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Resumo 

 

 Nesta pesquisa, o objeto de estudo é o conceito de vida na filosofia de Friedrich 

Nietzsche. Temos como hipótese interpretativa que a obra nietzscheana pode ser concebida 

como uma filosofia sobre a vida, sendo que um sutil e valioso eixo nevrálgico disso se mostra 

em questionamentos sobre o sentido do sofrimento e da finitude. Na primeira parte da 

pesquisa, delimitamos o estudo na interpretação nietzscheana da tragédia grega em seus 

escritos de juventude. Isso, com vistas à compreensão da sabedoria trágica como sabedoria de 

vida, e da construção e caracterização do trágico por Nietzsche como uma forma privilegiada 

de se referir à vida, tendo a arte como paradigma. Na segunda e última fase da pesquisa, nos 

voltamos para a filosofia de maturidade em seus conceitos de vontade de poder, eterno retorno 

e amor fati. Estes são analisados como uma construção conceitual sobre a vida que tanto 

continuam sensíveis à questão do sofrimento e da morte quanto podem ser interpretados como 

um filosofar a respeito do caráter trágico da vida.   

 

Palavras-chave: vida, sofrimento, finitude. 
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Abstract 

 

 In this research, the object of study is the concept of life on Friedrich Nietzsche‘s 

philosophy. Our interpretative hypothesis is that the Nietzsche‘s work can be understood as a 

philosophy about life, being that a subtle and valuable neuralgic axis of it shows itself in 

questionings about the meaning of suffering and finitude. In the first part of the research, we 

restricted the study of Nietzsche‘s interpretation of the greek tragedy in the writing of his 

youth. Besides that, we approached the view of the tragic wisdom as a wisdom about life, and 

the construction and characterization of the tragic by Nietzsche as a privileged way of relating 

of life, with art as a paradigm. In the second and last part of the research, we get back to the 

philosophy of maturity in its concepts of wil to Power, eternal recurrence and amor fati (love 

of fate). These are analyzed as a conceptual construction about life that remain either sensitive 

to the issue of suffering and death or can be interpreted as a way to philosophize about the 

tragic character of life. 

 

Key-words: life, suffering, finitude.   
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Introdução 

 

 A filosofia nietzscheana permite vários tipos de leitura. Com certeza, uma das que 

demonstra sua envergadura filosófica é a que toma como fio condutor de análise o tratamento 

que Nietzsche dá ao conceito de vida. E é isso que pretendemos fazer nesta dissertação. Como 

escreve Eugen Fink: ―Nietzsche deu à palavra ‗vida‘ a sonoridade do ouro; fundou a ‗filosofia 

da vida‘‖ (1983, p. 9). No presente trabalho, o conceito de vida é analisado tendo como norte 

o fato de Nietzsche não escrever de maneira sistematizada sobre a vida, mas sim de uma 

forma deslocada, com certas nuances (Cf. VIESENTEINER, 2012, p. 350 [nota 32]). 

 A construção filosófica de Nietzsche sobre a vida está intimamente ligada ao 

sofrimento e à morte. Por isso, Oswaldo Giacóia Júnior diz: ―Penso poder afirmar que 

precisamente a questão do sentido do sofrimento, da finitude e da morte constitui um dos mais 

preciosos e sutis ‗fios de Ariadne‘
2
 que nos podem conduzir pelos labirintos deste pensamento 

dionisíaco.‖
 
(1997, p. 181). Com isso em vista, observando os deslocamentos operados por 

Nietzsche em torno do conceito de vida, esta pesquisa se direciona sobre dois momentos 

específicos da obra nietzscheana: o primeiro e o terceiro Nietzsche.
3
 No primeiro, a vida, o 

sofrimento e a finitude são estudados pela perspectiva do trágico, da sabedoria e da obra de 

arte trágica. No terceiro, entra em cena os conceitos de vontade de poder, eterno retorno e 

amor fati. O período intermediário não faz parte do escopo teórico abordado nesta pesquisa 

por questões necessárias de delimitação, haja vista ser impossível estudar a obra completa de 

Nietzsche, com o tema proposto, em um curto espaço temporal.      

 No capítulo primeiro o escopo teórico se delimita na metafísica de artista. A especial 

atenção que Nietzsche dá aos gregos está, para nós, amalgamada à concepção da vida como 

um acontecimento trágico. Nesse sentido, Nietzsche se pergunta: a ―mais bela, a mais 

invejada espécie de gente até agora, a que mais seduziu para o viver, os gregos — como? 

Precisamente eles tiveram necessidade da tragédia? Mais ainda — da arte? Para que — a arte 

grega?‖ (GT/NT, Tentativa de autocrítica §1, p.11). A essas questões do prefácio crítico de 1886 

a O Nascimento da Tragédia, se seguem outras interrogações a respeito de uma inquietante 

                                                           
2
 Novelo que Ariadne, filha do rei Minos, entrega ao herói ateniense Teseu, para que este seja capaz de se guiar 

pelo intrincado Labirinto de Cnossos, o qual era habitado pelo minotauro que deveria ser morto pelo herói 

(BRANDÃO, 2011, vol. III, p. 172-174).   
3
 Adotaremos como recurso metodológico o sistema de periodização da obra de Nietzsche em três fases. O 

primeiro período, a ―metafísica de artista‖, vai de 1870 a 1876, é também chamado por alguns estudiosos de o 

―jovem Nietzsche‖; o segundo, abrangendo os escritos de 1876 a 1882 é denominado de ―Nietzsche 

intermediário‖; e o terceiro, compreendido pelos anos de 1882 a 1888, foi batizado de o ―Nietzsche maduro‖. 
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ligação, entre os helenos, da arte trágica com o valor que atribuem à existência, de uma 

superabundância de vida, ligada ao sofrimento e ao pessimismo.  

 Os conceitos de vida, arte e tragédia estão demasiado próximos no texto 

nietzscheano, o que não é algo fortuito, porém, um reflexo do quão tênue, são as fronteiras 

entre eles na visão, por parte de Nietzsche, do inquietante caso grego: uma particular 

sensibilidade para o sofrimento e o pessimismo de uma cultura popular; a glorificação da 

beleza na arte apolínea; a transfiguração e afirmação da vida, com suas vicissitudes, na 

tragédia ática; uma cultura em que é possível, segundo Nietzsche, reconhecer uma habilidade 

natural, não calculada, de, por meio da arte, relacionar ímpetos contrapostos da natureza, 

como brilho e escuridão, forma e desmedida, postando-se, com isso, de maneira abundante, 

sem negar à consciência o que há de terrível na vida.  

 No primeiro tópico examinamos os elementos estéticos da tragédia ática como forma 

privilegiada por Nietzsche para o estudo do trágico. Naquela, o apolíneo e o dionisíaco, 

enquanto impulsos artísticos da natureza, se entrelaçam e formam o drama trágico, onde o 

primeiro transfigura o segundo. Há uma conjunção de duas maneiras distintas de expressão 

artística: o poder plástico apolíneo se ocupa com a cena e a palavra; a desmedida dionisíaca, 

com o coro e a música; ambos se harmonizam na proporção do equilíbrio entre a figuração 

apolínea e a intensidade musical dionisíaca, onde a forma é configurada como um 

desdobramento a partir do elemento musical. O modo como esses elementos estéticos se 

relacionam vincula-se diretamente ao trágico, eles estão intimamente unidos ao conteúdo da 

tragédia ática, pois como uma forma espelhada da vida, segundo a visão de Nietzsche sobre os 

helenos, esses impulsos se dão na arte trágica como transfiguração de si mesmos enquanto 

physis.      

 Da análise da tragédia ática a partir de seus elementos estéticos, conclui-se que ela é 

uma arte dramática transfiguradora do dionisíaco, que nele está o fundamento do trágico. Em 

vista disso, o dionisíaco é colocado em questão nos dois tópicos seguintes.   

 O segundo tópico se detém inicialmente na interpretação do impulso dionisíaco puro, 

bárbaro, oriundo de um movimento religioso asiático, em contraposição ao impulso apolíneo, 

presente fortemente na cultura helênica. A partir disso, intenta-se discernir alguns dos 

elementos dionisíacos da tragédia justamente correlacionando o dionisíaco puro, enquanto 

descarga de forças naturais, telúricas, com a estética trágica. Ou seja, o que permanece do 

dionisismo, enquanto movimento religioso, no dionisíaco da tragédia ática, que, no caso, é o 

trágico da vida transfigurado em arte. O que se entende como a afirmação e visão da vida 

enquanto um intenso e eterno vir-a-ser, no qual criação e dilaceramento se dão em um mesmo 
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processo; e, outrossim, no reconhecimento do homem como parte da natureza, dotado do 

mesmo caráter dela, e não como um ente distinto e superior aos demais.    

 No terceiro tópico, é realizado um procedimento de análise análogo ao exposto 

acima. Todavia, o dionisíaco é agora investigado como algo presente na cultura popular 

helênica que se mostra em uma visão pessimista de mundo. Tal visão é absorvida na tragédia 

e nela se desdobra em uma representação sublime. O pessimismo é com isso superado e 

transfigurado. O contato com o que há de terrível na existência, propagado pela cultura 

popular grega, é dessa forma acompanhado pela representação sublime, sendo esta uma 

sujeição artística do horrível da vida pela tragédia; com isso, se conclui que os helenos não 

foram pessimistas, que na mesma proporção de seu sofrimento e sensibilidade aos aspectos 

nefastos da vida, eles se permitiram a sujeição sublime e trágica como afirmação artística da 

vida.   

 O argumento de que a vida pode ser tomada como um acontecimento trágico é, 

assim, tratado nos três tópicos de maneira complementar e recíproca. Em cada um subjaz esse 

argumento e ao mesmo tempo chega-se a ele na conclusão, seja por meio de uma análise da 

forma como os elementos estéticos da tragédia se relacionam, seja por meio do estudo do 

conteúdo dessa obra artística, ou ainda na junção dessas duas maneiras de tratar com o 

trágico. O que se tem sempre em vista é, fundamentado na interpretação de Nietzsche, ter o 

trágico como uma perspectiva privilegiada sobre a vida, haja vista ser ele ―o traço helênico de 

superação artística do abismo do pessimismo‖ ao transfigurar o sofrimento na tragédia ática 

por meio do rigoroso equilíbrio entre os impulsos apolíneo e dionisíaco (LOPES, 2006, p. 17).  

 No capítulo segundo, nos delimitamos na obra de maturidade de Nietzsche. Nesta, 

destacamos os conceitos de vontade de poder, eterno retorno e amor fati. A filosofia desse 

período, com esses conceitos, não deixa de ter em seu horizonte a dor e o ocaso, nem deixa de 

se ater ao trágico. No entanto, não mais como metafísica de artista, mas como filosofia do 

trágico, a vida é analisada por uma perspectiva filosófica que guarda algumas semelhanças e 

diferenças em comparação com o desenvolvimento dado no primeiro capítulo, mas que, 

inobstante, não as tornam dissonantes.  

 No primeiro tópico do capítulo 2, a totalidade da efetividade é interpretada como 

vontade de poder. Tanto o mundo quanto o homem, nessa perspectiva, são vontades de poder. 

Com o objetivo de entender essa forma de se referir ao mundo e à vida, torna-se 

imprescindível uma análise sobre a teoria das forças e a caracterização da vontade de poder 

como um afeto de comando presente em cada força. A partir disso chega-se à interpretação da 
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efetividade como um vir-a-ser agonístico e ininterrupto de forças sempre em busca por um 

algo a mais de poder.  

 No segundo tópico do mesmo capítulo, a doutrina do eterno retorno é pensada pelo 

prisma da existência humana. O objetivo dessa análise não é de buscar fundamentação 

científica para o eterno retorno, nem de se delimitar em um estrito imperativo ético para a 

ação humana, mas de investigar o que seria a relação do homem com o mundo em um cosmo 

onde o decurso do tempo/devir fosse cíclico, fazendo com que tudo se repita tal qual uma vez 

se deu. Nesse ínterim, o conceito de amor fati, amor ao destino, faz coro à concepção do 

homem apenas como parte do jogo do vir-a-ser, constituído da mesma natureza do devir e 

incapaz de se impor com solipsismo, como um sujeito, à torrente de forças do mundo. O amor 

fati é a partir disso entendido como uma maneira consonante e vivaz do homem se relacionar 

com o mundo.   

 Por último, o terceiro tópico do segundo capítulo se detém brevemente no conceito 

de trágico na fase de maturidade de Nietzsche. Tomando-o como pedra de toque, se 

estabelece uma relação com o trágico do jovem Nietzsche, com a teoria da vontade de poder e 

com a doutrina do eterno retorno. Por meio dessa relação, se percebe uma harmonia entre os 

textos iniciais e finais no que diz respeito à vida tomada como um acontecimento trágico.  

 Faz-se necessário aventar que harmonia não significa identidade. Ao abandonar a 

metafísica de artista, Nietzsche não abandona sua filosofia de juventude como um todo. Há 

alguns aspectos que continuam no âmbito da preocupação filosófica sobre a vida, enquanto 

outros não. E o que há de distinto, a nosso ver, não destitui a vida de um lócus central na 

filosofia nietzscheana, nem impede um tratamento próximo de dois períodos filosóficos 

afastados.   

 Desta feita, argumentamos que os primeiros e os últimos escritos de Nietzsche estão 

interligados pelo conceito de vida. Pois, a despeito das mudanças conceituais operadas ao 

longo dessa filosofia, a vida continua como um devir, como um jogo de criação e destruição, 

como algo em que o homem é apenas parte, e não sujeito.   

 

 

 

 

 

 

 



 
 16 

 

Capítulo I – A Tragédia e o Trágico da Vida 

 

1.1 A estética trágica e a transfiguração do dionisíaco 

 

―O encantamento é o pressuposto de toda arte dramática‖ 

(GT/NT §8, p. 57). 

 

 Na cultura grega, Nietzsche encontra mais do que fontes de ilustrações para seu 

pensamento. Esse filósofo insere-se em uma herança intelectual que, primeiro, vê na imitação 

dos gregos uma possibilidade de construção de uma cultura destacada e, segundo, estuda o 

desenvolvimento da tragédia ática e a existência ou não de um gênero trágico.
4
 Com isso, ele 

constrói uma filosofia que toma essa obra de arte como uma possibilidade de consideração de 

mundo, como um modo de pensar, representar e avaliar a vida.  

 O que percebemos como fundamental no estudo nietzscheano da tragédia ática não é 

sua veracidade histórico-científica, já que a ―cientificidade ou não-cientificidade de O 

Nascimento da Tragédia, no que diz respeito à ciência da época, não parece ter sido realmente 

uma grande preocupação de Nietzsche‖ (MACEDO, 2006, p. 125), mas sobretudo a 

interpretação, a construção e a caracterização do espírito trágico, da natureza do trágico. 

―Nietzsche não está interessado em fornecer um relato exaustivo da casualidade da tragédia 

grega, mas em localizar sua essência‖ (SILK e STERN, 1983, p. 262), ou seja, o trágico. É a 

estética erigida a paradigma de interpretação da existência. Nesse sentido, Jean Lefranc 

assevera que Nietzsche, em ―suas numerosas leituras científicas, [...] não buscava [...] uma 

confirmação direta de suas teses filosóficas, mas ‗fatos‘ a interpretar e a reinterpretar segundo 

o que o sábio quis ver.‖ (2003, p. 110). Talvez sejam esses alguns motivos que o levaram a 

intitular-se como filósofo do trágico, e não como um filólogo clássico.          

 Nesta primeira parte do texto, delimitaremos a investigação nos elementos 

constitutivos da tragédia no jovem Nietzsche. O surgimento dessa obra de arte, segundo a 

leitura desse filósofo, da união de dois impulsos [Triebe]
5
 artísticos da natureza, o apolíneo e 

                                                           
4
 Delimitando-se na modernidade, o jovem Nietzsche faz parte de um movimento cultural alemão que, propondo 

construir uma cultura destacada, tem como referência a Grécia. Nesse movimento inserem-se pensadores como 

Schiller, Schelling, Hegel, Hölderlin e Schopenhauer (Cf. MACHADO, 2006). Posteriormente Nietzsche se 

distancia desse movimento, o que fica claro, por exemplo, em sua Tentativa de Autocrítica, acrescentada como 

prefácio à O Nascimento da Tragédia  ̧ onde ele critica seu romantismo e ingenuidade juvenis ao crer no 

germanismo corrente à época (Cf. GT/NT, Tentativa de autocrítica §1-§7, p. 11-21).  
5
 Trieb é uma palavra de uso corrente no alemão, a qual é normalmente traduzida por impulso ou instinto. No 

entanto, devido à riqueza semântica desse termo, alguns estudiosos também costumam optar, quando possível, a 

vernáculos como pulsão ou ímpeto. Jacó Guinsburg e Paulo C. de Souza, por exemplo, preferem a tradução de 

Trieb por impulso (Cf.GT/NT, p. 144 [nota 16]; Cf. JGB/BM, p. 195-199 [nota 21]); Scarlett Marton, por sua 
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o dionisíaco, é uma construção artística sobre o caráter trágico da vida. Do estudo que o autor 

de O Nascimento da Tragédia faz desses impulsos, se faz sua concepção acerca do trágico. A 

disposição dos elementos estéticos da tragédia ática, longe de ser um mero instrumento para 

fins quaisquer, transparece o aspecto trágico dessa obra de arte e da vida. Forma e conteúdo 

de maneira alguma se opõem, ou possuem estatutos díspares, mas se inter-relacionam 

configurando um ambiente artístico fecundo e singular.   

 Então voltemos os olhos para o que Nietzsche escreve sobre isso. ―Os gregos, que 

nos seus deuses expressam e ao mesmo tempo calam a doutrina secreta de sua visão de 

mundo‖ (DW/VD §1, p. 5), elegeram para suas artes dois deuses: Apolo e Dioniso. O 

primeiro está associado às artes figurativas, plásticas, dotadas de medida, tais como a pintura 

e a escultura. Já o segundo refere-se à arte não figurada e desprovida de medida, ou seja, a 

música. Dessa forma, aos olhos de Nietzsche, os helenos construíram artes distintas porque 

foram mobilizados por dois tipos de impulsos da natureza. Enquanto o apolíneo representa o 

poder plasmador, a tendência ética dotada de medida e configuradora do indivíduo; o 

dionisíaco constitui-se no intenso e incerto jogo de forças da natureza (GT/NT §1-§4, p. 24-

39).
6
 

 É interessante notar que, para Nietzsche, o apolíneo e o dionisíaco representam 

poderes artísticos da natureza, os quais não dependem do homem para se efetivarem enquanto 

tais. Nesse âmbito, é a própria physis que exerce seus impulsos artísticos, sendo que o homem 

não é mais do que uma criação dela, capaz de imitá-la e transfigurá-la na capacidade artística 

de criação. O universo artístico do impulso apolíneo é o do poder plástico, capaz de criar e dar 

forma, de por meio da medida forjar aparências. Já no dionisíaco, o universo artístico que se 

expressa é o da intensidade, da fecundidade, da desmesura, do jogo construtivo e destrutivo da 

vida. Que no ser humano esses impulsos apareçam como realidade onírica sob influência 

apolínea, ou como embriaguez sob influência dionisíaca, não se segue em um domínio 

exclusivo deles por parte do homem, pois aqui é a natureza que dispõe do ser humano em 

criações artísticas.    

                                                                                                                                                                                     
vez, utiliza pulsão (Cf. MARTON, 2010, p. 144; 1990, p. 56). Rubens Rodrigues Torres Filho, em sua tradução à 

coleção Os Pensadores, opta por impulso. Em O Nascimento da Tragédia, Nietzsche liga ao termo Trieb, outros 

dois com carga semântica semelhante, de caráter ativo e dinâmico, quais sejam: Macht [poder, potência] e Kraft 

[força]. Assim, analisa-se os impulsos [Triebe] dionisíaco e apolíneo, enquanto poderes artísticos [als 

künstlerische Mächte] que expressam suas forças [Kräften] simbólicas na música e nas artes plásticas, 

respectivamente (Cf. KSA I, GT/NT §2, p. 30-34). Como veremos no tópico 2.1, esses três vocábulos farão parte 

do horizonte conceitual abrangido pela teoria da vontade de poder [Wille zur Macht].   
6
  Tanto o poder apolíneo de configurar forma quanto a intensidade e dinamismo do impulso dionisíaco serão 

características atribuídas por Nietzsche à vontade de poder, como veremos no tópico 2.1 deste texto.    
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 Esses dois universos artísticos se encontram em contraposição, assim como a 

dualidade dos sexos. Ao apolíneo pertence o reino do sonho, enquanto ao dionisíaco, a 

embriaguez. Na realidade onírica a arte por primazia é a da bela aparência, do indivíduo que 

contempla e cria belas formas. Mobilizados pelo ímpeto apolíneo, os helenos embelezaram a 

vida com imagens luminosas e bem configuradas. Entre o que há de horrível, de terrível 

sofrimento, e o homem, foram interpostas imagens de beleza, de glória sobre a vida. Como 

um véu entre o homem e o mundo, a configuração e contemplação da bela aparência estimula 

à vida, do mesmo modo como o sono e o sonho renovam o indivíduo (GT/NT §1, p. 26). 

Segundo Nietzsche, o povo grego sofreu os horrores que a história dos povos e a crueldade da 

natureza trazem; com intensa sensibilidade para a dor, os helenos olharam no cerne desse 

aspecto terrível da existência, e, ao não se absterem da vida, a natureza se mostrou neles 

enquanto um ímpeto artístico que favorece o estar aí no mundo (GT/NT §7, p. 52). O herói na 

epopéia, por exemplo, é uma imagem de beleza e glória, é uma aparência de valoração 

benfazeja da vida.
7
 A fulguração apolínea de belas aparências constitui-se assim em um 

remédio, em uma maneira de lidar com a vida. Não no sentido de que a vida padeça de 

alguma doença e por isso precise ser curada, ou mesmo que haja males a serem evitados, mas 

que o impulso apolíneo da natureza, enquanto mobilizador de arte por meio do homem, é um 

ímpeto da vida a favor da própria vida.  

 Impulsionado pela força dionisíaca, sob o frêmito da embriaguez, o homem é 

conduzido por um poderoso sentimento místico de unidade e esquecimento de si (GT/NT §2, 

p. 29), com os quais torna-lhe possível maximizar suas capacidades simbólicas em seu 

próprio corpo. Enquanto na criação apolínea, o objeto artístico é configurado como imagens 

que se posicionam à vista do artista, sendo que este mantém contato com sua arte enquanto a 

observa, a contempla; na fecundidade embriagada, a criação do símbolo artístico ocorre no 

próprio artista, este a vivencia no corpo. É certo que pelo impulso apolíneo, enquanto criação 

onírica, a imagem é criada em sonho, e, portanto, dentro do corpo do homem; no entanto, 

mesmo sendo uma imagem interior, o principal ainda se mantém: o artista continua se 

relacionando com o objeto artístico pela contemplação, ou seja, mesmo que a criação seja no 

interior do corpo, este se posiciona em relação à arte como sujeito em relação ao objeto. Ao 

contrário, no êxtase dionisíaco o homem é tomado por essa força, é arrebatado por ela. Não há 

que se falar em sujeito, a não ser que se entenda o próprio ímpeto dionisíaco como sujeito 

artístico. Logo, nesse estado de êxtase, o homem torna-se obra de arte enquanto baila ao som 

                                                           
7
 O herói como configuração apolínea de beleza, é um assunto que será tratado nos dois próximos tópicos.    
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impudente de flautas e tambores regidos por Dioniso, seu corpo torna-se símbolo artístico, 

afirma Nietzsche.  

