmas, os amigos do lusco-fusco, 
cuja alma é atraída com flautas para todo o enganoso sorvedouro, pois não quereis, apalpando-o com mão 
covarde um fio que vos guie e, onde podeis adivinhar, detestais inferir.” (NIETZSCHE, 1998, p.191). Nietzsche cita 
essa passagem em Ecce Homo como única maneira de dizer a quem ele se dirige, quando busca formar a imagem 
do leitor perfeito para seus livros (NIETZSCHE, 1995, p.56-57 [aqui o tradutor utilizou intuir e deduzir]). 
Poderíamos aventar a hipótese de que, mesmo essa proposição, em Nietzsche, é perspectiva e, por conseguinte, 
todas as suas avaliações da moral e do idealismo dogmático não poderiam se referir a ela como fundamento. Isso 
nos levaria a uma contradição performativa no sentido de K.-O. Apel (HERRERO , 2000): qual a validade dessa 
crítica da moral, p.ex., se o próprio critério de avaliação da perspectiva moral hegemônica (moral do bem e do 
mal) é, ele também, perspectivo? O procedimento nietzschiano, porém, recusaria justamente essa pergunta. “Que 
tenho eu a ver com refutações!” (NIETZSCHE, 2001b, p.10). Para Heidegger (2000), entretanto, nesse período 
culminante da obra de Nietzsche, “la verdad del ente en cuanto tal en su totalidad quiere hacerse palabra en su 
pensar” (“a verdade do ente como tal, em sua totalidade, que fazer-se palavra em seu pensar”). (P.2); ou seja, a 
proposição da vida como vontade de poder só teria força para se contrapor à tradição sendo, ainda, um 
procedimento metafísico tradicional, apesar de negativo. Na filosofia de Nietzsche, segundo Heidegger (2000, 
p.6), “la voluntad de poder es el carácter fundamental de la vida” (“a vontade de poder é o caráter fundamental 
da vida”). E vida é outra palavra para dizer ser. Identificamos, assim, dois flancos nessa discussão: um que se 
pergunta pelo valor epistêmico das avaliações da filosofia de Nietzsche; e outro que, considerando essa filosofia 
como radicalmente distinta da tradição, despreza como ultrapassada essa pergunta. 
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nada simplesmente herdado de outrora — é toda a única linha ‘Homem’ até ele próprio...” 

(NIETZSCHE, 1985, p.90). 

Indicar o indivíduo não como o herdeiro de uma linha, mas como a própria linha 

Homem até ele, significa considerá-lo em sua crueza e realidade não idealizada. Implica 

considerá-lo um fatum [destino]. Cada indivíduo é um fatídico sim: ou à mediocridade ou à 

superioridade. Almejar, por exemplo, que o homem se modifique, em sua singularidade viva, 

significa o pensamento absurdo de que tudo, antes, agora e depois, também se transforme. 

Qual pode ser a nossa doutrina? — Que ninguém concede ao homem as suas 
qualidades, nem Deus, nem a sociedade, nem os seus pais e antepassados, 
nem ele próprio (— o absurdo da idéia aqui finalmente recusada foi ensinado 
por Kant como “liberdade inteligível”, talvez já também por Platão). Ninguém é 
responsável por existir, por estar constituído de tal ou tal maneira, por se 
encontrar nestas circunstâncias e neste meio. A fatalidade do seu ser não deve 
divorciar-se da fatalidade de tudo o que foi e será. Ninguém é conseqüência de 
uma intenção própria, de uma vontade, de uma finalidade; com ninguém se 
deve fazer a tentativa de atingir um “ideal do homem” ou um “ideal de 
felicidade” ou um “ideal de moralidade” — é absurdo querer deslocar o seu ser 
para qualquer fim80. (NIETZSCHE, 1985, p.53). 

Com isso Nietzsche desarticulou o ponto de vista tradicional, recusou-o como um 

desacerto perante a vida81. Nenhum propósito (Zweck) pode ser pensado ou sugerido ao homem, 

pois sua constituição, tudo o que ele é, tal como o mundo, não é arbitrário. O “livre-arbítrio” é 

um erro, uma falha infamante ensinada pelos teólogos — esses decadentes preocupados com 

problemas que não existem — para tornar a humanidade responsável pelo “pecado”, pelo mal; 

para moralizá-la e torná-la dependente deles, dos bons mestres82. O que fala nesse conceito é o 

“instinto do querer castigar e julgar” do “querer-encontrar-culpados.” (NIETZSCHE, 1985, p.52); 

                                                 
80 A palavra alemã aqui é: Zweck = fim, finalidade; propósito, objetivo; intenção, motivo. Não confundir com o uso 

que Nietzsche fez da palavra Ende = fim; extremidade, ponta [zu Ende führen: terminar; zu Ende gehen: estar 
terminado, acabado] quando disse: “O grande homem é um fim (Ende)”. (NIETZSCHE, 1985, p.104). Ambas são 
preciosamente assinaladas pelo tradutor português Artur Morão. 

81 Kant (2002) afirmou que “o conceito de liberdade, na medida em que sua realidade é provada por uma lei 
apodíctica da razão prática, constitui o fecho de abóbada de todo o edifício de um sistema da razão pura, mesmo da 
razão especulativa, e todos os demais conceitos (os de Deus e de imortalidade), que permanecem sem sustentação 
nesta <última> como simples idéias, seguem-se agora a ele e obtêm com ele e através dele consistência e realidade 
objetiva, isto é, a possibilidade dos mesmos é provada pelo fato de que a liberdade efetivamente existe; pois esta 
idéia manifesta-se pela lei moral.” (p.4). Pois “a liberdade é também a única entre todas as idéias da razão 
especulativa de cuja possibilidade sabemos a priori , sem, contudo, termos perspiciência dela, porque ela é a 
condição da lei moral, que conhecemos.” (p.5-6). Para Nietzsche, isso tudo consiste numa armadilha desse velho 
cristão para tentar manter a fé no ideal. 

82 Sobre a doutrina cristã do livre-arbítrio v. Agostinho, 1995. Nesse livro, temos excelente exemplo, segundo, é 
claro, o olhar de Nietzsche, sobre a “insidiosa cumplicidade metafísica entre moralidade e verdade”. (GIACOIA 

JR., 2005, p.38). Proclamando a bondade da inteligência, Agostinho ensinou a Evódio: “Deixa, pois, de 
pretender descobrir não sei que mau ensinante. Pois se, na verdade, for mau, ele não será mestre. E caso seja 
mestre, não poderá ser mau.” (AGOSTINHO, 1995, p.27-28). 
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instinto que sempre se sobressai e domina no fraco e infeliz; no escravo que deseja encontrar 

um responsável por sua miséria e sofrimento. E ele o encontra velozmente. Basta olhar para 

cima, para aquele que, diferente dele, é forte, pleno e capaz de mandar. Aquele que o domina. 

Culpado é o senhor e inocente é o escravo. O grande homem, o forte, o nobre é o responsável 

pela miséria e infortúnio do oprimido (MACHADO, 1999). 

O homem, entretanto, não é livre para ser diferente do que é. Pensar 

contrariamente, considerá-lo como unidade simples e dotada de intenção livre, consiste num 

equívoco e base para uma calúnia, a falsidade de que o poderoso é culpado por ser forte, por 

exercer sua força; mas exigir da força que não atue como força; e que o homem superior, o 

homem de rapina, não desempenhe sua rapinagem: isto é um contra-senso! E aberração 

semelhante seria ordenar o contrário, ou seja, que a fraqueza se expresse como força. 

(NIETZSCHE, 2001b). É exatamente o que responde o atormentado Manfredo ao caçador que 

oferta para sua dor a piedade e paciência dos céus. 

Ainda e sempre! Deixa. Paciência! 
Palavras para dóceis animais, 
Ou mortais como tu, feitos de pó, 
Mas nunca para as aves de rapina. 
Da tua raça não sou. 
(BYRON, 2002, p.53). 

O homem não pode atuar diversamente do que é como um “bocado de destino” 

(NIETZSCHE, 1985, p.42). E por isso mesmo não é livre para aprender e pensar diferentemente, 

mas tão-só para aprender e pensar até o fim. No fundo de cada um, há “um granito de fatum 

espiritual, de decisões e respostas predeterminadas a seletas perguntas predeterminadas.” 

(NIETZSCHE, 1992a, p.139). E aquele capaz de ir até o fim naquilo que é; apto para gastar-se até 

o fim: esse é o gênio, o indivíduo soberano. Ele é um fim (Ende) da linha homem. 

 

 

4.2 A Disciplina do Grande Guerreiro 

 

 

Nietzsche (1992a, aforismo 248) diferenciou dois tipos de gênios (sejam homens ou 

povos): (a) aquele que fecunda e quer fecundar, e (b) aquele que quer engravidar e parir. São 

como o homem e a mulher: procurando-se e se desentendendo. O tipo fecundante, masculino, ativo, 

quer ser causa de novas ordens de vida. Ele é arrebatado e atribulado por febres desconhecidas 
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de domínio e expansão para fora de si, ávido por um objeto para fertilizar. Já o fértil, o 

feminino, o passivo, quer engravidar e dar à luz; plasmar, amadurecer, consumar. 

Em Nietzsche a teoria dos opostos (masculino e feminino) estendeu-se em várias 

direções, aparecendo associada a um grande número de suas reflexões. Elas se penetram e se 

condicionam, na análise política, psicológica, sociológica etc. A “mulher emancipada”, por 

exemplo, é sintoma da decadência própria da democratização. É a mulher que não se realizou, a 

mulher que não procriou e que se vinga da mulher, dizendo: “eu sou a mulher em si”. 

(NIETZSCHE, 1995). Existe, pois, um elo entre senhor, guerreiro, homem e força no pensamento 

de Nietzsche, a saber, eles são signos da vida ascendente. Escravo, sacerdote, mulher e fraqueza 

representam os impulsos decadentes. Tais signos indicam avaliações de impulsos distintos e 

antípodas83. 

Para o Filósofo do martelo, se existe uma relação entre os opostos, essa não é a 

harmonia, mas sim a guerra! Eles se procuram e se desentendem como o homem e a mulher: 

essa “eterna guerra entre os sexos” (NIETZSCHE, 1995, p.59). E um filósofo, que se engana 

nesse problema fundamental, negando “o mais profundo antagonismo e a necessidade de uma 

tensão hostil” e sonha com “direitos iguais”, é “superficial no instinto” e suspeito de ser “curto” 

demais para as questões fundamentais da vida (NIETZSCHE, 1992a, p.143). Por isso, a única 

definição de amor digna de um filósofo é: “Amor — em seus meios a guerra, em seu fundo o 

ódio de morte dos sexos.” (NIETZSCHE, 1995, p.59). 

Mais importante ainda, nenhum propósito além, nenhum sentido eterno diminui 

ou dirige essa tensão hostil para a harmonia. Toda paz é provisória. “Deveis amar a paz como 

meio para novas guerras. E mais a paz curta que a longa” — ensinou Zaratustra. 

(NIETZSCHE, 1998, p.73). 

Nenhum idealismo dogmático, nenhuma metafísica justifica oposições. Algumas 

dessas oposições não passam de erros84 milenares diante da vida como vontade de poder. Mundo 

                                                 
83 Essas combinações aparecem freqüentemente no texto de Nietzsche. Por exemplo, quando caracterizou a 

compaixão como uma invirilidade (NIETZSCHE, 1992a, aforismo 293, p.195), ou quando disse: “A mulher, por 
exemplo, é vingativa: isso é determinado por sua fraqueza, tanto quanto sua sensibilidade à aflição alheia.” 
(NIETZSCHE, 1995, p.32). Ora, a compaixão passa por virtude apenas entre os decadentes e superá-la significa 
uma virtus nobre (NIETZSCHE, 1995, p.28-29). E os sacerdotes, esses pregadores da compaixão, constituem os 
mais terríveis inimigos, pois, em sua impotência (falta de vigor másculo), o ódio alcança medidas monstruosas, 
envenenando a alma e gerando uma sede de vingança que, incapaz de agir, calunia. (NIETZSCHE, 2001b, 
primeira dissertação, § 7). 

84 No sentido nietzschiano: conhecimento, verdade = coragem, ousadia; e erro, equívoco = covardia. (NIETZSCHE, 
1995, p.18). 
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verdadeiro e mundo falso, por exemplo, convicção e mentira, bem e mal em si; antinomias que 

desaparecem quando o procedimento genealógico discrimina as avaliações que as instituíram. 

Outras oposições, contudo, permanecem na operação conceitual nietzschiana, pois 

são imanentes ao jogo das forças em constante luta por domínio. A vontade de poder é plural, 

como vimos, porque múltiplas são as forças e toda força quer comandar85. Senhor e escravo, 

viril e feminil, guerreiro e sacerdote, são antagonismos constantemente utilizados pelo Filósofo. 

O que bem caracteriza essas oposições consiste no jogo e predomínio de forças ativas ou 

reativas, a ascensão ou decadência da vida. 

“Os pseudo-sábios, porém, todos os sacerdotes, os seres cansados do mundo e 

aqueles cujas almas têm natureza de mulher e de servo — oh, que maus serviços sua manha 

prestou, desde sempre, ao egoísmo!” (NIETZSCHE, 1998, p.228). 

Surgem, assim, as avaliações de Nietzsche sobre o caminho e as relações entre esses 

pares de opostos: entre eles há duelo, tensão, hostilidade, não consonância ou combinação. O 

senhor representa ascensão vital, desde que em seu proprium, que é comandar e criar valores, ele 

não decaia. O escravo, o comandado, só eleva a vida — se é que o faz — enquanto serve a índoles 

nobres, poderosas, capazes86. Se quisermos falar ainda em complementaridade nessa hierarquia, 

em equilíbrio nessa distância, devemos tomar cuidado para não introduzir, aí, aquela mácula, 

por cuja expurgação Nietzsche tanto zelou. Qual seria? A igualdade e a interdependência 

gregária. Para o senhor, o escravo é degrau, não algo que o defina. E é preciso mesmo limpar-se 

de toda escravidão para comandar sem o remorso moralista. Escravidão, no dominador, é 

enfermidade e algo a resistir. Não consiste naquilo que predetermina os rumos das suas 

perguntas, respostas e decisões. E somente isso decide se alguém, como summa summarum, é 

sadio ou decadente. 

Nietzsche não nega a presença do pólo antagônico naquele que, como totalidade, 

evidencia e se caracteriza por um dos opostos87. Não afirma que o senhor, o sadio ou o viril não 

                                                 
85 Nas reflexões de Nietzsche sobre essa pluralidade, podemos identificar uma identidade presente em todas as 

forças: a vontade de poder. Essa unidade conceitual não deve nos enganar. Segundo pensou Nietzsche, a ficção 
do conceito, da gramática, não corresponde a uma identidade em si (substancial) na pluralidade dos fatos 
experimentados; trata-se da imposição violenta de uma identidade fictícia da linguagem ao múltiplo em fluxo. 
“Receio que não nos livraremos de Deus, porque ainda cremos na gramática...” (NIETZSCHE, 1985, p.33). 
Sobre a imposição de identidades ao múltiplo da experiência por meio da linguagem ver: Viviane Mosé (2005). 

86 “Há os que, ao deitarem fora sua condição de servos, deitaram fora seu derradeiro valor.” (NIETZSCHE, 
1998, p.89). 

87 Duas máximas de Além do Bem e do Mal (1992a) podem ser instrutivas a esse respeito: “Coração atado, espírito livre. 
— Quando se amarra e se mantém preso o próprio coração, pode-se dar ao espírito muitas liberdades: já o disse 
uma vez. Mas não me acreditam, a menos que já o saibam.” (Aforismo 87). “A vontade de superar um afeto é, em 
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encontrem nos labirintos de sua alma o escravo, o doente ou o feminil, mas nesse embate a 

“lei” não consiste na concordância e complementaridade dos opostos, e sim na superação de um 

pelo outro. A vida é aquilo que deve superar a si mesmo (NIETZSCHE, 1998). Isso define um vetor 

ascendente na relação entre opostos nas almas de indivíduos ou povos fortes. Desmascara nos 

degenerados um movimento descendente, o caminho do “espírito de gravidade”, daquele 

“demônio e mortal inimigo” que sempre puxa para baixo, de acordo com Zaratustra 

(NIETZSCHE, 1998, p.191). O sentido desse vetor ascendente e de superação pode ser 

encontrado em diversas passagens do texto nietzschiano, todas afirmando a fisiologia inevitável 

dessa subjugação. 

Viver com uma imensa e orgulhosa calma; sempre além. — Ter e não ter 
espontaneamente nossos afetos, nosso pró e contra, condescender durante 
horas com eles; montá-los como cavalos, frequentemente como asnos: — 
precisamos utilizar sua estupidez tão bem quanto o seu fogo. [...] E continuar 
senhores de nossas quatro virtudes: coragem, perspicácia, simpatia, solidão. 
(NIETZSCHE, 1992a, p.191). 

[...] Todo acontecimento do mundo orgânico é um subjugar e assenhorear-se, e 
todo subjugar e assenhorear-se é uma nova interpretação, um ajuste, no qual o 
“sentido” e a “finalidade” anteriores são necessariamente obscurecidos ou 
obliterados. (NIETZSCHE, 2001b, p.66). 

O vetor ascendente ou decadente, como summa summarum, significa o vetor resultante 

da guerra por predomínio entre as inúmeras forças. Esse vetor resultante define o típico 

(NIETZSCHE, 2004, § 109). Se levarmos a metáfora do jogo das forças físicas até o fim 

(metáfora da qual o Filósofo tanto gostava), veremos o quanto a concepção Nietzsche sobre as 

vicissitudes dos opostos distinguiu-se de uma equilibração, pois, num sistema físico em 

equilíbrio, o vetor resultante é nulo. Vontade de equilíbrio, por conseguinte, é vontade de 

nada: niilismo. 

Aqui chegamos a um regime muito diverso daquele presente no taoísmo, por exemplo. 

Como se sabe, o taoísmo marcou profundamente o pensamento chinês. Quando Nietzsche, tantas 

vezes ao longo de seu texto, atacou a cultura chinesa por considerá-la medíocre, auto-satisfeita, 

fraca e acomodada, certamente tinha entre seus alvos a Filosofia do Tao. Encontramos, aqui, 

algumas semelhanças, mas, principalmente, diferenças marcantes nas relações entre masculino e 

feminino, em Nietzsche, e a teoria do yang e yin do taoismo. O yang é “o princípio claro, masculino 

                                                                                                                                                         
última instância, tão-somente a vontade de um outro ou vários outros afetos.” (aforismo 117). Qualidade 
diferente tem “a força dos fracos”, que é reativa e consiste numa defesa diante “dos fortes e da ‘lei da selva’” 
(NIETZSCHE, 2001a, p.100), realizada pelo ardiloso ato de insinuar no forte o sentimento de culpa por sua 
força. Para exemplificar esse tipo de força, Nietzsche refere, mais uma vez, à mulher em A Gaia Ciência, § 66. 
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ou ativo, quente, seco, benéfico, positivo e seu oposto, o yin, escuro, feminino, passivo, frio, 

úmido, maligno e negativo.” (CAMPBELL, 1994, p.28). A ação entre eles é compreendida como 

harmônica e complementar. E a percepção e a conexão com o Sentido (Tao) direcionam o 

homem, segundo o Tao-Te King (LAO-TZU, 1997), à renúncia de si. Por isso, o velho mestre chinês 

aconselha o despojamento, louva a humildade, a tolerância e a justiça. 

