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RESUMO 

MORAES, E. C. Além da metafísica e do niilismo: a sabedoria trágica de Nietzsche. 

Dissertação (Mestrado em Filosofia), Universidade Federal de Goiás. 2013. 

 

Esta dissertação de mestrado tem por objetivo refletir sobre a filosofia de Friedrich 

Nietzsche (1844-1900), compreendida como tentativa de superação tanto da metafísica 

quanto do niilismo. Destaca-se a valorização nietzschiana de um pensamento dotado de 

senso histórico, fiel ao devir ininterrupto do real, o que implica em uma cosmovisão 

semelhante à de Heráclito. Defende-se que a posição peculiar de Nietzsche na história 

da filosofia moral consiste na análise crítica da multiplicidade de diferentes valorações 

morais, sempre remetidas a suas fontes humanas (demasiado humanas). Através da 

atenção às circunstâncias e condições de surgimento, desenvolvimento e ocaso dos 

diversos ideais, valores morais e doutrinas religiosas, procuramos mostrar como 

Nietzsche constitui uma filosofia que rompe com a noção de valores divinos e 

imutáveis, além de des-estabilizar crenças em verdades absolutas. De modo a ilustrar o 

método genealógico nietzschiano em operação, investigam-se  fenômenos como o 

ressentimento e o ascetismo, re-inseridos no fluxo histórico e compreendidos a partir de 

seus pressupostos psicológicos, fisiológicos e sócio-políticos. Com base em ampla 

pesquisa bibliográfica da obra de Nietzsche e comentadores (como Jaspers, Wotling, 

Rosset, Giacoiua, Moura, Ferraz, dentre outros), argumenta-se que a filosofia 

nietzschiana realiza uma ultrapassagem da cisão platônico-cristã entre dois mundos, 

além de uma superação do dualismo entre corpo e espírito. Procura-se descrever como a 

filosofia anti-idealista de Nietzsche, avessa ao absolutismo e ao sobrenaturalismo, age 

como uma “escola da suspeita”, convidando-nos a um filosofar liberto de subserviência, 

credulidade e obediência acrítica à tradição. Explora-se também a temática da “morte de 

Deus” e da derrocada dos valores judaico-cristãos, além da concomitante escalada do 

niilismo, no contexto de uma filosofia que busca sugerir e abrir novas vias para a 

aventura humana ao mobilizar conceitos como amor fati, além-do-homem e “fidelidade 

à terra”. Nietzsche é compreendido não somente em seu potencial crítico, demolidor da 

tradição idealista e metafísica, mas também como criador de uma sabedoria trágica e 

dionisíaca que se posiciona nas antípodas tanto dos ideais ascéticos quanto dos ideários 

niilistas.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Friedrich Nietzsche, Sabedoria Trágica, Crítica à Metafísica, 

Niilismo, Ética. 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

MORAES, E.C. Beyond metaphysics and nihilism: Nietzsche’s tragic wisdom.  

 

This dissertation aims to reflect upon the philosophy of Friedrich Nietzsche (1844-

1900), whose thought is here understood as an attempt to overcome both metaphysics 

and nihilism. This study highlights Nietzsche’s appraisal of philosophical thought 

endowed with historical sense, faithful to the uninterrupted process of becoming, which 

implies a worldview similar to that of Heraclitus. It is argued that Nietzsche's peculiar 

position in the history of moral philosophy lies in his critical analysis of the multiplicity 

of different moral evaluations always connected with their human, all too human, 

sources. Through attention to the circumstances and conditions of the emergence, 

development and decline of many ideals, moral values and religious doctrines, we 

intend to describe Nietzsche's philosophy as one in rupture with the notion of divine and 

immutable values and which de-estabilizes beliefs in absolute truths. In order to 

illustrate the nietzschean genealogical method in operation, we investigate phenomena 

such as resentment and asceticism, re-inserted into the historical flow and understood 

with connection with their physiological, psychological and socio-political basis. 

Grounded on extensive literature review of the work of Nietzsche and his commentators 

(especially Jaspers, Wotling, Rosset, Giacoia, Moura, Ferraz, among others), it is 

argued that Nietzsche’s philosophy surpasses Platonic-Christian split between two 

worlds and also overcomes the dualism between body and spirit. The anti-idealistic 

philosophy of Nietzsche, critical of moral absolutism and metaphysical supernaturalism, 

acts as a "school of suspicion" inviting us to free our thought from subservience, 

credulity and uncritical obedience to tradition. This research also explores the theme of 

“the death of God" and the collapse of the Judeo-Christian values, and the concomitant 

rise of nihilism, in the context of a philosophy that seeks to suggest and open new 

avenues for the human adventure, by mobilizing concepts such as amor fati, Over-Man 

and "fidelity to the earth." Nietzsche’s thought is not understood only in its critical 

potential, shattering traditional idealistic metaphysics, but also as a creator of a tragic 

and dyonisian wisdom which stands at the antipodes of both ascetic ideals and nihilistic 

doctrines. 

KEY-WORDS: Nietzsche, Tragic Wisdom, Critique of Metaphysics, Nihilism, Ethics.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicado à Gisele Toassa,  

em gratidão por nossa convivência 

que à cada dia mais sedimenta 

uma convicção fundamente sentida: 

a felicidade só é real se compartilhada. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

A invenção metafísica de um ‘além-do-mundo’ eternamente 

subsistente, pátria originária da Verdade, da Justiça e da 

Beleza, ponto de culminância da ascese filosófica, que se 

apresenta como condenação e rejeição do mundo insubsistente 

das sombras e das aparências, essa invenção tem sua raiz 

numa vontade fundamental que vivencia a finitude (e a dor que 

esta inexoravelmente condiciona) como objeção contra a vida, 

como motivo para renegá-la em boa consciência, justificando 

o sofrimento unicamente como meio, caminho, passagem, 

ascensão para a paz, o repouso...  Já o essencial dos cultos 

dionisíacos consiste, para Nietzsche, num mergulho redentor 

na imanência, onde não se trata mais de instaurar um juízo 

que divide, condena, renega, mas de proclamar um sim à vida 

em sua crua integridade... uma bendição trágica da existência: 

a vida exuberante que retorna e ressurge eternamente da 

destruição e da dor que ela própria inelutavelmente conjura. 