 

Mantinha-se cautelosamente à distância aquele preciso elemento que, não sendo 

apolíneo, constitui o caráter da música dionisíaca e, portanto, da música em geral: a 

comovedora violência do som, a torrente unitária da melodia e o mundo 

absolutamente incomparável da harmonia. No ditirambo o homem é incitado à 

máxima intensificação de todas as suas capacidades simbólicas (GT/NT §2, p. 31-

32).    

 

 Seja no gesto, na dança, no grito estridente das bacantes, a música e o movimento 

característicos do impulso dionisíaco falam como um impulso natural que dispõe do ser 

humano em ímpetos criativos desprovidos de medida e comedimento, como forças da 

natureza em puro ato. Ao contrário disso, no templo de Apolo, em Delfos, encontram-se as 

inscrições ―‗Conhece-te a ti mesmo‘ e ‗Nada em demasia‘‖ (GT/NT §4, p. 37). A medida, 

característica do impulso apolíneo, liga-se diretamente a essas inscrições, pois, para se 

determinar a desmesura do próprio indivíduo é preciso que ele exercite o autoconhecimento e 

a noção ética da boa medida.  

 Com a ideia de boa medida, o belo novamente entra em cena, acompanhado do 

instinto natural da visão. Este, como força artística, relaciona-se ao prazer do ver, formar, 

correlacionar imagens. Com esse reino artístico do espelhamento da beleza, da aparência na 

aparência, um dos monumentos apolíneos de vitória é Homero; com ele, imagens e palavras 

entoaram belos hinos de louvor à vida (GT/NT §3, p. 34-35). E assim, a palavra entra na arte 

apolínea de uma arquitetura do belo.      

 O apolíneo e o dionisíaco, enquanto impulsos artísticos distintos, no meio helênico, 

apareceram reconciliados, e conjugados eles se tornaram aptos ao parto da tragédia. A 

fecundidade artística que antes era vivenciada na contraposição existente entre esses 

impulsos, passa a ser garantida pela união em uma obra de arte que é tanto apolínea quanto 

dionisíaca.  

 O modo como Nietzsche apresenta o surgimento da tragédia ática a partir da união de 

dois impulsos artísticos contrapostos, onde dessa união surge uma obra de arte que não é nem 

apolínea nem dionisíaca, mas as duas ao mesmo tempo, é semelhante à dialética hegeliana: a 

colocação de um conceito/tese e seu oposto/antítese, nos quais a síntese leva a um outro 

momento/conceito que conserva em si caracteres de ambos. A síntese é a união de opostos 

pela resolução das contradições entre eles, conservando e suprimindo algo de ambos no 
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movimento de oposição e conciliação. Ou seja, um símile da estrutura de oposição entre o 

impulso apolíneo e o dionisíaco e sua reconciliação formadora da tragédia.
8
     

 Nessa união que deu origem à tragédia, tanto o impulso apolíneo quanto o dionisíaco 

estão presentes. Como mostra Roberto Machado, na arte trágica, a cena e a palavra são 

instâncias apolíneas, enquanto a música é uma instância dionisíaca (2006, p. 224). A tragédia 

é a ―transformação de um ‗fenômeno natural‘ em um ‗fenômeno artístico‘ [sendo que o] 

fenômeno natural é o dionisíaco puro, selvagem, bárbaro e titânico; o fenômeno artístico é a 

arte trágica, o teatro, a tragédia.‖ (MACHADO, 2006, p. 224), ou seja, a tragédia grega é o 

impulso dionisíaco no espírito da música transfigurado em drama
9
, mercê do impulso 

apolíneo.  

 O impulso dionisíaco, como transfigurado na mitologia ou na arte helênica, é o fundo 

originário do mundo, o mais íntimo da physis, é a imagem arquetípica da vida cíclica e 

indestrutível. A ―religião grega aponta para figuras e imagens que aproximam o segredo do 

homem‖ (KERÉNYI, 2002, p. XXII). Experiências específicas de vida, que no cotidiano 

podem perder sua especificidade, no contexto religioso guardam sua significatividade como 

uma expansão do homem em símbolos sagrados. Em harmonia com a tese de que as 

particularidades de cada idioma mantêm um estreito vínculo com a visão de mundo de um 

povo, de que entre fala e pensamento há uma interdependência natural que se distende na 

cultura, Carl Kerényi se debruça sobre os vocábulos gregos bíos e zoé. Enquanto, segundo 

esse pesquisador, a palavra zoé diz respeito à vida que há em todos os viventes, que subjaz a 

cada um deles, a palavra bíos distingue-se como a vida particular, específica, com linhas 

fronteiriças entre um vivente e outro (2002, p. XVIII). Uma vida característica, bíos, é 

delimitada em suas fronteiras desde o nascimento até a morte, traçando com isso uma 

identidade particular do ente. Zoé, por sua vez, é a vida sem fim, a vida que não morre, a vida 

não caracterizada que alimenta a existência de cada bíos. No contexto religioso grego, a carga 

semântica de zoé foi transposta à figura de Dioniso, arquétipo da fecundidade e intensidade 

vital que não conhece fim. 

 A fecundidade da vida, enquanto jogo intenso e incerto das forças da natureza, está 

intrinsecamente ligada à continuidade da morte. O cerne do qual os indivíduos surgem, de 

                                                           
8
 No livro Ecce Homo, no capítulo dedicado a O Nascimento da Tragédia, Nietzsche escreve que um dos 

problemas do livro é seu ―cheiro indecorosamente hegeliano‖ que se faz sentir na oposição metafísica entre o 

apolíneo e o dionisíaco, na concepção da história como o desenvolvimento dessa oposição, e na tragédia essa 

―oposição elevada a uma unidade‖ (Cf. EH/EH, O nascimento da tragédia §1, p. 59-60).   
9
 Drama, para Nietzsche, não faz referência ao agir, ao fazer ou empreender algo. Cenas dramáticas são cenas de 

grande pathos, e não cenas de ação. A semântica do termo drama se liga a palavras como evento, acontecimento, 

conjuntura. A tradução de drama por ação é, segundo Nietzsche, um grande equívoco. Cf. WA/CW §9, p. 27 

[nota]; Cf. NF/FP 14 (34) primavera de 1888, 2002, p. 150. Sobre o termo pathos, Cf. nota 10, p. 22.   
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onde tudo aquilo que se mostra provém, e para onde retornam ao fim de sua vida, o 

fundamento da existência, é o fundo dionisíaco. A configuração da vida em corpo, em 

aparência, se dá por meio do impulso apolíneo, mas a vida mesma, originária, é o lócus do 

impulso dionisíaco. Nesse sentido, o dionisíaco é descrito como um fenômeno natural e a arte 

trágica como a forma que esse impulso da natureza transfigura-se em objeto artístico. Ora, 

aqui já se começa a vislumbrar um pouco do que vem a ser o trágico, sua ligação com o 

impulso dionisíaco e, por conseguinte, com a vida; haja vista que o impulso dionisíaco é 

tomado por Nietzsche como o fundamento da vida que é objetivado em arte trágica em uma 

união com o impulso apolíneo. Mas, antes de nos determos no conteúdo da tragédia, vejamos 

primeiro algumas questões da expressividade estética dela, haja vista que ela não se limita 

unicamente ao dionisíaco, e que é por meio de outro impulso, o apolíneo, que aquele chega à 

cena trágica. Forma e conteúdo não estão estritamente separados, não são categorias diversas, 

mas se entrelaçam em consonância. Em vista disso, uma importante pergunta deve ser posta: 

como esses impulsos distintos, com categorias estéticas particulares, se relacionaram e 

formaram expressão em uma única obra de arte?   

 Nietzsche constrói o trágico, em sua filosofia de juventude, como algo presente tanto 

na visão de mundo dos helenos, quanto na tragédia ática, onde esta é uma transfiguração 

daquela. Por isso o apolíneo e o dionisíaco são analisados enquanto impulsos da natureza e 

como elementos constitutivos da tragédia. Há um paralelo conceitual entre a physis 

interpretada como trágica e a obra de arte trágica: da mesma forma que o apolíneo e o 

dionisíaco combinam-se na existência, este como fundo originário a partir do qual aquele cria 

as aparências, eles o fazem na tragédia, obra de arte dramática que tem sua origem na música 

dionisíaca, a qual se desdobra em cena e palavra por meio do poder plástico apolíneo. Se na 

origem do mundo e da tragédia se dá esse paralelo, no ocaso igualmente: o mundo aparente, 

criação apolínea, tem constantemente seus seres e objetos tragados pelo fundo dionisíaco, o 

qual permanece inexorável; o herói trágico, configuração apolínea do dionisíaco, no desfecho 

do drama encontra inevitavelmente seu fim, restando a essência dionisíaca da vida na 

tragédia.     

 Márcio Benchimol, em seu livro Apolo e Dionísio: arte, filosofia e crítica da cultura 

no primeiro Nietzsche, faz uma interessante análise no que diz respeito à analogia utilizada 

por Nietzsche entre os registros metafísico, psicológico e artístico. Um mesmo princípio, que 

é a oposição entre os impulsos dionisíaco e apolíneo com periódicas reconciliações, formando 

uma unidade com características dos dois impulsos, é tratado por Nietzsche, segundo 

Benchimol, como algo que vai desde o fundamento metafísico do mundo até a criação 
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artística humana, passando pela cultura e psicologia de um povo, no caso, os gregos (Cf. 

BENCHIMOL, 2002).
10

 Assim, no registro metafísico, a oposição é entre a unidade originária 

disforme e desmedida e o poder plasmador do princípio de individuação; no registro 

psicológico, é entre a embriaguez e o sonho; no artístico, entre a música e as artes plásticas. 

No registro metafísico, a união dos opostos dá origem ao mundo com sua dinâmica trágica; no 

registro psicológico, o entusiasta grego dionisíaco é capaz de em estado de êxtase ver fora de 

si imagens simbólicas do fundo originário do mundo; no registro artístico, da união entre 

música e figuração plástica surge a tragédia ática.  No entanto, o que Benchimol  não observa, 

mas Luiz Orlandi sim, é que essa analogia possui cheiro hegeliano, haja vista que a 

contradição e a síntese são tratadas como princípios fundamentais tanto do registro metafísico 

quanto do mundo fenomênico (Cf. ORLANDI, 2003, p. 13).   

 O fundamental na analogia empregada por Nietzsche, não é reconhecê-la como uma 

concatenação histórica de eventos, como uma sequência de fatos planejados e organizados 

pelo homem; porém, por meio dela, ser capaz de perceber as nuances que permeiam a 

conjunção de impulsos artísticos distintos em uma única obra de arte. Como veremos adiante, 

que a forma surja como um desdobramento do elemento musical, não significa que isso seja 

uma sequência lógica de acontecimentos, nem que seja algo previsto, intencionado pelo 

artista. O império primeiro é de forças da natureza que se coadunam e dispõem do homem em 

criações artísticas, de impulsos que a todo momento se interagem formando uma obra de arte 

que ao mesmo tempo é apolínea e dionisíaca — assim como a vida. Portanto, isto é apenas 

uma maneira de explicar como se dá a interdependência desses dois impulsos na arte trágica.  

 A analogia sobre a qual nos deteremos é a da poesia lírica e da canção popular. 

Segundo o autor de O Nascimento da Tragédia, a canção popular se originou da poesia lírica 

e ambas têm como pai o poeta Arquíloco. Nelas, a relação entre música e palavra se dá de 

maneira semelhante à tragédia. Assim escreve Nietzsche: na ―poesia da canção popular 

vemos, portanto, a linguagem empenhada ao máximo em imitar a música‖ e mais adiante 

continua ―nos é lícito, portanto, considerar a poesia lírica como a fulguração imitadora da 

música em imagens e conceitos‖ (GT/NT §6, p. 46-47). Ou seja, a música, apesar de sua 

desmesura e intensa capacidade simbólica, é desprovida de imagem; a palavra, enquanto 

médium da imagem e do conceito é circunscrita a eles; na junção desses dois universos 

artísticos, a música recebe a companhia da palavra na criação de um novo gênero em que o 

impulso apolíneo e o dionisíaco caminhem juntos. Com isso há um complemento visual ao 

                                                           
10

 Cf. também SILK e STERN, 1983, p. 232.  
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simbolismo universal da música, há uma criação de imagens a partir da torrente de 

sentimentos oriundos da música. Ou seja, o tema transposto em arte provém da inspiração 

musical, a forma é configurada como um meio de comunicar o que já está na música.  

 Neste ínterim, discorrendo sobre Arquíloco e sua composição poética, diz Nietzsche 

que enquanto o poeta se encontra sob efeito do impulso dionisíaco, vem Apolo e o toca para 

que então, imagens e poemas sejam lançados dessa união artística.  

 

Então Apolo se aproxima dele [Arquíloco] e o toca com o seu laurel. O 

encantamento dionisíaco-musical do dormente lança agora à sua volta como que 

centelhas de imagens, poemas líricos, que em seu mais elevado desdobramento se 

chamam tragédias e ditirambos dramáticos. (GT/NT §5, p. 41).  

 

 Assim, percebe-se por analogia uma primazia da música na arte trágica. É por meio 

dela que o impulso dionisíaco, inicialmente sem forma, incita/excita o poeta ao movimento 

criativo que, à influência de Apolo, ganha forma em poemas e imagens que se desdobrarão 

em drama.  

 Esse ―encantamento dionisíaco-musical‖ pode ser interpretado como uma disposição 

musical da alma do poeta. Com disposição, entenda-se que o poeta é tomado por um 

sentimento de feição dionisíaca, ele é acometido, tocado, arrebatado por esse encantamento; o 

que se configura em um pathos
11

. A partir desse pathos, o impulso apolíneo dispõe do poeta 

na criação do objeto artístico, na formação da ideia poética, na configuração de conceitos e 

imagens.  

 Sobre esse tema, Nietzsche, na seção 5 de O Nascimento da Tragédia, utiliza o termo 

musikalische Stimmung para falar sobre esse estado de disposição musical da alma do poeta. 

O termo, como mostra Anna Hartmann Cavalcanti, denota tanto uma disposição, um ânimo, 

quanto uma afinação, assentimento, afirmação nascidos da melodia (Cf. 2006, p. 55). Desta 

feita,  

 

Nietzsche caracteriza o processo de criação como uma disposição ou afinação 

musicais do poeta, ao qual corresponde uma sensação sem objeto definido, e 

contrapõe o caráter determinado da imagem ao estado indeterminado, não fixado, do 

elemento musical, capaz por isso de ligar, unir, dar forma a uma imagem. 

(CAVALCANTI, 2006, p. 55).    

 

                                                           
11

 O termo pathos, como esclarece em nota Pedro Süssekind, ―concentra o sentido de ‗experiência‘, ‗sensação‘, 

‗disposição‘, ‗estado da alma‘, e também ‗evento‘ ou ‗conjuntura‘. Em português, dá origem à palavra ‗paixão‘.‖ 

(CV/CP, p. 11 [nota]).  Por conseguinte, o campo semântico da palavra pathos, liga-se ao ambiente sensitivo, 

sendo que é a experiência que toca o indivíduo, e não o contrário. Nesse caso, o homem é acometido, tomado por 

algo que está além do domínio de sua ação, de sua autonomia, dos poderes da racionalidade.     
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 É a música dionisíaca, portanto, que incita o poeta a criar a tragédia. É ela que torna 

possível uma ressonância do mais profundo do mundo, e, em união com o poder plástico 

apolíneo, a passagem do informe à forma, do caos à medida, de um impulso da natureza à 

cena trágica, e tudo isso por meio de um pathos. Por isso, segundo Nietzsche, a música figura 

como o principal elemento da tragédia, por isso a tragédia ganha destaque e se diferencia de 

outras obras de arte essencialmente apolíneas.  

 A arte apolínea não gira em torno do pathos musical, mas da intelecção, da 

imaginação, da capacidade do espectador para formar imagens a partir do conceito expresso 

pela poesia. Enquanto na tragédia a imagem já é dada, na epopéia não; nela, ―as palavras estão 

destinadas à imaginação do auditor, no drama, este já parte da imagem e, caso deva ainda 

calcular o que isto ou aquilo significa, o prazer lhe escapa‖ (CAVALCANTI, 2006, p. 49). Na 

arte de fundo apolíneo, a imagem é engendrada mentalmente a partir do que o espectador 

ouve, há um certo tipo de cálculo mental que forma a cena e se ocupa com significações. ―As 

palavras da epopéia estimulam a imaginação do intelecto e, particularmente, a do olho,‖ sendo 

que no drama elas são ―signos imperfeitos‖, ficando por conta da música expressar a âmago 

da ação na cena trágica (CAVALCANTI, 2006, p. 50). O movimento dramático se harmoniza 

com a melodia, o que se segue no drama é uma expressão imperfeita, porém consonante, com 

o ―encantamento dionisíaco-musical‖. 

 Outro aspecto que ressalta o fundo dionisíaco-musical da tragédia é quanto à sua 

origem. Segundo Nietzsche, ela se originou do coro satírico, em suas palavras: ―a tragédia 

surgiu do coro trágico e [...] originariamente ela era só coro e nada mais que coro‖ (GT/NT 

§7, p. 49). Porém quando ela deixa seu estado inicial de proto-tragédia e consolida-se em uma 

fase madura, a esse coro se une o mundo apolíneo da cena. E assim, o coro báquico 

transforma-se em arte trágica.  

 

De acordo com a tradição, na perspectiva nietzscheana, a tragédia surge do coro 

trágico e, originariamente, era apenas coro e esse coro é o elemento mais 

propriamente dionisíaco da tragédia. Os elementos do drama como ação, os gestos, a 

fala e a arquitetura cênica só surgiriam posteriormente, como resultado da influência 

das forças apolíneas. (MACEDO, 2006, p. 134). 

 

 O coro figura, de acordo com a interpretação nietzscheana, como elemento originário 

da tragédia, e é em decorrência de sua união aos elementos apolíneos que essa obra de arte 

alça destaque na Hélade. Isso ocorre graças ao pathos provocado pelo coro no espectador em 

harmonia com a figuração apolínea no drama, a qual cria um mundo de imagens que não se 

identifica com a realidade cotidiana, mas opera sob a ―sanção do mito e do culto‖ gregos (Cf. 
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GT/NT §7, p. 51). Através do coro, a música dionisíaca provoca no espectador um sentimento 

de êxtase semelhante ao encontrado nos rituais báquicos, e semelhante, também, à disposição 

musical do poeta trágico. Assim como a construção da tragédia se dá por meio de uma 

disposição musical na alma do poeta, em que este cria o drama como um desdobramento 

harmônico ao ânimo musical de sua alma, no decorrer do espetáculo trágico o espectador é 

impactado pelo pathos musical e é levado ao êxtase através de uma experiência musical 

singular. Com isso, a experiência artística do espectador passa tanto pela contemplação de 

imagens como pela sensação de êxtase. É essa experiência de êxtase, de um estar fora de si, 

provocado pelo coro, que garante um acréscimo em relação à narração da poesia e a 

encenação do mito. Ocorre como que um encantamento musical que toca o espectador 

enquanto este vê o drama, o qual é contemplado como uma realidade dotada da mesma 

credibilidade que o Olimpo (Cf. GT/NT §7, p. 51).    

 ―A música traz um encanto que a encenação heróica e a narração mítica jamais 

portariam sozinhas‖ (LOPES, 2006, p. 30). Na tragédia a palavra carrega a marca da 

imperfeição, o signo da limitação, visto que não é capaz de transpor conceitualmente, com 

inteireza, a profundidade da sabedoria dionisíaca que a experiência musical comporta. No 

entanto, o fato de a tragédia nascer a partir da música, não implica que aquela se restrinja 

unicamente a esta. Ela é um complexo dionisíaco-apolíneo. Além do coro com a música, há o 

drama com a palavra e a cena. Ao pathos dionisíaco amalgama-se a figuração apolínea. Dá-se 

então a tragédia ática: uma obra de arte que nasce de união de impulsos artísticos da natureza, 

que por meio da imagem, da palavra e da música expressa uma sabedoria que permeia a 

cultura grega, seja na religião dionisíaca, na sabedoria popular, ou mesmo na epopéia, onde o 

herói já padecia da fragilidade da individuação e se via enredado em um fado terrível.
12

   

 Diante de tudo isso, podemos compreendê-la ―como sendo o coro dionisíaco a 

descarregar-se sempre de novo em um mudo de imagens apolíneo‖ (GT/NT §8, p. 57). A 

tragédia ática é um fenômeno artístico formado por um coro satírico que em união à figuração 

apolínea, canta e encena a sabedoria dionisíaca (Cf. MACHADO, 2006, p. 224-234). 

 

A TRAGÉDIA é essa reconciliação, essa aliança admirável e precária dominada por 

Dionísio. Pois, na Tragédia, Dionísio é o fundo trágico [...]. Mas, por outro lado, a 

contribuição apolínea consiste em que, na Tragédia, é Apolo que desdobra o trágico 

em DRAMA, que exprime o trágico num drama. (LATERZA, 1985, p. 31). 

 

                                                           
12

 Este assunto — o conteúdo trágico que já habitava a cultura grega antes da tragédia nos rituais dionisíacos, na 

sabedoria do povo e no mito dos heróis — será tratado nos dois tópicos subsequentes.   
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 Observemos que o dionisíaco da tragédia diz respeito ao seu fundo, ao solo do qual 

ela nasce, ao seu conteúdo. Os elementos artísticos são harmônicos e distintos: cena e palavra, 

instâncias apolíneas; coro e música, domínios de Dioniso. Que a sabedoria dionisíaca ganhe 

expressão nessa obra de arte, não se segue em abandono da medida apolínea. Ao contrário, é o 

poder plástico apolíneo que torna possível ao impulso dionisíaco se expressar em forma 

dramática.    

 Ora, se na composição da tragédia ática, seus elementos artísticos transformam em 

drama o fenômeno dionisíaco, e, outrossim, o simbolismo exacerbado da música é posto em 

cena e palavra, pode-se definir a arte trágica como evento transfigurador da sabedoria 

dionisíaca. Portanto, a tragédia, enquanto arte dramática, possui como conteúdo a fala de 

Dioniso, nele está o fundo trágico.  