Assim também é o Sábio: 
Por menosprezar o seu eu, 
Este aparece em primeiro plano. 
Ele renuncia ao seu eu 
E a sua essência é preservada. 
Não é assim: 
Por não querer nada para si, 
Ele próprio torna-se perfeito? 
(LAO-TZU, 1997, canto VII, p.43). 

O taoísmo encontra, destarte, a mesma virtude do desinteresse (Selbstlos), da negação 

de si, presente na Yoga (ELIADE, 1996), no budismo e no cristianismo88. Somente o êxodo de si, 

o desapego, colabora com a realização do equilíbrio entre os opostos. “Diminuam o egoísmo, 

moderem os desejos!” (LAO-TZU, 1997, p.55). Fala em alta voz, ali, o ideal ascético. Por isso 

Nietzsche rejeitou em bloco tanto o cristão, quanto o hindu e o chinês. Para Nietzsche, chinês, 

cristão e mediocridade se encontram muito próximos, quase como sinônimos. Ele cunhou até 

mesmo uma palavra para representar a humanidade castrada e mediocrizada: “chineseria”. 

(NIETZSCHE, 1995, p.112; 2001a, p.280). E entre os apelidos irônicos dados a Kant, o “cristão 

insidioso”, chamou-o também de “o grande chinês de Königsberg”. (NIETZSCHE, 1992a, p.117). 

Nietzsche viu algo muito diferente do pensamento chinês nas vicissitudes dos 

opostos: enxergou nisso uma luta perene. Não o equilíbrio89, mas a superação90. Harmonia, 

aqui, só pode ser compreendida como o estilo gerado nessa superação91 e constituição de 

hierarquia. “O maior sentimento de poder e de segurança exprime-se no que tem grande estilo.” 

(NIETZSCHE, 1985, p.77). Por isso ele ressaltou o nobre, o superior guerreiro aristocrata, 

                                                 
88 Quanto a isso, aconselhamos a leitura dos seguintes cantos do Tao-Te King (LAO-TZU, 1997): VIII, X, XI, XV, XVI, 

XXIV, XXIX e o verdadeiro manifesto contra a guerra no canto XXXI. 
89 Ou a temperança, para falar como cristãos: “A temperança é a virtude moral que modera a atração pelos prazeres e 

procura o equilíbrio no uso dos bens criados.” (CATECISMO, 2000, § 1809). 
90 Falando sobre os sentimentos de rancor e vingança nele próprio, Nietzsche afirmou: “Nos períodos de décadence 

eu os proibi a mim por prejudiciais; tão logo a vida voltou a ser rica e orgulhosa o bastante para isso, eu os proibi 
como abaixo de mim.” (1995, p.31); ou seja, nunca permitidos, sempre subjugados, quer nos momentos de fraqueza, 
quer naqueles de vigor. E isso, para ele, caracterizaria justamente o indivíduo soberano em sua inteireza. 

91 Isso seria a herança e o cultivo de “uma autêntica mestria e sutileza na guerra consigo, ou seja, no autodomínio e 
engano de si”. Só isso pode fazer surgir homens espantosos, inimagináveis, “enigmas predestinados à vitória e à 
sedução”, como Alcibíades, César e Frederico II Hohenstaufen (NIETZSCHE, 1992a, p.98-99). 
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como exemplo de gênio e vida bem lograda. Júlio César, Napoleão, estes sim! Jamais Agostinho 

de Hipona ou Lao-Tzu (séc. VII a.C.).  

A paixão por Deus: há espécies rústicas, cândidas e importunas, como a de 
Lutero — todo o protestantismo carece da delicatezza meridional. Há também 
um êxtase oriental (realce nosso), como o de um escravo imerecidamente 
agraciado e elevado, o de Agostinho, por exemplo, que de maneira ofensiva 
carece de toda nobreza de atitudes e desejos. (NIETZSCHE, 1992a, p.56). 
 

Considerar degenerados aqueles que a tradição considerou sãos92 faz parte da 

estratégia de Nietzsche em “transvalorar a transvaloração” que essa mesma tradição, desde 

Platão, operou. (GIACOIA JR., 2005, p.31-32). 

Contra o ideal ascético, contudo, Nietzsche jamais contrapôs o laisser-aller [deixar ir, 

displicência, abandono]. Ao contrário, sempre indicou o rigor e a dureza para consigo como o 

caminho do nobre (NIETZSCHE, 1992a; 1995; 1998; 2001b). E permanecemos convencido de 

que essa dureza e rigor indicam a disciplina do grande guerreiro. 

Em sua Genealogia da Moral, Nietzsche tentou mostrar, pela etimologia, como a 

moral dos senhores considerava bom o que era bélico, forte, dominador.  

Acredito poder interpretar o latim bonus como “o guerreiro”, desde que 
esteja certo ao derivar bonus de um mais antigo duonus (compare-se belum = 
duelum = due-lum, no qual me parece conservado o duonus). Bonus, portanto, 
como homem da disputa, da dissensão (duo), como o guerreiro: percebe-se o 
que na Roma antiga constituía a “bondade” de um homem. (NIETZSCHE, 
2001b, p.23). 

A disciplina do guerreiro consiste num conjunto de práticas árduas (mas também 

festivas) que buscam fortalecer e exercitar para a batalha, aumentar, portanto, o vigor, a vitalidade 

e a capacidade de domínio. Essa disciplina o treina nas artes bélicas e na superior consideração 

de si. Veja-se, como exemplo, a associação entre torneios e festas em A Canção dos Nibelungos 

(2001). O buhurt93, ali, é enaltecido e venerado: “Ouviam-se os golpes dos mais velhos e dos 

jovens e o ruído das lanças ao serem partidas, e por todo o castelo voavam lascas, arrancadas 

pelos golpes de muitos guerreiros, tamanho o seu entusiasmo.” (P.16). O torneio era como um 

constante bellum parare (preparar a guerra). E é sinal de corrupção de uma sociedade, quando 

“[...] é visível que nela diminuem a apreciação da guerra e o gosto pela guerra, enquanto as 

comodidades da vida são buscadas tão ardentemente como outrora as honras atléticas e 

guerreiras.” (NIETZSCHE, 2001a, p.73-74). 

                                                 
92 Sanctus significa: tornado sagrado, inviolável; sagrado, augusto; venerável; de costumes puros, virtuoso, probo, 

íntegro; divino, nobre. 
93 Torneio no qual os competidores se atacam, a cavalo e em grupo, com escudos e lanças sem corte. 
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O modo de avaliação cavalheiresco-aristocrático ama a guerra, a aventura, a caça, a 

dança, a esgrima, os torneios (um símile da guerra durante a paz) como atividades robustas, livres 

e contentes de si, de suas forças. Os juízos guerreiros “[...] têm como pressuposto uma 

constituição física poderosa, uma saúde florescente, rica, até mesmo transbordante”. 

(NIETZSCHE, 2001b, p.25). “Nunca pedir! Nada de lamúrias! / Simplesmente pegar, sempre 

pegar!” (NIETZSCHE, 2001a, p.25). Eis a divisa do violento. 

Nietzsche considera que as aristocracias sacerdotais derivaram das nobrezas guerreiras, 

desenvolvendo-se em seu oposto. Elas criaram e cultivaram valores contrários aos da casta militar, 

tais como paz, quietude, desapego, castidade; altruísmo tresvalorando egoísmo. (NIETZSCHE, 

2001a, §§ 21, 119, 373). Para o modo de avaliação nobre-sacerdotal “[...] a guerra é mau negócio!” 

(NIETZSCHE, 2001b, p.25). O jejum, a solidão meditativa e a abstinência sexual são aqui amados e 

exaltados sobre a disciplina guerreira. Sim, contra esta, a rígida ascese deve vingar: essa “dieta” 

presente onde quer que a “neurose religiosa” tenha existido na terra94. (NIETZSCHE, 1992a, 

aforismo 47). A ascese enfraquece, debilita, torna impotente para o combate. “Virtude é para eles 

o que torna modesto e manso; com isto, transformam o lobo em cão e o próprio homem no 

melhor animal doméstico do homem95.” (NIETZSCHE, 1998, p.206). Por isso mesmo seus 

partidários só podem reagir ao inimigo com a vingança espiritual: a calúnia. A ascese envenena a 

vontade de poder, amolece e degenera o homem. Somente proclamando-se verdadeiro, o ideal 

ascético poderia preponderar sobre a disciplina guerreira. “Uma moral na qual o egoísmo se 

atrofia — é em todas as circunstâncias um mau indício. Isto vale para o indivíduo, e vale também 

para os povos. Falta o melhor, quando o egoísmo começa a faltar.” (NIETZSCHE, 1985, p.91). O 

                                                 
94 Nesse contexto, parecem-nos importantes algumas informações históricas e antropológicas fornecidas por Joseph 

Campbell (1992). Existe uma diferença religiosa bem ressaltada entre indígenas da América do Norte com 
culturas de caça e coleta (mais antigas) e aquelas das tribos de agricultores. Os caçadores primitivos enfatizam na 
vida religiosa o jejum individual como meio para alcançar visões. Essa ascese promove o contato com o espírito 
tutelar que lhe fala e dar poder. Sua vida posterior dependerá dessas visões, pois o espírito lhe concede o poder 
de curar as pessoas como um xamã, ou a capacidade de atrair e abater animais, tornando-o um caçador, ou a força 
para tornar-se um guerreiro. Entre as tribos agricultoras, a vida é organizada em torno de cerimônias coletivas, 
ricas e complexas em seus ritos, com calendário religioso e realizadas por sacerdotes instituídos. “O contraste 
entre as duas visões de mundo pode ser visto mais nitidamente pela comparação do sacerdote com o xamã. O 
sacerdote é o membro socialmente iniciado e solenemente empossado de uma organização religiosa reconhecida, 
onde detém uma certa posição e funciona como detentor de um ofício exercido por outros antes dele, enquanto 
o xamã é aquele que, em conseqüência de uma situação psicológica decisiva pessoal, conquistou certo poder por 
conta própria.” (P.192). Vemos, assim, que, apesar das diferenças marcantes, as práticas ascéticas aparecem muito 
primitivamente, condicionando, inclusive, a vida guerreira, com prática religiosa mais individual do que coletiva. 
Por outro lado, a relação ritos e sacerdotes com organizações coletivas é significativa no contexto das discussões 
nietzschianas. 

95 Não restam dúvidas de que Nietzsche fez sua a famosa frase de Tito Mácio Plauto (c. 254-184 a.C.): “Homo homini 
lupus” (O homem é o lobo do homem), não lamentando, como o antigo dramaturgo — ou Bacon e Hobbes depois 
dele — mas afirmando o homem animal de rapina do próprio homem; como algo necessário. 
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ideal ascético seduziu a maioria servil com a verdade de sua condição inocente e boa. “Vós sim sois 

o homem bom” — assim mentiram os sacerdotes e filósofos — “e mau é aquele que, encontrando-

os fracos e pacíficos, oprimem-vos e exploram-vos”. 

Esses caminhos aleivosos, contudo, são desconhecidos da disciplina guerreira. Esta 

busca fortalecer o homem, aumentar seu entusiasmo, sua volúpia e consideração por si. O 

indivíduo soberano sente sua vitalidade transbordante, e a venera. “O egoísmo é da essência de 

uma alma nobre, quero dizer, aquela crença inamovível de que, a um ser ‘tal como nós’, outros 

seres têm de sujeitar-se por natureza, e a ele sacrificar-se96.” (NIETZSCHE, 1992a, p.181). 

A dura disciplina do guerreiro forja um homem brônzeo, de coração duro97, capaz 

de superar seu maior perigo de queda: “poupar e compadecer os homens”. (NIETZSCHE, 

1998, p.222); um coração de viking, dado por Wotan. E forja-o, assim, não ao poupá-lo do 

sofrimento, ao guardá-lo da experiência da dor ou buscando a paz e protegido sossego. Estes são 

os desejos do rebanho, dos supérfluos, e a grei é sempre covarde. Fora com essa covardia! Isto 

impõe a disciplina guerreira. Dureza e rigor para consigo! Isto eleva e capacita a tarefas 

sublimes. “Da escola militar da vida. — O que não me mata torna-me mais forte.” (NIETZSCHE, 

1985, p.14). Eis o princípio supremo da educação guerreira contraposto por Nietzsche a toda 

formação ascética que domesticou e enfraqueceu o homem no curso dos milênios, formação 

denunciada abundantemente por Zaratustra em todo o seu ensino sobre o super-homem. 

Essa “nova formação” — que é antiqüíssima, tal como todos os valores nobres — 

deverá ter o novo filósofo. “A disciplina do sofrer, do grande sofrer — não sabem vocês que até 

agora foi essa disciplina que criou toda excelência humana?” (NIETZSCHE, 1992a, p.131). 

Como Nietzsche mesmo se intitulou, o filósofo guerreiro deve estar pronto para a batalha. Precisa 

ter superado a compaixão pelos homens, vencido em si próprio todo o desejo de poupar; ser 

habilidoso na “esgrima” intelectual; ser suficientemente destro para vencer oponentes 

poderosos; repousar apenas à sombra de sua espada; fazer do duelo sua mais prazerosa ação98. 

Fortalecer-se com o sofrimento. Só assim poderá enfrentar o caráter trágico da vida, sem 
                                                 
96 Nietzsche chegou a afirmar o seguinte: “a humanidade enquanto massa sacrificada ao florescimento de uma mais 

forte espécie de homem — isto seria um avanço...” (NIETZSCHE, 2001b, p.67). Trata-se, portanto, da desigualdade 
natural entre os homens, claramente expressa por Nietzsche em Crepúsculo dos Ídolos (1985, p.96). Pode-se tentar 
metaforizar, espiritualizar ou mesmo idealizar isso. Permanece, contudo, a indelével crítica de Nietzsche à idéia de 
“direitos iguais” e sua justificação das várias formas de exploração entre homens. Para Nietzsche, a escravidão não 
constitui uma objeção a essa afirmação do domínio do forte: “como se a escravidão fosse um contra-argumento, e 
não uma condição de toda cultura elevada, de toda elevação da cultura”. (NIETZSCHE, 1992a, p.145). 

97 “Existe entre os chineses um provérbio que as mães ensinam às crianças de berço: ‘Faz pequeno o teu coração!’” 
(NIETZSCHE, 1992a, p.182). Isso causaria repugnância de gosto a um grego antigo. 

98 Ver, sobre isso, o capítulo 2 desta dissertação. 
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recorrer à covardia metafísica, sem se deixar iludir pela ascética ciência moderna ou pelo canto 

caviloso dos ideais democráticos. 

A disciplina guerreira forma o novo filósofo naquilo que ele é, ou seja, torna-o 

capaz de aprender e pensar até o fim aquilo que o distingue, aquilo que faz dele um fado e 

predetermina caminhos. Só esse filósofo guerreiro pode enfrentar a maior de todas as 

aventuras, o mais elevado combate: opor-se “à mendacidade de milênios” e “tresvalorar todos os 

valores”. (NIETZSCHE, 1995, p.109). Apenas um filósofo dessa estirpe terá a coragem de 

formular o mais abissal pensamento para a humanidade, o mais terrível e o mais pleno: o 

pensamento do eterno retorno do mesmo. E apenas tal guerreiro poderá amar profundamente a 

conseqüência desse pensamento. 
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5 ASSIM SOU SUPER-HOMEM 

 
 
 
5.1 Autoconhecimento e Realização para Nietzsche 

 
 

Na seção 9 do capítulo “Por que sou tão Inteligente” de Ecce Homo, Nietzsche disse 

já não existir astúcia ou destreza capaz de evitar a resposta à questão de como alguém se torna o 

que é. Digamos, contudo, que a resposta não se encontra completamente exposta ali, mas 

depende da consideração pormenorizada da seção seguinte, bem como do capítulo final: “Por 

que sou um Destino”. 

O Filósofo indicou isso ao associar auto-realização e destino; a tarefa de tornar-se o 

que se é com o fatum que é o homem. “Pois admitindo que a tarefa, a destinação, o destino da 

tarefa ultrapasse em muito a medida ordinária, nenhum perigo haveria maior do que perceber-

se com essa tarefa.” (NIETZSCHE, 1995, p.48). 

Distinguimos, portanto, duas ocorrências: a tessitura entre tarefa e destino 

(praticamente sua unidade), bem como a diferenciação entre o grau ordinário e o grau 

extraordinário dessa destinação. 

Sobre o primeiro ponto é impossível olvidar no pensamento de Nietzsche o vínculo 

indissolúvel entre a fatalidade do ser humano e a fatalidade de toda a existência em qualquer 

tempo. Constitui simplicidade, ou ato capcioso, afirmar, tanto em geral, quanto para o indivíduo, 

qualquer “tu deves ser assim”. Essa ingenuidade ou ardil constitui predicado do moralista que crê 

ser possível estabelecer uma finalidade ou propósito (Zweck) para o homem; um escopo que, não 

por acidente, ajusta-se a ele mesmo, põe-no como padrão de realização para o outro. Um molde 

ideal, inquestionável e necessário. Necessário, porém, é exatamente o contrário, ou seja, a 

impossibilidade de eleger um tipo de homem como a fôrma para os demais tipos existentes. 

A realidade mostra-nos uma riqueza encantadora de tipos, a exuberância de 
um pródigo jogo e mudança de formas; e qualquer miserável moralista vadio 
se atreve a dizer: «não, o homem deveria ser de outro modo?». Sabe muito bem 
como deveria ser, este biltre e hipócrita; pinta-se a si na parede e diz: «ecce 
homo!». (NIETZSCHE, 1985, p.42). 

A apresentação de um desenho de vida como modelo para as múltiplas 

configurações vitais atrela-se, inevitavelmente, a um preconceito moral. É a superstição de que 

enformar um homem segundo princípios racionais constitui o homem bom. Nisso, todavia, 
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ainda fala um egoísmo. Não o grande egoísmo do gênio vital, do indivíduo soberano, mas sim 

um mesquinho egoísmo de pouca consideração e cego para si.  

Pois egoísmo é sentir o próprio juízo como uma lei universal; e novamente um 
egoísmo cego, estreito e modesto, porque mostra que você ainda não descobriu 
a si mesmo, ainda não criou para si um ideal próprio, bastante próprio — pois 
ele não poderia jamais ser o de um outro, e muito menos o de todos, todos! — 
Quem ainda julga que “assim deveriam agir todos nesse caso”, não chegou a 
andar cinco passos no autoconhecimento: do contrário saberia que não há nem 
pode haver ações iguais. (NIETZSCHE, 2001a, p.224). 

Com esse argumento Nietzsche inverte a posição da tradição filosófica sobre o 

autoconhecimento, aquela atitude inaugurada por Sócrates. Após considerar que os filósofos 

naturalistas anteriores, ao tentarem resolver os problemas da ἀρχή (princípio) e da φύσις 

(natureza), encontraram apenas contradições; Sócrates concentrou-se no enigma homem. 