GIACOIA, O. Labirintos da Alma: Nietzsche e a Auto-

Supressão da Moral. Editora da Unicamp. 1997. p. 187. 
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PRELÚDIO 

 

―Eu não sou homem, sou dinamite‖
1
. Esta é uma das muitas auto-descrições que 

Nietzsche nos legou em seu Ecce Homo, escrito auto-biográfico em que o filósofo faz 

uma retrospectiva de toda a sua obra pregressa. Já o subtítulo de Crepúsculo dos Ídolos, 

por sua vez, traz outra imagem de impacto: ―Como filosofar com o martelo‖. Estes dois 

quadros, com os quais o filósofo pinta seu auto-retrato, podem ser enxergados como 

uma espécie de brado rebelde de um pensador que se orgulha de sua destrutividade, que 

conhece o potencial explosivo de suas críticas e demolições. Mas não devemos nos 

esquecer que a dinamite não serve apenas para destruir, mas para abrir terreno para 

novas construções
2
. E também não esqueçamos que um martelo, nas mãos de um 

escultor, pode servir para fazer que um bloco de pedra transforme-se de matéria bruta 

em obra-de-arte. Nesta investigação que aqui se inicia procuramos compreender a 

filosofia nietzschiana tendo como premissa que a faceta crítica e a faceta criativa de 

Nietzsche são indissociáveis. É o que A Gaia Ciência expressa com esta máxima: 

―Somente enquanto criadores temos o direito de destruir!‖
3
  

Um dos fenômenos humanos mais amplamente investigados por Nietzsche é a 

moralidade, objeto de uma consideração prolongada e pormenorizada que perpassa 

todas as obras do filósofo, a ponto de seu ―interesse e preocupação com a questão dos 

valores‖ ser descrita por Thomas Brobjer como ―o centro de gravidade de todos os seus 

escritos‖ (―the centre of gravity of all his writings‖)
4
. Alguns de seus livros já revelam 

no título os objetivos de seu autor: Aurora – Reflexões Sobre os Preconceitos Morais e 

A Genealogia da Moral, por exemplo, esclarecem que algumas das principais tarefas 

que Nietzsche se propôs foram: averiguar as origens das estimações humanas a respeito 

do bem e do mal, criticar as ilusões ou preconceitos que subjazem a estes juízos, estimar 

as consequências psico-fisiológicas, culturais, sociais e políticas da adesão a uma certa 

tábua de valores, num empreendimento que acaba pondo em questão o valor de 

sistemas de moralidade que norteiam condutas humanas e definem civilizações. 

"Enquanto para toda a tradição o valor dos valores morais era visto como um dado 

                                                           
1
 NIETZSCHE, Ecce Homo. Por Que Sou um Destino, §01. 

2
 É o que aponta Martha Nussbaum: ―Indeed, this was the whole purpose of genealogy as Nietzsche, 

Foucault's precursor here, introduced it: to destroy idols once deemed necessary, and to clear the way for 

new possibilities of creation.‖ Citada por Brobjer, Nietzsche‘s Ethics of Character, Pg. 49. 
3
 NIETZSCHE. A Gaia Ciência, §58. 

4
 BROBJER, T. Nietzsch's Ethics of character. Pg. 12. 
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inquestionável, agora se colocará sob suspeita o próprio valor desses valores."
5
 

 Estes são alvos que Nietzsche atinge seja através de um procedimento 

genealógico (que busca compreender as raízes históricas das avaliações morais, uma 

vez que todo código de moralidade ou tábua de valores é concebido pelo filósofo não 

como dádiva ou revelação divina, mas como construção histórica humana), seja através 

de uma análise psicológica (reveladora de afetos e motivações ocultos nos 

posicionamentos morais, com a inclusão de motivações fisiológicas e impulsos 

inconscientes, procedimento exemplificado pela ―dissecação‖ nietzschiana da figura do 

sacerdote ascético). Por essas e outras, Nietzsche chegou a ser descrito por seu 

conterrâneo Thomas Mann como ―o maior crítico e psicólogo da moral conhecido na 

história da mente humana‖.
6
  

Neste trabalho, pois, começaremos por frisar a importância que possui para 

Nietzsche uma perspectiva histórica e transcultural que demonstre, como diz Giacoia, 

que ―não existe a moral, mas sim uma pluralidade de morais historicamente existentes 

ou possíveis. (...) Toda moral historicamente existente subsiste apenas como uma 

determinada perspectiva de interpretação do mundo e da vida e, portanto – na medida 

em que se afirma como exigência infinita -, como tirania que faz violência a toda a 

possibilidade de haver outras várias morais possíveis.‖
7
 Procuraremos mostrar que a 

obra de Nietzsche contêm uma vasta reflexão sobre a necessidade de instituir novas 

tábuas de valores e forjar novas virtudes. Como sustenta Brobjer, Nietzsche é um 

pensador de muita relevância na história da filosofia moral: ―a ética é uma preocupação 

fundamental de Nietzsche e sua ética afirmativa está estreitamente associada com sua 

crítica da moralidade, e não é menos importante.‖
8
 

 A filosofia de Nietzsche, célebre por seu caráter crítico e polêmico (a ponto de 

seus procedimentos serem descritos como análogos a marteladas destinadas a ―demolir 

ídolos‖), procede a uma crítica conjunta tanto da metafísica idealista, de inspiração 

platônica, quanto da moralidade judaico-cristã (consideradas como intimamente 

implicadas, já que o cristianismo é descrito como ―platonismo para o povo‖
9
). Como 

elucida Moura, "o cristianismo é apresentado como uma das peles com as quais a 

                                                           
5
 MOURA, C.A.R. Nietzsche: Civilização e Cultura. Introdução, XVI. 

6
 MANN, T. Nietzsche's Philosophy in The Light of Contemporary Events. Pg. 17. 

7
 GIACOIA, O. Prefácio à obra de de Paul Van Tongeren,―A Moral da Crítica de Nietzsche à Moral‖. 

Pg. 16 e 18. 
8
 BROBJER, T. Op Cit. Pg. 41. Original: ―ethics is a fundamental concern for Nietzsche and his 

affirmative ethics is closely associated with, and represents the other side of, his critique of morality and 

it is no less important.‖ 
9
 NIETZSCHE. Além do Bem e do Mal. Prólogo.  
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serpente platônica se revestiu. A 'morte de Deus' é, assim, um estágio da morte do 

platonismo"
10

. No decorrer de nossa investigação, portanto, explicaremos em mais 

detalhes o que Nietzsche recusa tanto no idealismo metafísico quanto nas moralidades 

sobrenaturalistas, utilizando-nos para isso da crítica nietzschiana do ideal ascético. 