 No entanto, nessa conjunção artística e trágica do apolíneo e do dionisíaco, 

transparece a intuição de que um impulso necessita do outro, um não pode existir sem o outro 

(GT/NT §4, p. 38). O dionisíaco necessita do apolíneo para se comunicar no palco trágico, 

para aparecer enquanto obra de arte dramática. A configuração apolínea, como poder capaz de 

dar forma ao informe, exerce seu poder plasmador justamente no fundo mais originário da 

vida, que é fundo dionisíaco. Portanto, apesar da essência do trágico estar no dionisíaco, não 

existiria tragédia sem o apolíneo. É ele que dá forma ao que, no momento derradeiro, é 

destruído no palco da tragédia ática.   
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1.2 O trágico da vida no dionisíaco da tragédia 

 

―Será que não existe um reino da sabedoria, do qual a lógica 

está proscrita? Será que a arte não é até um correlativo 

necessário e um complemento da ciência?‖ (GT/NT §14, p. 88-

89). 

 

 O fenômeno dionisíaco não aparece em O Nascimento da Tragédia, e em outros 

textos escritos por Nietzsche nesse período, como um fenômeno único, imutável. Há um 

dionisíaco bárbaro, asiático, que se opõe à cultura grega apolínea, aos deuses luminosos do 

Olimpo; há também um dionisíaco que habita a alma grega antes da criação apolínea do 

Olimpo, que se mostra na sombria teogonia titânica; há ainda um dionisíaco que aparece no 

palco da tragédia, como uma concepção trágica de vida.      

 Essas variantes do dionisíaco não são totalmente distintas; há entre elas um 

movimento que ao mesmo tempo as unem e as diferenciam. Certas nuances permanecem de 

uma para outra, enquanto alguns aspectos não; com isso, cada forma que o dionisíaco se 

expressa, guarda um feição característica. O impulso dionisíaco, enquanto fundamento 

originário da vida, é apenas um, como vimos no tópico passado; é a unidade originária, ―o ser 

uno enquanto gênio da espécie, [...] da natureza‖ (GT/NT §2, p. 32). No entanto, isso não o 

restringe a um modo único de aparição. Na religião dionisíaca, um movimento inicialmente 

estrangeiro à Grécia, o dionisíaco é tomado como uma descarga de forças naturais, telúricas, 

como um impulso [Trieb] extático de êxtase e entusiasmo (Cf. GT/NT §1-§2, p. 27-32). Na 

teogonia titânica, figura o horrível e absurdo da existência, o império do destino e a sentença 

ácida de Sileno (Cf. GT/NT §3, p. 32-35).
 13

 Na arte trágica, o impulso apolíneo desdobra em 

drama o essencial do dionisíaco, presente tanto na religião quanto na genealogia dos titãs.   

 De acordo com Nietzsche, como se lê no final do §1 e também no §3, ambos de O 

Nascimento da Tragédia, o dionisismo, movimento religioso do êxtase e do entusiasmo, é 

uma forma da sabedoria dionisíaca aparecer enquanto fala da própria natureza; ligado à 

embriaguez, a vertigem provocada pelo impulso dionisíaco desvela em vez de velar.
14

 Há aqui 

uma conjunção entre embriaguez e ―verdade‖, entre êxtase e desvelamento. ―O desmedido 

revelava-se como a verdade, a contradição, o deleite nascido das flores, falava por si desde o 

coração da natureza‖ (GT/NT §4, p. 38).  

                                                           
13

 A fala de Sileno como um aspecto do dionisíaco, presente na alma grega, e sua absorção na tragédia ática, será 

desenvolvida no próximo tópico.  
14

 Cf. também LOPES, 2006, p. 32-33. 
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O impulso dionisíaco possibilita ―a sensação de retorno ao Uno primordial (das Ur-

Eine), fundamento cosmológico que dá origem a tudo no universo‖ (LOPES, 2006, p. 22). O 

que é um distanciamento, ou uma diferenciação em relação à arte apolínea. Esta representa o 

que há de superficial na realidade, não seu fundamento, ou seja, imita a aparência fenomenal 

das coisas em imagens eternizadas. Com imagens que aspiram à perene permanência, a arte 

de fundo apolíneo forja seus objetos tendo como referência aquilo que se mostra, a aparência 

dos fenômenos, não seu fundo originário. O dionisismo, com o êxtase e o entusiasmo, 

expressa aquilo que está por trás dos fenômenos, nessa epifania ―a natureza se desvelou e 

falou de seu segredo com uma terrível clareza, com o tom diante do qual a aparência sedutora 

quase perdeu seu poder‖ (DW/VD §2, p. 19). 

 Os cortejos de Dioniso, com origem provável na Ásia menor, viajavam tornando 

conhecido esse deus e seus ritos por onde passavam. Em algumas dessas viagens o dionisismo 

adentrou e fez-se conhecido em solo helênico. As quatros principais festas dionisíacas 

celebradas na Hélade, na cidade de Atenas, eram: Dionísias Rurais, Leneias, Dionísias 

Urbanas ou Grandes Dionísias e Antestérias. Cada uma dessas celebrações tinha sua data e 

liturgia específicas, entretanto, alguns elementos permaneciam em um solo comum: o êxtase, 

o entusiasmo, a beberagem e as orgias. Ao som do ditirambo, música coral em honra a 

Dioniso, dançando aos rodopios, invocando o deus em vociferações rituais, envolta em uma 

beberagem sagrada, a multidão caía semidesfalecida em um estado de êxtase, onde 

acreditavam sair de si e entrarem em comunhão com Dioniso. Nessa comunhão, nesse sair de 

si, o fiel também recebia a divindade em seu corpo, e animado pelo deus, entrava em 

entusiasmo. O entusiasmo é a segunda parte da comunhão com Dioniso: é após o sair de si 

provocado pelo êxtase, receber dentro de si a divindade; e, animado por ela, romper os 

interditos e se descarregar nas orgias. Estabelecia-se assim, um ambiente religioso em que a 

embriaguez, embalada pela música e pela dança, provocava o êxtase coletivo, do qual se 

seguia o entusiasmo e a orgia. Cria-se que esse estado de comunhão com o divino 

possibilitava o acesso a uma sabedoria sobrenatural, revelada no êxtase e no entusiasmo. 

Graças ao sair de si e o receber em si a sabedoria de um deus dos campônios, a liberdade 

experimentada na orgia era vivenciada por todos aqueles que adentravam aos cortejos, sejam 

mulheres, aristocratas ou escravos. O individual se esvanecia em uma comunhão com o outro. 

Havia uma multidão em contato com Dioniso, os tabus sociais perdiam seu valor enquanto o 

cortejo era animado pelo poder de uma divindade campestre, senhor do vinho, da mudança, da 

vida. (Cf. BRANDÃO, 2011, vol. 2, p. 131-143).      
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 Segundo Nietzsche, conforme §4 de O Nascimento da Tragédia, a sabedoria 

dionisíaca, o fundo da natureza revelado pelo deus, o mundo titânico velado pelo mundo 

apolíneo, é perceptível através de um duplo sentimento de unidade que o ditirambo provoca 

por meio do autoesquecimento em pleno êxtase. O primeiro refere-se à experiência da 

existência em sua totalidade, quando o homem se vê unido ao mundo, quando se percebe 

como parte dele; o segundo diz respeito à natureza dessa existência, ao devir, a um princípio 

metafísico que rege o imbricamento, a constituição e a dissolução de todas as coisas, o vir-a-

ser.   

 Sobre o primeiro, nos cultos a Dioniso, o indivíduo é levado a um poderoso 

esquecimento de si acompanhado de um sentimento sobrenatural de unidade com os outros 

homens e com a natureza, onde ―cada qual se sente não só unificado, conciliado, fundido com 

o seu próximo, mas um só [com o mundo]‖ (GT/NT §1, p. 28). Dessa maneira, o êxtase 

dionisíaco configura-se como um instrumento desvelador e afirmativo da unidade partilhada 

por todas as coisas, com o que se deduz que homem e mundo são um. Destarte, na natureza, o 

homem não é sujeito, senão parte.  

  

Na embriaguez dionisíaca, no impetuoso percorrer de todas as escalas da alma, por 

ocasião das agitações narcóticas ou na pulsão de primavera, a natureza se expressa 

em sua força mais elevada: ela torna a unir os seres isolados e os deixa se sentirem 

como um único (DW/VD §1, p. 12).  

 

 Em seu primeiro livro publicado, Nietzsche compartilha com alguns dos filósofos 

pré-socráticos o pressuposto de que o mundo, junto com todas as coisas que existem 

individuadas, foi criado a partir de um fundo uno, de uma unidade originária, o Uno-

primordial.
15

 Márcio Benchimol vê aí o desenvolvimento de uma concepção vitalista em 

Nietzsche com influências do romantismo alemão, haja vista que a perspectiva de o mundo 

ser tal como um organismo era algo presente nesse movimento cultural (Cf. BENCHIMOL, 

2002, p. 27-52). Nietzsche admite que, à época de O Nascimento da Tragédia, sofreu 

influência do romantismo.
16

 É possível perceber a presença da noção de vitalismo no fato de 

Nietzsche tratar o Uno-primordial [Ur-Eine] como uno vivente [Eine Lebendig] (Cf. 

                                                           
15

 Já entre os pré-socráticos estava presente a noção filosófica de um princípio de unidade original; na busca por 

um elemento originário, afirma Nietzsche, mostrou-se a proposição ―tudo é um‖, tudo provém de um fundo 

único, a partir, por exemplo, da noção de Tales de que a água é a arché do cosmo (Cf. PHG/FT, p. 27-32). 
16

 Entre os defeitos da obra em questão, está, segundo Nietzsche, sua ―tempestade e ímpeto‖ [Sturm und Drang]. 

O termo é a denominação da primeira manifestação coletiva do romantismo na Europa (Cf. GT/NT, Tentativa de 

Autocrítica §2, p. 13; p. 143 [nota 3]). Com essa fala, Nietzsche reconhece proximidades entre O Nascimento da 

Tragédia e o romantismo, sem contudo deixar claro quais os aspectos e em qual profundidade o vínculo se 

estabelece.    
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BENCHIMOL, 2002, p. 32), não fazendo distinção entre o orgânico e o inorgânico, como ele 

fará em sua maturidade.
17

 E mais claro fica ainda no fragmento póstumo 5 (79) datado de 

setembro de 1870 a janeiro de 1871, no qual ele identifica o mundo a um formidável 

organismo a autogerar-se (KSA VII, p. 111). Ou seja, nessa abordagem, a unidade originária, 

da qual todos os entes surgem, é essencialmente vida, zoé, impulso dionisíaco.    

 A vida se deve a uma contradição, é do dilaceramento do que é originalmente uno e 

indiviso, que surgem os indivíduos. A multiplicidade surge da unidade, e a condição formal 

para a existência da individualidade em meio ao múltiplo é o espaço e o tempo. Somente neles 

é possível reconhecer um indivíduo que se distingue de outros tanto em duração quanto em 

matéria, somente neles é possível àquilo que é uno aparecer como pluralidade e sucessão de 

coisas. Compreende-se isso como princípio de individuação.
18

 Com esse princípio é possível 

se reconhecer como um indivíduo que age e ocupa certo espaço durante algum tempo em 

meio a uma multiplicidade. Essa multiplicidade é o que se mostra no mundo enquanto 

aparência, e o seu fundamento é a unidade original que foi esfacelada pelo princípio de 

individuação. Assim, o fundo mais íntimo da natureza, a ―verdade‖ primeira que é revelada 

por meio do sentimento místico de esquecimento de si é o fundamento uno de todas as coisas 

(Cf. GT/NT §1, p. 27-28). 

 Graças à embriaguez dionisíaca torna-se possível romper os limites do princípio de 

individuação e chegar à experiência da unidade original, onde cada ser se reconhece como 

uma parte do todo, onde a vida de cada ente encontra-se ligada e faz parte da vida dos outros, 

onde se reconhece que os fenômenos guardam estreita dependência com a unidade da qual se 

originaram e estão submetidos à necessidade desta. ―A experiência de estar tomado pela força 

dionisíaca corresponde à sensação de não ser um, mas ser todo, ser a multidão e não cada 

indivíduo.‖ (LOPES, 2006, p. 23-24).         

 Em O Nascimento da Tragédia, seu autor afirma ser Apolo a esplêndida imagem do 

princípio de individuação. Com essa divindade, o prazer, a sabedoria e a beleza da aparência 

reinam (GT/NT §1, p. 27). Somente nas formas do espaço e do tempo é possível traçar 

limites, trabalhar com a medida, configurar belas formas. Sem a noção de extensão, que se 

origina no espaço, e a de sucessão, a qual provém do tempo, não é possível criar algo segundo 

                                                           
17

 Sobre a diferenciação entre o orgânico e o inorgânico no terceiro Nietzsche, Cf. p.47-52. 
18

 Conceito de origem escolástica que foi utilizado por Schopenhauer como sendo o espaço e o tempo: ―Tempo e 

espaço são os únicos pelos quais aquilo que é uno e igual conforme a essência e o conceito aparecem como 

pluralidade de coisas que coexistem e se sucedem‖ (SCHOPENHAUER, 2005, p. 171). Enquanto em 

Schopenhauer o principium individuationis é condição formal do mundo empírico tomado como objetivação da 

Vontade incondicionada, em Nietzsche, esse princípio se identifica ao impulso apolíneo, como poder pelo qual a 

unidade vital original se desdobra em viventes individuais. (Cf. GT/NT §1, p. 27; BENCHIMOL, 2002, p. 58).  
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os ditames do poder plástico, visto que este labora com a medida, e esta existe unicamente 

enquanto porção delimitada no espaço em determinado tempo. As aparências só existem 

enquanto enleadas pelo princípio de individuação e, somente com ele, ganham algum sentido. 

Com o fim delas, resta a unidade originária; com o ocaso do indivíduo, a existência em sua 

totalidade, a vida que continua pulsando mesmo quando certos entes sucumbem, mostra sua 

feição dionisíaca.    

 A percepção de si como sujeito, como indivíduo, como unidade autônoma, que age e 

vive por si mesmo, capaz de se autodeterminar, é imagem de fundo apolíneo, é criação aos 

moldes do princípio de individuação. Ao contrário disso, quando se toma o homem como uma 

parte do mundo sujeita ao todo, a perspectiva apolínea é enfraquecida. O poder do 

desvelamento dionisíaco rompe com o princípio de individuação, e em vista disso, a aparência 

sedutora por pouco não perde seu poder. A metáfora aventada por Nietzsche é a da 

reconciliação. O que foi separado, tornado alheio no apolinismo, com a ruptura do princípio 

de individuação, volta ao seio original; as delimitações e configurações sociais perdem seu 

efeito e o que antes era inamistoso passa à harmonia: dualismos como homem livre e escravo, 

homem e mundo, ser humano e natureza perdem o sentido rigoroso de oposição e distinção 

em troca de uma harmonia universal (Cf. GT/NT §1, p. 28). O escravo torna-se livre, entre o 

homem e a natureza a convivência passa a ser pacífica e fecunda, ao contrário do que antes 

era sujeição e labor.
19

    

 Na conjugação de êxtase e lucidez, ―verdade‖ e embriaguez, quando o homem se 

percebe como um com o mundo, uma das características psicológicas desse fenômeno é a 

afirmação da vida em sua totalidade: a parte se harmoniza com o todo. No frêmito dionisíaco 

o homem não nega a vida, ainda quando ela lhe traz o sofrer, visto que mesmo ―os 

sofrimentos despertam o prazer e o júbilo arranca do coração sonidos dolorosos‖ (GT/NT §2, 

p. 31). A dor no esfacelamento do indivíduo é também prazer, pois com isso ele retorna ao 

mais íntimo da physis, e a vida não se esvanece com a morte do homem, mas antes continua 

pulsando. O esfacelamento da unidade originária em indivíduos é dor e prazer: dor no 

esfacelamento e prazer na configuração das aparências. A destruição do indivíduo é também 

dor e prazer: dor no ocaso do indivíduo e prazer no retorno à unidade originária. Por isso, nos 

sofrimentos há prazer, e mesmo no louvor habita a dor. O que é análogo ao drama trágico: no 

enredo da tragédia o herói é acometido por um mal inevitável, a dor por sua morte é a dor da 

                                                           
19

 Na tragédia As Bacantes, de Eurípedes, tem-se exemplos desse quebrantamento dos tabus sociais, da harmonia 

restabelecida e da abundância e fecundidade como milagres, não como frutos do labor humano (Cf. 

EURÍPEDES, 2005, p. 212; 235-238).  
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perca, enquanto, por meio do pathos musical, se sobressai o prazer por seu retorno ao Uno-

primordial. E a vida, em sua totalidade, permanece altiva.      

 Dioniso também relaciona-se à metamorfose que está na essência da vida, à 

transformação decorrente na existência — lembremos do segundo sentimento de unidade 

provocado pelos rituais dionisíacos o qual alude à natureza da existência —. Dioniso, 

metamorfose e vida: com esses três elementos, o devir é interpretado como princípio que 

conduz tudo à mudança, a uma transformação que condiciona a criação e a destruição. 

Dioniso é o deus metamorfoseador
20

, é também o deus da vida, que nasce, morre e renasce 

afirmando-a (Cf. LEBRUN, 1985, p. 45). Ou seja, é plena expressão do vir-a-ser que cria e 

destrói continuamente.   

 O vir-a-ser faz o novo surgir a partir da destruição do velho; não se cria sem destruir, 

assim como não há superação sem obstáculo a ser transposto. O devir torna-se, portanto, um 

princípio da vida, uma expressão da natureza desta. Tudo que existe está enredado no fluxo do 

vir-a-ser. Nele, a morte é condição para vida, o sofrimento é causado por ele, assim como o 

prazer e a criação. Todo esse antagonismo em conjunção — vida e morte, prazer e dor, 

criação e extinção — se enraíza em um mesmo processo, faz parte de um mesmo movimento, 

insere-se no devir como fundamento da existência.    

 Aqui mais uma vez Apolo e Dioniso estão contrapostos: enquanto Apolo inspira a 

aparência, a formação de imagens, a ilusão do ser, Dioniso faz justamente o contrário, ou seja, 

ele destrói o ser no vir-a-ser; as imagens, com sua aparência de permanência, são 

constantemente desfeitas e no lugar delas abre-se espaço para criação de novas formas, novas 

ilusões, novos seres que no fluxo do devir logo deixarão de ser. Ou ainda, seres que não são, 

no sentido mais rigoroso do termo, mas estiveram sendo em um fluxo que não para, não tem 

trégua ou fim (Cf. GT/NT §16, p. 99-100).  

 Nesse processo incessante de criação e destruição, inerente à vida, há, da perspectiva 

nietzscheana, uma participação conjunta do impulso apolíneo e do dionisíaco. No devir, as 

formas são configuradas e posteriormente destruídas; ora, o processo de configuração, de 

imprimir medida faz parte do impulso apolíneo. Ele é o poder capaz de criar as aparências que 

são constantemente desfeitas no fluxo do vir-a-ser, mercê do poder dionisíaco. O que é 

análogo ao drama trágico, precisamente por que isso foi transfigurado em arte na tragédia 

ática (Cf. p. 25).   

                                                           
20

 Dentre as várias representações e características de Dioniso, como divindade do vinho e da mania sagrada, ele 

também era reconhecido como deus da metamorfose, da transformação, da vida cíclica (Cf. BRANDÃO, 2011, 

p. 119).  
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 Nietzsche suscita diferenças entre o Dioniso asiático, bárbaro e o Dioniso grego, 

trágico. Na aparição asiática desse deus, impera a desmedida, o caos, a selvageria e o 

desregramento. Ela se restringe a um culto das bacantes.  

 

Isto é, o culto manifestado nos cortejos orgiásticos de mulheres que, em transe 

coletivo, dançando, cantando e tocando tamborins em honra de Dioniso, invadiram a 

Grécia vindas da Ásia, para fazer seu deus ser reconhecido, glorificado pelos gregos. 

(MACHADO, 2006, p. 211). 

 

 Nesse contexto não era possível o surgimento da arte trágica, porque esse impulso 

desregrado, vivenciado em toda intensidade, impedia a formação de qualquer tipo de medida, 

necessária à tragédia. O impulso artístico expresso na desmedida dionisíaca não é o da 

configuração, mas o da excitação dos afetos humanos, também do impulso fecundo e 

destrutivo que, em sua abundância, condiciona dilaceramento e surgimento em um único 

processo, ou seja, uma metáfora da vida, do ―sabor místico da unidade da vida e da morte‖ 

(FINK, 1983, p. 29), da união entre homem e mundo, do devir criando e destruindo em seu 

fluxo ininterrupto. 

 

Nietzsche admite, desde as primeiras páginas do Nascimento da tragédia, que 

Dioniso é antes de tudo um deus ―oriental‖, mas é para distinguir logo de saída ―o 

imenso abismo que separa os gregos dionisíacos dos bárbaros dionisíacos‖. Só entre 

os gregos é que o dionisismo pôde tornar-se um fenômeno estético. (LEFRANC, 

2003, p. 88). 

 

 O dionisismo não foi prontamente e passivamente aceito em solo helênico. A ele foi 

contraposto uma cultura apolínea. E se entre os gregos ele não se restringiu à religião, mas se 

estendeu também às artes, não o foi sem influência do impulso apolíneo, com o qual o 

dionisíaco se desdobrou em arte trágica.  

 Segundo Nietzsche, um exemplo da contraposição existente entre o dionisismo e o 

apolinismo é, na mitologia, a do mundo olímpico, uma criação essencialmente apolínea, ao 

mundo titânico, onde impera a força da physis, a desmesura dionisíaca, a moira impiedosa
21

 

(Cf. GT/NT §3, p. 33-34).  

 

[...] o apolinismo não se limita à produção de belas formas, belas imagens plásticas 

ou verbais; ele constitui uma cultura completa que, em todos os domínios, se 

esforçou por conter o impulso dionisíaco, a princípio extrínseco à Grécia. Há uma 

ética apolínea (o ―conhece-te a ti mesmo‖), uma religião (os deuses luminosos do 

                                                           
21

 A palavra moira, de origem grega, quer dizer ―destino, fado‖.  Mas também, quando escrita no plural 

―Moiras‖, é o nome de três irmãs que, na mitologia grega, teciam em seu tear o fio da vida dos deuses e homens 

(Cf. DW/VD §3, p. 27). 



 
 34 

 

Olimpo sucedem aos sombrios Titãs), mas também uma música apolínea já presente 

no mundo homérico. (LEFRANC, 2003, p. 86).  

 

 Outro acontecimento nessa cultura apolínea em guerra contra o dionisismo é o 

surgimento da arte dórica. Inflexível e altiva, esta pode ser interpretada como um contraponto, 

um movimento, uma reação ao caos barbaresco do dionisíaco asiático. Assim escreve 

Nietzsche:  

 

Só consigo pois explicar o Estado dórico e a arte dórica como um contínuo 

acampamento de guerra da força apolínea: só em uma incessante resistência contra o 

caráter titânico-barbaresco do dionisíaco podia perdurar uma arte tão 

desafiadoramente austera (GT/NT §4, p. 39).  

 

 O dionisismo, como religião oriental, era estranho à Grécia. No entanto, como 

impulso da natureza, já habitava a alma grega. E, talvez por isso, o apolinismo se esforçou, 

porém não obteve êxito em conter o impulso dionisíaco. Este, após momentos de rivalidade 

com aquele, se uniu a ele e foi transfigurado em arte, arte trágica. Assim, entre os gregos, 

após o brilho glorioso do mundo olímpico, o dionisismo se mostrou enquanto arte que 

transfigura e incorpora o trágico da vida.   