Passou, assim, da pergunta pela realidade última das coisas para a questão da essência do 

homem. “Finalmente, a resposta é precisa e inequívoca: o homem é a sua alma”. (REALE; 

ANTISERI, 2005a, p.87). 

A alma é o que distingue o homem de toda outra coisa. Como Sócrates entendeu a 

alma, entretanto? Como o eu consciente; personalidade intelectual e também moral. 

Consistindo na essência do homem, a alma galga o topo das preocupações humanas. Cuidar de 

si mesmo, de si como alma consciente racional e também moral, constitui a tarefa suprema na 

vida99, trabalho que deve ser ensinado e louvado, pois sua procedência é divina. Sócrates 

asseverou em sua Defesa: 

Enquanto tiver alento e puder fazê-lo, jamais deixarei de filosofar, de vos 
dirigir exortações, de ministrar ensinamentos em toda ocasião àquele de vós 
que eu deparar [...]. Tais são as ordens que o deus me deu, ficai certos. 
Outra coisa não faço senão andar por aí persuadindo-vos, moços e velhos, a 
não cuidar tão aferradamente do corpo e das riquezas, como de melhorar o 
mais possível a alma, dizendo-vos que dos haveres não vem a virtude para os 
homens, mas da virtude vêm os haveres e todos os outros bens particulares e 
públicos. (PLATÃO, 1972, p.26-27). 

Precisamente aqui, Sócrates transformou a significação mais antiga de virtude (ἀρετή). 

Considerada sob a descoberta da alma como essência do homem, virtude é aquilo que torna a 

alma boa e perfeita. Como o distintivo do homem é a razão (λόγος), a virtude da alma consiste na 

                                                 
99 Nesse ponto, parece-nos precioso o comentário de Henrique C. de Lima Vaz (1988, p.60): “Nas origens da Ética, a 

dimensão antropológica aparece paradigmaticamente, no ensinamento socrático, como um ‘cuidado da alma’ (tes 
psuchès epimeleisthai), exigindo o conhecimento de si mesmo, como condição que convém denominar transcendental 
para o conhecimento do bem e o exercício da virtude.” Existe, assim, um entrecruzamento e fusão entre o ethos e o 
logos no ensinamento de Sócrates e, segundo Vaz, “A violência da crítica de Nietzsche a essa aparição da Ética na 
aurora da Geistesgeschichte  do Ocidente atesta o infinito alcance desse evento único.” (P.61). 
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sua perfeita realização como ser racional. O trabalho de Sócrates versava, pois, em fazer a alma 

parir sua excelência pela ironia, logicamente conduzida, daquilo considerado conhecido pelo 

outro. A virtude da alma é, destarte, a ciência. E, em primeiro lugar, o conhecimento da própria 

alma, segundo a célebre inscrição do Templo de Delfos: “Conhece-te a ti mesmo”100. 

A moralização da virtude pelo conhecimento de si afastou o antigo significado de 

ἀρετή como “atividade ou modo de ser que aperfeiçoa cada coisa” (REALE; ANTISERI, 2005a, 

p.88). Os gregos antigos falavam de virtude sem a implicação moral socrática101. Nietzsche viu 

ressurgir esse antigo significado de virtude na Renascença: virtude isenta de moralina, como força 

ou vigor que atua pleno. Com Sócrates, a virtude passou a ter conotação moral: conhecimento é 

virtude, ignorância é vício. O conhecimento conduz ao bem do homem, assim como a privação 

de ciência conduz ao mal. Bem e mal são delimitados pela investigação dialética da alma. 

Nietzsche procurou mostrar que tal conhecimento de si não atingiu seu intuito 

como autoconhecimento. A interpretação socrática do “conhece-te a ti mesmo” erra o caminho, 

por considerar conhecido o que se é, ou seja: que somos consciência, razão e também moral. 

Afirmar-nos constituídos em consciência implica limitar nosso existir a algo superficial e tardio 

fisiologicamente. A grande razão do corpo é a criadora do eu e da pequena razão do eu. 

(NIETZSCHE, 1998). O eu consciente é apenas a resultante de processos vitais muito mais 

arraigados e seguros. 

A consciência é o último e derradeiro desenvolvimento do orgânico e, por 
conseguinte, também o que nele é mais inacabado e menos forte. [...] Não 
fosse tão mais forte o conservador vínculo dos instintos, não servisse no 
conjunto como regulador, a humanidade pereceria por seus juízos 
equivocados e seu fantasiar de olhos abertos, por sua credulidade e 
improfundidade, em suma, por sua consciência; ou melhor: sem aquele, há 
muito ela teria desaparecido! (NIETZSCHE, 2001a, p.62). 

                                                 
100 Γνῶθι σ’αὐτόν. As máximas do grandioso Templo de Delfos pregavam a sabedoria, o “nada em demasia” (μηδὲν 

ἄγαν), o equilíbrio e a moderação. Sob seu influxo apolíneo, os gregos superaram a barbárie de velhos hábitos, 
como a vingança de sangue que foi substituída pela justiça dos tribunais. Esse templo era dedicado a Apolo, o 
grande deus solar que abateu, ali, a gigantesca serpente Píton, guardiã daquele templo que antes fora dedicado à 
Mãe Terra. As máximas do Templo foram apropriadas pelos filósofos, como Sócrates e Aristóteles. Apolo é o 
deus que revela aos homens a ciência e a sabedoria como virtudes superiores. Ele é o grande harmonizador dos 
contrários, que realizou a reconciliação com Dioniso, exorcizando o perigo dos tenebrosos conhecimentos 
telúricos ao integrá-los pelo domínio das técnicas oraculares e extáticas (BRANDÃO, 1988). 

101 Falava-se, por exemplo, na άρετέ de um cavalo, quando este era grande corredor ou da virtude de instrumentos 
que desempenhavam excelentemente sua função ou aquilo que lhes era próprio (REALE; ANTISERI, 2005a). 
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A concepção socrático-platônica, entretanto, tomou essa fraca luminosidade e tardia 

função psíquica102 como idêntica à alma. Fez disso a essência do homem; e de sua razão, a 

despótica governadora dos instintos. 

A mais significativa manifestação da excelência da psyché ou razão humana se 
dá naquilo que Sócrates denominou “autodomínio” (enkráteia), ou seja, o 
domínio de si mesmo nos estados de prazer, dor e cansaço, no urgir das 
paixões e dos impulsos: “Considerando o autodomínio como base da virtude, 
cada homem deveria procurar tê-lo.” Substancialmente, o autodomínio 
significa domínio de sua racionalidade sobre a sua própria animalidade, significa 
tornar a alma senhora do corpo e dos instintos ligados ao corpo. (REALE; 
ANTISERI, 2005a, p.90-91). 

Nessa inversão do domínio das forças psíquicas e, mais, na sua prescrição como 

norma, como algo que “cada um deveria procurar ter”, Sócrates deu provas, de acordo com a 

interpretação de Nietzsche, do seu pequeno egoísmo; de sua cegueira para aquilo em que de 

fato ele se tornara. Que a tirania da razão seja a última tentativa de ordem numa alma caótica 

atormentada pela decadência de seus instintos, isso pode ser compreendido. A tentativa, porém, 

de impor tal solução de doente como uma fórmula universal para a excelência do homem, bem, 

isso é abominável e desprezível em qualquer sentido. 

Observado esse fato de perto, a proposta socrática soou assim aos ouvidos de 

Nietzsche: — Todos vós deveis conhecer-vos, tal como eu mesmo me conheci, i.e., como um 

doente que desconhece isso em que se tornou. 

Nietzsche, ao contrário disso, pôs a ignorância daquilo que se é como condição da 

auto-realização bem-sucedida: “Que alguém se torne o que é pressupõe que não suspeite sequer 

remotamente o que é.” (NIETZSCHE, 1995, p.48); ou seja, o destino da tarefa só vem a ser 

conhecido muito depois. A consciência é apenas a superfície de um processo vital muito mais 

profundo e arraigado, que emana das profundezas da corporeidade, do si mesmo, e vai 

plasmando lentamente e de modo inconsciente a “‘idéia’ organizadora, a destinada a dominar”. 

(NIETZSCHE, 1995, p.48). Para ele, o procedimento “conhece-te a ti mesmo”, segundo a 

interpretação de Sócrates, “seria a fórmula para a destruição, esquecer-se, mal entender-se, 

empequenecer, estreitar, tornar-se a própria sensatez.” (NIETZSCHE, 1995, p.48). O sentido 

socrático do autoconhecimento, segundo Nietzsche, conduz ao inverso daquilo almejado, a 

saber: o autoconhecimento, pois, iludida pelo projeto racionalmente arquitetado, a consciência 

permanece sem saber o que a vida efetivou. Acarreta, assim, um mau entendimento de si, 

                                                 
102 Função sem a qual poderíamos passar, afirmou Nietzsche (2001a, § 354), se levarmos em conta o que nos 

ensinam a Fisiologia e Zoologia. Cf. tb. Giacoia Jr., 2001, capítulo 1. 
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porquanto o si mesmo não se identifica com o eu: ele é a profundidade da qual o eu se originou 

e diante da qual ele é apenas superfície103. A consciência, deste modo, precisa manter-se limpa a 

fim de acolher e compreender aquilo que cresce e se expande desde o corpo, segundo a 

suprema tutela do instinto. 

 

 

5.2 Consciência Superficial e Suprema Tutela do Instinto 

 

 

Na realização do que se é, todos os chamados desacertos da vida ganham importância 

e sentido. Os desvios e vias secundárias, os adiamentos e prudências somente são 

compreendidos como tais por sua comparação com algum ideal de homem; um ideal segundo o 

qual “todos os homens deveriam agir”, uma vez que o “que se é” já se conhece pelo “deve ser 

assim” pintado pela razão na parede do ser. Toda a seriedade dedicada a tarefas que se situam 

além da tarefa idealizada constitui um desperdício, conseqüentemente. O nosce te ipsum socrático 

condena por antecipação toda a gama de feituras sutis, aparentemente desconexas e sem 

sentido, por não se adequarem àquele projeto racional de como o homem deve ser para ser o 

que é. Outro é o caminho de uma vida que cresce e se realiza a partir do desconhecido. 

Expresso moralmente: amar o próximo, viver para outros e outras coisas pode 
ser a medida protetora para a conservação da mais dura subjetividade. Este é o 
caso de exceção em que eu, contra minha regra, minha convicção, tomo o 
partido dos impulsos “desinteressados”: eles aqui trabalham a serviço do amor 
de si, do cultivo de si. (NIETZSCHE, 1995, p.48). 

Interessante é percebermos o movimento sinuoso do pensamento de Nietzsche 

(1995) nesse pormenor: reconhecendo a não-identidade entre eu e si mesmo, o filósofo pode até 

tomar partido dos impulsos “altruístas” ou “desinteressados” (Selbstlos), e isso como caso de 

exceção, contra sua própria convicção, pois o amor a este próximo (o Selbst) e o viver para os 

outros de si configuram uma medida protetora de conservação para a mais dura subjetividade 

                                                 
103 Lembremos que, para Nietzsche o corpo, o si mesmo, como grande razão, “não diz eu, mas faz o eu”. 

(NIETZSCHE, 1998, p.60). Cf. o capítulo 3, seção 3.3 desta dissertação. 
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(Selbstigkeit104). Dessa perspectiva, os impulsos gregários trabalham a favor do mais profundo 

amor de si (Selbstsucht) e cultivo de si (Selbstzucht105). 

Compreende-se melhor essa difícil passagem de Ecce Homo, ao lembrarmos da 

definição de alma dada por Nietzsche: “‘alma mortal’, ‘alma como pluralidade do sujeito’ e 

‘alma como estrutura social dos impulsos e afetos’”106. (NIETZSCHE, 1992a, p.19). (Realçamos). O 

papel da consciência nessa sociedade apresenta-se como um devotado cultivo desses outros 

(Nietzsche gosta de referir isso à “jardinagem dos impulsos”), da pluralidade de sujeitos que 

compõem a alma. Aqui, desinteressar-se faz bem à vontade de poder. O eu, abnegando 

convicções idealistas, pode abrir-se a toda finura, aos caminhos, impulsos, desejos e articulações 

que produzem, no coração do homem, o destino de sua tarefa. “É preciso manter toda a 

superfície da consciência — consciência é superfície — limpa de qualquer dos grandes 

imperativos. Cautela inclusive com toda palavra grande, com toda grande atitude! Representam 

o perigo de que o instinto ‘se entenda’ cedo demais.” (NIETZSCHE, 1995, p.48). 

Limpar da consciência todos os grandes imperativos — atitudes arrogantes e certas 

de si — cria uma argúcia superior para os sinais dos instintos, para discriminar entre os impulsos 

sadios e os degenerados. Na seção seguinte do livro, Nietzsche (1995, capítulo II, § 10) 

descreveu-se como alguém que manteve esse tipo de asseio: 

Meu privilégio está em possuir a finura suprema para os sinais de instintos sãos. 
Falta-me qualquer traço doentio; mesmo em tempo de severa doença não me 
tornei doente; em vão procure-se em meu ser um traço de fanatismo. Não se 
poderá demonstrar qualquer postura arrogante e patética em nenhum instante 
de minha vida. O pathos da atitude nada tem a ver com a grandeza; quem 
necessita de atitudes é falso... Cautela com os homens pitorescos107! (p.50-51). 

                                                 
104 Selbstigkeit, também traduzido em outros pontos do livro por “cuidado de si”. (N. do T. nº 26 in NIETZSCHE, 

1995, p.124). 
105 O tradutor Paulo C. de Souza chama atenção nessa passagem para as palavras que destacamos aqui. Sucht 

significa, propriamente, vício, mania, obsessão. Assim, Selbstsucht  pode ser traduzido como mania de si ou auto-
obsessão. Zucht é disciplina, criação, cultivo, cultura (de fauna e flora). Selbstzucht como autodisciplina guerreira, 
conforme nossa discussão no capítulo 4. Os dicionários alemães trazem Egoismus como sinônimo para Selbstsucht  
e Selbstdisziplin para Selbstzucht. 

106 Em alemão: Seele als Gesellschaftsbau der Trieb und Affekte. (N. do T. nº 39 in NIETZSCHE, 1992a, p.224). Giacoia 
Jr. (2005) traduz a mesma frase, recorrendo também a “estrutura social”, mas na passagem anterior observamos 
uma pequena modificação semântica: “alma como pluralidade de sujeitos”. (P.96). 

107 Nietzsche afirmou isso semanas antes de seu colapso psíquico e, mais, asseverou essa sua falta de arrogância 
num capítulo intitulado “Por que sou tão Inteligente”. Pode parecer inacreditável essa ilusão de Nietzsche sobre a 
própria vida; essa incapacidade de perceber o que está no alcance das mãos. Afirmar-se sadio mesmo quando 
doente (pois se considerava sadio como summa summarum!); negar o sofrimento de sua solidão (disse sofrer apenas 
de multidão) e o desejo de contato humano e reconhecimento, principalmente em alguém que produziu tão 
profundas opiniões psicológicas. Para o psicoterapeuta, contudo, nada há de inacreditável ali. Ao contrário, essa 
férrea unilateralidade da consciência perante as moções compensatórias do inconsciente constitui lei psicológica 
nos casos em que a crisis, o colapso adaptativo da atitude consciente diferenciada ocorre. A incapacidade de 
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A pose pitoresca108, portanto, indica uma falsificação da grandeza. Ela procura 

oferecer uma imagem de inteireza e superioridade. O moralista quer erigir esta imagem como a 

imagem do homem, o critério do homem e a tirania da razão sobre os instintos e emoções, até à 

mutilação anímica, como o único caminho capaz de acondicionar o homem nessa fôrma 

construída logicamente. 

O que Nietzsche fez questão de mostrar consiste na dependência dessa maneira de 

conceber a vida. Ele negou justamente “apreender a razão como atividade inteiramente livre, 

de si mesma originada” (NIETZSCHE, 2001a, § 110), desvendando-a condicionada por 

impulsos profundos, por impulsos de decadência vital, no caso específico do ideal de homem 

da moral dos escravos. 

Em Aurora, Nietzsche (2004) dedicou o aforismo 109 à exposição do “motivo 

último” dos vários métodos de autodomínio e moderação por ele enumerados. São eles: “evitar 

as ocasiões [para satisfazer os impulsos], implantar regularidade no impulso, produzir saciedade 

e nojo dele, estabelecer associação com um pensamento doloroso (como o da vergonha, das 

conseqüências ruins, do orgulho ofendido), o deslocamento de energias e, enfim, o 

enfraquecimento e esgotamento geral”. (P.80-81). Ora, o sucesso desses procedimentos — e não 

há como negar os grandes êxitos alcançados por seus praticantes diligentes — nada prova da 

autonomia da consciência em pôr e executar seus propósitos. A pequena razão do eu, ensinou 

Zaratustra, é apenas uma ferramenta da grande razão do corpo109. E o que vence ou perde nesses 

métodos não é a diligência e a capacidade de autodomínio da alma racional e também moral, 

mas o impulso contrário ao impulso que se quis dominar. 

Em todo esse processo, claramente, nosso intelecto é antes o instrumento cego 
de um outro impulso, rival daquele que nos tormenta com sua impetuosidade: 
seja o impulso por sossego, ou o temor da vergonha e de outras más 

                                                                                                                                                         
descentralização egóica para integrar as manifestações da antítese inconsciente impede a auto-regulação favorável 
entre os sistemas psíquicos, aumentando o potencial inconsciente e preparando a catástrofe da enantiodromia 
(reversão no oposto) patológica. Quanto a isso, que se pense no dramático dia 3 de janeiro de 1889, quando o 
colapso psíquico se instaurou mediante desproporcional ato de compaixão! (SAFRANSKI, 2001, p.289). 
Exatamente a compaixão sempre negada porque entendida por Nietzsche como máxima expressão do instinto 
gregário; a compaixão, aquela última tentação de Zaratustra e cuja superação contava-se como virtude nobre para 
o Filósofo. Nietzsche chegou a escrever, no mesmo livro: “Ainda neste momento olho para o meu futuro — um 
vasto futuro — como um mar liso: nenhum anseio o encrespa.” (1995, p.49). E, no entanto, um maremoto 
começava. 

108 Lembremos que pitoresco significa, primeiramente, pictórico; algo próprio para ser pintado. Referência ao texto 
de Crepúsculo dos Ídolos (NIETZSCHE, 1985, p.42) retrocitado (p.94). 

109 Recordemos aqui o que foi discutido no capítulo 3. Para Nietzsche, “alma” é apenas uma palavra para “alguma 
coisa no corpo”. E a alma racional e consciente, com a qual a tradição identificou o homem, constitui tão 
somente uma pequena razão se comparada com o corpo. A corporeidade sim é uma grande razão e a criadora da 
consciência e sua pequena razão. Para o corpo (Selbst) o eu (Ich) é instrumento e brinquedo. 



 
 

 
 

- 91 - 

conseqüências, ou o amor. Enquanto “nós” acreditamos nos queixar da 
impetuosidade de um impulso, é, no fundo, um impulso que se queixa de outro; 
isto é: a percepção do sofrimento com tal impetuosidade pressupõe que haja um 
outro impulso tão ou mais impetuoso, e que seja iminente uma luta, na qual o 
nosso intelecto precisa tomar partido. (NIETZSCHE, 2004, p.81). 