Desejamos frisar que um estilo-de-vida onde o sujeito escolhe a renúncia, o auto-

sacrifício, a recusa de todos os prazeres e deleites terrestres, tendo em vista alguma 

recompensa ―espiritual‖ ou prêmio após a morte, é apenas uma dentre várias 

possibilidades de existência, um caso específico na imensa multiplicidade das 

Variedades da Experiência Religiosa, para mencionar o clássico estudo de William 

James do qual nos serviremos em momento oportuno.  

Na primeira parte da dissertação, procuramos mostrar que o procedimento 

genealógico nietzschiano é  um antídoto contra a pretensão universalista de certas 

moralidades específicas, que pretendem valer para todos os homens e em todos as 

épocas, de modo absoluto e universal, cometendo o ―erro habitual‖ de concluir que há 

uma ―obrigatoriedade incondicionada‖
11

, ou seja, criticáveis pelo equívoco de 

generalizar onde não é lícita uma generalização.  

Na sequência desta investigação, procuramos analisar em minúcias um dos 

pontos cruciais da filosofia de Nietzsche, intimamente conectado com a problemática da 

necessidade de uma renovação radical de valores: a morte de Deus. Ao versar sobre este 

fenômeno, isto é, o crescente descrédito lançado sobre a fé no Deus monoteísta,  na 

Europa de seu século, Nietzsche destaca que não se pode desvincular esta decadência da 

concomitante crise da moral ligada a ela: ―depois de solapada essa crença‖, não é 

somente a religião que se vê posta no banco dos réus, mas ―tudo quanto estava edificado 

sobre ela, apoiado a ela, arraigado nela; por exemplo, toda a nossa moral européia.‖ 
12

 

Nietzsche assim resume tudo que se esboroa com a ―morte de Deus‖ e a ―vitória do 

ateísmo científico‖: 

 
Considerar a natureza como se ela fosse uma prova da bondade e 

custódia de Deus; interpretar a história em honra de uma razão divina, 

como constante testemunho de uma ordenação ética do mundo com 

intenções finais éticas; interpretar as próprias vivências, como a 

interpretavam há bastante tempo homens devotos, como se tudo fosse 

providência, tudo fosse aviso, tudo fosse inventado e ajustado por 

amor da salvação da alma: isso agora passou… isso, para toda 

                                                           
10

 MOURA. Op cit. Pg. 30. 
11

NIETZSCHE. A Gaia Ciência. §345. 
12

 Ibid. §343. 
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consciência mais refinada, passa por indecoroso, desonesto, por 

mentira, fraqueza, covardia…
13

 

 

 Scarlett Marton resume assim as ―posições‖ nietzschianas: 

Nietzsche desautoriza as filosofias que supõem uma teleologia 

objetiva governando a existência, desabona as teorias científicas que 

presumem um estado final para o mundo, desacredita as religiões que 

acenam com futuras recompensas e punições. Recusa a metafísica e o 

mundo supra-sensível, rejeita o mecanicismo e a entropia, repele o 

cristianismo e a vida depois da morte.
14

 

 

 A moral judaico-cristã, além de baseada numa concepção metafísica platônica 

que Nietzsche rejeita como ilusória, é criticada com severidade por várias razões: por 

ser ―hostil à vida‖ (―dirige o olhar, verde e maligno, contra o próprio prosperar 

fisiológico‖
15

), sexualmente repressora (―conseguiu fazer de Eros e Afrodite duendes 

infernais‖
16

), nascida de afetos reativos como o ressentimento e a crueldade 

internalizada (a ponto de ser equiparada a um ―levante de escravos na moral‖): 

 
A Igreja combate as paixões através do método da extirpação radical; 

seu sistema, seu tratamento, é a castração. Não se pergunta jamais: 

como se espiritualiza, embeleza e diviniza um desejo? Em todas as 

épocas o peso da disciplina foi posto a serviço de extermínio. (...) Mas 

atacar a paixão é atacar a raiz da vida; o processo da Igreja é nocivo à 

vida.
17

 

 

 Como procuraremos mostrar frisar mais detidamente na sequência deste 

trabalho, Nietzsche diagnostica na moralidade judaico-cristã uma ―calúnia‖ contra a 

realidade terrena, uma aversão a tudo que é ―mundano‖, uma incapacidade de afirmação 

da existência em sua finitude, e esta tábua de valores anti-naturais não passaria de um 

―doentio moralismo que ensinou o homem a envergonhar-se de todos os seus 

instintos‖
18

. Dois trechos, um da Genealogia e outro d'O Anticristo, sintetizam tais 

opiniões: 

Ódio contra o humano, mais ainda contra o animal, mais ainda contra 

o material, essa repulsa aos sentidos, à razão mesma, o medo da 

felicidade e da beleza, esse anseio por afastar-se de toda aparência, 

mudança, vir-a-ser, morte, desejo, anseio mesmo – tudo isso significa, 

ousemos compreendê-lo, uma vontade de nada, uma má-vontade 

                                                           
13

 NIETZSCHE. A Gaia Ciência. §357. 
14

 MARTON, Scarlett. ―O eterno retorno do mesmo: tese cosmológica ou imperativo ético‖. Pg. 218. 
15