 Nietzsche traça uma espécie de desenvolvimento cultural helênico, onde os impulsos 

dionisíaco e apolíneo se rivalizam, fazendo com que ora um ora o outro predominem na 

cultura, sendo que ápice é, para Nietzsche, o que ele chama de período trágico, o qual 

corresponde ao período de produção dos três grandes tragediógrafos: Sófocles, Ésquilo e 

Eurípedes. Nesse desenvolvimento cultural, primeiro vem, na interpretação nietzscheana, o 

mundo titânico, depois o olímpico e em seguida a tragédia é criada como uma justaposição 

desses dois mundos. No contexto titânico, impera os horrores da natureza, os titãs reinam com 

poder e crueldade, e as moiras tecem silenciosamente o destino dos deuses e dos homens. Mas 

o Olimpo se impôs sobre os titãs, com o brilho apolíneo a noite medonha foi afastada. 

Constitui-se em um momento de culto à beleza e ao heroísmo, em um louvor a indivíduos 

destacados, com capacidades excelentes, e por isso belos. Entretanto, o impulso dionisíaco 

não deixou de existir, enquanto o apolinismo se mostrava altivo com seu mundo olímpico. 

Exercendo sua força, o dionisíaco aparece na cena trágica, não com uma função secundária, 

como um mero recurso cênico, mas como a essência do drama, seu conteúdo, como o fundo 

sobre o qual se desenvolve a tragédia.
22

     

                                                           
22

 O que fizemos resumidamente neste parágrafo pode ser encontrado com maior riqueza de detalhes em SILK e 

STERN, 1983, p. 185-187. Na análise realizada por eles, têm-se o destaque do caráter dialético da interpretação 
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 A contraposição entre o apolíneo e o dionisíaco ganha trégua. Da união desses dois 

impulsos, nasce a tragédia. Esta, como já vimos, é uma obra de arte tanto apolínea quanto 

dionisíaca. Se ela é o resultado da união de impulsos distintos, então é compreensível que 

guarde características desses dois impulsos, mas também é razoável que alguns elementos 

sejam deixados ao largo. A metáfora utilizada por Nietzsche é a da união sexual tendo como 

resultado a concepção. A união é entre Dioniso e Apolo, o rebento é a tragédia. Do mesmo 

modo que um filho recebe de seus pais determinadas características e outras não, a arte trágica 

herdou e também foi privada de alguns elementos.   

 De Dioniso vem o ditirambo, de Apolo o drama. Resulta então o ditirambo 

dramático, sendo que o ―drama é [...] a representação de noções e de ações dionisíacas, sob 

uma forma e num mundo apolíneo.‖ (DELEUZE, s/d, p. 21). Ou seja, é a música dionisíaca 

transfigurada pela medida apolínea.  

 A desmesura dionisíaca e a medida apolínea se complementam e se limitam na 

tragédia. Por meio do impulso apolíneo a sabedoria dionisíaca ganha forma, aparência, se 

transforma em drama. Sob influência dionisíaca, o apolíneo louvor ao indivíduo transfigura-se 

na afirmação do todo, na destruição do indivíduo, no rompimento do princípio de 

individuação em nome da totalidade da physis. Apesar de paradoxal, essa união de impulsos 

distintos, onde cada um deles restringe e ao mesmo tempo complementa o outro, 

proporcionou uma criação nova: a tragédia ática.  

  

Esse substrato da tragédia irradia, em várias descargas consecutivas, a visão do 

drama, que é no todo uma aparição de sonho e, nessa medida, uma natureza épica, 

mas que, de outro lado, como objetivação de estados dionisíacos, representa não a 

redenção apolínea na aparência, porém, ao contrário, o quebrantamento do indivíduo 

e sua unificação com o Ser primordial. Por conseguinte, o drama é a encarnação 

apolínea de cognições e efeitos dionisíacos, estando dessa maneira separado do epos 

por um enorme abismo. (GT/NT §8, p. 58). 

  

 A cena trágica, com seus elementos apolíneos, não opera sob o signo da bela 

aparência. Não é que a beleza do herói não habita mais o palco, mas é que ela, sob efeitos 

dionisíacos, inicia no palco e encontra nele igualmente seu fim. Há algo de épico na tragédia, 

pois há a bela imagem do homem excelente, do herói, a trilhar seu caminho. No entanto, não é 

sob os ditames da individuação que ocorre o desfecho, mas sim da força dionisíaca a encerrar 

continuamente, como o devir precipita em si as coisas, o caminho do indivíduo heróico em 

um acontecimento nefasto. O indivíduo, uma configuração apolínea, como objetivação do 

                                                                                                                                                                                     
nietzscheana do desenvolvimento histórico grego e uma subdivisão mais detida da história grega em seis 

períodos, que não obstante guardam o mesmo movimento sublinhado por nós.     
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dionisíaco na tragédia, encontra inevitavelmente seu ocaso, a despeito de sua vontade e de sua 

capacidade de brilho e heroísmo.        

 Como ocorre na physis, ocorre no drama trágico, já que este é uma transfiguração do 

mais íntimo da natureza. O impulso apolíneo da natureza, como força capaz de conferir forma 

a partir do informe, efetiva sua capacidade criadora justamente no fundo mais originário da 

vida, no Uno-primordial, que é fundo dionisíaco. Mas as aparências criadas não pairam 

eternamente, elas encontram sua dissolução no devir dionisíaco. De maneira análoga, a 

tragédia surge de um pathos musical dionisíaco que ganha forma pela capacidade apolínea de 

imprimir medida. A ―encarnação apolínea de cognições e efeitos dionisíacos‖ cria o drama, no 

drama, o herói. E este, sem saber, caminha para o fim inevitável, encontra seu ocaso como um 

efeito artístico do ímpeto dionisíaco. Assim como o apolíneo e o dionisíaco se coadunam na 

natureza, eles o fazem na tragédia. A estrutura do registro metafísico nietzscheano é análoga à 

estrutura de seu registro artístico do trágico.
23

 E o que está no centro dessas estruturas de 

análise análogas é a vida.  

 A obra de arte trágica não nega Dioniso, ao contrário, ela carrega em sua essência um 

conteúdo originário nesse deus. No fundo, o Dioniso titânico não deixou de existir, ele apenas 

ganhou uma forma, se transformou em arte helênica. E nesse novo contexto, entra uma 

importante questão: do Dioniso titânico para o Dioniso trágico, o que resta?  

 Resta substancialmente o essencial da epifania dionisíaca e seu desvelamento do ser, 

qual seja: primeiro, a afirmação da totalidade e unidade de tudo que existe, de que o homem é 

parte e um com o mundo; segundo, que a existência é regida por um devir o qual condiciona a 

transformação, a destruição e a criação das coisas, sendo que a partir disso, a sucessão 

característica das aparências não é encarada como algo ruim, mas antes como um jogo 

exuberante das forças da natureza.  

 Sobre a unidade no âmago da physis, nas palavras do filósofo em questão:  

 

[...] a doutrina misteriosófica da tragédia: o conhecimento básico da unidade de 

tudo o que existe, a consideração da individuação como causa primeira do mal, a 

arte como a esperança jubilosa de que possa ser rompido o feitiço da individuação, 

como pressentimento de uma unidade restabelecida. (GT/NT §10, p. 67). 

 

 O conhecimento dos mistérios revelados na tragédia, a arte como meio pelo qual o 

indivíduo se aliena de sua condição de sujeito e, em êxtase, experimenta a sabedoria trágica, 

                                                           
23

  Cf. p. 21.  
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dionisíaca. Sabedoria que, no palco trágico, mostra o momento derradeiro da individuação, o 

quebrantamento do herói; selando assim, o retorno e a harmonia com a unidade originária. 

 Ainda no contexto da tragédia ática, mas agora discorrendo sobre o jogo exuberante 

do vir-a-ser, lê-se assim em O Nascimento da Tragédia: ―a vida, no fundo das coisas, apesar 

de toda a mudança das aparências fenomenais, é indestrutivelmente poderosa e cheia de 

alegria [lustvoll]‖ (p. 52, [§7]). As aparências são criadas por meio da dilaceração do Ser 

original; tendo como esteio o princípio de individuação, elas se mostram, transformam e 

fenecem, retornando à sua origem. A vida que subjaz aos fenômenos, o Uno-primordial, não 

deixa de existir em momento algum, é ela que impera exuberante do início ao fim, enquanto 

nos fenômenos paira a fragilidade. Fragilidade como finitude, como aparência que não existe 

por si mesma, mas que surge graças à capacidade de dois impulsos — apolíneo e dionisíaco 

— se exercerem de acordo com suas características, no dilaceramento, na configuração e na 

destruição.  

 Esses dois princípios do conteúdo trágico, fundados em Dioniso, são princípios da 

vida, são o trágico da vida. Constituem-se em uma transfiguração da vida por meio da arte. 

Eles se relacionam com a destruição do indivíduo, com a ruptura do princípio de individuação 

tendo em vista uma dissolução das individualidades, da multiplicidade, e o reconhecimento de 

um tipo de unidade superior ao homem na existência. É essa unidade da natureza que justifica 

o sofrimento e consola o homem. É a vivência segundo a qual homem e mundo não formam 

um dualismo, nem se relacionam distintamente, porém, entre eles, o que existe é uma 

interação da parte com o todo. É a vida em uma perspectiva totalizante, em que o homem não 

figura como personagem principal, onde mesmo com o sofrimento ou a morte do indivíduo, 

há o consolo de que ela, a vida, continua fluindo no vir-a-ser. A vida, o mundo, a natureza, o 

cosmos, a physis, todos representam essa unidade na qual o homem é parte.  

 Logo, o conteúdo trágico é um abraço da natureza em seu filho pródigo, e, outrossim, 

o consolo segundo o qual, apesar dos sofrimentos e da finitude do ente, a vida é exuberante e 

comporta prazer, ela ―é indestrutivelmente poderosa e cheia de alegria [lustvoll]‖. O homem, 

enquanto indivíduo, distanciou-se da unidade originária, se imaginou distinto da physis, mas 

com a arte trágica, soa o canto de harmonia, de contentamento com a unidade universal 

restabelecida. Nessa obra artística, fundada no impulso dionisíaco, ―torna a selar-se não 

apenas o laço de pessoa a pessoa, mas também a natureza alheada, inamistosa ou subjugada 

volta a celebrar a festa de reconciliação com seu filho perdido, o homem.‖ (GT/NT §1, p. 28). 
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 Dioniso é o trágico da tragédia. Nele se encontra o conteúdo que é transposto em 

arte. E Apolo, com seu poder plástico e transfigurador, possibilita a Dioniso, inicialmente 

informe, se mostrar em cena e palavra.  

 Em sua filosofia de juventude, Nietzsche constrói o trágico como o aspecto da vida 

que foi transfigurado em arte na tragédia ática. Portanto, a partir do estudo que Nietzsche faz 

dessa obra de arte, aventamos: trágica é a vida.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 39 

 

1.3 O tratamento sublime do horror na tragédia ática 

 

―São os artistas da vida; possuem seus deuses para poder viver, 

e não para se alienar da vida.‖ (NF/FP 3 (62) inverno 1869-70 -  

primavera 1870, 2005c, p. 7). 

 

―‗Mas dize também isto, ó singular forasteiro, quanto precisou 

sofrer este povo para poder tornar-se tão belo! Agora, porém, 

acompanha-me à tragédia [...]‘‖ (GT/NT §25, p. 142). 

 

 Tanto no prefácio tardio a O Nascimento da Tragédia, escrito em 1886 com o 

subtítulo Helenismo e Pessimismo, tentativa de autocrítica, quanto no Ecce Homo, sua 

autobiografia redigida em 1888, refletindo acerca de seus escritos iniciais sobre os Gregos e a 

obra de arte trágica, Nietzsche sublinha um importante questionamento que, dentre outros, 

doravante recorreremos, a saber: ―Helenismo e Pessimismo‖, ou seja, como os helenos 

lidaram com o pessimismo, como um povo tão ávido por vida e exuberante em suas 

conquistas, tiveram necessidade de olhar o feio, o terrível, o enigmático, e de posse de um 

tipo específico de pessimismo, o superaram por meio da tragédia? Vejamos então como se 

configura essa visão pessimista de mundo, em seguida detenhamo-nos na forma apolínea e na 

dionisíaca de lidar com ela, para após isso chegarmos à tragédia e sua maneira específica, 

como obra de arte ao mesmo tempo apolínea e dionisíaca, de não se deter no pessimismo.     

 Respondendo a esta pergunta, examinaremos mais alguns elementos da tragédia e do 

trágico. Este enquanto essência daquela, é tomado como a junção do horrível e absurdo na 

existência humana ao consolo fundamentado na unidade originária da vida. A tragédia, como 

uma superação do horrível sem negá-lo nem desconhecê-lo, comporta, portanto, uma visão 

artística que é ao mesmo tempo pessimismo e superação.  

 Em uma perspectiva trágica da vida, o dionisíaco é ponto fundamental, pois, como já 

vimos, ele é o fundo trágico. Se como movimento religioso, o dionisismo não se origina na 

Hélade, e só é absorvido tardiamente na religião oficial grega; como elemento da natureza 

presente na cultura, ele habita a alma grega mesmo em meio ao império glorioso da cultura 

Olímpica. Há um conteúdo trágico na sabedoria popular grega, conteúdo que é absorvido e 

tratado esteticamente na tragédia ática. Esse conteúdo é anterior a ela, é possível perceber 

indícios seus na epopéia, quando o herói tem seu destino controlado pela vontade dos deuses, 

na teogonia titânica dos horrores, com a ação da moira imperiosa, e na sentença de Sileno, em 

que o horrível e absurdo da vida humana são enunciados. 
24

     

                                                           
24

 Nas epopéias homéricas, tem-se presente alguns aspectos trágicos na figura do herói. Este, por causa da honra 

e glória conquistadas por suas ações grandiosas, desperta o ciúme divino e por isso padece nas mãos dos deuses. 
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 É possível enxergar na mitologia grega imagens da consideração de mundo desse 

povo. Os deuses criados por eles refletem, de certa maneira, os anseios e a forma particular de 

encararem a vida. Na mitologia, um personagem chama especial atenção, seu nome é Sileno, 

acompanhante e mestre de Dioniso. Semideus, velho, feio e sempre embriagado, esta é a 

imagem do preceptor de Dioniso que o acompanha em seus cortejos montado em um asno ou 

carregado por sátiros, se engraçando com as ninfas e divertindo-se. Mas, apesar do tom ébrio 

e satírico, da boca desse semideus saem sempre palavras de sabedoria sobre a vida. (GT/NT, 

p. 145 [nota 31]). 

 A sabedoria de Sileno representa a sabedoria popular grega e seu pessimismo sobre a 

vida humana, escreve Nietzsche na terceira seção de O Nascimento da Tragédia. Pessimismo 

este que será tratado na obra de arte trágica.
 25

 Sileno é próximo e harmônico a Dioniso, deus 

da vida em sua metamorfose ininterrupta, em sua fecundidade e abundância, e outrossim, no 

dilaceramento e na dor.  

 Sobre esse semideus, conta-se que em dado momento de uma das viagens de Dioniso 

com seu cortejo, o rei Midas perseguiu incansavelmente o sábio, querendo fazer-lhe uma 

pergunta, visto que tinha chegado aos ouvidos do rei a fama de destacada sabedoria do 

preceptor de Dioniso. Após longa busca, Sileno acaba nas mãos do rei, e, sem delongas, 

Midas pergunta-o qual era a melhor coisa para a vida de um homem. Inicialmente o 

acompanhante de Dioniso relutou em dar a terrível resposta, mas pressionado, rompe o 

silêncio e assim disse: 

 

Estirpe miserável e efêmera, filhos do acaso e do tormento! Por que me obrigas a 

dizer-te o que seria para ti mais salutar não ouvir? O melhor de tudo é para ti 

inteiramente inatingível: não ter nascido, não ser, nada ser. Depois disso, porém, o 

melhor para ti é logo morrer. (GT/NT §3, p. 33). 

       

 Palavras duras a ouvidos humanos. Há que ser forte para não se desesperar após 

ouvi-las. Nascer em tormento, sem um propósito ou razão que justifique a concepção; possuir 

como companhia paterna o acaso, a contingência, a aleatoriedade; e ainda ter a duração de um 

sopro, sendo fugidio e transitório como uma flor que logo após desabrochar, murcha. Uma 

existência enraizada na dor, preenchida por um acaso sem sentido e breve como o orvalho, 

isso é a vida humana segundo Sileno. Não é de se admirar que ele afirma ser mais salutar para 

o homem não ter a ciência dessa miserabilidade. Mas, após rompido o silêncio, ele não se 

                                                                                                                                                                                     
Aceitando o desafio de uma vida gloriosa, o herói se destaca, sofre e sucumbe em um fado cruel firmado pelos 

deuses. Quando não pelos deuses olímpicos, pelas Moiras sim. (Cf. LOPES, 2006, p. 25-26).  
25

 Algo que chama bastante a atenção de Nietzsche no gênero trágico grego é seu fundamento mítico-religioso e 

sua associação a uma postura de vida. (SILK e STERN, 1983, p. 235).   
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detém e continua sua sentença. Para tal espécie de seres, o melhor é não ter vindo a este 

mundo, não ter acontecido a própria existência. Contudo, como já existe, a segunda melhor 

possibilidade é, dentro em pouco, deixar de existir.  

 É contraditório ouvir justamente daquele que é o mestre de Dioniso uma fala tão 

ácida a respeito da vida humana? Tamanho pessimismo aparentemente não se encaixa com os 

rituais báquicos envoltos em êxtase e tão cheios de vida; também não se harmoniza, pelo 

menos ao que parece, com o consolo trágico, de fundo dionisíaco, onde apesar dos 

sofrimentos, a vida é enaltecida? Se relacionarmos as palavras de Sileno com o que já foi dito 

sobre o fenômeno dionisíaco, e com o essencial deste que permanece na tragédia, encontra-se 

um firme ponto de apoio que serve justamente para lançar a ponte entre eles, para recuperar à 

presença de Dioniso o sábio Sileno.  

 A pedra de toque nessa questão é a percepção da vida sob o prisma da individuação 

e, em decorrência disso, a concepção de que o controle do destino dos indivíduos escapa a 

qualquer um deles, por mais virtuoso que alguns sejam. Se interpretarmos, como mostra 

Gerard Lebrun em uma nota no seu artigo Quem era Dioniso?, que o que está em relevo no 

elogio de Sileno ao ―não ser, nada ser‖, não é uma extinção da vida, ou uma apologia à morte, 

com o que o suicídio seria uma possível solução. Não, Sileno não está dizendo para Midas dar 

cabo de sua vida. O que o preceptor de Dioniso faz é um elogio à unidade originária da 

natureza, a qual é esfacelada justamente na formação do homem enquanto indivíduo. Unidade 

que se identifica com o impulso dionisíaco. Impulso que faz da vida um processo contínuo de 

metamorfose, o qual garante a fecundidade desta por meio da dilaceração. Em vista disso, 

torna-se possível então, retornar Sileno à presença de seu pupilo (Cf. LEBRUN, 1985, p. 45).  

 O homem é formado a partir do tormento, tem como certo seu fim, e entre o 

nascimento e a morte não está livre da dor e do infortúnio, mesmo sendo um indivíduo 

excelente.
26

 Com sua morte, parte do tormento cessa e aquela individualidade que 

inicialmente veio da dor, retorna agora à unidade originária estancando o sofrimento causado 

por sua individuação. Portanto, segundo a interpretação nietzscheana aqui aventada, assim 

como no frêmito dionisíaco, o princípio de individuação é rompido em favor da unidade do 

homem com o mundo, e na tragédia o consolo gira em torno da destruição do herói, a 

sentença de Sileno possui como núcleo temático a relação entre o indivíduo e o mundo. Dessa 

                                                           
26

 Que o homem comum sofra, é algo dado, não constitui mistério. No entanto, podia-se esperar que um 

indivíduo com habilidades acima do comum, fosse capaz de se livrar do infortúnio. A tragédia grega, segundo 

Nietzsche, evidencia o contrário: o herói é grande tanto em seus feitos como em seus sofrimentos, e há um 

estreito vínculo entre a grandeza desmedida do herói, hýbris, e o sofrimento imputado pelos deuses, némesis. 

Prometeu sofre por causa de seu amor titânico pelos homens, Édipo, por causa de sua desmesurada sabedoria. 

(Cf. GT/NT §4, p. 38; Cf. tb. BRANDÃO, 2011, vol. 2, p. 137-138).  
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forma, sob influência do dionisíaco, mais uma vez soa o louvor à totalidade da vida em 

detrimento do indivíduo. Não no sentido de que o homem seja em si um erro, ou um mal, mas 

sim, que seu processo de vida está enraizado na dor, é essencialmente frágil e sem sentido. 

 Com um olhar agudo nessa perspectiva de vida, podia-se esperar o desespero dos 

helenos; o pessimismo dessa sabedoria popular poderia ter resultado em uma atitude de 

renúncia, de negação da vida. Contundo, o povo grego não se enveredou por um caminho de 

negação, pois com sua arte e seus deuses eles não se absteram da vida,  mas superaram o 

pessimismo tornando a existência bem quista. Não no sentido de que sua criação artística e 

sua religião tenham sido planejadas e executadas como instrumentos para determinado fim, 

mas sim que nesse povo, de maneira espontânea, impulsos opostos da natureza se conciliaram 

harmonicamente. Nessa cultura foi possível reconhecer, segundo Nietzsche, a presença dos 

impulsos apolíneo e dionisíaco unidos, onde um dos exemplos é o surgimento da tragédia 

ática.     

 Mais uma vez se vê ressoar à dialética hegeliana. Contudo, cabe aqui duas 

observações: primeiro, talvez ―não seja o caso de perguntar se essa caracterização é fiel à 

noção propriamente hegeliana [...], pois o que aí interessa é Nietzsche estar dela impregnado, 

mas à sua maneira‖ (ORLANDI, 2003, p. 13);
27

 segundo, que enquanto arte, a oposição entre 

o dionisíaco e o apolíneo se comporta como duas formas antitéticas de tratar uma contradição 

essencial, qual seja: entre a vida e o sofrimento. Enquanto o impulso apolíneo o faz 

mediatamente na contemplação das imagens plásticas, o dionisíaco o faz imediatamente por 

meio da experiência musical. (Cf. ORLANDI, 2003, p. 13).      