Aquilo que nossa consciência considera um supremo ato de sua liberdade racional, 

de seu livre-arbítrio e submissão de sua animalidade, é apenas outro aspecto do animal homem 

em guerra consigo. Outra força fisiológica que, em busca de predomínio, faz o intelecto 

instrumental tomar seu partido contra o ânimo adversário. 

Esse jogo de forças profundamente arraigado, e ignorado pela consciência, consiste 

no supremo tutor da auto-realização. A “suprema tutela do instinto” torna-nos o que somos, e 

não o ilusório projeto conscientemente elaborado e desejado. Esse projeto constitui antes um 

sintoma do tipo de administração dos membros da sociedade-alma110. 

A vantagem vital da consciência asseada dos grandes imperativos é precisamente 

escapar ao perigo do instinto entender-se cedo demais, ou seja: da ilusão da consciência ao 

inverter o jogo instintivo, considerando-se senhora e livre daquilo que é; ou seja, tomar-se pelo 

instinto que nela prevalece. Como, entretanto, em última análise, essa manobra constitui ainda 

um instrumental do instinto dominante, então esse instinto entendeu-se cedo demais: 

identificou-se como consciência autônoma. Se esse risco, no entanto, foi evitado, então essa 

alma manifestou aí sua grande prudência. A consciência límpida pode assim acolher e deixar 

acontecer aquilo que cresce e se plasma a partir da profundeza da vida, da corporeidade, e 

continua expandindo-se no recesso da alma. Isso está destinado a dominar, a estabelecer a 

                                                 
110 Giacoia Jr. (2005, p.98) assegurou que “a consciência desempenha a função de comitê diretor” nessa estrutura 

social dos impulsos que é a alma. Consideremos essa interpretação. Segundo nossa exposição, só se sustenta tal 
interpretação caso ela não considere esse comitê diretor como capaz de livre-arbítrio para comandar conforme 
projetos por ele determinados, pois com isso voltaríamos, mutatis mutandis, à posição socrática. A administração 
desse comitê diretor apenas colabora, como útil ferramenta, com a hierarquia dos impulsos que se estabeleceu 
pelo duelo entre eles. Assim, p.ex., o “comitê socrático”, a consciência de uma alma degenerada, produziu uma 
filosofia decadente, não por livre arbítrio, mas como resultante fisiológica dessa decadência. Caso contrário, seria 
possível afirmar, com a filosofia de Nietzsche, que Sócrates ou Platão poderiam ter produzido uma filosofia 
diferente daquela que eles realmente elaboraram, coisa inaceitável para Nietzsche, como vimos. No prólogo de A 
Gaia Ciência, Nietzsche falou de quão atraente é para um psicólogo a relação entre Filosofia e saúde. “Pois desde 
que se é uma pessoa, tem-se necessariamente a filosofia de sua pessoa: mas há aqui uma notável diferença. Num 
homem são as deficiências que filosofam, no outro as riquezas e as forças.” (NIETZSCHE, 2001a, p.10). E ele 
levantou a hipótese de que “talvez os pensadores doentes predominem na história da filosofia”. (p.11). Giacoia 
Jr., bem entendido, ao usar o termo “comitê”, chamou atenção para o fato dessa consciência ser, ela própria, uma 
pluralidade e cuja administração resulta, conseqüentemente, de um jogo de forças. Mesmo quando Nietzsche 
(2004, § 560) asseverou sermos livres para fazer “jardinagem” com nossos impulsos, nisso não se encontra uma 
referência ao livre arbítrio, mas ao conceito muito próprio de liberdade formulado por ele; liberdade que não 
escapa ou nega a fatalidade. Lembremos que, segundo Nietzsche, quando nas crises e embates psíquicos somos 
arrastados para lá e para cá por múltiplos ensejos, até que, finalmente, decidimos pelo motivo mais forte, na 
realidade, foi esse motivo mais forte que decidiu sobre nós (NIETZSCHE, 2000, § 107). 
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hierarquia de instintos e emoções e tomar o senhorio do indivíduo. Essa “idéia”, por 

conseguinte, constitui o áristos da estrutura social de impulsos e afetos. A “idéia” organizadora 

poderia chamar-se, talvez, de resultante da grande razão do corpo. Nietzsche comentou assim esse 

processo de formação daquilo que se é: 

Entretanto segue crescendo na profundeza a “idéia” organizadora, a destinada 
a dominar — ela começa a dar ordens, lentamente conduz de volta dos desvios 
e vias secundárias, prepara qualidades e capacidades isoladas que um dia se 
mostrarão indispensáveis ao todo. — Constrói uma após outra as faculdades 
auxiliares, antes de revelar algo sobre a tarefa dominante, sobre “fim”, “meta”, 
“sentido”. (1995, p.48-49). 

Tudo isso nos encaminha, outra vez, para o tema da grande saúde e, em Ecce Homo, 

Nietzsche ostenta em si próprio essa “miraculosa” arte do si mesmo em prepará-lo para a tarefa 

da tresvaloração dos valores. O procedimento “milagroso” do si mesmo alevantou nele imensa 

quantidade de faculdades antagônicas que, segundo ajuizou, nunca foram vistas convivendo 

num só indivíduo. Isto para que, da oposição, uma rígida hierarquia se formasse e o caminho 

vital da superação de si não fosse obstruído nem degradasse. Nietzsche descobriu-se, só depois, 

como uma imensa multiplicidade ordenada desde as profundezas da alma pela “secreta lavra e 

arte” de seu instinto. “Sua tutela suprema revelou-se de tal maneira forte que não pressenti sequer 

o que em mim crescia — que todas as minhas capacidades brotavam um dia subitamente 

maduras e em sua perfeição última.” (NIETZSCHE, 1995, p.49). 

Essa efetivação que ignora de início o que se é, entretanto, não conhece apenas a 

grande destinação. Não plasma apenas o indivíduo excepcional, mas também aqueles para os 

quais o destino da tarefa não ultrapassa a medida ordinária. Para estes, consistiria em prejuízo a 

exigência de altura e superior domínio, tal como seria destrutivo, para o indivíduo soberano, 

manter-se por força de leis e quimeras morais dentro da vulgar atividade do rebanho. 

Essa distância e diferença podem ser aquilatadas no pensamento de Nietzsche, v.g., 

em sua exposição sobre o uso e o lugar da religião para as excepcionais personalidades — entre 

os quais, o filósofo do futuro — e para os homens prosaicos.  

O gênio da cultura111, distinto do homem médio, servir-se-á da religião para a sua 

obra de educação e cultivo, assim como fará uso das condições políticas e econômicas do 

                                                 
111 Essa expressão aparece no aforismo 241 de Humano, Demasiado Humano e pode resenhar nossa discussão sobre o 

homem criador no capítulo precedente: “Se alguém imaginar um gênio da cultura, qual sua natureza? Ele utiliza 
tão seguramente, como seus instrumentos, a mentira, o poder, o mais implacável egoísmo, que só poderia ser 
chamado de mau e demoníaco; mas os seus objetivos, que transparecem aqui e ali, são grandiosos e bons. Ele é 
centauro, meio bicho, meio homem, e além disso tem asas de anjo na cabeça.” (NIETZSCHE, 2000, p.167). 
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momento. Sua ação destrutiva e criadora multiplica-se por meio da religião, conforme o tipo de 

homens sob sua autoridade e amparo. “Para os fortes, independentes, preparados e 

predestinados ao comando, nos quais se encarnam a razão e a arte de uma raça dominante, a 

religião é mais um meio de vencer resistências para dominar”. (NIETZSCHE, 1992a, p.63). 

Os súditos, pelo outro lado, têm relação mui diversa com a religião. Para eles, a 

crença não é instrumento, mas uma finalidade; não uma ferramenta a ser utilizada, mas o 

martelo e o cinzel — manuseados por um deus — que lhes dá forma e alguma beleza 

confortadora diante da dureza na qual devem necessariamente viver. 

Aos homens ordinários, enfim, o grande número que existe para o serviço e 
para a utilidade geral, e que apenas assim têm direito a existir, a esses a religião 
proporciona uma inestimável satisfação com seu estado e modo de ser, uma 
reiterada paz no coração, um enobrecimento da obediência, mais alegria e mais 
dor em comum com seus iguais, e alguma transfiguração e embelezamento, 
alguma justificação de toda a cotidianidade, de toda a baixeza, toda a pobreza 
semi-animal da sua alma. (NIETZSCHE, 1992a, p.64). 

A grande quantidade dos ordinários consiste, deste modo, num engenho da vida, a 

fim de garantir mãos para o grande trabalho imposto pelo gênio112, para o passo além na vida. 

Por isso, dirá Nietzsche, a escravidão daqueles inumeráveis, cuja existência justifica-se apenas 

pelo necessário serviço geral, não constitui um contra-argumento, mas sim “a condição de toda 

cultura elevada, de toda elevação da cultura”. (NIETZSCHE, 1992a, p.145). Isso determina, do 

mesmo modo, que, para a multidão devem pregar os sacerdotes e não o filósofo do futuro. Este, 

como Nietzsche, jamais deve se dirigir às massas. Para o gênio da cultura, o pregador e a crença 

das massas são apenas meios para mais-poder113. 

Se retomarmos a fórmula dos tipos opostos, discutida no capítulo anterior, a saber 

— aquela que une homem, guerreiro, senhor, força de um lado e mulher, sacerdote, servo, fraqueza do 

outro — conseguiremos nos aproximar da coerência das avaliações de Nietzsche sobre a 

realização da mulher ou do servo.  

Posso, aliás, arriscar a suposição de que conheço as mulherezinhas? É parte do 
meu dom dionisíaco. Quem sabe? Talvez eu seja o primeiro psicólogo do 
eterno-feminino. Todas elas me amam — uma velha história: excetuando as 
mulherezinhas vitimadas, as “emancipadas”, as não aparelhadas para ter filhos. 
— Felizmente não estou disposto a deixar-me despedaçar: a mulher realizada 

                                                 
112 “Talvez o gênio não seja tão raro; mas são raras as quinhentas mãos que ele necessita para tiranizar o καιρός, o 

‘momento justo’, para agarrar o acaso do melhor jeito!” (NIETZSCHE, 1992a, p.188). 
113 Nisso Nietzsche enxerga algo venerável nas religiões: a conformação das massas. “Talvez não haja, no 

cristianismo e no budismo, nada tão digno de respeito como a sua arte de ensinar mesmo os mais humildes a se 
colocar, pela devoção, numa ilusória ordem superior de coisas, mantendo assim o contentamento com a ordem 
real, no interior da qual vivem tão duramente — dureza essa que é tão necessária.” (1992a, p.64). 
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despedaça quando ama... Eu conheço essas adoráveis mênades... Ah, que 
perigoso, insinuante, subterrâneo bichinho de rapina! E tão agradável, além 
disso!... Uma pequena mulher correndo atrás de sua vingança seria capaz de 
atropelar o próprio destino. — A mulher é indizivelmente mais malvada que o 
homem, também mais sagaz; bondade na mulher é já uma forma de 
degeneração... No fundo de todas as chamadas “belas almas” há um 
inconveniente fisiológico — não digo tudo, senão me tornaria medicínico. A 
luta por direitos iguais é inclusive um sintoma de doença: qualquer médico o 
sabe. — A mulher, quanto mais é mulher, mais se defende com unhas e 
dentes contra os direitos em geral: o estado de natureza, a eterna guerra entre 
os sexos, dá-lhe de longe a primeira posição. [...] — Foi ouvida a minha 
resposta à questão de como se cura — se “redime” — uma mulher? Fazendo-lhe 
um filho. A mulher necessita de filhos, o homem é sempre somente meio: 
assim falou Zaratustra. — “Emancipação da mulher” — isso é o ódio instintivo 
da mulher que não vinga, ou seja, não procria, à mulher que vingou — a luta 
contra o “homem” é sempre apenas meio, pretexto, tática. Ao elevarem a si 
mesmas, como “mulher em si”, como “mulher superior”, como “idealista 
feminina”, querem rebaixar a posição geral da mulher; nenhum meio mais 
seguro para isso do que instrução secundária, calças e direitos políticos de 
gado eleitoral. (NIETZSCHE, 1995, p.58-59, grifamos). 

Perceba-se a íntima conexão entre feminino, fraqueza, direitos políticos, acesso 

educacional e servidão no discurso do Filósofo sobre o eterno-feminino. A mulher que vinga é a 

mulher bem ornada para ter filhos, é a mulher vingativa (pois a fraqueza é vingativa), que 

despedaça ao amar: uma adorável e ameaçadora bacante. É a mulher que se intimida com o 

homem e sabe que exercita com vantagem o seu poder precisamente quando serve ao homem. 

Já a mulher “que ‘desaprende o temor’ abandona seus instintos mais femininos.” 

(NIETZSCHE, 1992a, p.144). Lutar por direitos iguais é sintoma de enfermidade numa mulher, 

assim como é degeneração do feminino o fato de as mulheres aspirarem à independência 

econômica e judicial. Toda forma da chamada “emancipação da mulher” significou, para o 

Filósofo114, a manifestação do ódio instintivo da mulher estéril, da solteirona, à mulher 

realizada, àquela com filhos115. (NIETZSCHE, 1995). 

O homem comum, outrossim, alcança seu êxito vital quando age na segurança de 

uma vida obediente e cheia de admiração e temor pelos senhores, distantes, indecifráveis e 

belicosos. Encontramos um excelente exemplo dessa distância e altivez no diálogo de Manfredo 

com o Caçador de Camurças. Não descuremos dessa referência, pois Nietzsche considerava o 

                                                 
114 Incluindo o acesso à educação geral e às ciências. Ele escreveu sobre isso também em Além do Bem e do Mal: 

“Pensa-se inclusive, aqui e ali, em fazer das mulheres livres-pensadores e literatos: como se uma mulher sem 
religião não fosse, para um homem profundo e ateu, algo totalmente repugnante ou ridículo”. (NIETZSCHE, 
1992a, p.145). Perceba-se a ligação entre mulher e religião, tal como entre servos e religião; também o fato de a 
educação não ser destinada à plebe nem à mulher. 

115 Afirmou Zaratustra: “Assim quero o homem e a mulher: capaz para a guerra, um, capaz para a procriação, a 
outra, mas capazes ambos de dançar com cabeça e pernas.” (NIETZSCHE, 1998, p.251). 
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Manfred de Lord Byron como uma obra diante da qual não se deveria ousar a menção do título 

Fausto. (NIETZSCHE, 1995, p.42). 

MANFREDO. 
A nós eu vejo — camponês dos Alpes — 
Virtude humilde, lar hospitaleiro, 
E doce, piedoso, altivo e livre; 
Tens dignidade, vinda da inocência, 
Saudáveis dias, noturno repouso, 
Tua labuta, em perigo enobrecida, 
Toda esperança tens, e inocente, 
De amena velhice, sepultura em paz, 
Cruz e grinaldas sobre as verdes ervas, 
No epitáfio, todo o amor dos netos; 
Tudo isto vejo — e olho dentro de mim — 
E nada importo à alma devastada! 
CAÇADOR. 
Comigo queres trocar a tua sorte? 
MANFREDO. 
Não! Amigo, teu mal eu não desejo 
Nem troco minha sorte com ninguém. 
Tem de sofrer-se a dor, por mais terrível; 
Se o que sofro na vida alguém sonhasse, 
No sono morreria certamente. 
(BYRON, 2002, p.55). 

Existe, portanto, a dignidade do homem ordinário, e consiste em levar sua vida na 

dureza que lhe é própria, cheia de inocente esperança, dia de trabalho, noite de descanso, uma 

morte piedosa cercada pelos familiares e amparada pela religião. Aliás, o abrigo da religião é 

incessantemente oferecido ao nobre Manfredo, pelo caçador ou pelo Abade de St. Maurice, como 

remédio para a angústia de seu crime de amor. Manfredo, porém, aceitando seu destino (no 

original inglês consta: lot), sem permutá-lo com ninguém, recusa sempre o refrigério religioso. 

Há níveis de realização vital: medidas ordinárias e extraordinárias. A vida simples 

cumpre um destino, e este é bem logrado quando o proprium dessa vida atua com o máximo 

sentimento de poder possível ali. Mesmo o sacerdote, lembremos, cumpre uma função vital e 

experimenta ainda uma forma de poder em sua decadência. Uma vontade de poder reativa, 

certamente, mas que realiza uma tarefa importante. Ela talvez seja uma estratégia da própria 

vida para o autocontrole ou mesmo a auto-supressão do que é degenerado, fraco e venenoso. 

(NIETZSCHE, 2001b, III Dissertação). 

Aquele a quem o esforço proporciona o mais alto sentimento, que se esforce; 
aquele a quem o repouso proporciona o mais alto sentimento, que repouse; 
aquele a quem integrar-se, seguir, obedecer proporciona o mais alto 
sentimento, que obedeça. Possa ele tornar-se consciente do que lhe proporciona 
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o mais alto sentimento e não recuar diante de nenhum meio! A eternidade está 
em jogo116! 

Em decorrência dessa distinção entre o que, em cada caso, determina o mais elevado 

sentimento de poder, Nietzsche recusou a designação do indivíduo bem logrado, do indivíduo 

saudável, como o necessário médico dos inumeráveis doentes e malogrados — pois o homem é o 

animal doente por excelência. 

O superior não deve rebaixar-se a instrumento do inferior, o pathos da distância 
deve manter também as tarefas eternamente afastadas! Seu direito de ser o 
privilégio do sino de plena ressonância diante daquele falho, dissonante, é 
afinal mil vezes maior: eles somente são os fiadores do futuro, eles somente 
estão comprometidos com o futuro do homem. (NIETZSCHE, 2001b, p.114). 

É preciso, consequentemente, exigir dos médicos e enfermeiros, “que sejam eles 

mesmos doentes”. (NIETZSCHE, 2001b, p.115). Eis, assim, a grande função do sacerdote: 

medicar com entorpecentes espirituais esses incuráveis sofredores que se arrebanham 

instintivamente117 (ele incluso) em busca de proteção e algum sentimento de superioridade, da 

“felicidade da ‘pequena superioridade’”. (NIETZSCHE, 2001b, p.124). Esse rebanho, 

concentrado e organizado, teve por nome mais comum, em todos os tempos e lugares, a palavra 

Igreja118. Necessário é, porém, que os bem logrados sejam protegidos e apartados do contato 

rancoroso dos doentes. Que eles estejam em boa companhia — inter pares — ou então sozinhos 

(NIETZSCHE, 2001b). 

Olhando para a plenipotência da vida, contudo, essas realizações triviais constituem 

apenas o desvio ou a necessária instrumentação para o tipo raro, para o indivíduo bem logrado, 

para a culminância vital. Esse indivíduo é o gênio cuja fatalidade consiste em avançar a cultura, 

ainda que, nessa fatídica tarefa, ele se gaste por inteiro. 