 NIETZSCHE. A Genealogia da Moral. III, §11.  
16

 Aurora, §76.  
17

 Crepúsculo dos Ídolos. A Moral Como Manifestação Contra a Natureza. §01. 
18

 A Genealogia da Moral. II, §7. 
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contra a vida… 
19

   

 

Não encontramos nenhum deus, nem na história nem na natureza, nem 

por trás da natureza – mas sim sentimos aquilo que foi venerado como 

Deus, não como ‗divino‘, mas como digno de lástima, como absurdo, 

como pernicioso, não somente como erro mas como crime contra a 

vida…
20

 

 

Neste trabalho, julgamos de primeira importância investigar a fundo a faceta 

positiva ou construtiva da filosofia moral nietzschiana, defendendo-a contra uma 

interpretação equivocada que sustenta que Nietzsche realizaria apenas uma crítica 

devastadora das tradições veneradas e que conduziria ao elogio de um ―imoralismo‖ 

absoluto. Nada seria mais simplista e falsificador do que atribuir a Nietzsche a célebre 

frase do personagem de Dostoiévski, Ivan Karamázov: ―Se Deus não existisse, tudo 

seria permitido‖. Parece-nos relevante enfatizar, através de nossa pesquisa, que a obra 

nietzschiana comporta um empreendimento filosófico que busca refletir sobre ética de 

modo a superar a metafísica quanto o niilismo. Esta convicção de que a filosofia de 

Nietzsche não se esgota em seus procedimentos destruidores, indo além da mera 

iconoclastia, fundamenta-se na opinião de muitos comentadores: Moura, por exemplo, 

frisa que o projeto nietzchiano de ―derrubar ídolos‖ não se deve a 

 
algum gratuito furor iconoclasta, mas sim porque a realidade 'foi 

despojada de seu valor, seu sentido, sua veracidade, na medida em que 

se forjou um mundo ideal... A mentira do ideal foi até agora a 

maldição sobre a realidade, através dela a humanidade mesma tornou-

se mendaz e falsa até seus instintos mais básicos – a ponto de adorar 

os valores inversos aos únicos que lhe garantiriam o florescimento, o 

futuro, o elevado direito ao futuro.' (Ecce Homo, Prólogo, #02). Ao 

invés do tácito platonismo de todos os 'professores da meta da 

existência', o que se busca agora é desenraizar a exigência mesma de 

um ideal – não instituir um novo ideal, mas voltar para aquilo que 

Nietzsche chamará de 'inocência do vir-a-ser': antes de tudo, a decisão 

de não medir mais a realidade segundo normais ideais das quais ela 

está afastada, em direção às quais ela deveria caminhar – uma 

estratégia que sempre terá por consequência condenar o mundo do 

vir-a-ser em nome desses ideais.
21

 

  

 É o que Marton destaca, por sua vez, enfatizando que a morte de Deus ou a 

ruína do cristianismo não devem acarretar necessariamente nenhuma barbárie niilista, 

mas sim ser vistos como potencialidade de renovação de valores: 

                                                           
19

 Ibid. III, §28. 
20

 NIETZSCHE. O Anticristo, §47. 
21

 MOURA. Op Cit. Introdução, XIX. 
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Se a ruína do cristianismo trouxe como consequência a sensação de 

que 'nada tem sentido', 'tudo é em vão', trata-se agora de mostrar que a 

visão cristã não é a única interpretação do mundo – é só mais uma. 

Perniciosa, ela inventou a vida depois da morte para justificar a 

existência; nefasta, fabricou o reino de Deus para legitimar avaliações 

humanas. Na tentativa de negar este mundo em que nos achamos, 

procurou estabelecer a existência de outro, essencial, imutável, eterno; 

durante séculos, fez dele a sede e a origem dos valores. É urgente, 

pois, suprimir o além e voltar-se para a terra. 
22

 

 

Procuramos delinear o que seria, para Nietzsche, uma autêntica sabedoria que 

tivesse por princípio à ―fidelidade à Terra‖, como diz Zaratustra, além de analisarmos as 

características desta sabedoria trágica e dionisíaca a que o filósofo nos convida. 

Investigaremos as virtudes que Nietzsche julga dignas dos ―espíritos livres‖, libertos da 

metafísica e do niilismo, numa tentativa de mostrar a filosofia nietzschiana como um 

audaz experimento de navegação por novos mares e de construção de novas vias. O 

filósofo age como um  

descobridor que deixa para trás tudo que é conhecido e ultrapassa 

todos os horizontes de até então na tentativa de se libertar de todos os 

critérios vigentes (metafísicos, religiosos e morais), aos quais fomos 

subordinados. (...) Mediante uma crítica à moral, pretende abandonar 

intencionalmente o caminho aplainado e descobrir a abertura para 

aquilo que é possível para além desse horizonte, a abertura para 

‗muitas auroras que ainda não brilharam‘. 
23

 

  

Em suma, neste trabalho nossa intenção é acompanhar o filósofo tanto em sua 

jornada crítica, em que convida o leitor a se libertar de uma adesão dogmática a crenças 

que lhe foram impostas como cargas no lombo de um camelo, para usar uma imagem do 

Zaratustra, quanto em seu esforço propositivo e construtivo, em que Nietzsche sugere 

novos valores, novas sabedorias e novos oceanos a serem navegados. Nossa intenção é 

mostrar o quão indissociáveis são estas duas facetas – a crítica e a construtiva – no 

trabalho do filósofo que propôs a transvaloração de todos os valores. Desejamos 

sublinhar que a filosofia de Nietzsche, apesar de radicalmente crítica tanto do idealismo 

metafísico quanto da moralidade característica da tradição judaico-cristã, não pode ser 

vista somente como ataque iconoclástico e polêmico que visaria somente destruir 

adversários, mas que em toda sua obra é discernível um amplo esforço do pensador em 

sugerir novos caminhos e perspectivas e louvar o potencial criador da humanidade e 
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sua aptidão para a auto-superação.  