 Já que a existência humana é efêmera como uma flor, que então se busque a beleza 

da primavera, e saciem-se com a fecundidade plasmadora. Assim soa o apolíneo da cultura 

grega. Assim, o ímpeto apolíneo da natureza restaura a sobriedade daquele que olhou no 

âmago da physis: ―aqui o sofrimento do indivíduo subjuga Apolo mediante a glorificação 

luminosa da eternidade da aparência, aqui a beleza triunfa sobre o sofrimento inerente à vida, 

                                                           
27

 Determinar com precisão a influência da dialética hegeliana em O Nascimento da Tragédia e o quanto a ela se 

adéqua a oposição e reconciliação entre Apolo e Dioniso é um trabalho conceitual profundo e que suscita 

problemas. A título de exemplo, Márcio Benchimol e Sarah Kofman pensam essa oposição pelo modelo do devir 

de Heráclito; Roberto Machado fala de uma reconciliação não dialética, tratando o apolíneo e o dionisíaco como 

impulsos complementares e não contraditórios; Scarlett Marton, mostrando que tanto Hegel quanto Nietzsche 

reconheceram Heráclito como precursor de suas filosofias, traça proximidades e distanciamentos entre eles. 

Sobre a posição de Márcio Benchimol, Cf. BENCHIMOL, 2002, p. 41-52. Sobre Sarah Kofman e Roberto 

Machado, Cf. MACHADO, 2006, p. 218-234. E acerca do tratamento dado por Scarlett Marton, Cf. MARTON, 

2009, p. 219-242. Apenas para citar uma outra questão que também aprofunda o problema, penso ser possível 

reconhecer pelo menos duas dialéticas em O Nascimento da Tragédia: uma admitida por Nietzsche no Ecce 

Homo, de influência hegeliana, a qual já foi apresentada no tópico 1.1 deste trabalho; e outra, de matriz racional 

socrático-platônica, que Nietzsche afirma ser a causa da morte da tragédia (Cf. GT/NT §15, p. 89-94).    
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a dor é, em certo sentido, mentirosamente apagada dos traços da natureza.‖ (GT/NT §16, p. 

99). O espelhamento da beleza, a construção de imagens belas, que aspiram à eternidade na 

aparência, foi uma resposta tão forte do apolinismo grego que, segundo o autor de O 

Nascimento da Tragédia, a sentença de Sileno poderia inclusive ser invertida para seguinte 

forma: ―A pior coisa de todas para eles [os gregos] é morrer logo; a segunda pior é 

simplesmente morrer um dia‖ (GT/NT §3, p. 34).  

   Mas não é só Apolo que reconforta, Dioniso também. Com Apolo a vida é 

justificada na aparência, com imagens luminosas de heróis épicos que aspiram por glória e 

destaque, e por vezes as conquistam. O herói é uma imagem de louvor ao princípio de 

individuação como possibilidade de uma vida humana bela. Com Dioniso e sua música, o 

desvelamento da aparência, o rompimento do princípio de individuação, são experimentados 

segundo o consolo de que, com isso, o ente se reconcilia com a unidade originária e finda-se, 

assim, a origem de seu sofrimento.   

 ―Também a arte dionisíaca quer nos convencer do eterno prazer da existência: só que 

não devemos procurar esse prazer nas aparências, mas por trás delas‖ (GT/NT §17, p. 100). 

Com a experiência musical dionisíaca, o fundo originário da vida ganha expressão; ressoa 

então a sabedoria que nos incita a ―reconhecer que tudo quanto nasce precisa estar pronto para 

um doloroso ocaso; somos forçados a adentrar nosso olhar nos horrores da existência 

individual‖ (GT/NT §17, p. 100); sendo que ao não se deter na realidade individuada, o 

pathos dionisíaco nos transmite o consolo de que ―a vida, no fundo das coisas, apesar de toda 

a mudança das aparências fenomenais, é indestrutivelmente poderosa e cheia de alegria‖ 

(GT/NT §7, p. 52). Dioniso proporciona a visão do horrível e absurdo da existência, 

justamente enquanto vivida sob as malhas da individuação. Junto com essa experiência, 

Dioniso apresenta seu consolo, o qual se constitui como a possibilidade de romper as amarras 

do princípio de individuação e se integrar à unidade originária da natureza.     

 O consolo dionisíaco se dá por meio de um pathos vivenciado a partir da música. 

Enquanto Apolo consola e estimula pela imagem, Dioniso o faz com o elemento musical. 

Essa experiência oriunda da música provoca um ânimo, uma disposição, uma harmonia, um 

assentimento no homem em relação ao cosmos. O pathos musical da arte dionisíaca faz 

aflorar uma sensação de prazer naquele que é disposto por ela. Tal experiência se desdobra 

tanto em um ânimo, um tônus em relação à vida, quanto em um assentimento harmonioso 

com respeito às vicissitudes que o destino comporta.  

 A ―verdade‖ dionisíaca que irrompe da boca de Sileno, provoca no auditor de tais 

sentenças, um sentimento de nojo, repulsa, negação da vontade e da vida. ―Na consciência do 
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despertar da embriaguez ele vê por toda parte o horrível ou absurdo do ser humano: esse o 

repugna. Agora ele entende a sabedoria do deus silvestre.‖ (DW/VD §3, p. 25). Entretanto, os 

gregos transfiguraram essa ―verdade‖ profunda tornando-a suportável; com a arte eles 

justificaram a vida e livraram o homem daqueles sentimentos de repugnância à existência.   

 Diante da ―verdade‖, da revelação do sofrimento indissociável da vida, a sabedoria 

de Sileno ganhou força, o homem sentiu-se enojado. Entretanto, a tragédia, como uma 

conjunção das formas apolínea e dionisíaca de lidarem artisticamente com o ―pessimismo‖ da 

sabedoria popular, salvou o heleno do perigo de negar a vida e do sentimento de nojo quanto a 

ela. O trágico nada tem a ver com mal afamar a vida.  

 

Aqui, neste supremo perigo da vontade, aproxima-se, qual feiticeira da salvação e da 

cura, a arte; só ela tem o poder de transformar aqueles pensamentos enojados sobre 

o horror e o absurdo da existência em representações com as quais é possível viver: 

são elas o sublime, enquanto domesticação artística do horrível, e o cômico, 

enquanto descarga artística da náusea do absurdo.  O coro satírico do ditirambo é o 

ato salvador da arte grega; no mundo intermédio desses acompanhantes dionisíacos 

esgotam-se aqueles acessos há pouco descritos. (GT/NT §7, p. 53). 

 

 Em um texto não publicado, anterior a O Nascimento da Tragédia¸ intitulado A 

Visão Dionisíaca do Mundo, no parágrafo 3, Nietzsche escreve sobre o mesmo assunto de 

forma semelhante, porém mais claro no que diz respeito ao vínculo dessa obra de arte que 

salva o heleno da negação e da náusea com a embriaguez dionisíaca. Lê-se assim: 

 

Antes de tudo se tratava de transformar aqueles pensamentos de repugnância sobre o 

horrível e o absurdo da existência em representações, com as quais se pudesse viver: 

essas são o sublime como sujeição artística do horrível e o ridículo como descarga 

artística da repugnância do absurdo. Esses dois elementos, que se entrelaçam um 

com o outro, são unidos em uma obra de arte que imita a embriaguez, que joga com 

a embriaguez. (DW/VD §3, p. 25). 

    

 Como um jogo artístico com a embriaguez, com a excitação e energia provocada por 

ela, uma obra de arte trata com o horrível e o absurdo. A embriaguez dionisíaca é o solo a 

partir do qual se joga, se imita, se cria representações. Imitar a embriaguez dionisíaca não é 

dar uma nova imagem a algo já figurado, mas, pelo contrário, é dar figuração a algo em si 

disforme, sem imagem, intenso e inebriante. É, portanto, uma criação artística, uma 

transfiguração, um configurar apolíneo a partir de um jogo com o dionisíaco.    

 Nesse jogo artístico, o horrível e o absurdo não são negados ou excluídos da 

existência; são os pensamentos de nojo e negação que são transformados em representações, 

em aparências ―com as quais é possível viver‖. E isso se dá tendo a embriaguez dionisíaca 
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como condição. Pois bem, a tragédia ática é uma obra de arte que forja aparências e, ao 

mesmo tempo, tem como solo a frêmito dionisíaco. Mas será que ela se relaciona tanto com o 

sublime quanto com o cômico?
28

   

 O sublime e o cômico são formas de lidar, respectivamente, com o horrível e o 

absurdo. O absurdo da existência está no fato desta não comportar qualquer sentido. O 

horrível diz respeito àquilo que traz a dor, ao sofrimento presente no vivente e em sua 

incapacidade de se livrar, com segurança, de acontecimentos nefastos. Ou seja, ambos se 

assentam no solo da fragilidade da individuação, na relação entre o indivíduo e as forças da 

natureza, portadoras do seu fado.
29

 Nesse sentido, o homem, mesmo que virtuoso, não 

consegue se impor como sujeito de seu destino ante à vida. Ele acaba por não se livrar das 

vicissitudes que ela o traz. Torna-se ridículo, portanto, exigir-lhe endireitar o que está 

desconjuntado (DW/VD §7, p. 53).  

 Tanto o sublime quanto o cômico se apresentam como possibilidades de uma arte 

dionisíaca, entretanto, para a tragédia, fica apenas o sublime. O cômico se liga à comédia, ou 

ainda à tragicomédia. Já o sublime é o meio pelo qual a tragédia domestica o horrível. (Cf. 

DW/VD §3, p. 24-31). Domesticar é, por meio da força e da disciplina, imprimir uma forma 

ao que é selvagem e impetuoso, tornando possível a convivência. Contudo, o sublime não é 

uma domesticação qualquer, senão uma domesticação artística. Nesse sentido,    

 

não será claro que Nietzsche está dizendo [...] que a tragédia é o lugar de uma 

passagem do horror ao sublime? Ou, mais explicitamente, que a arte sublime da 

tragédia não exclui ou reprime o terrível da natureza, mas transforma o desgosto 

com respeito ao horror da existência presente no dionisíaco em representações que 

tornam a vida possível? (MACHADO, 2006, p. 222). 

 

                                                           
28

 Nietzsche não desenvolve uma teoria do sublime, em sua obra esse termo aparece poucas vezes e, no mais 

delas, referindo-se à tragédia. Ele não utiliza esse conceito aos mesmos moldes de Kant ou Schopenhauer, mas 

também não se opõe rigorosamente a essa tradição. Em uma das características do sublime em geral, é possível 

perceber uma certa continuidade. Trata-se de uma desproporção de termos que inicialmente gera um conflito, 

mas que ao cabo se resolve em um acordo. Assim explica Roberto Machado: ―estou querendo salientar que 

Nietzsche se insere na tradição do sublime pensado a partir da dualidade de princípios: imaginação e razão, no 

caso de Kant; sensível e supra-sensível, no caso de Schiller; intuição sensível e contemplação absoluta, no caso 

de Schelling; representação e ideia, no caso de Schopenhauer. Em Nietzsche, essa dualidade é a do apolíneo e do 

dionisíaco. [...] tanto em Nietzsche quanto em seus antecessores a partir de Kant, o sublime é sempre definido 

levando em consideração dois termos de níveis, peso ou potência diferentes: um marcado pelo finito, pela 

limitação, pela forma; o outro, pelo infinito, pela ilimitação, pelo informe.‖ (MACHADO, 2006, p. 222). Outra 

questão importante, que no entanto não aprofundaremos por motivos de delimitação temática, está no tratamento 

do cômico, por Nietzsche, como algo paralelo ao sublime, e não como uma das formas de expressividade deste, 

como é mais comum na tradição estética.     
29

 Nietzsche, citando Schopenhauer, compara o homem preso e confiante no princípio de individuação a um 

barqueiro sentado e confiante em seu frágil bote, em meio a um mar imenso e enfurecido. (Cf. GT/NT §1, p. 27). 



 
 46 

 

 Sim, e aqui mais uma vez entra em relevo a questão da conjunção dos impulsos 

dionisíaco e apolíneo na tragédia. Se o dionisíaco desvela o belo véu da ilusão apolínea de 

redenção da aparência na aparência, evidencia os horrores da vida individuada, e consola pelo 

pathos musical oriundo do uno vivente — zoé; na arte sublime da tragédia o impulso apolíneo 

volta a dar sua contrapartida forjando representações do dionisíaco, que, não obstante, além 

de não velarem o que há de terrível na vida, tornam aprazível a vida do indivíduo — bíos.  

 O sublime é uma representação de instâncias dionisíacas. Como representação, opera 

sob o signo da medida, mas não mais da medida da bela aparência, como era na arte apolínea. 

Há uma sujeição do ímpeto dionisíaco, intenso e informe, à medida apolínea; há também uma 

despotenciação da bela aparência apolínea à aparência ou ao símbolo. Nesse ambiente 

intermédio entre o apolíneo e o dionisíaco, é possível a união de ambos em uma mesma obra 

de arte. Dito de outro modo (dialeticamente), conservando e suprimindo algo de ambos — 

apolíneo e dionisíaco —, o movimento de oposição e conciliação gera um outro momento que 

se constitui na resolução da contradição entre eles em uma transposição afirmativa.   

 A tragédia é ―um mundo intermediário entre beleza e verdade‖, ela ―ultrapassa a 

beleza e não procura, todavia, a verdade [...]. Não aspira à bela aparência, mas à aparência, 

não à verdade, mas à verossimilhança (símbolo, sinal de verdade)‖ (DW/VD §3, p. 26). A 

medida apolínea, na tragédia, não se restringe ao belo; o que nos rituais dionisíacos era 

desvelamento do ser, contato com a ―verdade‖, na tragédia torna-se símbolo, imagem de 

verdade. Percebe-se que ambos, Apolo e Dioniso, se desdobram na tragédia em um novo 

estatuto. Este, não está desvinculado do apolinismo e do dionisismo originais, mas também 

não está estritamente fixado nos caracteres de ambos. Ele é um amalgama desses dois 

impulsos artísticos.     

 Como impulsos artísticos que se dão na tragédia, o apolíneo não é mais sinônimo de 

bela aparência, glória, senão de aparência, imagem; o dionisíaco, não mais como força 

telúrica e desvelamento do ser, é agora transfigurado em símbolo artístico, em representação 

de verdade. O sublime, enquanto representação possível de efeitos dionisíacos, constitui-se 

em uma relação do infinito com o finito, onde este expressa aquele (Cf. MACHADO, 2006, p. 

222-223). Apolo, com a medida, possibilita a Dioniso se expressar em representações, apesar 

de sua desmedida original.  

 

O acordo discordante característico do sublime — em contraposição ao acordo 

harmonioso do belo, que só é possível pela exclusão, pela recusa da essência 

aterrorizadora do mundo — se dá em Nietzsche entre o apolíneo e o dionisíaco, 

entre as belas formas e a verdade profunda e informe, proveniente de seu desacordo 
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inicial. Nesse sentido a tragédia é a arte sublime que produz o domínio simbólico do 

monstruoso da natureza. (MACHADO, 2006, p. 223). 

 

Esse monstruoso da natureza que é transfigurado em símbolo na tragédia está 

vinculado ao consolo apresentado por ela. E este liga-se à destruição do herói no palco 

trágico. O ocaso do herói só é possível de ser vivenciado como consolo por meio da música. 

O pathos musical, com sua origem dionisíaca, é capaz de proporcionar no espectador uma 

sensação de encanto e prazer ao se deparar com o horror inevitável na cena trágica. A 

sensação de consolo que a tragédia proporciona não está ligada a imagens de glória e beleza, 

mas sim à representação sublime de um indivíduo destacado, sua destruição pelo destino 

inexorável e seu retorno ao Uno original experimentados a partir da música. A representação 

sublime torna possível olhar o fundo terrível da existência e, na mesma proporção, ter a vida 

individuada preservada, ―do substrato dionisíaco do mundo, só é dado penetrar na consciência 

do indivíduo humano exatamente aquele tanto que pode ser de novo subjugado pela força 

transfiguradora apolínea‖ (GT/NT §25, p. 141). Ânimo e assentimento provêm do pathos 

musical trágico e da representação sublime do horrível, ao invés de náusea e negação. Tônus e 

harmonia são frutos de uma arte que ―joga com a embriaguez‖, de uma arte que, apesar de se 

deparar com o monstruoso, não furta o olhar a ele nem se detém no horror provocado por ele, 

mas dá-se em uma proporção recíproca entre o horrível e o sublime. A tragédia ática, como 

conjugação das formas apolínea e dionisíaca da natureza de se revelar artisticamente, lidou 

com aquele ―pessimismo‖ expresso por Sileno sem se alienar da vida; por meio da sublime 

representação trágica, mesmo o que há de mais terrível para o vivente não foi negado. O 

trágico se mostra pelo sublime. A tragédia é uma arte benfazeja que anuncia a união essencial 

entre vida e morte, entre homem e mundo, entre bíos e zoé. Ela estimula à vida, sem contudo, 

negar a morte.   

Assim, segundo Nietzsche, constitui-se a superação trágica dos horrores da 

existência. Com ela os helenos experimentaram a união de ímpetos de brilho e escuridão, 

forma e embriaguez, com os quais o conhecimento trágico foi possível; o trágico como uma 

visão de mundo que concilia impulsos opostos da natureza, ao invés de se deter em uma 

polarização de uma dessas forças. O trágico como uma visão artística de mundo na qual só se 

adentra ao dionisíaco tanto quanto é possível ao apolíneo restaurar a sobriedade do indivíduo. 

Onde só se contempla o sofrimento inerente à vida na exata medida em que a sublime arte 

trágica é capaz de lidar com ele.  E quão sensível ao sofrimento foram os gregos, destaca 

Nietzsche (Cf. GT/NT §7, p. 52).        
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  Em vista disso, diz-se: ―Alciônica é a sabedoria que supera a infelicidade trágica sem 

desconhecê-la nem negá-la. O deus terrível, o deus cruel, o deus destruidor é também o deus 

risonho, o deus que ri com um riso ‗sobre-humano e novo‘.‖ (LEFRANC, 2008, p. 97). 
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Capítulo II – A Vida na Filosofia de Maturidade 

 

2.1 O mundo e a vida como vontade de poder 

 

―[...] o contrário é convergente e dos divergentes nasce a mais 

bela harmonia, e tudo segundo a discórdia.‖ (HERÁCLITO, 

1978, p. 80 [§8]). 

 

―O combate é de todas as coisas pai, de todas rei, e uns ele 

revelou deuses, outros, homens; de uns fez escravos, de outros 

livres.‖ (HERÁCLITO, 1978, p. 84 [§53]) 

 

 No primeiro capítulo desta dissertação vimos como Nietzsche, nos seus escritos de 

juventude, por meio do par conceitual dionisíaco/apolíneo, analisa a physis, a vida, a cultura, a 

psique e a criação artística. Por meio de um mesmo princípio caracterizado como trágico — 

movimento de discórdia, dependência e união dos impulsos artísticos da natureza apolíneo e 

dionisíaco —, o autor de O Nascimento da Tragédia vai do registro metafísico para o 

psicológico e o artístico, utilizando igualmente o caminho inverso estabelecendo analogias 

entre eles. E se os gregos ganham destaque em sua análise, com certeza um fato motor é o 

reconhecimento, por parte desse filósofo, de que os helenos foram sensíveis ao aspecto trágico 

da vida, representando-o sublimemente na tragédia ática.   

 Nos escritos do terceiro período, Nietzsche não abandona este recurso metodológico. 

Ele continua utilizando um certo tipo de estrutura conceitual para se deslocar entre os diversos 

níveis da existência e explicá-la como um todo. No entanto, não é mais sob a teia conceitual 

dos impulsos artísticos apolíneo e dionisíaco que isso é feito, mas sob o crivo da teoria da 

vontade de poder.
30

 Nessa linha de pensamento lemos o fragmento póstumo 7 (54) do final de 

1886/primavera de 1887: ―Considerar tudo o que a vida mostra como forma reduzida da 

tendência geral: por isso uma nova fixação do conceito ‗vida‘ como vontade de poder‖ (2002, 

p. 95). Há uma ―tendência geral‖ que extrapola a vida em magnitude, a vida não abrange toda 

a existência, ela é apenas uma parte que está para o todo segundo o mesmo caráter, qual seja: 

vontade de poder. A natureza da parte é a mesma natureza do todo. Se o mundo é vontade de 

                                                           
30

 Adotamos a tradução do conceito nietzscheano Wille zur Macht por vontade de poder. O principal 

inconveniente dessa tradução é o de possibilitar a ênfase do termo no campo político, o que pela leitura deste 

tópico fica desqualificado. De outra feita, traduzir por vontade de potência incorre no perigo de circunscrever o 

termo no domínio metafísico aristotélico de ato e potência. Concepção que não se harmoniza com a filosofia de 

Nietzsche. Ciente desses problemas, e também da riqueza semântica das duas traduções, apesar de optarmos pela 

tradução mencionada, não excluiremos o uso do termo potência em nosso texto; quando percebermos que ele se 

encaixa melhor na análise e no desenvolvimento argumentativo, ele será utilizado. Para uma interessante defesa 

das duas traduções, Cf. MÜLLER-LAUTER, 1997, p. 10-11 [nota 2]; p. 51-52 [nota 1].  
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poder, cada fragmento seu igualmente o é. Ou seja, Nietzsche homogeneíza a realidade 

segundo uma mesma qualidade intrínseca.  

 Vontade de poder não é um impulso gerado por uma ausência. Não é por causa da 

ausência de poder que se deseja poder. O que Nietzsche defende, é que o poder 

intrinsecamente deseja mais poder. É próprio de sua natureza, e não lhe é possível ser 

diferente, que queira deixar de expandir sua força: ―cada poder tira, a cada instante, suas 

últimas conseqüências‖ (JGB/BM §22, p. 27). Ou seja, ele é um afeto de comando, um agir 

que não prescinde de sua fortaleza. Por seu turno, se a vontade fosse um desejo gerado pela 

falta, suprida a falta, satisfeita a vontade, finda-se ela. No entanto, ela é afeto de comando, 

pois a cada instante busca acrescentar um algo a mais de poder a si mesma. Nesse sentido, 

vontade não é nada mais do que vontade de poder.
31

  

 Se em O Nascimento da Tragédia, o Uno-primordial, enquanto uno vivente 

indiferenciado e original constrói, por meio do poder plasmador apolíneo, toda realidade 

fenomênica individuada; agora, os entes são formas ou efeitos de forças que possuem como 

caráter intrínseco a vontade de poder e que não se identificam a uma realidade primeira e 

original (Cf. NF/FP 36 (31) junho-julho de 1885, 2008b, p. 487). Com isso, se estabelece uma 

visão de mundo de base energética (força) e relacional. Se há uma unidade mínima, esta não é 

material (átomo), nem é o um como unidade ontológica fundamental,
32

 mas apenas um 

quantum de poder que uma força possui como qualidade relacional, não como unidade em 

si.
33

 Apenas na relação com outras forças é que esse quantum é determinado, na medida em 

que uma força sobressai à outra em determinada quantidade de poder. Força é tão somente 

força em relação com pelo menos outra força, sem a qual não é possível àquela efetivar-se e 

resistir, caracterizando com isso seu quantum de poder (Cf. KSA XIII, p. 257-259 [NF/FP 14 

(79) primavera de 1888]).
34

 Parece ser possível pensar uma unidade material, como por 

exemplo um átomo, isoladamente; contundo, no contexto da teoria da vontade de poder, não é 

possível pensar uma força isoladamente, pois ela não está desvinculada de seu agir, do seu 

                                                           
31

 Nesse ínterim Nietzsche escreve: ―uma forma básica da vontade — a vontade de poder, como é minha tese —‖ 

(JGB/BM §36, p. 40). Ainda sobre isso, lemos o seguinte em Aydin: ―‗Will‘ and ‗power‘ presuppose and imply 

each other. ‗Will to power‘ is one word.‖ (2007, p. 28).   
32

 Lembramos aqui brevemente o pensamento Pitagórico que tem os números (matemática, geometria) como 

arché da physis; ou seja, o cosmos é um todo ordenado segundo proporções numéricas, os números são parte 

constitutiva da natureza, são seu fundamento.   
33

 O termo latino quantum significa quanto, tanto, quantidade. Na física, é utilizado para designar a menor 

quantidade determinada possível de se aferir de uma grandeza. Nietzsche também faz uso do termo quanta, 

plural de quantum.   
34

 Cf. AYDIN, 2007, p. 26 
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exercer poder. Há que ter necessariamente ao menos outra força para que uma, exerça sobre a 

outra, seu quanta de poder.      