                                                 
116 Nietzsche, Frag. Póst. 11[163], primavera/outono de 1881 apud Marton, 2000, p.74 
117 “Todos os doentes, todos os doentios, buscam instintivamente organizar-se em rebanho, na ânsia de livrar-se do 

surdo desprazer e do sentimento de fraqueza: o sacerdote ascético intui esse instinto e o promove; onde há rebanho, 
é o instinto de fraqueza que o quis, e a sabedoria do sacerdote que o organizou.” (NIETZSCHE, 2001b, p.125). 

118 Igreja, do gr. Ekklesia, “assembléia dos cidadãos”, “assembléia dos fiéis”, pelo lat. ecclesia. Por isso Nietzsche 
relaciona Igreja e Estado: ambos são a concentração e a organização idolátrica do rebanho. 
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5555.3.3.3.3    IndivIndivIndivIndivíduo Soberano:íduo Soberano:íduo Soberano:íduo Soberano: Raridade e Fatalidade do Super Raridade e Fatalidade do Super Raridade e Fatalidade do Super Raridade e Fatalidade do Super----homem homem homem homem     

  

 

Tornar-se o que se é pode significar, para uns poucos, de acordo com Nietzsche, 

fazerem-se indivíduos mais altivos, felizes acasos de grande êxito vital. Já vimos, contudo, que 

isso não representa o coroamento de um progresso do homem em direção ao seu melhoramento 

moral e político, tal como o compreenderam o idealismo platônico-cristão e, seu herdeiro, o 

movimento democrático. Nietzsche discordou das perspectivas que enxergaram no homem 

moderno um homem melhor ou mais elevado do que o homem do passado. “A humanidade 

não representa um desenvolvimento para melhor ou mais forte ou mais elevado, do modo como 

hoje se acredita. O ‘progresso’ é apenas uma idéia moderna, ou seja, uma idéia errada. O 

europeu de hoje permanece, em seu valor, muito abaixo do europeu da Renascença”. 

(NIETZSCHE, 2007, p.11). Os momentos mais poderosos da humanidade, aliás, encontram-se 

bem melhor no passado do que no presente. Não há dúvida: para Nietzsche, os romanos, p.ex., 

representavam um estilo cultural muito mais elevado do que os alemães seus contemporâneos. 

O romano constituiu o “nobre por excelência.” (NIETZSCHE, 1985, p.114). 

Se, o entanto, um povo, em determinada época, pode ser o mais elevado, em 

virtude da sua constituição mais forte, saudável e dominadora do que outros povos 

contemporâneos, anteriores ou futuros, em breve, em alguns séculos, esse mesmo povo 

aristocrático talvez degenere. E um sintoma dessa decadência é o domínio da mentalidade 

plebéia sobre esse povo — tal como a moralina socrática sobre a decadente Hélade. Esta 

caducidade pode ser vista como desenvolvimento, segundo o homem moderno o concebe, mas 

isso não significa, de modo algum, que esse desenvolvimento signifique elevação, aumento, 

fortalecimento. Os grandes êxitos da vida na humanidade consistiram sempre em casos 

particulares bem logrados, em acasos felizes, como diz Nietzsche (2001b), e estes são os casos 

raros, jamais a maioria ou a humanidade em geral. 

Num outro sentido se acha um contínuo êxito de casos particulares, nos mais 
diversos lugares da Terra e nas mais diversas culturas, nos quais um tipo mais 
elevado realmente se manifesta: algo que, em relação à humanidade como um 
todo, é uma espécie de super-homem. Tais acasos felizes de grande êxito sempre 
foram possíveis e talvez sempre serão. E tribos, estirpes, povos inteiros podem, 
em algumas circunstâncias, representar um tal acerto. (NIETZSCHE, 2007, 
p.12). 
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Lembremo-nos, nesse contexto, de que o critério de avaliação de Nietzsche para os 

vários níveis de sua análise — animal, espécie, indivíduo ou grupo social, como há pouco — é a 

vontade de poder em expansão, expresso no mesmo livro, O Anticristo, aforismo 6. O tipo mais 

elevado, o gênio da cultura, em relação à humanidade em geral, constitui uma espécie de super-

homem (Übermensch), assim como aqueles grupos sociais que representam acertos vitais dessa 

qualidade — cuja índole, os modos, as maneiras (Art) cultivam o mais-poder — poderiam ser 

caracterizados por super-espécie (Über-Art). 

Reencontramos, assim, o gênio da cultura, criador e guerreiro, do qual tanto 

falamos como os exemplos nietzschianos da “vida que vingou” (die Wohlgeratenheit), 

caracterizado como uma “espécie de super-homem”. A cultura se elevou quando tais super-

homens se manifestaram. “Portanto, a meta da evolução não pode ser a massa ou o seu bem-

estar, senão os grandes seres humanos singulares.” (GILES, 1975, p.73)119.  

Precisamos percorrer o contexto semântico do conceito nietzschiano de super-

homem para precisar sua afinidade com o tema da auto-realização. 

Nietzsche utilizou pela primeira vez o termo Übermensch para distinguir Lord Byron, 

chamando-o de super-homem que domina os espíritos. “Porque aos olhos de Nietzsche, Lord Byron 

se torna esse além-do-homem: Lord Byron conduziu sua vida como quem conta uma história.” 

(SAFRANSKI, 2001, p.27), de modo absolutamente criativo de si, portanto. Também disse 

existir algo de super-homem em César Bórgia e Napoleão Bonaparte120 (NIETZSCHE, 1985; 

1995; 2001b). Estes, como mostramos, foram exemplos históricos, dados por Nietzsche, de 

homens bem logrados. Homens do passado apresentados — sob a classe dos super-homens — 

como indivíduos futuros; pois o super-homem é o futuro do homem e o sentido da terra 

(NIETZSCHE, 1998). 

O termo, entretanto, não constitui criação nietzschiana. Ludovico Ariosto (1474-

1533) empregou superuomo no seu Orlando Furioso para indicar uma humanidade extraordinária, 

contraposta à aristocracia decadente de sua época. O vocábulo foi utilizado, também, por outros 

autores, para designar Jesus Cristo, o “homem-Deus”. Na Alemanha, Heinrich Müller introduziu 
                                                 
119 Se é que podemos falar de meta da evolução em Nietzsche. Seja como for, o termo meta aparece em contexto 

específico no prólogo de Além do Bem e do Mal. 
120 Nietzsche assim referiu Napoleão ao elogiá-lo como a última indicação de outro caminho na Europa que não o 

da moral dos escravos. Napoleão, “o mais único e o mais tardio dos homens”, no qual se encarnou o problema 
do ideal nobre enquanto tal. “Napoleão, esta síntese de inumano e sobre-humano...” (NIETZSCHE, 2001b, p.45). O 
tradutor (Paulo C. de Souza) preferiu usar adjetivos nesta passagem, no lugar dos substantivos originais Unmensch 
(monstro, não-homem) e Übermensch (super-homem), além de, não imaginamos por qual motivo, evitar o termo 
super-homem. Indicou os originais, contudo, em nota de tradução. 
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a expressão Übermensch, sendo aproveitada depois por vários escritores do Romantismo alemão, 

incluindo Goethe (ABBAGNANO, 2000). No Fausto, a palavra aparece assim: 

O GÊNIO 
Olhar-me, imploras, anelante, 
Ouvir-me a voz, ver-me o fulgor; 
Cedo a essa invocação possante, 
Eis-me! — Que mísero pavor 
Te invade, ó super-homem? que é do apelo oriundo 
Do peito audaz que em si gerou um mundo 
Zelando-o com amor? que em lances de ventura 
Ousou erguer-se à nossa suma altura? 
Fausto, onde estás, tu, cuja voz me ecoou? 
Tu, cuja força ingente me invocou? 
És tu, quem na aura de meu bafo estreme, 
Até o âmago da vida freme, 
Qual larva de pavor torcida? 
FAUSTO 
Fugir-te, eu, flâmeo vulto? Qual! 
Sou eu, sou Fausto, o teu igual! (realçamos)121. 

Após invocar o espírito elementar, que aparece numa labareda, Fausto desvia-se da 

atroz visão, insuportável de início. O demônio, porém, o instiga com palavras poderosas, 

questionando se tal super-homem, capaz de invocá-lo mediante magia tão intensa, agora treme 

de pavor diante da conseqüência de seu desejo de conhecimento. Fausto, então, enche-se de 

coragem e com ânimo renovado apresenta-se ao espírito flamejante como seu igual. Esta 

imagem, certamente, foi importante para Nietzsche, pois a coragem para enfrentar as 

conseqüências de suas ações caracteriza, sem dúvida, o seu conceito de super-homem. 

Percebemos não ser possível restringir a significação do super-homem, na obra de 

Nietzsche, a um projeto de homem futuro122. Como indicamos, uma espécie de futuro do homem 

já apareceu. Além, disso, Nietzsche promoveu uma espécie de tresvaloração da idéia de super-

homem, já bem antiga, ainda que lhe preserve, de modo significativo, o caráter extraordinário. 

Em Nietzsche, o conceito não possui caráter coletivo, pois a massa será sempre rebanho e, 

enquanto tal, vulgar, medíocre, covarde e preguiçosa. “Desde que existem homens, houve 

também rebanhos de homens (clãs, comunidades, tribos, povos, Estados, Igrejas), e sempre 

muitos que obedeceram, em relação ao pequeno número dos que mandaram”. (NIETZSCHE, 

1992a, p.97). O domínio aristocrático, daqueles capazes de mandar, sempre pertenceu e sempre 

                                                 
121 Cf. Goethe, 1991, p.45; 1ª Parte, “Noite”. 
122 Roberto Machado (1997), aliás, interpreta essa concepção do super-homem como utopia ou ideal a ser 

alcançado no futuro, paulatinamente superada no Assim Falou Zaratustra, superação completada quando 
Zaratustra se torna quem ele é: o mestre do eterno retorno. 
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pertencerá a uma minoria, àqueles que se intitularam os bons. E, mesmo em meio a estes, o 

indivíduo soberano constitui um fim, uma extremidade, um ápice sobrelevado, exceção e 

raridade. Nele a humanidade contempla seu acabamento momentâneo, o píncaro de sua 

evolução, e não em algum propósito futuro para o qual se dirige em progresso contínuo de 

melhoramento. A evolução humana é estreita, limitada, hesitante, lenta, freqüentemente 

regressiva e tortuosa — pense-se na citada comparação de Nietzsche entre os europeus do 

Renascimento e os de sua época. O motivo dessa evolução tortuosa consiste em que “o instinto 

gregário da obediência é transmitido mais facilmente como herança, em detrimento da arte de 

mandar.” (NIETZSCHE, 1992a, p.97). 

Numa interpretação nietzschiana do texto de Goethe, podemos dizer que o super-

homem é aquele que encarna a vontade de poder, aquele capaz de realizar a expansão da vida e 

superar obstáculos dentro e fora de si. É alguém que, como Fausto, tem a coragem de olhar 

fundo para o atroz espectro elementar da Terra123 e, superando o horror dessa visão, afirmar-se 

como igual a ele. Trata-se da solidariedade do homem com a natureza, a destruição de toda 

dicotomia idealista entre aparência e essência, entre verdadeiro e falso, entre um aqui e um 

além, entre determinação natural e liberdade inteligível do homem, pois este não é livre. O 

homem segue a necessidade como cada pedra que rolou uma encosta, como cada tempestade 

tropical que veio e passou. 

O homem é necessário, o homem é um bocado de destino, o homem pertence 
ao todo, o homem está no todo — nada há que consiga condenar, medir, 
comparar, julgar o nosso ser, pois isso equivaleria a condenar, medir, 
comparar e julgar o todo... Mas, fora do todo, nada existe! — Que mais ninguém 
se tenha como responsável, que a espécie do ser não se refira a uma causa 
prima; que o mundo é uma unidade, mas não como sensório nem como 
«espírito»: eis a primeira grande libertação — assim é reinstaurada a inocência do 
devir... (NIETZSCHE, 1985, p.54). 

Tal como não se julga mais moralmente os fenômenos naturais, atribuindo-os ao 

malefício ou benefício de um deus ou espírito, também a ação humana não pode mais ser 

julgada, pois ela se insere na mesma natureza e segue tão determinada como aquela. Afaste-se a 

mentira idealista do livre-arbítrio, reúnam-se as ações morais com as ações não livres e egoístas. 

(NIETZSCHE, 2004, § 148). O homem é parte do todo e não coisa à parte. 

Com tal asserção, Nietzsche aparta de sua reflexão aquilo que considera 

“asqueroso” e “insidioso” na tese do livre-arbítrio. A “mendaz” invenção da liberdade 

inteligível, que ainda Kant tenta repor, num ardil, apesar de sua própria crítica da razão 
                                                 
123 O gênio invocado é o Gênio da Terra, do qual Fausto diz: “Tu, Gênio térreo, me és vizinho”. Goethe, 1991, p.43. 
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teórica (ou talvez exatamente por causa dela). Para Kant, sem pensarmos a liberdade 

transcendental, restar-nos-ia apenas o mecanismo psicológico natural em ação e nenhuma 

moralidade poderia se fundamentar; 

Aqui se presta atenção somente à necessidade da conexão dos eventos em uma 
série temporal, do modo como ela se desenvolve de acordo com a lei natural, 
quer se chame o sujeito, no qual esse transcurso se dá, de automaton materiale, 
já que a maquinaria é movida pela matéria ou, com Leibniz, de automaton 
spirituale, já que ela é movida por representações. E, se a liberdade de nossa 
vontade não fosse nenhuma outra que a última (isto é, a psicológica e 
comparativa, não a transcendental, quer dizer, absoluta ao mesmo tempo), 
então ela no fundo não seria melhor que a liberdade de um assador giratório, 
o qual, uma vez posto em marcha, executa por si seus movimentos. (KANT, 
2002, p.157). 

Nietzsche, ao rejeitar essa armadilha moral, afirma precisamente a solidariedade e 

não o divórcio entre a necessidade natural e a ação do homem. Uma vez posto em marcha 

(progressus), o homem executa suas ações sozinho; ele escolhe, evita, constrói, destrói, ama e 

mata. Nisso ele se encontra, porém, tão condicionado como qualquer outra coisa na terra. E 

não é possível julgar moralmente as suas ações sem julgar, igualmente, o todo existente. Dizer 

ao homem “modifica-te”, como fazem os moralistas, “significa exigir que tudo mude, inclusive 

para trás...” (NIETZSCHE, 1985, p.42). A liberdade inteligível, o livre-arbítrio é uma fábula: 

E afinal descobrimos que tampouco esse ser pode ser responsável, na medida 
em que é inteiramente uma conseqüência necessária e se forma a partir dos 
elementos e influxos de coisas passadas e presentes: portanto, que não se pode 
tornar o homem responsável por nada, seja por seu ser, por seus motivos, por suas 
ações ou por seus efeitos. 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. (NIETZSCHE, 2000, 
p.47-48). (Realçamos). 

A descoberta da fatídica “inocência do devir” (NIETZSCHE, 1985, p.54) é a 

descoberta da naturalidade da ação humana. O homem não pode ser responsabilizado por 

nada: isto é radical no pensamento de Nietzsche, como observamos nessa citação. Nem o que 

ele é, nem os seus motivos, nenhuma de suas ações ou seus efeitos podem ser julgados, pois 

ele todo constitui “uma conseqüência necessária” composta pelos elementos e influências de 

coisas passadas e presentes. A fatalidade de seu devir, portanto, torna-o inocente de qualquer 

culpa ou responsabilidade.  

Considerar as misérias de toda espécie como objeção, como algo que é preciso 
abolir, é a niaiserie [tolice] par excellence, em sentido geral uma verdadeira 
desgraça em suas conseqüências, uma fatalidade de estupidez —, quase tão 
estúpida quanto seria a vontade de abolir o mau tempo — por compaixão aos 
pobres, digamos... Na grande economia do todo, os horrores da realidade (nos 
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afetos, nas cobiças, na vontade de poder) são incalculavelmente mais 
necessários do que aquela forma de pequena felicidade que se denomina 
“bondade”; é preciso mesmo ser indulgente para a esta última conceder 
absolutamente um lugar, pois é condicionada pela mendacidade do instinto. 
(NIETZSCHE, 1995, p.112). 

Nada há de culpável num criminoso, p.ex., pois ele não é responsável por seu 

crime, de acordo com Nietzsche. E é “nosso crime” em relação a ele o fato de tratá-lo como um 

patife. As circunstâncias determinantes do crime, nós o vimos, são inocentes em seu vir-a-ser124. 

Se a algo coubesse a culpa da ação “criminosa”, esta caberia às circunstâncias determinantes e 

não ao “criminoso”. Nietzsche não propôs com isso a impunidade dos “criminosos”, a liberação 

dos “crimes”. Isso seria moralizar de cabeça para baixo. Em nenhum momento aceitou o laisser-

aller acomodado dos impotentes. Ele reconduziu a relação criminoso/sociedade ao seu campo 

natural, ou seja: ao combate das forças em busca de mais poder. Por isso analisou assim a 

execução de um assassino: 

O que faz com que toda execução nos ofenda mais que um assassinato? É a 
frieza dos juízes, a penosa preparação, a percepção de que um homem é ali 
utilizado como um meio para amedrontar outros. Pois a culpa não é punida, 
mesmo que houvesse uma; esta se acha nos educadores, nos pais, no 
ambiente, em nós, não no assassino — refiro-me às circunstâncias 
determinantes. (NIETZSCHE, 2000, p.70). 

A negação do livre-arbítrio não nos deixa com um “cativo-arbítrio”, pois isso seria o 

abuso contrário, o abuso da determinação causal, pelo qual esqueceríamos que causa, efeito, 

sucessão, lei, liberdade etc. são apenas criações ficcionais convencionadas pelo jogo das forças. 

“Na vida real há apenas vontades fortes e fracas.” (NIETZSCHE, 1992a, p.27). A vontade de 

poder manifestada no criminoso se choca com a vontade de poder expressa no grupo social. O 

assassino é uma tensão interna ao rebanho, pois ele ataca os seus pares. E o poder do grupo 

reage, punindo-o exemplarmente. A vontade mais forte vence. O mesmo ato, entretanto, 

praticado contra um inimigo do grupo, ou por alguém forte o suficiente para dominar o 

rebanho, seria louvado como obra heróica. Em tudo as circunstâncias são determinantes e o 

homem continua um “bocado de fatum”. A questão é saber se o criminoso está à altura de seu 

ato, se ele tem envergadura para a sua violência125. A violência mesma é natural e inocente, faz 

parte da vida, segundo compreendeu Nietzsche, porque a vida é “essencialmente apropriação, 

                                                 
124 Cf. esta discussão de Nietzsche em Humano, Demasiado Humano, §§ 66-70 (2000). Tb., Aurora, §§ 20; 102; 164; 

202; 366; 413. (NIETZSCHE, 2004). 
125 Cf. Além do Bem e do Mal, § 109: “Com bastante freqüência o criminoso não está à altura de seu ato: ele o 

diminui e o difama.” E, igualmente, o §110: “Raramente os advogados de um criminoso são artistas o bastante 
para reverter a seu favor o belo horror do seu ato.” (NIETZSCHE, 1992a, p.74). 



 
 

 
 

- 103 -

ofensa, sujeição do que é estranho e mais fraco, opressão, dureza, imposição de formas próprias, 

incorporação e, no mínimo e mais comedido, exploração”. (NIETZSCHE, 1992a, p.171). 