 Além disso, julgamos essencial destacar a importância seminal, para Nietzsche, 

de um filosofar dotado de senso histórico. Desde os primórdios de seu percurso 

intelectual, o filólogo Nietzsche demonstrou muito interesse pelo conhecimento 

pormenorizado dos tempos idos – não como uma mera erudição de antiquário, muito 

menos como uma fuga do presente, mas como meio para refletir sobre o hoje à luz do 

caminho já percorrido. Se a filosofia de Nietzsche possui uma preocupação notável com 

o futuro da aventura humana – o que fica claro a partir das falas de Zaratustra, que 

acompanharemos mais à frente – parece-nos que isto nunca ocorre através de um 

procedimento de fazer tábula rasa do passado. Como aponta com precisão Karl Jaspers, 

Nietzsche não somente vai buscar no passado alguns modelos de excelência, com os 

quais critica o presente, como também jamais sugeriu o aniquilamento ou o 

esquecimento da História, mas sim uma relação dinâmica e fecunda com ela: ―em 

nenhuma parte Nietzsche estima o ato de esquecer o que foi transmitido pela história, 

recomeçar a partir do nada em uma nova barbárie. Toda sua obra é penetrada por seu 

intercâmbio com a grandeza do passado, mesmo daquele que ele rejeitou.‖
24

 

 De modo a compreender o modo como o filósofo reflete sobre seu próprio tempo 

mobilizando seus amplos conhecimentos históricos e filológicos, empreendemos aqui, 

por exemplo, uma incursão no mundo do dionisismo grego, a fim de ilustrar em mais 

detalhe, com auxílio da obra de helenistas como Jean-Pierre Vernant e Marcel Detienne, 

as razões da importância que o mito de Dionísio adquire aos olhos de Nietzsche, a ponto 

do filósofo, em Ecce Homo, utilizar como emblema para todo o seu percurso filosófico 

a oposição: Dioniso contra o Crucificado. Através desta ―recuperação‖ dos significados 

do dionisismo, julgamos que se tornará mais clara a essência dos ensinamentos de 

Zaratustra, figura que se auto-denomina, como o próprio Nietzsche, um ―discípulo de 

Dioniso‖. 

 Esperamos através desta pesquisa poder contribuir para destacar a atualidade do 

pensamento nietzschiano e o potencial libertário de sua obra. Mais de um século após 

sua morte, ocorrida em 1900, a obra de Nietzsche prossegue sendo, mundo afora, objeto 

de muito interesse, discussão e controvérsia. Ela suscita um caudaloso rio de literatura 

secundária, tendo sido comentada por importantes pensadores como Heidegger, 

Deleuze, Camus, Jaspers, Foucault, Bataille, Löwith, Vattimo, Onfray, dentre outros. A 
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obra nietzschiana Inspira também obras cinematográficas (como O Dia em Que 

Nietzsche Chorou, Dias de Nietzsche em Turim ou Além do Bem e do Mal), serve como 

inspiração para graphic novels (como a obra de Maximilien Leroy e Michel Onfray), 

estampa várias capas de revistas com que nos deparamos nas grandes bancas. Sua vida é 

investigada em minuciosas biografias (com destaque para os trabalhos de Curt Paul 

Janz, Rüdiger Safranski, Lou-Andreas Salomé) e seus detratores chegam a unir forças  

para publicar obras contra Nietzsche - caso da coletânea de artigos Por Que Não Somos 

Nietzschianos.  

No Brasil, a fortuna crítica relacionada a Nietzsche é ampla e meritória, sendo 

que certos comentadores já se consolidaram como luminares – caso de Scarlett Marton, 

Oswaldo Giacoia ou Carlos Alberto Moura. Mas ainda parece longe de se esgotar aquilo 

que é possível dizer sobre a obra nietzschiana: ano a ano, novas perspectivas surgem, 

focalizando certos aspectos da filosofia de Nietzsche, seja a política (caso, por exemplo, 

da obra de Keith Ansell-Pearson, Nietzsche Como Pensador Político), seja a ética (caso 

dos livro de Thomas Brobjer, Nietzsche‘s Ethics of Character, e de Paul van Tongeren, 

A Moral da Crítica de Nietzsche à Moral), seja a estética (caso dos escritos de Rosana 

Suarez, Rosa Dias, Josef Früchtl ou Léon Kossovitch). 

Seríamos maus discípulos de Nietzsche se fôssemos papagaios do que ele disse 

ou camelos que carregam suas ideias no lombo com pesar. ―Retribuímos mal a um 

professor, se continuamos apenas alunos‖
25

, diz Zaratustra. Queremos honrar o mestre 

como ele o apreciaria, sem servilidade e com pensamento independente. O mestre da 

suspeita, que dizia que os filósofos genuínos tinham o dever da desconfiança, jamais 

quis ser transformado naquilo que ele pôs tanto afã em criticar: um ídolo. Um 

comentário perderia seu potencial criativo se fosse mera repetição ou paráfrase do que 

já está dito no texto original: é preciso ousar debater com o filósofo que estamos lendo, 

confrontá-lo ou medi-lo com as perspectivas de outros pensadores, o que tentamos 

realizar, quando julgamos oportuno, através da obra de autores que, apesar de leitores 

cuidadosos de Nietzsche, têm perspectivas bem próprias: caso de François Jullien, 

Vlamidir Jankélévitch, André Comte-Sponville e Albert Camus. Sobretudo, desejamos 

que esta dissertação, além de iluminar alguns dos principais aspectos da filosofia 

nietzschiana, possa servir como um convite à uma reflexão que não nos leve 

necessariamente a pensar exatamente como ele, mas que seja uma jornada de reflexão 
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com ele, ou seja, uma aventura filosófica em  instigante e provocativa companhia e 

durante a qual não temeremos navegar a todo perigo, nem nos recusaremos a dançar à 

beira de abismos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I:  UMA GENEALOGIA SEM MORALINA 
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1.1 - O DEFEITO HEREDITÁRIO DOS FILÓSOFOS 

Todos os filósofos têm em comum o defeito de partir do homem atual 

e acreditar que, analisando-o, alcançam seu objetivo. 