 Com a teoria da vontade de poder, não há unidade originária da qual o mundo 

decorra, não há uma unidade metafisicamente fundada. Há que se precaver de substancializar 

a vontade de poder como o Um ou sujeito da efetividade (MÜLLER-LAUTER, 1997, p. 84). 

O mundo, com toda multiplicidade que nele há, só existe enquanto relação de forças que 

emanam um forte desejo por mais poder. Isso não significa que a relação entre vontades de 

poder seja um elemento primeiro ou então adicional às forças, mas antes, algo constitutivo 

delas, seu mundo interior [innere Welt] (KSA XI, p. 563 [NF/FP 36 (31) junho-julho de 

1885).    

 As coisas só são o que são em virtude das relações existentes entre as forças (Cf. 

NF/FP 26 (136) verão-outono 1884, 2008b, p. 153).
35

 Uma força, que não pode senão dar 

vazão a seu poder, encontra necessariamente outras forças pelo caminho. Entre elas, a 

quantidade interna de poder torna-se sinônimo de sua qualidade, pois é por meio de quantos 

quanta de poder que uma força excede a outra, que aquela domina esta. Assim, estabelece-se 

entre elas uma relação de mando e obediência com uma conformação característica, a qual é 

justamente a forma de algo. Se, por algum motivo, essa proporção entre as forças se altera, 

visto ser ela um movimento dinâmico, o efeito muda.  

 Da mesma forma que o claro existe por oposição ao escuro e as cores como oposição 

aos tons de cinza, a existência e a qualidade de uma força se dá enquanto relação com outras 

forças. Não é possível determinar a essência de uma força isolada, uma força não é algo que 

coincide consigo mesma, mas apenas em relação com outras forças torna-se possível 

determinar seu caráter. E entre forças, no entender de Nietzsche, o que há é uma busca 

constante por um algo a mais de poder. Nietzsche não reconhece a matéria como fundamento 

da existência, ele pensa em uma matriz energética de forças que a todo momento se 

relacionam e não são condicionadas por nada. O átomo não é para ele uma partícula 

fundamental, mas apenas o desdobramento de ondas de forças, que vão desde o mais simples 

até o mais complexo. Forças que não são nada mais do que vontade de poder.    

 De tudo isso, entendemos que a  

 

qualidade [vontade de poder] não existe como algo subsistente por si, não como 

sujeito ou quase-sujeito, também não como o Um, cujas ―produções‖ são as 

complexas formações de duração relativa [...]. Antes ao contrário, a única qualidade 

já é sempre dada em tais quantitativas particularizações, senão ela não poderia ser 

                                                           
35

 Cf. AYDIN, op. cit., loc. cit. 
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essa qualidade. Toda vontade de poder é, com efeito, dependente de sua oposição a 

outras vontades de poder, para poder ser vontade de poder. (MÜLLER-LAUTER, 

1997 p. 84).  

 

 O quantum de poder que uma força busca acrescentar a si expandindo sua potência é 

alcançado quando ela consegue sobrepujar uma outra força. A luta entre forças faz parte da 

essência da existência, o caráter agonístico é algo geral. Há sempre vencedores e derrotados, 

no entanto, cabe observar que os derrotados não deixam de emanar sua vontade de poder por 

terem sido sobrepujados, haja vista que o combate não possui termo, e que o domínio, o poder 

de mando, não visa ao extermínio do outro, mas à sua incorporação ou colocar a seu serviço. 

Dominar envolve o contrapeso da força do dominado, pois este continua exercendo sua 

vontade de mando mesmo estando sob o poder de um mais forte (Cf. NF/FP 26 (276) verão-

outono de 1884, 2008b, p. 185). Há uma luta entre eles,  

 

pressupondo-se que se entenda essa palavra de modo tão amplo e profundo a ponto 

de entender a relação do dominador com o dominado ainda como um combate, e 

ainda como uma resistência a relação daquele que obedece com quem manda 

(NF/FP 44 (55) agosto-setembro de 1885, 2008b, p. 568).    

 

 Se para que uma força se expresse é necessária outra que a contraponha, a existência 

do subordinado e do subordinador se condicionam mutuamente. Sem aquele, este não é capaz 

de aumentar seu domínio, ou, em outras palavras, acrescentar um algo a mais de poder a si 

mesmo. Nesse sentido, ―o dominante também deve fazer tudo que sirva para a sobrevivência e 

a manutenção dos subordinados, sendo ele próprio com isso condicionado pela existência 

deles‖ (NF/FP 34 (123) abril-junho de 1885, 2008b, p. 400).  

 O combate entre forças não tem como objetivo o fim do mesmo, não se procura 

cessar a disputa com a dominação. Como força só é força na medida em que rivaliza com 

outra, buscando arduamente predominar sobre esta, uma força subjugada não perde seu 

caráter ativo; por ter sido sobrepujada ela não se torna passiva. Mesmo em cada ato de 

obediência, há em seu interior um afeto de comando (Cf. Za/ZA, p. 127 [Do superar si 

mesmo]). A força sobrepujada, igual à dominante, busca expandir seu poder e fazer 

subordinados. Por isso entre dominador e dominado a relação é belicosa. O dominador deve 

constantemente exercer seu poder sobre o dominado para não perder seu posto, e o vassalo da 

mesma maneira resiste continuamente buscando sobrepujar seu senhor. Nesse sentido 

Nietzsche pondera: ―Até que ponto há uma resistência na obediência? Não se abdica aí nem 

um pouco ao poder pessoal. Do mesmo modo, no comando há um reconhecimento de que o 
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poder absoluto do adversário não foi derrotado (NF/FP 36 (22) junho-julho de 1885, 2008b, p. 

485).   

 Assim, ―a natureza se apresenta como uma porção de relações de forças‖ (NF/FP 26 

(38) verão-outono 1884, 2008b, p. 129), a razão e o caráter de toda alteração é dado pela 

vontade de poder (Cf. NF/FP 14 (123) primavera de 1888, 2005c, p. 283). Não há mudança 

que não seja vontades de poder agindo.  

 A relação entre vontades de poder é algo dinâmico, visto seu caráter eminentemente 

agonístico. No embate entre vontades de poder, formam-se centros de força, os quais são o 

limite entre uma força e outra, a direção resultante do enfrentamento e do ―esforço para a 

manutenção das condições que permitem um crescimento contínuo de potência‖ 

(FREZZATTI Jr. 2004, p. 132). Deslocando-se o centro de força, altera-se algo.   

 Mas como se dá essa relação entre vontades de poder no mundo orgânico e no 

inorgânico? Como a matéria se ajusta, conforma e desagrega nessa tensão constante nos 

centros de força? 

 ―No animal é possível derivar da vontade de poder todos os seus instintos: assim 

também todas as funções da vida orgânica a partir dessa única fonte‖ (NF/FP 36 (31) junho-

julho de 1885, 2008b, p. 487). Como essência da vida orgânica, a vontade de poder está 

presente desde a mais ínfima célula até estruturas complexas como o corpo humano. Funções 

básicas de um organismo como alimentação, autorregulação, reprodução e autoconservação, 

são todas derivações, efeitos de segunda ordem quando comparados à vontade de poder. O 

que toda parte de um organismo quer é um algo a mais de poder (NF/FP 14 (174) primavera 

de 1888, 2005c, p. 289). Alimentação e sobrevivência, por exemplo, são apenas decorrências 

corriqueiras da busca por mais poder. A autoconservação da vida é apenas uma frequente e 

indireta consequência da vontade direcionada ao poder (Cf. JGB/BM §13, p. 19). Também o 

sacrifício pode ser ocasião de uma vazão de forças. 

 Graças às relações entre vontades de poder, células se unem formando um tecido. 

Para que um tecido ou órgão exista, é necessário uma força maior que as vontades individuais 

das células capaz de, por seu quanta de poder excedente, mantê-las unidas e operando em um 

mesmo sentido. Por si mesmas, as células não buscam a permanência do órgão, elas só o 

fazem se regidas por uma força capaz de subjugá-las ou coordená-las. Outrossim, a 

desagregação de um organismo, um órgão ou um tecido é provocado pela desagregação entre 

as vontades de poder. Sem uma vontade forte o suficiente para mantê-las unidas, cada força se 

impõe buscando seu próprio plus de poder, traçando seu próprio caminho sem coordenação 

com as outras forças. Uma vontade de poder forte é capaz de direcionar as aquisições de 
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poder individuais a seu proveito, mantendo assim um organismo agregado. Sem esse tipo de 

vontade, o organismo decai. A morfologia de um órgão é condicionada pela configuração das 

vontades de poder nele atuantes, se ela muda, significa que seu centro de força se alterou. ―A 

instantaneidade absoluta da vontade de poder é o que rege; no homem (e já na célula), essa 

constatação é um processo, que se desloca constantemente com o crescimento de todos os 

participantes‖ (NF/FP 40 (55) agosto-setembro de 1885, 2005c, p. 214 [grifo nosso]). 

 As vontades de poder não buscam formar organismos, mas aumentar seu domínio. 

Um organismo é apenas um caso específico de um conjunto de forças unidas por uma vontade 

de poder dominante. Lembremos que a vida é um caso específico de uma generalidade. E a 

especificidade de um organismo ―não é um atributo ou uma propriedade externa às forças ou 

aos impulsos: desenrola-se no próprio jogo agonístico de aumento de potência: dominar ou 

ser dominado ou agregar-se‖ (FREZZATTI Jr., 2004, p. 132).  

 Nesse aspecto, não é estranha a afirmação nietzscheana de que o homem é formado 

por inúmeros entes que lutam entre si por mais poder, sendo habilidades do corpo como 

consciência e percepção, resultados ou instrumentos da luta entre vontades de poder traduzida 

em instintos.  

 

No fio condutor do corpo reconhecemos o ser humano como uma multiplicidade de 

entes vivos, os quais em parte lutam entre si, em parte se coordenam e subordinam, e 

na afirmação de um ente individual também afirmam sem querer o todo. [...] A 

totalidade de todo ser humano [corpo] tem todas aquelas características do orgânico 

que, em parte, permanecem inconscientes e, em parte, se tornam conscientes na 

forma de instintos (NF/FP 27 (27) verão-outono de 1884, 2008b, p. 239).      

 

 Há aspectos de totalidade, unidade e diversidade nessa concepção de ser humano. A 

totalidade é o corpo, o qual opera como uma unidade de diversos entes que lutam entre si 

efetivando cada um, sua vontade de poder. Uns sobrepujam outros, tornando-se senhores; em 

outra parte ocorre coordenação de atividades, e nessa dinâmica o organismo permanece 

agregado enquanto for capaz de manter unida uma diversidade de entes vivos sempre em 

movimento, sempre deslocando seus centros de força. O corpo, simultaneamente, é uma 

unidade e uma multiplicidade: ―unidade como organização de quanta de poder uns contra os 

outros e uns com os outros.‖ (MÜLLER-LAUTER, 1997, p. 117). 

 Como um e múltiplo ao mesmo tempo, é possível dizer que o homem é uma vontade 

de poder, haja vista que ―toda unidade organizada de quanta de poder é uma vontade de 

poder‖ (MÜLLER-LAUTER, 1997, p. 93). Da mesma forma, é igualmente possível enunciar 

que cada célula do corpo humano constitui-se numa vontade de poder, o que por si mesmo 
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traz à mente o pensamento de ser o homem uma comunidade de vontades de poder. O corpo, 

como um, é também uma multiplicidades de uns, ou, caso se queira, de entes exalando 

vontade de poder. ―O corpo ou a unidade orgânica nada mais é, para Nietzsche, do que um 

conjunto de impulsos. Sendo este conjunto bem hierarquizado [...] tornado uma ‗unidade‘ pela 

potência e dominação de um (alguns) impulso(s)‖ (FREZZATTI Jr., 2004, p. 117-118).  

 Os entes que formam o corpo possuem uma espécie de sensibilidade do eu e do 

outro. Usamos essa expressão para designar as propriedades ―psicológicas‖ primárias de todo 

e qualquer ente enunciadas por Nietzsche como sendo o querer, o sentir e o pensar (Cf. NF/FP 

40 (21) agosto-setembro de 1885, 2008b, p. 553-554; Cf. tb. NF/FP 40 (37) agosto-setembro 

de 1885, 2008b, p. 560-561). Efetivamente estas formas do querer, sentir e pensar, são formas 

primitivas dessas mesmas características em uma análise que parte da totalidade do corpo 

humano como fio condutor. Elas derivam da vontade de poder como afeto básico, impulso de 

comando. Identificando uma célula a um ente — com sua vontade de poder dominante como 

qualidade última de caráter relacional —, no contato com outras células ou substâncias como 

moléculas, ocorre um embate entre vontades de poder, formam-se centros de força, uma 

direção resultante se determina. Precisamente disso vem a sensibilidade do eu e do outro, o 

caráter relacional de toda força. O eu é um tipo de unidade que se identifica com uma vontade 

de poder como afeto de comando regente, a qual se direciona a um outro, a uma outra vontade 

de poder buscando dominá-la, colocá-la a seu serviço. Esse movimento é traduzido como um 

núcleo energético (forças, vontade de poder) em que o querer, sentir e pensar estão em 

amálgama: misturados e inseparáveis (NF/FP 40 (37) agosto-setembro de 1885, 2008b, p. 

560-561). O querer seria o afeto de busca, de desejo por um outro, do servir-se do outro, ou 

seja, um afeto de comando; mas ele implica o sentir, perceber a presença do outro, e também 

o pensar, reconhecer, arquitetar meios para subjugar o outro.
36

 Esta análise, de algo que em si 

não está separado, como uma ―psicologia‖ da vontade de poder, é utilizada por Nietzsche 

como fundamento para pensar tudo o que existe, homogeneizando todo acontecimento na 

efetividade, alterando-se apenas o grau de refinamento entre uma estrutura e outra, seja ela 

orgânica ou inorgânica, material (célula/molécula) ou imaterial (forças).   

 

A imponente constituição conjunta da vida mais múltipla, a ordenação e a 

hierarquização das atividades mais elevadas e mais baixas, [...] — todo esse 

fenômeno ―corpo‖ [...]. O ―aparelho dos nervos e do cérebro‖, para produzir 

pensamentos, desejos, vontades, não está construído de modo tão fino e ―divino‖: 

                                                           
36

 Sobre esse mesmo tema, Müller-Lauter escreve da seguinte maneira: ―Uma vontade de poder procura, por 

exemplo, subjugar uma outra vontade de poder. À subjugação pertence um modo — a cada vez específico — de 

‗conhecer‘ aquilo que deve ser subjugado. Nenhuma vontade de poder é uma ‗vontade cega‘.‖ (1997, p. 115). 
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antes me parece que para pensar, sentir, querer não é necessário nenhum ―aparelho‖, 

mas que isso, só isso, é ―a própria coisa‖. Muito mais, uma síntese tão imensa de 

entes vivos e intelectos que se chama ―ser humano‖ (NF/FP 37 (4) junho-julho de 

1885, 2008b, p. 498-499).  

 

 Querer, sentir, pensar é o próprio agir da vontade de poder, é ―a própria coisa‖. A 

multiplicidade hierarquizada de forças, entes, intelectos, em um movimento dinâmico por 

mais poder, em resumo, uma síntese de interações que nomeamos corpo, precisamente ele 

pensa. Mente, consciência, pensamento, não são um outro, uma natureza outra, como denota a 

expressão ―mente e corpo‖ ressoando um dualismo; mas antes, algo da mesma constituição e 

natureza do corpo, como uma atividade orgânica do corpo. E os órgãos do pensamento, 

―aparelho dos nervos e do cérebro‖, não produzem pensamentos ou vontades, antes, são 

resultado e instrumentos do realmente atuante: vontades de poder, ou, em outras palavras, 

querer sentir pensar. Expressão esta que Nietzsche sintetiza algumas vezes como intelecto. 

Um ente que compõe o corpo é um intelecto dentre os vários que se interagem no mesmo.   

 Essa ―psicologia‖ da vontade de poder segue a mesma estrutura no nível 

macroscópico e no celular. Pensando no homem, seus instintos, pensamentos conscientes e 

inconscientes são apenas decorrências da vontade de poder, a qual é análoga em seu agir 

celular e no todo do corpo. Assim, os instintos humanos, por exemplo, seriam apenas ações 

mais refinadas e complexas, se comparadas com as das células, que, igualmente, se fundam na 

vontade de poder como o realmente atuante. Toda ação humana seria uma forma orgânica do 

querer-sentir-pensar hierarquizado com outros intelectos, de modo que não há uma unicidade 

da vontade, mas sim vontades em luta (Cf. JGB/BM §19, p. 22-24). 

 Tal fenômeno não é exclusividade do domínio orgânico, o mesmo se segue no 

inorgânico. Se na primeira fase do pensamento de Nietzsche, como analisada no tópico 1.2 do 

primeiro capítulo desta dissertação, não há uma diferenciação clara entre orgânico e 

inorgânico, e há ainda uma noção de totalidade originária, o Uno-primordial [Ur-eine], 

enquanto uno vivente [Eine Lebending], o que remete, discretamente, a uma noção romântica 

do cosmos como um organismo; nos escritos posteriores, notamos que Nietzsche diferencia 

claramente o orgânico do inorgânico, donde por essa distinção, compreende-se que o mundo 

não pode ser tomado como um organismo a autogerar-se, mas sim que o orgânico é um caso 

particular de tudo que existe.
37

 E disso não se segue uma oposição quanto à essência entre o 

orgânico e o inorgânico, antes, aquele como parte deste, dá-se segundo a mesma ―tendência 

geral‖: vontade de poder.  

                                                           
37

 No livro III de A Gaia Ciência, §109, lemos o seguinte: ―Guardemo-nos de pensar que o mundo é um ser vivo. 

Para onde iria ele expandir-se? De que se alimentaria? Como poderia crescer e multiplicar-se?‖ (p. 135).  
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          Apesar da maioria dos aforismos que tratam da vontade de poder, sejam eles póstumos 

ou não, se referirem mais especificamente à vida ou à totalidade da efetividade — pensando a 

vida e a efetividade em sua generalidade —, há alguns escritos que remetem à conexão entre o 

orgânico e o inorgânico precisamente pelo fio condutor da vontade de poder. Assim, no 

fragmento póstumo 36 (20) de junho-julho de 1885 escreve Nietzsche: ―Mesmo no reino do 

inorgânico entra em consideração para um átomo de energia apenas sua vizinhança: as forças 

a distância se compensam.‖ (2008b, p. 484). E logo em seguida, no fragmento 36 (22) de 

mesma data continua: ―A conexão do orgânico e do inorgânico precisa residir na força de 

repulsão exercida por todo átomo de energia.‖ (2008b, p. 485).   

 Para interpretarmos esses dois fragmentos, pensemos primeiro que por ―átomo de 

energia‖, não está em questão o sentido atomista do termo, o qual é criticado por Nietzsche, 

mas sim a noção de unidade, quantidade, ou, mais diretamente: quantum de força. Tanto no 

§12 quanto §17 de Além do bem e do mal, por exemplo, Nietzsche considera que a crença no 

atomismo como necessidade lógica de uma unidade material fundamental, é algo já bem 

refutado, e com rigor intelectual é possível ir além dessa ―necessidade‖ tornando-a obsoleta 

(Cf. JGB/BM §12 e §17, p. 18-19 e p. 21-22). Segundo, por ―força de repulsão‖ não devemos 

pensar em uma qualidade reativa, mas em um agir conjunto, em um exercer sua vontade de 

poder sobre o outro que da mesma forma exerce sua vontade de poder, estabelecendo entre 

eles uma relação de resistência característica do mando e da obediência.
38

 

 A palavra ―Mesmo‖, no início do primeiro fragmento, deixa entrever que a 

proposição que se segue a ela se aplica tanto ao inorgânico, explícito no texto, quanto ao 

orgânico, implícito. E o que de fundamental retiramos desse escrito é a qualidade relacional 

presente até mesmo no nível inorgânico, como forças em interação. Com o segundo 

fragmento, 36 (22), fica explícita a conexão entre os dois domínios analisados pela relação 

entre forças; de onde se deduz que assim como no domínio orgânico o realmente atuante é a 

vontade de poder, no inorgânico igualmente. 

 Por isso, ―Nietzsche exprime que a vontade de poder é a única qualidade que se 

deixa encontrar, seja o que for que consideremos‖ (MÜLLER-LAUTER, 1997, p. 83-84). Há 

uma continuidade entre o orgânico e o inorgânico se pensarmos pelo prisma da vontade de 

                                                           
38

 Cf., por exemplo, o que Paolo D‘Iorio, com o qual estamos de acordo, escreve a propósito da interpretação de 

Deleuze que atribui as qualidades de atividade e reatividade às forças: ―O filósofo alemão descreve, sem dúvida, 

um certo número de fenômenos de ‗reatividade‘ (por exemplo, na segunda dissertação da Genealogia da Moral, 

parágrafo 11, ele fala de ‗afetos reativos‘, reaktive Affekte, ‗sentimentos reativos‘, reaktive Gefühlen, ‗homens 

reativos‘, reaktive Menschen) que são, entretanto, o resultado de um conjunto complexo de configurações de 

centros de força, em si, ativos. Nem a palavra, nem o conceito de centro de ‗forças reativas‘, jamais aparecem na 

filosofia de Nietzsche.‖ (2006, p. 72).   
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poder. Chega-se inclusive a ser possível afirmar que também no inorgânico há uma certa 

sensibilidade do eu e do outro. Em um nível primitivo, os minerais também pensam-sentem-

querem, há neles um ―intelecto‖. A ―psicologia‖ da vontade de poder, utilizada acima quando 

discorríamos sobre entes orgânicos, por analogia, se aplica ao domínio inorgânico.  

  

Será que não bastaria pensar como ―energia‖ [als ―Kraft‖] uma unidade em que 

querer sentir e pensar ainda estivessem misturados e inseparados? [...] Em última 

instância, nada é dado como ―real‖ que não seja pensar e sentir e instintos: não seria 

permitido verificar se esse dado é suficiente para construir o mundo? [...] como algo 

tão real quanto é exatamente nosso querer sentir pensar — mas como forma 

primitiva dele. (NF/FP 40 (37) agosto-setembro de 1885, 2008b, p. 560). 