O indivíduo superior é verdadeiramente “em si e para si”, preocupa-se mais com o 

instante do que os homens de rebanho, seus antípodas. Estes pensam em perdurar do modo 

mais seguro e previsível, enquanto aquele se sabe imprevisível e não quer perdurar senão 

quando pode superar. Os indivíduos soberanos “gostam de ligar-se a homens violentos, por se 

sentirem capazes de atos e expedientes que não achariam, junto à massa dos homens, 

compreensão nem mercê”. (NIETZSCHE, 2001a, p.75). O homem superior — que está à altura 

de seus atos, sejam quais forem os juízos plebeus sobre eles — compreende o direito do 

indivíduo também nos seus excessos é dá a mão a uma moral privada corajosa. Quando, p.ex., 

Napoleão foi questionado pela esposa sobre sua fidelidade conjugal, respondeu com uma 

declaração de direitos exclusivos: “Eu tenho o direito de responder a todas as acusações com 

um eterno ‘sou o que sou’. Encontro-me à parte de todo o mundo e não aceito condições de 

ninguém. Vocês devem submeter-se a todas as minhas fantasias e achar natural que eu me 

entregue a tais ou tais distrações.” (NIETZSCHE, 2001a, p.75). Um homem assim pode ainda 

ser chamado criminoso, mas sua altura aumenta e enobrece qualquer ação. Por isso, para 

Nietzsche, “a história do surgimento de Napoleão é quase que a história da superior felicidade 

que este século [XIX] alcançou em seus homens e momentos mais preciosos.” (NIETZSCHE, 

1992a, p.98). O destino sempre produzirá esses indivíduos raros e levará a humanidade um 

passo à frente, pois a moral do rebanho não consegue sufocar com sua pestilência os instintos 

saudáveis que produzem, ocasionalmente, uma superação terrível e admirável. 

Afortunadamente o mundo não se acha construído sobre instintos tais que 
apenas os bondosos animais de rebanho nele achassem sua estreita fortuna; 
exigir que todos se tornassem “homens bons”, animais de rebanho, de olhos 
azuis, benevolentes, “almas belas” ou, como deseja o sr. Herbert Spencer, 
altruístas — significaria castrar a humanidade e reduzi-la a uma mísera 
“chineseria”. — E isto se tentou fazer!... Exatamente isto se chamava moral! 
(NIETZSCHE, 1995, p.112). 
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5.4 O Super-homem Ama o Destino 

 

 

Com a compreensão da inocente fatalidade do vir-a-ser, aproximamo-nos daquilo 

que constitui, para Nietzsche, o coroamento vital da grandeza do homem em sua época: a 

afirmação do eterno retorno do mesmo e o amor fati. 

A destruição do livre-arbítrio, afirmou Nietzsche, não significa que nos condenemos 

ao cativo-arbítrio; do mesmo modo que a demolição do mundo verdadeiro não nos deixa com 

um mundo aparente nas mãos. Lança, contudo, o problema da relação entre ato criativo, 

liberdade e fatalidade. 

Segundo apresentamos, se há uma meta da humanidade, para Nietzsche, esta se 

encontra “apenas nos espécimes superiores.” (GILES, 1975, p.82). A formação da sociedade 

consiste num imenso processo ao fim do qual, em ocasiões extraordinárias, vem à luz aquilo 

para o qual ela era apenas um meio. É quando se produz o fruto mais maduro da árvore 

humana: o indivíduo soberano. Ele é o tipo autônomo supramoral126 par excellence. Igual apenas 

a si mesmo, novamente liberado da moralidade do costume e da camisa-de-força social que 

torna o homem confiável (NIETZSCHE, 2001b). Em suma, 

O homem da vontade própria, duradoura e independente, o que pode fazer 
promessas — e nele encontramos, vibrante em cada músculo, uma orgulhosa 
consciência do que foi finalmente alcançado e está nele encarnado, uma 
verdadeira consciência de poder e liberdade, um sentimento de realização. [...] 
O homem “livre”, o possuidor de uma duradoura e inquebrantável vontade, 
tem nesta posse a sua medida de valor: olhando para os outros a partir de si, ele 
honra ou despreza; [...] que distingue quando confia, que dá sua palavra como 
algo seguro, porque sabe que é forte o bastante para mantê-la contra o que for 
adverso, mesmo “contra o destino”. (NIETZSCHE, 2001b, p.51). 

Consideremos, por primeiro, as palavras que Nietzsche fez sobressair nesse texto: 

“livre” e “contra o destino”! O sentimento de realização corresponde à consciência de seu poder 

e liberdade, em saber-se capaz de manter a palavra, de ser forte o bastante para sustentá-la 

contra toda adversidade, contra o “destino”. Nisso ele se sente superior, “livre”. 

Esse homem “livre”, todavia, não é livre para ser de outra forma, pois continua 

sendo “uma conseqüência necessária”. Não pode escolher outro caminho e, enfim, trilhar outro 

destino que não este de enfrentar destinos e romper grilhões. Assim como “um pensador não 

pode aprender diversamente, mas somente aprender até o fim — descobrir inteiramente o que 

                                                 
126 Nietzsche considera que moral e autonomia se excluem. (NIETZSCHE, 2001b). 
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nele está ‘firmado’ a esse respeito” (NIETZSCHE, 1992a, p.139), também o indivíduo soberano 

constitui um bocado de fatum e somente lhe cabe gastar-se até o fim nessa tarefa, o que, aliás, o 

distingue como um gênio guerreiro, um espírito nobre. O sentimento de tudo superar no 

cumprimento dessa empreitada — pouco a pouco revelada a partir do fundo obscuro da alma — 

é sentido como liberdade, como independência. 

Talvez isso nos pareça limitado e tacanho diante da vida, mas decorre exatamente 

da nossa crença na mentira dos séculos: os ídolos metafísicos (explícitos ou implícitos); nossa 

incapacidade, quem sabe, de realizar a grande superação do absurdo da causa sui transplantado 

moralmente para a vontade humana.  

Mas agora observem o que é mais estranho na vontade — nessa coisa tão 
múltipla, para a qual o povo tem uma só palavra: na medida em que, no caso 
presente, somos ao mesmo tempo a parte que comanda e a que obedece, e 
como parte que obedece conhecemos as sensações de coação, sujeição, 
pressão, resistência, movimento, que normalmente têm início logo após o ato 
de vontade; na medida em que, por outro lado, temos o hábito de ignorar e 
nos enganar quanto a essa dualidade, através do conceito sintético de “eu”, 
toda uma cadeia de conclusões erradas e, em conseqüência, de falsas 
valorações da vontade mesma, veio a se agregar ao querer — de tal modo que o 
querente acredita, de boa fé, que o querer basta para agir. (NIETZSCHE, 
1992a, p.24-25). 

O anseio por livre arbítrio é, em sua magistral significação metafísica, o engodo de 

considerar a própria vontade como causa de si mesma, como início independente de uma nova 

série causal, e não como a resultante de um jogo de forças com a qual a consciência se identifica 

ao tomar partido, ou melhor, ao ser arrebatada por ela. “O que é chamado ‘livre-arbítrio’ é, 

essencialmente, o afeto de superioridade em relação àquele que tem que obedecer: ‘eu sou livre, 

«ele» tem que obedecer’”. (NIETZSCHE, 1992a, p.24). 

Kant não suportou a idéia de o homem, cognoscível, estar submetido, como tudo o 

mais, ao regulamento natural. Pareceu-lhe demasiado magro que a liberdade fosse apenas 

aquela liberdade psicológica nascida da comparação com outras séries de eventos. O verdadeiro 

filósofo, no entanto, precisa, assegurou Nietzsche, ter a coragem de pensar até o fim seu 

pensamento. Por isso mesmo, Kant não foi filósofo (NIETZSCHE, 1992a). Não olvidemos o 

fato de que, para Nietzsche, importa “que nada seja ‘dado’ como real, exceto nosso mundo de 

desejos e paixões, e que não podemos descer ou subir a nenhuma outra ‘realidade’, exceto à 

realidade de nossos impulsos”. (NIETZSCHE, 1992a, p.42). Nada seria mais real, portanto, do 

que esse sentimento de independência do impulso vencedor; da vontade forte que submeteu a 

vontade fraca. Nietzsche cunhou, assim, um conceito de liberdade todo próprio, o seu conceito de 
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liberdade, como diz em Crepúsculo dos Ídolos. Se nossa realidade é a realidade dos nossos impulsos 

e afetos, e é o sentimento de domínio de um ou mais impulsos que experimentamos como 

independência, então só a guerra educa o homem para a liberdade. 

Pois, o que é liberdade? Ter a vontade da responsabilidade pessoal. Manter 
com firmeza a distância que nos separa. Ser indiferente à fadiga, à dureza, à 
privação, e até à vida. Estar disposto a sacrificar homens à sua causa, sem a si 
mesmo se excluir. Liberdade significa que os instintos viris, os instintos que 
exultam com a guerra e a vitória, adquirem a preponderância sobre outros 
instintos, por exemplo, sobre o da «felicidade». [...] O homem livre é guerreiro. 
(NIETZSCHE, 1985, p.97). 

Os seres mais soberanos, espécies de super-homens, experimentaram esses 

sentimentos de aumento de poder e os identificaram com sua liberdade. O super-homem 

nietzschiano, stricto sensu127, no entanto, apresenta uma novidade em relação aos exemplares 

bem logrados do passado. Ele nasce do confronto com uma nova e inaudita questão: o 

desamparo posto pelo niilismo moderno. Precisa criar valores e afirmar a vida, pois a descrença 

abateu-se sobre a terra. Nada existe de absoluto; nenhum deus (ídolo) sustenta qualquer 

verdade moral ou hierarquia de valores. Só há progresso com a destruição do que existe; e esse 

novo além é tão instável e condenado a passar como aquilo que ele destruiu para vir a ser. O 

homem está só perante a dureza da vida. O grande perigo com a morte de Deus e a derrocada 

dos valores tradicionais incide no envenenamento de todo o viço vital pelo pensamento reativo: 

“então, nada vale a pena”! 

O ser humano se vê, assim, numa encruzilhada: ou supera o homem ou degenera 

no último homem128. O novo super-homem, aquele como Zaratustra, precisa enfrentar o 

problema do niilismo; da vontade de nada. Ele será criador como nenhum ser até agora foi, 

pois a plena consciência de que “todo idealismo é uma mendacidade ante o necessário” 

                                                 
127 Qual seja, aquele que Zaratustra realiza ao se tornar o mestre do eterno retorno, coisa somente possível ao 

indivíduo que tomou plena consciência do crepúsculo de todos os ídolos. 
128 O último homem consiste naquele que desesperou ao tomar consciência da morte de Deus, ou seja: a perda de todo 

apoio ilusório dos ideais tradicionais para sustentá-lo na existência tal como é ela; consciência possível somente 
na Modernidade, e mesmo assim, apenas para alguns poucos. O último homem está esgotado, desiludido, sem 
esperanças ou forças: incapaz de elevar-se. Nenhum ídolo o consola: nem a moral platônico-cristã, nem o tipo de 
conhecimento a ela associada, nenhuma vida além, nenhuma utopia política nem crença na ciência moderna. 
Esses homens últimos acomodam-se e se aquecem uns nos outros, nada fazendo em demasia, evitando toda 
fadiga, toda dureza, todo sacrifício; sem guerra nem vitória. (NIETZSCHE, 1998). Tal homem sem tensão, cujo 
arco não vibra mais, é uma visão abominável e pestilenta. As entranhas enjoam perante sua imagem: é a efígie do 
nada mais, do nada além, da vida menosprezada. Segundo Nietzsche (1995), em Ecce Homo, Zaratustra 
denominava os “bons”, segundo entende a moral tradicional, ora como “os últimos homens” ora como “o 
começo do fim”, sobretudo como “a espécie mais nociva de homem”. (p.112).  
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(NIETZSCHE, 1995, p.51) e fuga covarde, põe a vontade de poder numa encruzilhada: 

desesperar diante do vazio existencial ou superá-lo pela criação de valores. 

Sem um além da vida, sem ideais de verdade, melhoramento futuro ou sonhos 

utópicos de paz para o rebanho, o próprio tempo assume o posto de maior carrasco da vontade 

aos olhos do homem. Tudo o que foi realizado e tudo o que agora se faz aparece, aos olhos do 

último homem, como grande e enfadonha miséria, esforço vão, tolice inútil. Como suportar ser 

homem quando se contempla o nada da existência. A vontade fraca range os dentes diante do 

inexorável “foi assim” do tempo129. Nada pode fazer a respeito do passado, no máximo, 

consolava-se até agora com algum ideal eterno, além ou futuro. Lutamos para sermos bons 

homens, mas nenhum deus nos receberá em sua casa quando a chama vital se extinguir. 

Combatemos por liberdade, igualdade e fraternidade, e veio, então, Napoleão. Tentamos amar, 

e ferimos o amor. Nada mais nos consola do “foi assim”. Não há como reparar o passado. O 

tempo não retrocede e nenhum ideal o redime. Gesta-se uma vontade de vingança nessa 

atmosfera mórbida e ela termina por pregar e convencer da loucura: “‘Tudo perece, tudo, 

portanto, merece perecer!’” (NIETZSCHE, 1998, p.173). E com essa loucura torna-se um 

pessimista e tem como única esperança extinguir-se no nada! (SALAQUARDA, 2005). Afinal, 

como assegurou Nietzsche, a vontade humana tem horror vacui, precisando sempre de um 

objetivo que a preencha de maneira que “preferirá ainda querer o nada a nada querer.” 

(NIETZSCHE, 2001b, p.88). 

Nietzsche propôs, então, radicalizar todo esse mal-estar com o seguinte pensamento 

abissal e pôr sobre os ombros o maior dos pesos: 

E se um dia, ou uma noite, um demônio lhe aparecesse furtivamente em sua 
mais desolada solidão e dissesse: “Esta vida, como você a está vivendo e já 
viveu, você terá de viver mais uma vez e por incontáveis vezes; e nada haverá 
de novo nela, mas cada dor e cada prazer e cada suspiro e pensamento, e tudo 
o que é inefavelmente grande e pequeno em sua vida, terão de lhe suceder 
novamente, tudo na mesma seqüência e ordem — e assim também essa aranha 
e esse luar entre as árvores, e também esse instante e eu mesmo. A perene 
ampulheta do existir será sempre virada novamente — e você com ela, 
partícula de poeira!”. — Você não se prostraria e rangeria os dentes e 
amaldiçoaria o demônio que assim falou? Ou você já experimentou um 
instante imenso, no qual lhe responderia: “Você é um deus e jamais ouvi coisa 
tão divina!”. Se esse pensamento tomasse conta de você, tal como você é, ele o 

                                                 
129 Roberto Machado (1997) considera correta a interpretação de Heidegger sobre essa aversão da vontade pelo 

tempo e seu “foi assim”. O “foi assim” indica o passar do tempo, o próprio tempo como passar. E nesse passar o 
passado só existe como passado, petrificando-se na rigidez do definitivo. Contra isso se ressente a vontade, pois 
não pode modificar o passado que lhe foi contrário. O tempo reduz tudo, também o instante do agora, a um 
inamovível “foi assim”. 
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transformaria e o esmagaria talvez; a questão em tudo e em cada coisa, “Você 
quer isso mais uma vez e por incontáveis vezes?”, pesaria sobre os seus atos 
como o maior dos pesos! Ou o quanto você teria de estar bem consigo mesmo 
e com a vida, para não desejar nada além dessa última, eterna confirmação e 
chancela? (NIETZSCHE, 2001a, p.230). 

Antes de contemplar as alternativas opções por Nietzsche diante da revelação do 

daimon do tempo, consideremos o pensamento do eterno retorno do mesmo em seus pormenores. 

Primeiro, ele implica a repetição de tudo. Nada se perde nessa reprodução, até o menor ai ou o 

mais silencioso e profundo prazer, todo pensamento, toda ação, toda hesitação e abandono. 

Tudo voltará. Depois, percebamos que o retorno de tudo se faz na mesma seqüência e ordem. 

Nenhuma variação no repetir eterno, nenhuma possibilidade de variação ou novidade. Aquele 

prazer seguido daquela dor na exata sucessão e intensidade dos acontecimentos. Por fim, a 

repetição não se processará uma ou um número limitado de vezes, mas incontáveis vezes e isso 

sem que se tenha consciência da repetição; ou seja, o que se vive agora, no instante, 

provavelmente já se viveu infinitas vezes. Nietzsche intensifica o pensamento do círculo do 

tempo pela repetição infinita de tudo na mesma ordem e seqüência (SALAQUARDA, 2005). 

Para Salaquarda: 

O que é decisivo é que o pensamento em sua forma radicalizada não deixa 
nenhuma saída em aberto. Quem espera por uma outra vida, por uma vida 
melhor — e também quem espera poder privar-se da vida definitivamente em 
algum momento e de algum modo — entra em crise com essa versão do 
pensamento do retorno. Ou também engole esse sapo — morde fora ele 
próprio a cabeça dessa serpente, que é a mais negra e nojenta — ou tem de 
desesperar e perecer. (2005, p.123). 

A imagem da serpente presa na garganta, como se sabe, está em Zaratustra130 e 

representa o esforço final de superação do nojo pelo homem, pelo último homem do asqueroso 

niilismo pessimista. Representa a última e mais penosa constatação imposta pelo eterno 

retorno: também o homem medíocre, mendaz e covarde retorna eternamente. Da perspectiva 

do super-homem, isso é o que há de mais insuportável no pensamento do eterno retorno: que o 

demasiado humano sempre retorne. Isso aborrece, causa nojo ao indivíduo soberano; e como 

uma serpente negra entalada em sua garganta. Nele resta algo a superar: uma esperança e uma 

negação. A esperança de que sua voz seja ouvida na praça, de que muitos o escutem e o 

compreendam. Senão muitos, ao menos um pequeno grupo selecionado entre esses muitos. 

Zaratustra, de fato, passou por isto. Apenas, entretanto, para descobrir “não ser boca para esses 

ouvidos”. (NIETZSCHE, 1998, p.42). E também a negação daquilo que o enoja, a secreta idéia 

                                                 
130 Nietzsche, 1998, PARTE III, “Da Visão e do Enigma”, p.195. 
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de que esses medíocres, de que essa plebe do espírito, os inumeráveis “fisiologicamente 

deformados e desgraçados” (NIETZSCHE, 2001b, p.87), desapareçam ou se modifiquem. Isso o 

eterno retorno do mesmo impede radicalmente. Nenhuma utopia pode ser sustentada: nem 

mesmo a de um futuro repleto de super-homens131! 

A cena do engasgo com a serpente negra do niilismo pessimista aparece logo em 

seguida ao diálogo de Zaratustra com o anão, o “espírito de gravidade”, sobre o eterno retorno. 