Involuntariamente imaginam o homem como uma aeterna veritas 

[verdade eterna], como uma constante em todo o redemoinho, uma 

medida segura das coisas. Mas tudo o que o filósofo declara sobre o 

homem, no fundo, não passa de testemunho sobre o homem de um 

espaço de tempo bem limitado. Falta de sentido histórico é o defeito 

hereditário de todos os filósofos: inadvertidamente, muitos chegam a 

tomar a configuração mais recente do homem, tal como surgiu sob a 

pressão de certas religiões e mesmo de certos eventos políticos, como 

a forma fixa de que se deve partir. Não querem aprender que o homem 

veio a ser, e que mesmo a faculdade de cognição veio a ser...  Toda a 

teleologia se baseia no fato de se tratar o homem dos últimos quatro 

milênios como um ser eterno, para o qual se dirigem naturalmente 

todas as coisas do mundo, desde o seu início. Mas tudo veio a ser, não 

existem fatos eternos, assim como não existem verdades absolutas. – 

Portanto, o filosofar histórico é doravante necessário, e com ele a 

virtude da modéstia. 
26

  

O homem considerado como uma verdade eterna e imutável, ―uma constante 

em todo o redemoinho‖: eis uma das ideias que Nietzsche irá combater com vigor, 

demandando a substituição da compreensão do homem como algo fixo pela noção 

heraclitiana de que o homem modifica-se incessantemente por estar inexoravelmente 

inserido no fluxo do tempo. Necessariamente ―embarcado‖ na correnteza movente da 

história, o homem é inescapavelmente um ser mutante, parte integrante de um cosmos 

eternamente movediço, e nada seria mais ilusório do que acreditar que sua forma atual 

irá se perpetuar, idêntica a si mesmo. Quer aceite este seu destine, quer lute contra ele, 

cada um de nós é, para usar a expressão de Raul Seixas, uma ―metamorfose ambulante‖ 

– assim como o são as civilizações e todas as humanas (demasiado humanas) criações. 

A melhor maneira de penetrar na obra de Nietzsche talvez seja mantendo-se em 

mente o preceito de Heráclito: ―tudo flui‖. Nem os planetas em suas órbitas, nem os rios 

em seus leitos, nem os corações em nossos peitos, nada permanece constante e imutável 

– e quando se tenta entrar duas vezes no mesmo rio, descobre-se a impossibilidade de 

reencontrar o mesmo, já que no segundo banho, ainda que se dê apenas um segundo 

após o primeiro, as águas já são outras, tanto quanto nós mesmos já não somos mais os 

mesmos. Muitos dos esforços da obra nietzschiana, portanto, concentram-se na reflexão 

sobre o vir-a-ser de tudo o que é ilusoriamente considerado pelas filosofias de tendência 

idealista como eterno ou atemporal.  
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Uma das críticas mais recorrentes que Nietzsche dirige contra a tradição 

filosófica é a ―incapacidade para pensar o homem e toda a realidade de acordo com a 

perspectiva do vir-a-ser em vez do ser‖, como sugere Céline Denat:  

Desde o primeiro aforismo de Humano, Demasiado Humano, 

Nietzsche exige o advento de uma nova filosofia que ele designa, 

precisamente, como ‗filosofia histórica‘, além de um novo ‗método‘ 

suscetível de se opor ao pensamento ‗metafísico‘ que se limita a 

procurar, por toda a parte, essências imutáveis e origens absolutas: 

pensar de maneira histórica – in historicis – é tentar encarar os termos, 

supostamente opostos ou exclusivos, como se eles se gerassem uns 

aos outros.
27

 

Logo no precáfio ao Crepúsculo dos Ídolos, Nietzsche explicita as intenções da 

obra e diz que pretende ir à batalha contra a idolatria metafísica:  

esta pequena obra é uma grande declaração de guerra... desta vez não 

são os ídolos contemporâneos, mas os eternos que são tocados com o 

martelo... não há, de forma alguma, ídolos mais antigos, mais 

convencidos, mais inchados... Tampouco mais ocos... O que não 

impede que sejam os mais acreditados. 
28

  

A crítica aos filósofos que caem de joelhos diante dos ídolos ganha novos 

contornos quando Nietzsche critica os pensadores desprovidos de senso histórico por 

seu ―egipcianismo‖, por transformarem tudo o que tocam em ―múmias‖: 

Os senhores me perguntam quais são as idiossincrasias dos 

filósofos?... Por exemplo, sua falta de sentido histórico, seu ódio à 

própria ideia de devir, seu egipcianismo. Eles acreditam honrar uma 

coisa ao despojá-la de seu aspecto histórico sub specie aeterni (sob 

uma perspectiva eterna) – ao fazer dela uma múmia. Tudo o que os 

filósofos manusearam a milênios foram múmias conceituais; nenhuma 

realidade escapou viva de suas mãos. Esses idólatras de conceitos 

matam e empalham quando adoram – tudo corre perigo de morte 

quando adoram. 
29

  

Como sintetiza Moura, a filosofia nietzschiana é pródiga em críticas à doutrina 

judaico-cristã do criacionismo e ao idealismo idólatra de conceitos. Nietzsche realiza 

um amplo diagnóstico deste ―defeito hereditário‖ dos filósofos que é a falta de senso 

histórico e a obsessão metafísica com as quimeras do imutável, do imperecível, do 

definitivo: 

                                                           
27

 DENAT, Céline. ―Nietzsche, pensador da história? Do problema do sentido histórico à exigência 

genealógica‖. In: MARTON, S. (org). Nietzsche, um ―Francês‖ entre Franceses. São Paulo: Discurso 

Editorial: 2009. Pg. 136. 
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Aquilo que o filósofo apreende na realidade de hoje, ele admite que 

faça parte dos dados imutáveis da humanidade e pensa que eles podem 

fornecer a chave para o entendimento do mundo em geral. Eles falam 

da última figura do homem como se fosse algo eterno e não 

reconhecem que, se tudo veio a ser, então não existem fatos eternos 

nem verdades absolutas. (...) Não se conhecem verdades imutáveis em 

um mundo que está em perpétuo vir-a-ser. Deste mundo só temos 

perspectivas parciais, sempre situadas, condenadas a nunca se 

cristalizarem em verdades definitivas. 
30

 
 