  

 Nietzsche constrói o mundo tomando o fio condutor do corpo, fazendo dele uma 

ponte entre o subjetivo e a realidade efetiva. Mas dado o resultado a que ele chega, essa ponte 

se dissolve sem restar fronteiras entre o homem e o mundo, visto que ambos são vontade de 

poder. Esta, como uma unidade energética, é entendida em seu agir dinâmico como um 

amálgama entre querer, sentir e pensar. É o que basta, segundo esse filósofo, para pensar o 

mundo.   

 Entre o orgânico e o inorgânico, o orgânico e o orgânico, o inorgânico e o 

inorgânico; entre um indivíduo e outro, entre indivíduo e sociedade, entre uma nação e 

outra;
39

 — todas essas relações ocorrem segundo o agir da vontade de poder, segundo o 

efetivar de forças em busca por um algo a mais de poder. Nesse sentido, pode-se tomar todo 

―acontecimento, todo movimento, todo devir como um estabelecimento de relações de grau e 

força, como uma luta...‖ (NF/FP 9 (91) (65) verão de 1887, 2005c, p. 243). Ou, como escreve 

Nietzsche, cerca de dois anos antes: ―Esse mundo é a vontade voltada para o poder, a 

vontade de poder — e nada mais além disso! E inclusive vós mesmos sois tal vontade de 

poder — e nada mais!‖ (NF/FP 38 (12) junho-julho de 1885, 2008b, p. 529). Somos o que o 

mundo é, a parte é assim como o todo, a vontade de poder permeia toda efetividade. Porém 

não como uma substância incondicionada ou como uma realidade metafísica, mas sim como 

qualidade última de tudo que existe. Ela não é algo que existe apesar dos entes, ela só existe 

neles, ela é seu caráter mais fundamental a partir do qual é possível derivar todas as outras 

qualidades.  

                                                           
39

 Não é interesse nosso analisar a vontade de poder com suas decorrências no âmbito moral e político, o que por 

si só possibilitaria um outro trabalho de boa envergadura. No entanto, é interessante notar que o paralelismo 

conceitual utilizado por Nietzsche com a vontade de poder para pensar o mundo, se estende inclusive à cultura, 

fazendo desta não algo sobre-humano, transcendente ou apartado da physis, mas algo eminentemente humano, 

portanto, natural. Para um interessante desenvolvimento da relação entre cultura e fisiologia, pensada por meio 

da teoria da vontade de poder, não como um dualismo, mas como uma continuidade, Cf. FREZZATTI Jr, 2004.  
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 O mundo não é um organismo a autogerar-se, mas isso não impede que ele seja um 

todo suficiente em si mesmo. Ele é um processo sem termo ou télos, forças em interação 

agonística, constantemente gerando e destruindo no fluxo do devir; vontades de poder com 

diferentes graus de força em luta, graus que só se estabelecem na luta, luta que é inerente ao 

deveniente. E não há nada exterior ao devir, assim como não há nada exterior ao mundo. Este, 

uma totalidade existente por si mesma,  

 

uma imensidade de energia, sem começo, sem fim, uma grandeza firme e férrea de 

energia, que não se torna maior nem menor, que não se consome mas apenas se 

transforma, como um todo imutavelmente grande, uma economia doméstica sem 

despesas nem perdas, mas igualmente sem crescimento, sem adendos (NF/FP 38 

(12) junho-julho de 1885, 2008b, p. 528). 

 

 Dentro deste mundo que nem cresce nem diminui, mas apenas muda, que é um e 

múltiplo ao mesmo tempo, assim como o corpo, há uma parte chamada vida. Esta é uma 

conformação específica da vontade de poder, conformação em viventes, em entes vivos, em 

organismos. O vivo é uma configuração e uma variedade peculiar do não vivo — grandezas 

de forças — e só (FW/GC §109, p. 136). 

 Se no primeiro capítulo foi possível traçar um paralelismo semântico entre zoé e 

Dioniso, enquanto arquétipo da vida indestrutível, e bíos e a vida de cada ente individuado, 

agora essa tarefa se torna problemática. O que há de perene nessa nova acepção de mundo não 

é a vida, mas o próprio cosmos, que não é mais unidade originária tomada como uno vivente, 

à semelhança de um organismo, mas um complexo de forças manifestando a todo instante, 

cada uma, seu poder; ou seja, um fluxo incontrolável de forças em relação agonística. O bíos 

de cada ente, com seus contornos característicos, não se sustenta ou origina em uma vida 

indestrutível, em uma vida eterna, zoé, a qual permearia cada vivente mas não se reduziria a 

eles; antes, a vida individual, bíos, é decorrência de um caráter geral, eterno, mas que não é 

vida, porém relação entre forças, entre vontades de poder.  

 E a vida, como vontade de poder, ―é essencialmente apropriação, ofensa, sujeição do 

que é estranho e mais fraco, opressão, dureza, imposição de formas próprias, incorporação e, 

no mínimo e mais comedido, exploração‖ (JGB/B §259, p. 154-155). Não tomemos essas 

características como algo ruim em si, e, que por isso, deve ser evitado ou eliminado, haja vista 

que dominar, sujeitar ou explorar não é algo próprio ―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‖ (JGB/BM §259, p. 154-155).   
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 O próprio agir da vontade de poder se identifica a esses tipos de ações. Nessa 

perspectiva, alimentar, por exemplo, não é simplesmente ingerir nutrientes, mas apropriação 

de um outro, ou ainda incorporação, pela vontade regente, de um estranho, que é obrigado a 

adquirir uma forma segundo a economia do corpo. A vontade de poder, por ser afeto de 

comando, implica a sujeição do mais fraco, o colocar a serviço ou transformar em órgão. O 

que não é nada mais do que já víamos analisando com a relação dinâmica entre os entes 

formadores do corpo. Lembrando que corpo aqui se refere a uma unidade genérica, podendo 

se tratar tanto de um corpo humano, quanto de um corpo social, por exemplo.  

 Já ―que a luta se expressa até mesmo na obediência e no mando, e da vida faz parte 

uma determinação constante dos limites de poder‖ (NF/FP 40 (21) agosto-setembro de 1885, 

2008b, p. 553), então cada ente não comunga com a eternidade, mas faz parte de um 

movimento que cria e destrói constantemente. A vontade de poder de um ente não é algo que 

expanda sem limites, há um termo para o ente, ele inevitavelmente tem seu alcance 

determinado por seu quanta de energia. O termo de um ente não é um télos, mas apenas sua 

capacidade intrínseca de conquistar e esbanjar poder. Também o ocaso faz parte da vontade 

de poder, como último suspiro e esbanjamento final do restante de poder. O que nas palavras 

de Zaratustra, soa da seguinte maneira: ―Ainda prefiro o meu ocaso a renunciar a essa única 

coisa; e, em verdade, onde há ocaso e cair de folhas, sim, é ali que a vida se sacrifica — pelo 

poder!‖ (Za/ZA, p. 128 [Do superar si mesmo]).  

 ―Assim como as unidades vivas surgem e sucumbem, e a eternidade não faz parte do 

‗sujeito‘‖ (NT/FP 40 (21) agosto-setembro de 1885, 2008b, p. 553), ―a nossa vida, como 

qualquer vida, é ao mesmo tempo uma morte permanente‖ (NF/FP 37 (4) junho-julho de 

1885, 2008b, p. 499). Nessa visão de mundo a morte não é resultado de um castigo, uma 

punição ou o efeito de um erro, porém, algo natural à physis. A morte não está distante da 

vida, nem é uma contradição dela, mas está presente em cada vivente. No interior de cada ente 

fragmentos morrem e outros surgem. A vontade de poder condiciona a morte da mesma forma 

que condiciona a vida: como movimento agonístico e dinâmico por poder. ―O vir-a-ser nada 

mais é do que o enfrentamento de forças ou impulsos por mais potência‖ (FREZZATTI Jr., 

2004, p. 130).  

 Vemos ressoar aqui alguns aspectos que já estavam presentes na filosofia de 

juventude de Nietzsche. Primeiro, o homem tomado como parte do mundo, no entanto, 

mundo que agora é vontade de poder. Segundo, o devir enquanto constitutivo de toda a 

physis, com o que o conceito de ser, com a noção de que há algo de permanente nas coisas, se 

torna uma ilusão. Terceiro, o caráter necessário de todo acontecer em um imbricamento do 
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homem com o mundo de tal forma complexo, que o fluxo e as conexões entre os 

acontecimentos se tornam indomáveis á vontade humana. Como cada quantum de poder, 

como capacidade de resistir e exercer força, só se descarrega conforme sua fortaleza, a ele só 

é possível efetivar-se conforme si mesmo (Cf. MÜLLER-LAUTER, 1997, p. 112-113). 

Relacionando isso com a multiplicidade de forças que compõe o mundo, os inúmeros 

imbricamentos possíveis dos quanta de poder não são possíveis de serem abrangidos pelo 

intelecto ou vontade humana. Resta a fragilidade do homem perante o mundo. O homem 

como vontade de poder, assim como o homem do enredo trágico, não é capaz de se 

autodeterminar e construir seu destino como sujeito ante ao mundo.    

 Outro aspecto interessante de se observar, é que algumas características dos impulsos 

apolíneo e dionisíaco, são, outrossim, características da vontade de poder. Nos referimos 

nessa afirmação à capacidade do impulso apolíneo de dar forma, e à intensidade e dinamismo 

do impulso dionisíaco expresso no devir. Sobre isso, Scarlett Marton escreve o seguinte:   

 

Pulsões cósmicas, apolíneo e dionisíaco são aspectos que o conceito de vontade de 

potência recobre. Dionisíaco é o princípio que quebra barreiras, rompe limites, 

dissolve e integra; apolíneo, o que delineia, distingue, dá forma. Ora, por seu caráter 

intrínseco, as forças querem exercer-se sempre mais; da luta entre elas, surgem 

novas formas, outras configurações.‖ (1990, p. 56). 

 

 Para finalizar, cabe salientar que Marton aproxima a teoria da vontade de poder da 

arché pré-socrática, ao mesmo tempo em que a distancia da entelechéia aristotélica (1990, p. 

57). Concordamos com essa aproximação, desde que a pensemos não pelo viés de um 

princípio originário incondicionado que fundamenta e produz o mundo aparente, com o que 

estaria presente um tipo de semântica metafísica que Nietzsche não reconhece a si mesmo. 

Mas apenas como a qualidade presente em cada ente, como o caráter da efetividade, seja 

aonde for que olhemos.  

 Portanto, como últimas palavras, leiamos as partes finais do aforismo 36 de Além do 

Bem e do Mal, que, em forma hipotética, subjuntiva, conclui o que foi tratado aqui:  

 

Em suma, é preciso arriscar a hipótese de que em toda parte onde se reconhecem 

―efeitos‖, vontade atua sobre vontade — e de que todo acontecer mecânico, na 

medida em que nele age uma força, é justamente força de vontade, efeito da vontade. 

— Supondo, finalmente, que se conseguisse explicar toda a nossa vida instintiva 

como a elaboração e ramificação de uma forma básica da vontade — a vontade de 

poder, como é minha tese —; supondo que se pudesse reconduzir todas as funções 

orgânicas a essa vontade de poder, e nela se encontrasse também a solução para o 

problema da geração e nutrição — é um só problema —, então se obteria o direito 

de definir toda força atuante, inequivocamente, como vontade de poder. O mundo 
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visto de dentro, o mundo definido e designado conforme o seu ―caráter inteligível‖ 

— seria justamente ―vontade de poder‖, e nada mais. — (p. 40). 
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2.2 O eterno retorno do mesmo, o homem e o amor fati 

 

―Pois comum (é) princípio e fim em periferia de círculo.‖ 

(HERÁCLITO, 1978, p. 89 [§103]). 

 

 Ao se estudar a doutrina do eterno retorno, uma primeira dificuldade não tarda em 

despontar: essa doutrina é uma tese cosmológica ou se inscreve nos meandros da ética? Ela é 

uma teoria sobre o tempo ou um imperativo para a ação humana?
40

  

 O primeiro ponto a salientar, é que apesar de Nietzsche, no Ecce homo, a propósito 

de Assim falou Zaratustra, parágrafo 1, datar o pensamento do eterno retorno a agosto de 

1881, bem antes disso a concepção de uma eternidade fundada na repetição já era conhecida 

por ele. Em sua filosofia de juventude, quando escreve A Filosofia na Idade Trágica do 

Gregos, Nietzsche já lê em Heráclito o processo cíclico de deflagração e colapso do cosmo, 

onde semelhante a uma ampulheta que sempre novamente é virada, o mundo entra em colapso 

e ressurge periodicamente (Cf. PHG/FT, p. 48). Um outro possível contato, remete à leitura da 

Bíblia. No livro de Eclesiastes, capítulo 1, versículos 9 e 10, o pregador enuncia que não há 

nada de novo embaixo do sol, que tudo que é já foi um dia e novamente voltará a ser (VV. 

AA. 2002, p. 1072). Mas este contato fica aqui apenas como indicação de uma possibilidade, 

pois apesar de Nietzsche ter tido proximidade com o cristianismo em sua infância e juventude, 

não nos é possível afirmar que ele leu a referida passagem bíblica.  

 O segundo ponto, diz respeito ao peso que a doutrina do eterno retorno irá ganhar na 

filosofia de Nietzsche a partir de 1881. E isso não se dá em um acontecimento extático, de 

pura inspiração intelectual, como transparece o mencionado texto do Ecce homo, mas em um 

diálogo reflexivo intenso e pormenorizado de Nietzsche com algumas teorias científicas de 

seu tempo (Cf. D‘IORIO, 2006). De maneira geral, as teorias estudadas por Nietzsche 

tratavam da natureza do tempo, termodinâmica, cosmologia e biologia. Ele trava um embate 

teórico contra concepções como o organicismo, a segunda lei da termodinâmica (entropia), a 

atomística, a mecânica, e o tempo pensado como um decurso linear que tende ao infinito ou a 

um ponto de estabilidade do cosmo. Frente a essas teorias científicas, Nietzsche contrapõe sua 

teoria das forças e a doutrina do eterno retorno.
41

    

                                                           
40

 Scarlett Marton, em seu livro Nietzsche: das forças cósmicas aos valores humanos, e também no artigo O 

eterno retorno do mesmo: tese cosmológica ou imperativo ético?, trata da problemática teórica que envolve  

essas questões traçando com cuidado o escopo cosmológico e ético delas.   
41

 Para um estudo mais detido acerca do diálogo teórico de Nietzsche com essas teorias, Cf. D‘IORIO, 2006; 

FREZZATTI Jr., 2010; Id. 2003.   
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 Em terceiro lugar, a doutrina do eterno retorno não aparece em uma exposição 

teórica detalhada na obra organizada e publicada por Nietzsche. Ao contrário, ela surge 

poucas vezes e quase sempre circunscrita à ética, como um experimento de pensamento 

voltado à vida prática humana. Quando não se restringe ao aspecto ético, como em alguns 

capítulos do Zaratustra, no qual a cosmologia está presente, a doutrina do eterno retorno acaba 

por desembocar naquele aspecto. Se em ―Da visão e do enigma‖, no início do terceiro livro de 

Assim falou Zaratustra, quando o eterno retorno aparece explicitamente pela primeira vez, ele 

é salientado como pensamento cosmológico, em ―Os sete selos (ou: a canção do Sim e 

Amém)‖, último capítulo do terceiro livro, faz-se presente a perspectiva ética.
42

 Por outro lado, 

nos póstumos é frequente o trato com a doutrina do eterno retorno pelo ponto de vista 

cosmológico, como uma teoria do tempo que, por ter a forma circular, traz o retorno do 

mesmo infinitas vezes por toda eternidade.  

 Sem nos determos estritamente nessas diferenciações quanto à abordagem ética ou 

cosmológica, propomos uma leitura que não exclui o valor delas, mas que a nosso ver dá um 

passo a diante quando insere essa problemática no interior de um projeto filosófico que ouve 

na palavra vida ressoar o ouro. O que, nos dizeres de Zaratustra, soa assim: ―Em teus olhos 

olhei, de pouco tempo, ó vida: vi ouro luzir na noite de teus olhos‖ (p. 230 [O outro canto de 

dança]).   

 Não é que desprezamos o árduo trabalho de Nietzsche em contrapor a doutrina do 

eterno retorno, enquanto cosmologia, às teorias científicas contemporâneas a ele; nem que não 

reconhecemos a importância de em sua obra publicada predominar o aspecto ético. É bem 

verdade que na leitura proposta por nós é possível reconhecer um peso maior da ética do que 

da cientificidade, mas apenas na medida em que não se busca uma fundamentação científica 

para o retorno do mesmo, haja vista que esta pergunta não é colocada, e também por quanto 

não inscrevemos a ética no domínio estrito da ação, mas ampliamos seu horizonte em torno de 

uma visão de mundo, de uma maneira de o homem se relacionar com o mundo enquanto 

vivente. Ou seja, a doutrina do eterno retorno não visa aqui tão somente ao imperativo ―viva 

como se cada instante de sua existência fosse retornar eternamente‖ (MACHADO, 2011, p. 

134), ou ainda à pergunta ―Você quer isso mais uma vez e por incontáveis vezes?‖ (FW/GC 

§341, p. 230); mas substancialmente ―a algo que diz respeito tanto ao mundo quanto ao 

                                                           
42

 Nesse ínterim leia-se o seguinte: ―O eterno retorno, como interpretação cosmológica, como tentativa de 

oferecer uma nova compreensão do tempo, terá como corolário uma proposta ética, um indicativo para a ação 

humana.‖ (BARRENECHEA, 2008, p. 117). 
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homem, e que permite, justamente, estabelecer entre eles um novo tipo de relação.‖ 

(MACHADO, 2011, p. 135).  

 Sendo assim, que tipo de relação a doutrina do eterno retorno aventa? Leiamos o 

conhecido aforismo 341 de A Gaia Ciência, onde Nietzsche enuncia essa doutrina de maneira 

bela e instigante:  

 

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 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? (p. 230). 

   

 Esse aforismo se inicia sob a forma condicional, como um experimento de 

pensamento direcionado a um solitário
43

. A ele se diz que todas as coisas, tais como são, se 

repetirão infinitas vezes pela eternidade, cada instante vivido será novamente experimentado 

inúmeras vezes. E disso se lhe pergunta como receberia essa mensagem, afirmando-a ou 

amaldiçoando, sendo esmagado por ela ou nada querendo diferente? Por ora não nos 

detenhamos nesses aspectos.  

 Sublinhemos a passagem central do aforismo supracitado: ―A perene ampulheta do 

existir será sempre virada novamente — e você com ela, partícula de poeira!‖. Nesse trecho 

há um conteúdo que faz parte da sabedoria trágica destacada no tópico 1.2 desta dissertação: o 

homem, ―partícula de poeira‖, é um fragmento da totalidade da existência, ―ampulheta do 

existir‖. A relação do homem com o mundo é a mesma entre cada grão de poeira, tudo retorna 

segundo o virar da ampulheta, sem que se possa controlar o decurso da vida. Os grãos no 

interior da ampulheta não escorrem quando querem nem porque querem, mas segundo o 

                                                           
43

 O interlocutor do aforismo é um solitário. Pela forma pronominal do discurso, Nietzsche deixa entrever que é 

uma conversa entre ele, que escreveu o aforismo, e o seu leitor; o uso da segunda pessoa do singular confere essa 

dinâmica ao texto. Também podemos pensar que o tal solitário é o próprio Nietzsche, haja vista que repetidas 

vezes no Ecce homo, por exemplo, ele refere a si mesmo como um pensador solitário, com o que o aforismo 

seria uma forma de interlocução dele consigo mesmo. É nossa hipótese que essa ambivalência não é 

despropositada.  
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imbricamento entre eles e o revirar da ampulheta. Nesse sentido, o homem não é sujeito, 

antes, partilha do destino de todas as coisas. 

 

[...] Nietzsche julga que o homem é uma parte do mundo e nela se espelha o todo. 

Negando a oposição entre ego e fatum, acredita que o ser humano partilha o destino 

de todas as coisas [...]. O eterno retorno é parte constitutiva de um projeto que acaba 

com a primazia da subjetividade. Destronado, o homem deixa de ser um sujeito 

frente à realidade para tornar-se parte do mundo. (MARTON, 2009, p. 117-118).  

 

  No homem o todo se espelha, como unidade de uma multiplicidade de forças 

organizadas dinamicamente em uma luta por quantum de poder; assim como o homem é um 

aglomerado de quanta de poder, lutando incessantemente entre si, o mundo também o é. A 

parte — homem — espelha o todo — mundo —, outrossim, na medida em que a ―perene 

ampulheta‖ faz repetir em infindáveis anos de retorno, tanto o homem como tudo que existe. 

O que há de perene é a ampulheta, imagem da totalidade que subsiste em eterno retorno, em 

que o decurso do tempo é marcado pelo repetido transcorrer da existência no interior da 

ampulheta.  

 As metáforas da ampulheta da existência e do espelhamento do mundo no homem 

reverberam a união essencial entre homem e mundo, entre ego e fatum. Ego, ou seja, o 

homem identificado como sujeito, como um eu, não se opõe ao fatum, ao destino. Ambos são 

parte do transcorrer da existência. O indivíduo não é capaz de controlar e predizer seu destino, 

ele não está em uma posição de supremacia, independente do curso do mundo, portando a 

capacidade de forjar com solipsismo o próprio destino. A concepção de um ego desprendido 

do fatum é um engodo fruto ―da fantasia orgulhosa de que somos diferentes da natureza, de 

que podemos impor nossas forças à cega mobilidade do devir.‖ (BARRENECHEA, 2008, p. 

25). 

 Nessa concepção de mundo, onde o homem é parte da natureza, e possui o mesmo 

caráter que ela, onde além de não poder controlar o próprio destino, ele ouve um ―gênio 

maligno‖ lhe falar que terá de viver a mesma vida repetidas vezes, sem nada poder alterar, a 

doutrina do eterno retorno se torna pedra de toque em um projeto filosófico que, tendo a vida 

como um eixo nevrálgico, possibilita uma nova relação do homem com o mundo, com seu 

destino, com a existência.  

 A fórmula para isso, para a grandeza no homem, é segundo Nietzsche amor fati, 

amor ao destino. Assim ele a define: ―nada querer diferente, seja para trás, seja para a frente, 

seja em toda a eternidade. Não apenas suportar o necessário, menos ainda ocultá-lo — todo 
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idealismo é mendacidade ante o necessário — mas amá-lo...‖ (EH/EH, Por que sou tão 

inteligente, §10, p. 49).  