O diálogo acontece sob um portal no caminho. Zaratustra faz ver que, sob o portal, dois 

caminhos se unem: uma longa rua leva para trás e é uma eternidade, e outra longa rua leva para 

frente, consistindo de outra eternidade, caminhos eternos que se contradizem e se chocam sob 

esse portal cujo nome é “momento”. (NIETZSCHE, 1998). No “momento”, o passado e o 

presente se encontram e ninguém percorreu as duas ruas completamente. Se alguém, nada 

obstante, seguisse por um deles e fosse sempre adiante, entenda-se, encontrar-se-ia novamente 

sob esse portal em algum tempo. Zaratustra não deseja apenas apontar para uma circularidade 

do tempo. O anão, aliás, o atalha com esse simples pensamento e de modo desdenhoso, e 

Zaratustra o repreende por ser simplista e superficial. Está em jogo a seguinte concepção: “Tudo 

aquilo, das coisas, que pode caminhar, não deve já, uma vez, ter percorrido esta rua? Tudo 

aquilo, das coisas, que pode acontecer, não deve já, uma vez, ter acontecido, passado, 

transcorrido?”. (NIETZSCHE, 1998, p.193). Assim, também, esse momento sob o portal já deve 

ter existido. Com isso Zaratustra pretende apontar o firme encadeamento de todas as coisas, de 

modo que o momento arrasta consigo todas as coisas, também as futuras e a si mesmo. Por isso 

o “foi assim” do tempo é implacável. Por isso todo “modifica-te” é um absurdo. “Não devemos, 

todos, já ter estado aqui? — e voltar e estar a percorrer essa outra rua que leva para a frente, 

diante de nós, essa longa, temerosa rua — não devemos retornar eternamente?”. (NIETZSCHE, 

1998, p.194). O assustador e abissal no pensamento do eterno retorno é o aniquilamento de 

todo consolo utópico numa modificação posterior da humanidade — esse último fruto 

degenerado do idealismo e da negação da vida com ela é — pois todo futuro já “foi assim”! O 

“momento”, pelo firme encadeamento de todas as coisas finitas num tempo infinito arrasta 

consigo também todo o futuro. A idéia assustadora, mesmo para o pessimista e sua vontade de 

nada, consiste na conclusão de que, seguindo pela estrada do futuro infinitamente, 

                                                 
131 Concordamos com Wolfgang Müller-Lauter (2005), quando afirmou não se coadunar com a filosofia de 

Nietzsche a idéia de que “seus textos fossem postos a serviço da luta da maioria, e mesmo das massas” (p.74) em 
sua busca de emancipação da minoria opressora; a não ser que Nietzsche abrisse mão de suas concepções 
fundamentais. 
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reencontraremos este momento, estaremos sob este mesmo portal, e isso na mesma ordem e 

seqüência de acontecimentos que experimentamos como únicos. Zaratustra já ensinou 

incontáveis vezes o eterno retorno do mesmo (NIETZSCHE, 1998). Esse é o seu destino. É isso 

que ele realiza de modo finito, inumeráveis vezes, no tempo circular infinito. 

A formulação do eterno retorno do mesmo, porém, não conclui a obra. Quando tal 

pensamento veio à tona, pleno, Zaratustra adoeceu e ficou prostrado por sete dias, enfermo pela 

contemplação viva das conseqüências desse pensamento: “Demasiado pequeno, o maior! — era 

este o fastio que eu sentia do homem. O eterno retorno também do menor! Era este o fastio que 

eu sentia de toda a existência! Ah, nojo! Nojo! Nojo! — — Assim falou Zaratustra e suspirou e 

estremeceu; pois lembrou da sua enfermidade.” (NIETZSCHE, 1998, p.261). Os animais tutelares 

de Zaratustra o interrompem, lembrando-o de sua convalescença; chamando-o para fora, para a 

luz, para cantar e se tornar. É mister realizar aquilo que ele é: o mestre do eterno retorno. 

O que, porém, realiza existencialmente o pensamento do eterno retorno? 

Em primeiro lugar, a coragem de enfrentar suas duras conseqüências. Em Zaratustra, 

isso significa aprender que a “redenção pelo futuro”, na esperança de ultrapassar as 

imperfeições do passado, até então seu projeto, é insuficiente; constitui, ainda, uma fuga 

idealista da realidade. Para redimir a vida e a terra, “não basta viver na esperança do super-

homem futuro” (MACHADO, 1997, p.108), pois o futuro já é um retorno. A capacidade de 

dizer na hora fatal as palavras do super-homem Zaratustra:  

Agora eu morro e me extingo [...] e, num relance, não serei mais nada. As 
almas são tão mortais quanto os corpos. Mas o encadeamento de causas em 
que sou tragado retornará — e tornará a criar-me! Eu mesmo pertenço às 
causas do eterno retorno. [...] eternamente retornarei para esta mesma e 
idêntica vida, nas coisas maiores como nas menores, para que eu volte a 
ensinar o eterno retorno de todas as coisas — (NIETZSCHE, 1998, p.263). 

É preciso afirmar o passado e seu “foi assim”. Necessário se faz “querer para trás”! 

Nisso consiste o segundo movimento. “Todo o ‘Foi assim’ é um fragmento, um enigma e um 

horrendo acaso — até que a vontade criadora diga a seu propósito: ‘mas assim eu quis!’ — Até 

que a vontade criadora diga a seu propósito: ‘Mas assim eu o quis! Assim hei de querê-lo!’” 

(NIETZSCHE, 1998, p.173).  

Nietzsche asseverou em Ecce Homo que a tarefa de Zaratustra, e também a sua, 

consistira em afirmar radicalmente a vida e o mundo, mesmo naquilo que passou: “Zaratustra 

define certa vez com rigor sua tarefa — é também a minha — de modo a não haver engano sobre 

o sentido: ele é afirmativo a ponto de justificar, de redimir mesmo tudo o que passou.” 
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(NIETZSCHE, 1995, p.93). A afirmação radical da vida supera o niilismo pessimista sem, 

contudo, reconstruir algum otimismo moral ilusório. O pessimista, ao confrontar-se com a crua 

falta de sentido da existência — ela é encadeamento necessário de causas e nada mais — 

transforma seu querer numa vontade de nada, de acordo com a fórmula nietzschiana para esse 

tipo de niilismo desesperado que prefere querer o nada a nada querer. A afirmação radical da 

existência se faz por meio de um niilismo radical: nada querer diferente! 

Nietzsche afirmou ter realizado isto ao longo de sua vida: 

“Querer” algo, “empenhar-se” por algo, ter em vista um “fim”, um “desejo” — 
nada disso conheço por experiência própria. [...] Não quer em absoluto que 
algo se torne diferente do que é; eu mesmo não quero tornar-me diferente... 
Mas assim vivi sempre. Não tive desejo algum. Alguém que tendo completado 
quarenta e quatro anos pode dizer que nunca lutou por honras, por mulheres, 
por dinheiro! — Não que me houvessem faltado... (1995, p.49). 

Nada querer diferente configura a efetivação existencial do reconhecimento da 

fatalidade do todo. Só assim entendemos o sentido profundo da afirmação de Nietzsche: “Com 

tudo isso sou necessariamente também o homem da fatalidade.” (1995, p.110). Isso não 

significa um esmorecimento da vontade de poder. Encarna, antes, o seu exercício mais pleno, 

segundo as possibilidades abertas pelo mundo contemporâneo, pois a alternativa do homem 

diante da plena consciência da morte de Deus pode ser o decadente agrupamento dos 

negadores da vida, cuja conclusão tirada da perda dos valores tradicionais é o famigerado 

pensamento: “tudo é igual, nada vale a pena, o saber nos sufoca”. Resta, assim, querer o nada. 

Essa era uma das alternativas vislumbradas por Nietzsche ante a revelação do eterno 

retorno do mesmo pelo daimon do tempo. O nada querer diferente corresponde a outra posição 

possível. Uma atitude afirmativa da vida e do mundo, capaz de corresponder com alegria à 

fatalidade do todo e, assim, mais uma vez experimentar o máximo sentimento de poder (de 

liberdade no sentido nietzschiano) num ato de amor ao destino; superando seu último abismo e 

perigo de queda132. 

O super-homem do novo tempo, o super-homem Nietzsche, é, assim, o mestre do 

eterno retorno133. Mestre não apenas porque ensina o pensamento mais abissal da humanidade 

até ali formulado, mas porque o realiza no amor fati, em vez de desesperar e murchar com ele. 

                                                 
132 Lembremos a hipótese do adolescente Nietzsche em seu escrito Fado e História apresentado à Germânia: “Talvez 

[...] a livre vontade não seja senão a mais alta potência do fado”. (NIETZSCHE, 2001b, p.167). 
133 Nietzsche entende-se, portanto, como esse novo super-homem. Disse ser sua a tarefa de Zaratustra. Afirmou-se 

alguém que nada quer diferente na vida; um amante do destino e mestre do eterno retorno. Ficamos persuadido 
de que o seguinte trecho de Ecce Homo refere-se aos super-homens na história: “Os milênios, os povos, os 
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Minha fórmula para a grandeza no homem é o amor fati: nada querer 
diferente, seja para trás, seja para frente, seja em toda a eternidade. Não 
apenas suportar o necessário, menos ainda ocultá-lo — todo idealismo é 
mendacidade ante o necessário — mas amá-lo... (NIETZSCHE, 1995, p.51). 

Liberdade e fatalidade se encontram, assim, sob o “portal do momento”! Somente 

aí a criação e a liberdade aparecem como sentimento de novidade e superação máxima. Sim, 

pois, sob o círculo da eternidade, tudo retorna infinitamente na mesma ordem e seqüência. 

Também o ato criativo, a geração do novo naquele instante, a superior saúde e superação de si 

repetem-se infinitamente para frente e para trás. A efetivação do super-homem, stricto sensu, não 

elimina nem o primeiro nem o último homem. O homem pequeno retorna eternamente. 

Retornam o platonismo e a Filosofia Vedanta. O cristianismo e o budismo tornam a engendrar-

se pelo eterno encadeamento das forças finitas. Inumeráveis vezes Cristo crucificado e 

ressuscitado. O mais arcaico iogue sempre erguerá sua cabeça e pregará o êxtase entorpecido 

como realização vital para a massa dos decadentes. Morre Deus infinitamente e torna a nascer. 

Regressa o cansaço da vida e o niilismo pessimista diante da falta de sentido superior para a 

existência. Volta a surgir, na eterna torrente do vir-a-ser, o homem capaz de superar o homem 

até ali. Novamente o pensamento abissal do eterno retorno será ensinado e encarnado pelo 

super-homem. Criação e superação: a liberdade sob o portal do momento. 

Apenas o amor fati permite amar tal criatividade e liberdade que se compreende 

como eterna repetição do mesmo e fatalidade. Só o amor ao destino pode afirmar essa liberdade 

sem alternativa — oposta radical de uma liberdade em si. Amar o que é, no instante, como 

destino eterno, sem nada querer diferente, partícipe da fatalidade do todo; só assim uma nova 

alegria brotaria sobre a terra, para Nietzsche. Apenas desta maneira o maior dos pesos se torna 

leve e consegue-se dançar festivamente sobre a terra sem negar a existência, fazendo-se um 

discípulo de Dioniso. 

Assim Zaratustra se tornou si mesmo (Selbst). Realizou o impulso heróico para os 

seus próprios alvos. Roberto Machado assegurou que, para Nietzsche, “só pela afirmação do 

eterno retorno alguém se torna o que é” (1997, p.139). Isto, no entanto, seria generalizar o 

conteúdo do tipo raro de realização visada por Nietzsche sob a figura de Zaratustra. Tornar alvo 

para todos o que consiste necessariamente em mira singular. O eterno retorno do mesmo, em 

sua efetivação afirmativa pelo amor fati, constitui a auto-realização do super-homem 

                                                                                                                                                         
primeiros e os últimos, os filósofos e as mulheres velhas — excluídos cinco, seis instantes da história, eu como o 
sétimo — neste ponto [no crime contra a vida] são todos dignos uns dos outros.” (NIETZSCHE, 1995, p.114-115). 
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nietzschiano. E isto não pode ser compreendido como o teor da realização de qualquer homem. 

Concordamos, deste modo, com a interpretação de Jörg Salaquarda: 

Zaratustra representa o tornar-se si-mesmo de duas maneiras. Por um lado, 
Nietzsche descreve como ele se tornou e se torna cada vez mais ele mesmo, ou 
seja, através de erros, tentações, experiências etc. Por outro lado, a obra expões 
o que o motiva e sobretudo o que ele tem de superar. Modelar é, ou melhor, 
deve ser somente o primeiro aspecto; o segundo mostra-se exemplar apenas na 
medida em que o homem, que quer encontrar a si mesmo, precisa ter coragem 
de sustentar suas opiniões como de atacá-las. (2005, p.107). 

O super-homem stricto sensu designa “um tipo que vingou superiormente, em 

oposição a homens ‘modernos’, homens ‘bons’, a cristãos e outros niilistas”. (NIETZSCHE, 

1995, p.54). “Um tipo que vingou superiormente”: aqui percebemos uma graduação 

significativa. O novo super-homem, o super-homem como Zaratustra o realiza, supera também 

as espécies anteriores de super-homens (de tipos bem logrados). Isso porque, já assinalamos, ele 

surge pelo embate, apenas possível ao homem moderno, com a situação de vazio existencial 

provocada pela morte de Deus. Algum ídolo ainda pairava, talvez, sobre as espécies anteriores de 

super-homens, algum ideal, alguma busca ou propósito, algum querer diferente, a saber: alguma 

transcendência. Quando Zaratustra se torna o que é, mestre do eterno retorno, mediante a 

vivência do amor fati, toda transcendência é superada com a afirmação radical da imanência em 

sua fatídica repetição infinita e idêntica. Nietzsche rejeitou toda tentativa de idealizar essa figura 

da Grande Saúde, convertendo-a num misto de “santo”, “gênio” e “herói”, no sentido dado 

pela tradição moral a esses termos. Como o próprio Filósofo do martelo indicou ao pensador 

escocês Thomas Carlyle (1795-1881), quem quisesse encontrar uma figura aproximada do seu 

conceito de super-homem “deveria procurar em torno por um Cesare Borgia, não por um 

Parsifal”. (NIETZSCHE, 1995, p.54), coisa magistralmente expressa nos Ditirambos de Dionísio: 

Tu, que olhaste o homem 
Como deus e como carneiro —, 
Dilacerar o deus no homem 
Como o carneiro no homem 
E rir dilacerando — 
 
Isso, isso é a tua ventura, 
Ventura de uma pantera e águia, 
Ventura de um poeta e louco! 
(NIETZSCHE, 2007, p.89). 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Ao transformarmos em problema o subtítulo de Ecce Homo — “Como alguém se 

torna o que é”? — expusemos a importância dessa questão para Nietzsche, interessado por ela 

desde sua juventude. Nietzsche, tentando criar-se a si mesmo como um personagem, escreveu 

inúmeros estudos autobiográficos ao longo de sua vida, dos quais seu último livro é a coroa. 

(SAFRANSKI, 2001). 

Também de Assim Falou Zaratustra, considerado pelo autor como sua obra-prima, 

pode ser dito que o “torna-te quem tu és”, ou seja, a afirmação do verdadeiro si mesmo, 

permanece como a divisa de Nietzsche em relação ao livro. (SALAQUARDA, 2005). O livro 

descreve dramaticamente o processo de auto-realização da personagem Zaratustra conforme o 

olhar do Filósofo. 

Percebemos que a questão de “tornar-se si mesmo” (Selbst-werdung) consiste num 

ponto nodal do pensamento nietzschiano. Nela articulam-se a luta com a tradição moral 

platônico-cristã, a crítica da cultura contemporânea massificada e a superação desses fatos no 

estabelecimento da “grande saúde”. Esta aparece de maneira privilegiada naqueles espécimes 

raros: os indivíduos soberanos. Apenas essas grandes personalidades conseguem escapar da 

mesquinhez do rebanho e contrapor-se à idolatria religiosa, moral e metafísica. 

Nietzsche reencontrou esses ídolos eternos em lugares insuspeitos para a 

Modernidade, lá onde precisamente seus contemporâneos consideraram superada a antiga 

idolatria metafísica e também moral: nas ciências e no movimento democrático com seu Estado 

de Direito. “Há no mundo mais ídolos do que realidades: eis o meu «mau olhado» para este 

mundo, eis também o meu «mau ouvido»... Perguntar uma vez aqui com o martelo e ouvir, 

talvez, como resposta aquele famoso som vazio que emana das vísceras inchadas”. 

(NIETZSCHE, 1985, p.12). É preciso, segundo Nietzsche, destroçar esses ídolos a golpes de 

martelo a fim de abrir espaço para uma vida bem constituída e poderosa. 

“Importa saber quem se é” constitui o cerne da averiguação nietzschiana sobre 

indivíduos, povos, políticas ou pensamentos. Onde pensou encontrar ídolos ocos forjados pelos 
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degenerados e covardes, ele fez vibrar o seu martelo134. Importa saber quem foi o homem 

construtor da obra — na Arte, na Política ou na Filosofia —, pois esta trará inevitavelmente as 

marcas daquele (NIETZSCHE, 2001a). Fala ali uma vontade de poder saudável, viril, 

ascendente, dominadora; ou, de modo oposto, concentram-se ali os impulsos de decadência, da 

falta de vigor e do medo da existência? 

As forças reativas consubstanciaram toda forma de pensamento na qual a negação 

metafísica deste mundo e desta vida assumiu papel preponderante sobre os instintos mais 

sadios ligados à terra e à vida. Em última análise, para Nietzsche, formas de vingança fantasiosas 

constituídos por todos aqueles que se sentiram impotentes para reagir com atos, exigir 

satisfação daquilo experimentado como ofensa ou opressão.  

— 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 inicio a moral escrava diz Não a um “fora”, um “outro”, um 
“não-eu” — e este Não é seu ato criador. (NIETZSCHE, 2001b, p.29). 

Chegamos ao fato de que também a auto-realização, do ponto de vista 

nietzschiano, precisa passar pelo crivo da vida compreendida como vontade de poder, pois 

não podemos nos colocar fora da vida para avaliá-la (NIETZSCHE, 1985). Toda consideração 

sobre o processo pelo qual alguém se torna o que é insere-se num “olhar de ângulo situado” 

no interior da vida; numa perspectiva. 

No estudo de Ecce Homo, destacamos então cinco características do “tornar-se si 

mesmo”: as relações entre biografia e época; a idéia de vida saudável ou decadente como totalidade 

e não como particularidade; o valor da luta contra inimigos fortes para o desenvolvimento e mais-

poder; a fatalidade do devir humano como parte da fatalidade do todo; e a figura de uma vida 

“que vingou superiormente”, capaz de superar o estádio atual do homem comum. 