A valorização de um filosofar ―histórico‖ visa reinserir o pensamento no fluxo 

temporal, de modo que tudo seja compreendido não como algo que é (desde sempre), 

mas como algo que se tornou: a filosofia nietzschiana prefere investigar o processo do 

vir-a-ser ao invés de idolatrar um Ser que teria como predicados a fixidez, a identidade 

e a imutabilidade. Como escreve Müller-Lauter, ―na efetividade, não há nada fixo, nada 

permanente, mas somente a torrente incessante do vir-a-ser e perecer. Esse pensamento 

fundamental de Nietzsche contrapõe-se completamente ao eleatismo.
31

‖ Discípulo de 

Heráclito, filósofo pré-socrático de quem se sente mais próximo, Nietzsche explicita seu 

―profundo respeito‖ pelo pensamento heraclitiano ao afirmar que ―terá eternamente 

razão ao afirmar que o ser é uma ficção vazia‖
32

.   

O filosofar histórico, atento ao vir-a-ser, é também o que permite que o sujeito 

se liberte do condicionamento cultural de seu entorno mais imediato, que escape de uma 

adesão ingênua à sua própria época e que conheça outras civilizações e outras tábuas de 

valores. É isto o que lhe abre para a compreensão de uma realidade composta por uma 

multiplicidade de morais, costumes, tradições, ideais etc. Além disso, isso possibilita 

evitar a noção de valores eternos ou absolutos a partir da compreensão do devir das 

valorações humanas, pois também os sentimentos de valor nascem, vivem e morrem – 

em uma palavra: também eles devêm. Nietzsche, que iniciou seu percurso intelectual 

como filólogo, atividade que exige uma minuciosa dedicação ao conhecimento histórico 

das civilizações antigas, nunca perdeu esta preocupação com a compreensão de uma 

realidade em fluxo.  

A filologia – e, por seu intermédio, o conhecimento histórico – é o que 

permite evitar ser apenas um homem ‗atual‘, cujo ponto de vista e 
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 MOURA, C.A. Op cit. Introdução. Pgs. XXV –XXVIII. 
31
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capacidade para avaliar seriam limitados à atualidade, aos valores da 

cultura presente: a apreensão de épocas passadas é o que permite 

tomar suas distâncias em relação ao atual, o que torna possível a 

percepção de diferenças e, por conseguinte, a atividade de comparação 

e avaliação que, em última instância, deve permitir superar aquilo que, 

atualmente, confina, de forma exclusiva, o conhecimento e a 

experiência vivida. (...) O homem extemporâneo é capaz de pensar, 

sucessivamente, a partir de perspectivas históricas diferentes e, assim, 

desprender-se dos valores do seu tempo a fim de se dotar de melhores 

condições para questioná-los e, eventualmente, superá-los. 
33

  

É por isso que Heródoto, ―considerado por Cícero o Pai da História‖, 

―funcionaria como um modelo anti-idealista, susceptível de nos ajudar a lutar contra 

qualquer dogmatismo‖, segundo Denat 
34

. Heródoto, historiador e viajante, acostumado 

a um contato frequente com o estrangeiro, o que acarreta o desenvolvimento de uma 

capacidade de atenção à alteridade, seria um ―exemplo (contra os modelos filosóficos 

habituais) de um pensador capaz de encarar a diversidade das culturas e dos valores, 

além de renunciar, talvez, à ingênua crença na absolutidade do que é nosso‖
35

.  

É o que Nietzsche explora no trecho a seguir, onde a mera introspecção 

visando ao auto-conhecimento é considerada insuficiente e o conhecimento que hoje 

chamaríamos de etnográfico ou antropológico é considerado de importância 

fundamental para o pensador que deseja compreender as culturas em sua variabilidade e 

diversidade, escapando à armadilha do etnocentrismo: 

Para onde se deve viajar. – A auto-observação direta não é suficiente 

para chegar ao autoconhecimento: temos necessidade da história, pois 

somos atravessados pela corrente das inumeráveis ondas do passado; 

(...) é necessário viajar, como fez nosso antepassado Heródoto, entre 

as nações, entre as populações chamadas selvagens ou semi-selvagens, 

dirigir-se para onde o homem tirou a roupagem da Europa ou então 

ainda não chegou a vesti-la.
36

 

Decerto que o excesso de conhecimento histórico também é visto como um 

perigo por Nietzsche em sua Segunda Consideração Extemporânea: Da Utilidade e do 

Inconveniente da História para a Vida. Como o próprio título já sugere, Nietzsche julga 

a história tendo a vida ascendente como medida de valor.  Ou seja, não devemos ter 

uma atitude de eruditos indiferentes e neutros diante de um passado mofado, mas sim 

extrair do conhecimento histórico algo que possa servir ao enriquecimento e à ascensão 
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da vida presente – ou mesmo em prol de um tempo porvir. Em uma anotação póstuma à 

Segunda Extemporânea, Nietzsche escreve: ―Deixai o presente mesmo produzir o que 

lhe falta, pois só aquilo que ele mesmo pode lhe é valioso. Não o atormenteis com a 

mumificação do que era válido e necessário em épocas longínquas, e jogai fora os 

esqueletos, para que os viventes possam ser felizes em sua jornada e ação!‖
37

 

Não se trata de ignorar voluntariamente o passado para viver ―preso à estaca do 

instante‖, mas sim de se precaver contra a erudição historicista que ―mumifica‖ ao invés 

de infundir vida à história. Além do mais, Nietzsche alerta que o excesso de atenção 

dedicada a um passado remoto pode conduzir a uma certa apatia da vontade, a uma 

incapacidade de agir no presente em prol do porvir. Uma das características marcantes 

do pensamento europeu no século XIX – marcado, por exemplo, pelas filosofias de 

Hegel e Marx, profundamente ancoradas na História - teria sido ―este sentido histórico 

que nós, europeus, afirmamos como nossa especificidade e que foi-nos dado na 

sequência da semi-barbárie fascinante e demente na qual a Europa – o século XIX é o 

único a conhecer este sentido, seu sexto sentido – foi precipitada em razão da mistura 

democrática das classes e raças.‖
38

 