 Voltando aos aspectos que tínhamos deixado à margem depois da leitura do aforismo 

341 de A Gaia Ciência, Nietzsche, após apresentar a ideia do eterno retorno pela boca de um 

―demônio‖ a um solitário, pergunta a seu interlocutor se ele, tal como é, seria esmagado pelo 

mais pesado dos pesos ou celebraria seu destino nada querendo de outro modo. Ou seja, a 

doutrina do eterno retorno, enquanto pedra de toque, discorre sobre a condição do homem no 

mundo — ―partícula de poeira‖ a experimentar seu fado sempre outra vez em um devir 

ininterrupto — e deixa a ele duas possibilidades de resposta/relação: uma pautada pelo amor 

fati, outra pelo mal dizer e mal querer a vida; um é capaz de se resignar e suportar o 

necessário curso das coisas, indo ainda mais adiante e passando a amá-lo, outro condena a 

vida terrena em nome de uma outra vida em um além mundo. Nesse sentido, Nietzsche toma 

o eterno retorno como doutrina ―do homem mais exuberante, mais vivo e mais afirmador do 

mundo, que não só aprendeu a se resignar e suportar tudo o que existiu e é, mas deseja tê-lo 

novamente, tal como existiu e é, por toda a eternidade‖ (JGB/BM §56, p. 54).   

 Assim como para o jovem Nietzsche, os sofrimentos do herói trágico não são uma 

acusação contra a vida, mas fazem parte de uma afirmação benfazeja dela em sua completude; 

o homem exuberante, cheio de vida, ao dizer sim ao eterno retorno, está se colocando em uma 

atitude de aquiescência ao destino, o qual porta tanto prazer quanto dor. Por isso esse homem 

também sofre, e lhe é necessário saber resignar-se e suportar os desprazeres. Mas ele não se 

resigna em nome de uma outra vida, em busca de salvação ou perdão, não se torna mendaz 

forjando ideais, antes, como vivente prenhe de vida, se resigna tendo em vista a totalidade da 

existência.  

 Há dois tipos de sofredores, segundo Nietzsche, e para cada um deles há um tipo de 

arte e filosofia que lhes vem ao encontro. Há 

 

os que sofrem de abundancia de vida, que querem uma arte dionisíaca e também 

uma visão e compreensão trágica da vida — e depois os que sofrem de 

empobrecimento de vida, que buscam silêncio, quietude, mar liso, redenção de si 

mediante a arte e o conhecimento (FW/GC §370, p. 272-273).   

 

 E mais a frente continua: 

 

O anseio por destruição, mudança, devir, pode ser expressão da energia abundante, 

prenhe de futuro (o termo que uso para isso é, como se sabe, ―dionisíaco‖), mas 

também pode ser o ódio do malogrado, desprovido, mal favorecido, que destrói, tem 

que destruir; porque o existente, mesmo toda a existência, todo o ser, o revolta e o 
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irrita [...]. A vontade de eternizar requer igualmente uma interpretação dupla. Ela 

pode vir da gratidão e do amor: — uma arte com esta origem sempre será uma arte 

da apoteose, talvez ditirâmbica [...]. Mas também pode ser a tirânica vontade de um 

grave sofredor [...], que gostaria de dar ao que tem de mais pessoal, singular e 

estreito, à autêntica idiossincrasia do seu sofrer, o cunho de obrigatória lei e coação, 

e como que se vinga de todas as coisas, ao lhes imprimir, gravar, ferretear, a sua 

imagem, a imagem de sua tortura. (FW/GC §370, p. 273-274). 

 

 Nietzsche faz uma distinção entre aqueles que são abundantes de vida e os que são 

escassos dela. A heurística utilizada por ele para qualificar esses tipos de vida e interpretar 

seus anseios de destruição e eternização é nomeada neste mesmo aforismo como inferência 

regressiva. Resumidamente, é o método semiótico que vai do ato de criar ou valorar à 

necessidade que nele comanda. Esse procedimento, também nomeado de heurística da 

necessidade, é o método que desloca a questão sobre um conceito para uma concordância 

fisiológica, e não epistemológica (Cf. VISENTEINER, 2012, p. 345). Destarte, em vez de se 

perguntar pela fundamentação ou validade de uma proposição, coloca-se a interrogação sobre 

quais necessidades, ou tipos de organização de impulsos, coagiram à formação de um 

conceito ou proposição. Sem aprofundarmos isoladamente no que seria exuberância e pobreza 

de vida, observemos as ligações conceituais entre abundancia de vida, arte dionisíaca, 

conhecimento trágico, anseio por devir e desejo de eternizar por gratidão e amor.   

 Ao bem afortunado de vida, Nietzsche traça uma linha de características que se inter-

relacionam: arte dionisíaca, conhecimento trágico, desejo de vir-a-ser e desejo de 

permanência. Como vimos no capítulo 1, o conhecimento trágico é a sabedoria dionisíaca que 

ganha forma na tragédia, a qual é uma obra de arte que joga com a embriaguez, constituindo 

assim em um tipo de arte dionisíaca. Um dos principais conteúdos da sabedoria trágica é a 

visão e afirmação da efetividade como um devir que eternamente cria e destrói os entes em 

um movimento ininterrupto. Com isso, percebe-se uma proximidade intrínseca entre arte 

dionisíaca, conhecimento ou sabedoria trágica e anseio por devir. Entretanto, pelo menos à 

primeira vista, desejo de vir-a-ser e desejo de eternização não se coadunam. O que salta aos 

olhos é que são processos contrários, enquanto um confere transitoriedade às coisas, o outro, 

fixidez. A arte apolínea, arte apoteótica, confere permanência fixando formas por meio de um 

desejo de eternizar. No entanto, Nietzsche deixa também a possibilidade de gratidão, amor e 

desejo de eternizar à arte dionisíaca por meio da expressão ―uma arte [...] talvez ditirâmbica‖, 

visto que o ditirambo é uma das expressões artísticas do dionisíaco. Mas se, como acabamos 

de ver, o dionisíaco está vinculado à afirmação do devir, como ele também se liga ao desejo 

de permanência? Ora, desde que se deseje a permanência do devir. Que outra coisa não 
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transmite o mito de Dioniso, como deus que nasce, morre e ressurge da destruição, senão que 

ele é imagem arquetípica do perene ciclo de surgimento e ocaso no fluxo do devir?    

 Harmônico a isso, o amor fati e a doutrina do eterno retorno são justamente a visão 

de mundo como um eterno ciclo do devir a se repetir incontáveis vezes portando consigo o 

fatum de cada ego, onde o amor, a afirmação, o sim a esse reiterado retorno demonstra o 

desejo de permanência ao que há de perene: a ampulheta do existir que é sempre outra vez 

virada. Com isso, cada instante se eterniza assim como o ciclo do devir é eterno. Assim, cada 

instante, e também cada virada da ampulheta, é vivenciado como um evento, um 

acontecimento, uma conjuntura, e não como um agir ou fazer. Algo dramático, portanto, 

lembrando o uso específico que Nietzsche confere ao termo drama, não como ação, mas como 

pathos.  

 Amor fati é a maior afirmação possível daquele que é interpelado pela doutrina do 

eterno retorno, é a aquiescência daquele que após ouvir as palavras do demônio, o recebe 

como um deus, é a postura de vida daquele que, por sua vitalidade, por ter experimentado 

instantes imensos, quer somente a chancela do eterno retorno da existência tal como ela foi e 

é.   

 Em linguagem musical, chegando-se ao final, da capo.  
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2.3 Um breviário sobre o trágico  

 

―todo vir-a-ser e crescer, tudo o que garante o futuro implica a 

dor...‖ (GD/CI, O que devo aos antigos, §4, p. 106).  

 

 Parece-nos sugestivo que para uma breve análise do trágico no terceiro Nietzsche, 

citemos um texto escrito nos momentos derradeiros de sua vida lúcida, que não obstante, faz 

justamente referência a seu primeiro livro publicado. No Ecce homo, a propósito de O 

Nascimento da Tragédia, §3, lê-se o seguinte:  

 

Em que medida encontrei com isso o conceito de ―trágico‖, o conhecimento final 

sobre o que é a psicologia da tragédia [...]: ―O dizer-sim à vida, até mesmo em seus 

problemas mais estranhos e mais duros, a vontade de vida, alegrando-se no 

sacrifício de seus tipos mais superiores à sua própria inexauribilidade — foi isso que 

denominei dionisíaco, foi isso que entendi como ponte para a psicologia do poeta 

trágico. [...] o eterno prazer do vir-a-ser — esse prazer que encerra em si até mesmo 

o prazer pelo aniquilamento...‖. Nesse sentido, tenho o direito de entender-me como 

o primeiro filósofo trágico — isto é, o extremo oposto e o antípoda de um filósofo 

pessimista. Antes de mim não há essa transposição do dionisíaco em um páthos 

filosófico: falta a sabedoria trágica — procurei em vão por indícios dela mesmo nos 

grandes gregos da filosofia, os dos dois séculos antes de Sócrates. Restou-me uma 

dúvida quanto a Heráclito, em cuja proximidade me sinto mais aquecido, sinto mais 

bem-estar do que em qualquer outra parte. A afirmação do perecimento e do 

aniquilamento, o que é decisivo em uma filosofia dionisíaca, o dizer-sim à 

contradição e à guerra, o vir-a-ser, com radical recusa atém mesmo do conceito de 

―ser‖ — nisso tenho de reconhecer, sob todas as circunstâncias, o mais aparentado a 

mim que até agora foi pensado. A doutrina do ―eterno retorno‖, isto é, da translação 

incondicionada e infinitamente repetida de todas as coisas — essa doutrina de 

Zaratustra poderia, afinal, já ter sido ensinada também por Heráclito. Pelo menos o 

estoicismo, que herdou de Heráclito quase todas as suas representações 

fundamentais , tem vestígios dela. (1978, p. 25).  

  

 Nas sete primeiras linhas deste aforismo, Nietzsche resume o que entende por trágico 

e que já estava, segundo ele, em O Nascimento da Tragédia: a afirmação da vida com todas as 

suas vicissitudes, o sacrifício como parte da inexauribilidade da vida, a qual é um processo 

que cria e destrói continuamente; vontade de vida, seja enquanto vontade de que se continue 

vivo ou enquanto vontade de que se dê a vida, de que nasça um vivo, está inevitavelmente 

unida ao ocaso, à dilaceração, à dor. Isso é a essência do trágico, ―o eterno prazer do vir-a-

ser‖, isso ele nomeou dionisíaco. E de fato, o dionisíaco da tragédia, ou seja, o trágico, como 

caracterizado em O Nascimento da Tragédia, é consonante a essa conceitualização tardia.
44

 

Cabe notar, entretanto, que nesta o peso da afirmação da vida, do dizer-sim à vida, é mais 

destacado.  

                                                           
44

 Cf. p. 36 et seq.  
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 Da sétima à décima linha, Nietzsche se intitula ―filósofo trágico‖ por ter feito a 

transposição do dionisíaco em um pathos filosófico por meio da sabedoria trágica. Mais claro 

fica o que ele quer dizer, ao adicionar à expressão entre aspas uma preposição entre os dois 

termos, sendo reescrita assim: filósofo do trágico, e não filósofo trágico. Como filósofo que se 

ocupa com o trágico, utilizando-se da sabedoria contida nos versos da tragédia ática, e 

também da sabedoria popular grega, Nietzsche coloca o dionisíaco em uma nova posição, a de 

experiência filosófica. Como pathos filosófico, o conteúdo das sete primeiras linhas foi 

articulado em O Nascimento da Tragédia, e também nos escritos da mesma época, como uma 

construção filosófica sobre a vida. À vida se diz-sim pelo trágico, ―o eterno prazer do vir-a-

ser‖ é o contínuo evento de criação e aniquilamento da vida, o qual é afirmado em um pathos 

filosófico.  

 Da décima linha em diante, Nietzsche discorre sobre possíveis predecessores de sua 

filosofia trágica nos gregos anteriores a Sócrates. O nome de Heráclito emerge associado ao 

que há de fundamental em ambas as filosofias: a afirmação do vir-a-ser como movimento de 

beligerantes no qual ocaso e destruição são naturalmente enredados, o que se identifica à 

teoria da vontade de poder;
45

 e a doutrina do eterno retorno. O devir é o jogo agonístico das 

forças por um algo a mais de poder, e o dizer-sim a esse jogo é uma afirmação trágica da vida, 

é uma afirmação que abrange mesmo o que há de horrível sofrimento e dor, pois excluir o 

problemático, o que traz a dor, é excluir a vida mesma. O que traz a vida é o mesmo que traz 

o ocaso, retirar a possibilidade do ocaso é retirar a possibilidade de que se dê a vida de cada 

ente no devir. E, segundo a doutrina do eterno retorno, importa ter em mente que o 

movimento dinâmico e agonístico do vir-a-ser é curvo, ou melhor ainda, é cíclico. O que 

advém em um ponto específico do tempo, pouco importa se belo ou feio, retornará 

incontáveis vezes.  

 Com isso, vemos enlear no trágico os conceitos de maturidade de Nietzsche. Vontade 

de poder e eterno retorno são desdobramentos da filosofia que se atém ao trágico. O essencial 

neles gira em torno de uma concepção afirmativa da totalidade da vida, ou seja, de uma 

postura ante à vida que não exclui de seu horizonte a dor, o horrível, a finitude, mas concebe 

esses caracteres como constitutivos dela, assim com o prazer, o belo, e a criação, pois ela não 

é mais que um ininterrupto vir-a-ser.  

 Uma objeção pode ser posta a essa harmonia entre o trágico da metafísica de artista e 

o trágico do período tardio de Nietzsche: a presença do apolíneo no primeiro período não 
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 Cf. p. 59.  
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parece encontrar equivalente no terceiro. Notadamente o nome Apolo, e seus derivados como 

apolíneo e apolinismo, quase que desaparecem nas últimas obras de Nietzsche, sobretudo se 

comparado à proeminência do dionisíaco nesta.
46

 Contudo, as principais características 

associadas ao apolíneo na época da metafísica de artista, continuam presentes. Da estética 

trágica para a filosofia do trágico o apolíneo deixa de ser um impulso oposto ao dionisíaco 

para se integrar a ele (Cf. FINK, 1983, p. 19). As forças que criam, que dão forma, são as 

mesmas forças que dilaceram, que destroem. O ―que é decisivo em uma filosofia dionisíaca‖, 

a ―afirmação do perecimento e do aniquilamento‖, só faz sentido como vontade de vida, na 

medida em que o devir que dilacera, é o mesmo devir que constrói. Por isso a filosofia do 

trágico é oposta ao pessimismo. Ela não mal quer a vida, não a tem como algo digno de 

desprezo; o que para o pessimismo é motivo de se abster da vida, como a finitude e o 

sofrimento, é algo afirmado no trágico, pela exata razão de que, segundo Nietzsche, a 

eternidade do devir é um jogo entre vontades de poder que não existe sem o poder de conferir 

forma e dilacerar o que foi criado.    

 No prefácio tardio e crítico a O Nascimento da Tragédia, Nietzsche escreve que de 

maneira alguma, passados dezesseis anos, seu olhar se encontra mais frio ou estranho à tarefa 

que ele ousou ali pela primeira vez: ―ver a ciência com a óptica do artista, mas a arte, com a 

da vida...‖ (GT/NT §2, p. 13). Se há uma sabedoria da qual a lógica, a racionalidade 

científica, está banida, é a sabedoria artística e trágica. Sob a ótica dessa sabedoria, a vida é 

algo que está para além dos ditames da racionalidade, há sempre algo de desconhecido e 

indomável na physis. E a arte, enquanto espelhamento e transfiguração da vida, tem como 

condição o agir dos impulsos artísticos da natureza nomeados por Nietzsche, em sua 

juventude, de dionisíaco e apolíneo.  

 Essa visão de mundo constitui-se no  

 

lúdico construir e desconstruir do mundo individual como eflúvio de um 

arquiprazer, de maneira parecida à comparação que é efetuada por Heráclito, o 

Obscuro, entre a força plasmadora do universo e uma criança que, brincando, 

assenta pedras aqui e ali e constrói montes de areia e volta a derrubá-los.
47

 (GT/NT 

§24, p. 140). 

                                                           
46

 A título de observação, citamos algumas referências em que o apolíneo aparece explicitamente nos escritos do 

terceiro Nietzsche: GD/CI Incursões de um extemporâneo, §10, p. 69; KSA XII NF/FP 2 (106) outono de 1885-

outono de 1886, p. 113; KSA XII NF/FP 2 (110) outono de 1885- outono de 1886, p. 115; KSA XIII FP 14 (36) 

primavera de 1888, p. 115.   
47

 É possível que Nietzsche leia nesse sentido o seguinte fragmento de Heráclito: ―Tempo é criança brincando, 

jogando; de criança o reinado.‖ (HERÁCLITO, 1978, p. 84 [§52]). O tradutor José Cavalcante de Souza 

acrescenta a seguinte nota sobre o vocábulo traduzido por tempo: ―No grego Aiôn, um nome próprio, de uma 

entidade alegórica, filho de Cronos e ‗Filira‘. Por outro lado, há dois sentidos de aiôn como nome comum: o 

primeiro é o de ‗tempo sem idade, eternidade‘, que posteriormente se associou ao aevum latino: o segundo é o de 
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 Ou seja, o eterno devir que, como força plástica, traz os entes à existência e, como 

força destrutiva, os traga no ocaso. Sendo esse um movimento agonístico que garante a 

fecundidade da vida pelo dilaceramento e pela dor. Por isso, morte e vida estão intimamente 

unidas nessa maneira de ver e aceitar a natureza, de forma que afirmar até mesmo o mais 

terrível sofrimento, é afirmar a vida mesma, com sua beleza e com sua dor; é reconhecer na 

inexauribilidade da vida que cada ente e cada vivência estão inseridos na conjuntura do todo.          

 Essa concepção trágica de vida é o fundamento a partir do qual Nietzsche empreende 

sua crítica, tanto em sua filosofia de maturidade como de juventude, ao homem moderno. 

Tomando brevemente a ciência e a religião para se pensar isso, com o racionalismo dialético 

inaugurado por Sócrates, no veio do qual o homem científico moderno está inserido, o ser 

humano se acha capaz de compreender até o mais profundo da vida usando a razão; vai mais 

longe ainda: se outorga inclusive o direito de ―corrigir‖ os ―defeitos‖, os ―erros‖ da natureza, 

como se houvesse erro ou acerto na physis (Cf. GT/NT §13, p. 81-84). Erros e acertos são 

apenas valorações humanas. E sobre essas valorações, com a cultura cristã, de acordo com 

Nietzsche, alguns instintos naturais, como crueldade e sexualidade, foram avaliados como 

impuros, como um erro, e por isso devendo ser combatidos (Cf. MAI/HHII §220, p. 100-101). 

O sofrimento e a morte foram tidos como resultado de uma falha chamada pecado, e a 

beatitude celeste como recompensa pelos sofrimentos terrenos e pela santidade (Cf. GM/GM 

II, §22, p. 75-76). Ou seja, tanto a racionalidade dialética como a moral cristã, negam aspectos 

da vida que, para a perspectiva trágica, são algo constitutivo dela. E com essa atitude de 

negação, eles constroem para si ideais, símbolos da mendacidade perante a realidade. ―Quanta 

realidade teve de ser denegrida e negada, quanta mentira teve de ser santificada, quanta 

consciência transtornada, quanto ‗Deus‘ sacrificado?‖ (Cf. GM/GM II, §24, p. 77) para que se 

erigisse ideais enquanto ―redenção‖ deste mundo em um além, em um outro que não este.    

 Ao contrário disso, um símbolo que remete ao que foi dito sobre o trágico e a vida — 

a vida como um acontecimento trágico, afirmada em sua completude —, um símbolo terreno, 

que faz menção às dionisíacas, com seu aspecto intenso de prazer e dor, de criação e ocaso, é 

a imagem da parturiente. ―Para que haja o eterno prazer da criação, para que a vontade de vida 

afirme eternamente a si própria, tem de haver também eternamente a ‗dor da mulher que 

pare‘...‖ (GD/CI O que devo aos antigos, §4, p. 106).  

 

                                                                                                                                                                                     
‗medula espinhal, substância vital, esperma, suor‘. A entidade alegórica pode consistir nos dois sentidos.‖ 

(HERÁCLITO, 1978, p. 84).  
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Conclusão 

 

 Procurei mostrar no presente trabalho que na obra de Nietzsche o conceito de vida se 

constitui em um peculiar eixo nevrálgico. Que apesar da não sistematicidade no tratamento 

filosófico da noção de vida, esse tema possui caráter central em seu filosofar. E ainda, que 

mesmo levando em consideração as diferenças conceituais entre a filosofia de juventude e a 

de maturidade em torno desse tema, é possível reconhecer uma harmonia entre eles no que diz 

respeito à perspectiva de ser a vida um acontecimento trágico.      

 No capítulo um, a partir do elogio de Nietzsche à cultura helênica, percebemos que o 

objetivo desse filósofo não era propor um retorno aos gregos, muito menos instituir uma 

religião dionisíaca, mas fazer emergir uma concepção de vida que foi perdida. Com o advento 

do socratismo e do cristianismo, uma outra forma do homem se relacionar com a existência 

foi instaurada, a fecundidade e a sabedoria artística e trágica foi substituída por uma valoração 

teórica e racional. A sensibilidade artística perdeu lugar para busca pela verdade eterna e 

imutável. Enquanto na compreensão trágica da physis, o desconhecido, o indomável, o 

inesperado, o conflito insolúvel e dramático, foram aspectos absorvidos afirmativamente, no 

racionalismo dialético eles foram combatidos e negados por meio da ânsia de compreensão e 

controle. O que Nietzsche aventa, é que os valores sobre os quais a modernidade foi erigida, 

não são valores eternos, e nem sempre foram eles que determinaram a maneira do homem se 

relacionar com o mundo. Nesse sentido, voltar o olhar aos gregos e salientar uma concepção 

trágica de vida é uma forma de sinalizar possibilidades de superação do tipo homem moderno.    

 No capítulo segundo, nos detivemos no terceiro período da filosofia nietzscheana, 

mais especificamente sobre a teoria da vontade de poder, a doutrina do eterno retorno e o 

amor fati. Ao analisar esses conceitos, notamos que eles são uma construção filosófica que em 

momento algum deixam de ter a perspectiva trágica como referência. Eles são precisamente o 

modo de Nietzsche filosofar a respeito da tragicidade da vida. Destarte, apesar da distância 

temporal e das diferenças conceituais em relação a sua filosofia de juventude, Nietzsche 

continua trazendo à tona uma noção de vida que, segundo ele, falta ao homem moderno. 

Vontade de poder, eterno retorno, amor fati, são tratamentos filosóficos que oferecem, em 

harmonia com o trágico, ou melhor, sendo eles mesmos noções trágicas, condições de crítica à 

modernidade e possibilidade de recuperar ao homem, uma noção de vida que, de acordo com 

Nietzsche, encontra correspondência na Grécia antiga, na cultura trágica, na tragédia ática.  

 Portanto, concluímos que o trágico do primeiro Nietzsche, e os conceitos 

supracitados do terceiro Nietzsche, são harmônicos no que diz respeito à caracterização da 
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vida como um acontecimento trágico. Como ele escreve no Crepúsculo do Ídolos, §5 de O 

que devo aos antigos, a tragédia e o trágico, afastados que estão do pessimismo, são um 

transbordamento de vida. E com isso, ele toca no ponto do qual uma vez partiu, sua primeira 

valoração trágica da vida, O Nascimento da Tragédia.   
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