Mostramos de início a relevância, para Nietzsche, daquilo que ele chamou de 

casuística do egoísmo, bem como percorremos os aspectos proeminentes de sua própria casuística 

para o nosso tema —a qual ele dedicou, aliás, grande parte de Ecce Homo. Para ele, as pequenas 

coisas — como alimentação, lugar, clima, distração etc. — “são inconcebivelmente mais 

importantes do que tudo o que até agora tomou-se como importante. Nisto exatamente é 

preciso começar a reaprender.” (NIETZSCHE, 1995, p.50). Um elemento crucial, ainda, dessa 
                                                 
134 A respeito da recorrência, na obra de Nietzsche, dessa pergunta sobre quem se é em relação a todo tema 

enfrentado, fornecemos, para ilustrar, as seguintes referências: Nietzsche, 1985, p.74; 1992a, § 221; 1995, passim; 
1998, passim; 2001a, prólogo; 2001b, prólogo. 
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discussão sobre a casuística refere-se à relação entre o indivíduo com sua época e terra; suas 

raízes ali lançadas e nutridas, bem como sua frondosa copa capaz de distanciar-se e elevar-se 

muito acima desse solo. Nesse ponto, avaliamos a pertinência de Nietzsche ao seu tempo e as 

ligações com a mentalidade de seu povo, corroborando a idéia de Müller-Lauter (2005) — e não 

apenas dele — de que o vínculo de Nietzsche com sua época era muito maior do que ele admitia 

ao considerar-se extemporâneo e póstumo. Desse vínculo destacamos então um aspecto decisivo 

para a formação da própria idéia de Nietzsche sobre seu método filosófico — uma filosofia 

guerreira feita a golpes de martelo — a saber: sua partilha do ethos guerreiro que se renovava 

intenso na Alemanha de então. Essas análises preparam a discussão sobre o homem criador. 

Abordamos a segunda característica do tornar-se quem se é: a vida saudável ou 

doente como summa summarum, considerando aquele êxito vital para o qual Nietzsche cunhou a 

expressão die Wohlgeratenheit (a vida que vingou), bem como pela sua contraposição aos 

exemplos de vidas atrofiadas, que não vingaram na opinião do Filósofo. Um sintoma de 

atividade vital decadente para Nietzsche consistia no utilitarismo da cultura. Utilitarismo e 

massificação entrelaçavam-se intimamente com a formação dos Estados de Direito e com o 

movimento de democratização que ganhava força na Europa desse período. Para Nietzsche 

(1992a), entretanto, direitos iguais, abstenção de violência e exploração só “num certo sentido 

tosco” (p.170) e por curtos períodos históricos poderiam tornar-se um bom costume, mas nunca 

se tornariam, em conjunto, o princípio básico da sociedade. O motivo residia no fato de que tal 

peculiaridade constitui “vontade de negação da vida, princípio de dissolução e decadência”. 

(P.171). Em Nietzsche, a vida é vontade de poder e, como tal, é apropriação, ofensa, sujeição, 

opressão, dureza, incorporação e imposição, exploração e domínio. 

Com arrimo nessa concepção da vida, apresentamos a crítica de Nietzsche à 

domesticação do homem pelas instituições modernas, bem como caracterizamos o tipo de 

homem considerado “grande” pelo Filósofo. Ressaltamos, então, a forte relação entre o 

“homem de rapina” e a vida bem lograda, a vida que vingou. A rapinagem configura-se, no 

pensamento de Nietzsche, como o grande exemplo de um modus faciendi no qual a vontade de 

poder se realiza e se ostenta plena. O predador que rapta violentamente o que ele quer aparece 

em inúmeras passagens dos escritos de Nietzsche como exemplo de vida forte e em expansão, 

assim como o rebanho covarde e preguiçoso, que se agrega e foge em massa ao avistar o animal 

soberano, serve de metáfora para Nietzsche caracterizar os impulsos de decadência e falta de 

vigor (NIETZSCHE, 1992a; 1985; 1995; 2001b). Segue-se que, para Nietzsche, a própria 
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definição de saúde e doença não se faz pela situação particular, mas pela avaliação da vida como 

um todo vital, ou seja: sobre as escolhas feitas na saúde e na doença. Uma vida bem lograda in 

totum sempre escolhe os meios para mais-poder, mesmo quando se encontra doente, enquanto 

“um ser tipicamente mórbido não pode ficar são, menos ainda curar-se a si mesmo”. 

(NIETZSCHE, 1995, p.25). Também aqui, Nietzsche se pôs como exemplo dessa vida que 

vingou, bem constituída, tipicamente sã, apesar de sua decadência como particularidade. 

Nietzsche nos ofereceu a figura de Sócrates, por outro lado, como modelo de decadência vital, 

um monstrum in fronte et monstrum in animo, e como corrupção dos valores nobres da antiga 

Grécia; a substituição socrática do agón pela dialética, bem como a intoxicação dos costumes 

fortes pelo veneno por ele desenvolvido: a moralina — veneno vendido como remédio aos 

decadentes aristocratas gregos e que alcançou força filosófica com seu dileto discípulo Platão e 

vulgarização pelo cristianismo. 

Contra isso, Nietzsche situou uma nova perspectiva de subjetividade, afirmação do 

corpo, contraposta àquela de Sócrates e Platão, que considerava o corpo o cárcere da alma. Esta, 

definida como consciência e razão, encontrava no corpo um grande obstáculo para a 

contemplação da verdade, seu tesouro mais desejado. Nietzsche distinguiu entre eu (Ich) e si 

mesmo (Selbst), mostrando a separação entre corpo e alma como uma ilusão de crianças. A 

pequena razão egóica foi formada e é instrumento da grande razão do corpo, nosso si mesmo. 

“Alma é somente uma palavra para alguma coisa no corpo”. (NIETZSCHE, 1998, p.60). Com 

isso, Nietzsche inverteu a posição tradicional e atacou o flanco desprotegido do ideal ascético: a 

corporeidade negada. 

Se a ascese enfraquece o corpo, a disciplina guerreira o fortifica e o celebra! O valor 

da luta contra inimigos fortes para o desenvolvimento de uma vida bem lograda indica as 

relações entre auto-realização e disciplina guerreira. Retomamos, assim, a caracterização 

nietzschiana do indivíduo soberano, focalizando o pormenor de sua pungente atividade criativa 

[que é destruidora para ser criadora (NIETZSCHE, 1995)]. A distinção desses indivíduos como 

“gênios da cultura”, o que na Modernidade, para Nietzsche, se encontrava indissoluvelmente 

atado com a superação de toda forma de dogmatismo, de toda atitude antinatural que separe o 

mundo em aparente e verdadeiro e as interpretações entre verdadeiras e falsas. Esses indivíduos 

criadores estão além do Direito e do Estado. São homens raros que, no passado, gastando-se até 

o fim, deram um passo a mais na humanidade. Neles a humanidade encontrou sua 

extremidade, seu ápice e futuro. Os grandes exemplos dados por Nietzsche de tais 
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personalidades superiores foram Júlio César, César Bórgia e Napoleão Bonaparte. Mostramos 

como Nietzsche, nesses exemplos, repôs a questão da casuística do egoísmo, do grande egoísmo 

que cuida, cultiva e ama a si mesmo e assim se abre à aventura da realização desses grandes 

indivíduos. 

Tal egoísmo evitará ou inverterá o caminho ascético pela dedicação a uma 

disciplina guerreira, única eficaz quando se reconhece que entre as oposições não se estabelece 

um regime de equilibração e harmonia, mas sim uma eterna guerra por domínio, superação e 

hierarquia. Um treino guerreiro, duro e festivo concomitantemente, estimula o homem para 

mais-poder, para superar desafios, prepara-o para o combate e o fortalece. Enfrentar inimigos 

fortes constitui o desejo íntimo de seu coração, pois “todo crescimento se revela na procura de 

um poderoso adversário”. (NIETZSCHE, 1995, p.32). A ascese enfraquece, debilita, torna 

impotente, nega o corpo. É preciso aprender da escola militar da vida: “o que não nos mata, 

nos torna mais fortes”. (NIETZSCHE, 1985, p.14; 1995, p.25). A disciplina guerreira forma 

também o filósofo do futuro. Torna-o capaz de pensar até o fim aquilo que o distingue. Só esse 

filósofo guerreiro poderá enfrentar a “mentira de milênios de história” e “tresvalorar todos os 

valores”. Esse homem, capaz dessa tarefa, consiste numa vida que vingou superiormente. Um 

homem raro que, em si mesmo, ultrapassou os homens, um super-homem apto para afirmar o 

abissal pensamento do eterno retorno do mesmo e amar suas conseqüências. 

A consideração do “homem de rapina” como bem logrado vitalmente levou 

Nietzsche a uma apreciação diferente da história dos costumes, a valorizar um outro ethos que 

não aquele tornado hegemônico pela mentira da tradição moral platônico-cristã; outra moral 

que, como entre os antigos romanos, considerava bom o homem guerreiro (NIETZSCHE, 

2001b). Dessa outra perspectiva, a escravidão do mais fraco não pode ser considerada um 

contra argumento. Se existem senhores, existem servos. A servidão é inocente, assim como o 

domínio, também a violência. Não é atribuível culpa à ação violenta nem à exploração, pois 

isto pertence à vida (NIETZSCHE, 1992a). Na história o jogo das vontades fracas e fortes 

pode conduzir a configurações diferentes de servidão. Não ocorrerá, porém, sua eliminação. 

Abster-se de ofensa, violência, exploração mútua, equiparar sua vontade à do 
outro: num certo sentido tosco isso pode tornar-se um bom costume entre os 
indivíduos, quando houver condições para isso (a saber, sua efetiva 
semelhança em quantidades de força e medidas de valor, e o fato de 
pertencerem a um corpo). Mas tão logo se quisesse levar adiante esse princípio, 
tomando-o possivelmente como princípio básico da sociedade, ele prontamente se 
revelaria como aquilo que é: vontade de negação da vida, princípio de 
dissolução e decadência. [...] A “exploração” não é própria de uma sociedade 
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corrompida, ou imperfeita e primitiva: faz parte da essência do que vive, como 
função orgânica básica, é uma conseqüência da própria vontade de poder, que 
é precisamente vontade de vida. (NIETZSCHE, 1992a, p.170-171). 

Passamos com isso à concepção de Nietzsche sobre a fatalidade do devir humano, 

bem como daquela figura de superior vitalidade: o super-homem. Para isso, enfrentamos a relação 

entre o autoconhecimento e a auto-realização de acordo com Nietzsche. Mostramos como o 

Filósofo critica a compreensão estabelecida pela tradição, desde Sócrates, que afirma ser a alma a 

essência do homem e, por sua vez, definiu esta alma como consciência e razão. Para Sócrates, uma 

vez estabelecido o que é o homem, poder-se-ia traçar um projeto racional para o aperfeiçoamento 

do homem naquilo que ele é. Esse projeto vincular-se-ia, portanto, à práxis humana. Ele procura 

estabelecer um tu deves válido universalmente. Quanto mais o homem conhece-se a si mesmo 

como alma racional e consciente, mais ele se dirige à prática do bem. Este é o fim de toda 

virtude.135 Para Nietzsche, ocorreu ali dupla inversão. Primeiro, a idéia de que a auto-realização 

depende de um projeto estabelecido com base no conhecimento objetivo do que é o homem. 

“Que alguém se torne o que é pressupõe que não suspeite sequer remotamente o que é.” 

(NIETZSCHE, 1995, p.48). Nietzsche procura mostrar que o autoconhecimento só se faz muito 

depois. O processo de constituição cresce com origem na profundeza desconhecida do si mesmo, 

da corporeidade. O eu só muito tempo depois, e não necessariamente, pode vir a conhecer a 

totalidade humana que se formou sob a “suprema tutela do instinto”. (NIETZSCHE, 1995, p.49). 

A segunda inversão consiste na tentativa de estabelecer uma moral universal, um tu deves 

endereçado a todos os homens. Diante da “riqueza encantadora de tipos, a exuberância de um 

pródigo jogo e mudança de formas” (NIETZSCHE, 1985, p.42), a idéia de um “tu deves” válido 

para todos soava, para Nietzsche, no mínimo uma pretensão, mas também um fraco egoísmo que 

intenta transformar o próprio juízo em lei universal (2001a). 

O homem é, entretanto, resultante de um imponderável fluxo de causas, condições 

e acasos. Ele não pode ser diferente e, por conseguinte, não pode ser responsabilizado por nada. 

Ele faz parte do todo e a fatalidade do seu ser não pode ser dissociada da fatalidade de todas as 

coisas. “Na vida real há apenas vontades fortes e fracas”. (NIETZSCHE, 1992a, p.27). Um jogo 

de forças determinante no qual se experimentam sentimentos de poder, superação e domínio: 

só isto pode ser chamado liberdade para Nietzsche. Não podemos ir além desse sentimento de 

domínio sem criar um além imaginário. 

                                                 
135 Cf. nossa discussão no capítulo 5 seção 5.1 desta dissertação. 
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O super-homem consiste, então, nesse espécime sublime; numa vontade de poder 

encarnada. E o super-homem cujo devir aparece representado dramaticamente em Zaratustra é 

“um tipo que vingou superiormente, em oposição a homens ‘modernos’, a homens ‘bons’, a 

cristãos e outros niilistas”. (NIETZSCHE, 1995, p.54). Para Nietzsche, esse tipo superior é 

capaz, na contemporaneidade, de superar o niilismo ao qual conduziu todo o projeto metafísico 

e também moral da tradição. E ele faz isso ao afirmar de modo radical a existência tal como é: 

fatídica, sem sentido transcendente ou finalidade. Ao afirmar o eterno retorno do mesmo e realizar 

existencialmente esse pensamento amando o seu destino, desejando esta vida, com todos os 

seus acontecimentos, cada dor e cada prazer, tudo na mesma ordem e seqüência, não só uma 

vez mais, e sim infinitamente. Para o Filósofo do martelo, isso seria a máxima afirmação da 

existência e grandeza do homem até ali. 

Existem estádios de realização, entretanto, para Nietzsche: os “homens ordinários” 

(“o grande número que existe para o serviço e para a utilidade geral, e que apenas assim têm direito 

a existir” [NIETZSCHE, 1992a, p.64]); o proprium do feminino; a vida que vingou e aquela que 

vingou superiormente. A massa malsucedida, cujo direito à existência vincula-se à servidão, a 

maioria doente, como Nietzsche a concebeu (2001b), ameaça os sadios com a contaminação.  

Os doentios são o grande perigo do homem: não os maus, não os “animais de 
rapina”. Aqueles já de início desgraçados, vencidos, destroçados — são eles, são 
os mais fracos, os que mais corroem a vida entre os homens, os que mais 
perigosamente envenenam e questionam a nossa confiança na vida, no 
homem, em nós. (NIETZSCHE, 2001b, p.112). 

Nietzsche considera que essa maioria doentia monopolizou a virtude e, por meio da 

mentira contra a vida e o rancor contra os bem logrados e vitoriosos, tornou hegemônica essa 

perspectiva caluniosa da vida e do mundo; e disso os sadios precisam ser protegidos. 

Que os doentes não tornem os sadios doentes — isso seria o debilitamento — 
deveria ser o ponto de vista supremo da terra — mas isto requer, acima de 
tudo, que os sadios permaneçam apartados dos doentes, guardados inclusive da 
vista dos doentes, para que não se confundam com os doentes. (NIETZSCHE, 
2001b, p.114). 

Essa preocupação profilática de Nietzsche ganha ares cada vez mais sombrios em sua 

obra. No Ecce Homo, assim se expressou sobre o assunto: 

Lancemos um olhar um século adiante, suponhamos que meu atentado 
contra dois milênios de antinatureza e violação do homem tenha êxito. 
Aquele novo partido da vida, que toma em mãos a maior das tarefas, o cultivo 
superior da humanidade, incluindo a destruição implacável de todos os 
degenerados e parasitários, tornará novamente possível aquela vida em demasia 
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sobre a Terra, da qual a condição dionisíaca novamente surgirá. 
(NIETZSCHE, 1995, p.64-65)136. 

Consideramos que quem quiser enfrentar seriamente o problema da vida como 

vontade de poder em Nietzsche não poderá se furtar das conseqüências mais radicais de sua 

concepção: a exploração, a violência e a opressão como inerentes à vida. O abuso do homem 

pelo homem, incluindo a segregação e o extermínio quando necessários! Quando Nietzsche 

concluiu o seu Zaratustra, confidenciou seu espanto numa missiva ao amigo Overbeck: “Minha 

vida agora consiste no desejo de que em tudo as coisas fossem diferentes do que eu as entendo; 

e que alguém tornasse minhas ‘verdades’ inacreditáveis para mim.” (SAFRANSKI, 2001, p.246). 

Não é possível mascarar tais reflexões de Nietzsche. E é preciso ver se essas conseqüências não 

fluem inevitavelmente de suas concepções básicas. Sua intuição da vida como vontade de poder 

parece muito questionável, também sua avaliação de que a condição doentia é normal para a 

maioria da humanidade (NIETZSCHE, 2001b). Do mesmo modo, a tentativa de se fazer do 

pensamento de Nietzsche um pensamento subversivo a serviço das lutas emancipatórias dos 

grupos oprimidos soa-nos incoerente. Concordamos com a afirmação de Müller-Lauter (2005) 

de que apenas com a abdicação das concepções fundamentais do pensamento nietzschiano se poderia 

fazer tal uso. Além disso, a interpretação de Nietzsche como um “profeta do nazismo” precisa 

melhor ponderação137. As concepções de Nietzsche dificilmente se coordenariam diretamente 

com o projeto de Estado totalitário do nacional-socialismo. O Estado totalitário seria 

prontamente rejeitado por ele como degeneração insuportável de tudo o que é nobre. 

Despreocupar-se, contudo, como o faz Deleuze138, do mau uso do pensamento nietzschiano pelo 

fascismo com a confortável desculpa de que ali Nietzsche foi “completamente deformado” e que 

a mesma desfiguração provavelmente ocorrerá com jovens fascistas no futuro, consiste em 

fechar os olhos para um problema muito mais nuançado. Nietzsche certamente rejeitaria o III 

Reich. Suas idéias compartilham, entretanto, do mesmo ethos guerreiro característico da 

formação dos modos de comportamento alemães que culminaram no nazismo. E essa ligação 

indireta necessita consideração pelos pesquisadores e intérpretes de seu pensamento. 

                                                 
136 Essas “fantasias de extermínio”, como Safranski (2001, p.246s) as chamou, tornaram-se mais freqüentes desde 

Genealogia da Moral. Em O Anticristo, Nietzsche assim se expressa: “Os fracos e malogrados devem perecer: 
primeiro princípio de nosso amor aos homens. E deve-se ajudá-los nisso.” (NIETZSCHE, 2007, p.11). 

137 Essa interpretação tornou-se dominante entre os marxistas, principalmente com a compreensão dada por Georg 
Lukács em seu livro A Destruição da Razão. Cf. Müller-Lauter (2005) e Reale; Antiseri, 2005b. 

138 Ver com pertinência a discussão de Müller-Lauter, 2005, p.73. 
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Nietzsche ganhou mérito imorredouro ao propor questões geniais no cenário da 

Filosofia contemporânea, como a necessidade de avaliação dos valores morais tradicionais e a 

tentativa de crítica radical à Metafísica. Importa, principalmente, seu diagnóstico do niilismo, 

do vazio existencial resultante de uma experiência de “morte de Deus”, da destruição de todos 

os ideais da tradição. Destaca-se, igualmente, sua valorização do indivíduo bem realizado como 

contrapeso vital à massificação e ao nivelamento do homem contemporâneo. Niilismo e 

massificação ameaçam tragar o homem num mesquinho mar hedonista, limitado e indiferente, 

em sua vontade de nada, diante de todo esforço de criação e cultivo cultural. 
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