O homem do século XIX, portanto, é ―chicoteado por todos os milênios‖
39

; 

uma ―maré de coisas passadas e estrangeiras desemboca na alma do homem 

moderno‖
40

; ele é um  ―homem múltiplo, o caos mais interessante que talvez já tenha 

existido‖ 
41

. Esta valorização nietzschiana do ―sexto sentido‖, a compreensão histórica, 

está longe de ser uma unanimidade na obra grandes pensadores, como nos lembra 

Denat, que frisa a ―desvalorização do conhecimento histórico que percorre a filosofia, 

desde Aristóteles
42

 a Schopenhauer
43

: ―se a história é considerada pouco filosófica é 

porque trata apenas do singular e do contingente, sendo excluída, por isso mesmo, do 

domínio da filosofia e da ciência, focalizadas na busca do necessário e do universal.‖
44
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Nietzsche pretende enfatizar que o pensamento histórico nos conduz e 

nos força a pensar, sobretudo, no que é ‗mutável‘ e ‗variável‘ (II/2, 

5[64]), ou seja, um modo de pensamento sempre atento às 

singularidades e ao vir-a-ser. (...) O sentido histórico é concebido, 

antes de mais nada, como atenção ao que se altera em vez do que 

(supostamente) permanece imutável. 
45

  

Denat destaca ainda que  

é manifesto que Nietzsche nunca considerou a distinção entre história 

humana e natural como evidente; pelo contrário, seu projeto implica, 

explicitamente, pensar o homem como um ‗animal‘, até mesmo como 

uma ‗planta‘ e, em qualquer caso, como um ser vivo entre outros; ou, 

dito de maneira diferente, ‗naturalizar os homens‘. (...) A filosofia 

histórica não pode conceber-se, de modo algum, separada das ciências 

naturais. 
46

 

 É o que destaca também Müller-Lauter: ―a história da humanidade é, para o 

modo radicalizado de consideração histórica, apenas a continuação da história dos 

animais e das plantas.‖
47

 O mito cristão da Gênese é um exemplo de uma representação 

a-histórica paradigmática, já que o homem é nele descrito como uma criatura que já 

nasce ―pronta‖, saída das mãos do Criador já com suas características atuais, sem 

necessidade alguma de um desenvolvimento histórico no seio do processo global da 

vida em evolução, sendo que toda a Criação é concebida como realizada em meros 6 

dias e a história do mundo é reduzida a um período limitado em 6.000 anos.  

O século de Nietzsche foi pródigo em esforços em demonstrar o quão 

insustentável era esta representação mítica do homem: o criacionismo recebeu um dos 

golpes mais severos, por exemplo, com a teoria da evolução das espécies de Charles 

Darwin. Esta seria batizada por Freud como ―a segunda ferida narcísica‖ que sofreu a 

humanidade - a primeira sendo a descoberta de Copérnico de que a Terra não era o 

centro do Universo, como os humanos antes se deleitavam em pensar, mas apenas um 

globo em órbita em torno de uma estrela dentre milhões de outras. ―Pela ação da 

ciência‖, escreve Nietzsche em Aurora, ―aprendemos a perceber a Terra como pequena 

e o próprio sistema solar como simples ponto‖
48

.  
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Conceber a história à maneira da mitologia judaico-cristã, ou seja, através da 

idealização de uma origem metafísica considerada perfeita, divina e onipotente, é para 

Nietzsche uma mistificação perniciosa, como aponta Moura: 

Nossos metafísicos amam acreditar que em seu início as coisas já 

tinham um pacto com a perfeição, ideia que o cristianismo utilizará ao 

descrever o seu mundo antes da queda. Este apreço à origem é 

congênito à história enquanto reconhecimento, enquanto metafísica. E 

Nietzsche já se insurgia contra ele ao indicar que a 'alta origem' é o 

exagero metafísico que reaparece na concepção de que, no começo de 

todas as coisas, se encontra o que há de 'mais precioso e de mais 

essencial' (HDH, II, #03). Em regime de genealogia, é essa dignidade 

da origem que vai desaparecer. E não sem tempo: se os metafísicos se 

comprazem em elogiar essa 'alta origem' do homem que é Deus, já 

está mais do que na hora de avisá-los de que na origem do homem só 

existe o macaco.
49

 
 

O aforismo 49 de Aurora contêm uma das expressões mais eloquentes desta 

imagem nietzschiana do homem, re-inserido na história natural e compreendido como 

transitório e pequeno em meio à imensidão cósmica: 

Antigamente buscava-se dar o sentimento da majestade do homem 

invocando a sua origem divina:  hoje isto se tornou uma via 

bloqueada, pois sobre o limiar surge o macaco, rodeado de um 

bestiário terrível, e arreganha sabidamente os dentes, como que a 

dizer: 'Não prossigam nessa direção!' Então se experimenta agora a 

direção oposta: o caminho para onde vai a humanidade deve servir 

para provar sua grandeza e afinidade com Deus. Oh, tampouco isso 

resulta em algo!  No final desse caminho se encontra a urna funerária 

do último homem... Não importa o quanto a humanidade possa ter 

evoluído – para ela não há transição para uma ordem superior, assim 

como a formiga e os insetos não se elevam a nenhuma filiação divina 

ou à eternidade, no final de sua trajetória terrestre... Por que haveria 

uma exceção para um pequeno astro e uma pequena espécie que o 

habita? Fora com tais sentimentalismos!
50

 

Torna-se claro que Nietzsche procura pintar um retrato do homem que não 

compactue com as ilusões reconfortantes e narcisistas que estão latentes nas ideologias 

metafísicas, negadoras da temporalidade, que persuadem a crer na alta origem e 

destinação gloriosa do homem. Criticando a tese ―finalista‖ que julga ser o homem a 

meta da existência do todo da realidade, Nietzsche aponta em O Andarilho e Sua 

Sombra o aspecto humorístico das pretensões megalomaníacas humanas:  

Deveria haver criaturas mais espirituais do que os homens, apenas 

para fruir inteiramente o humor que há no fato de o homem se 
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enxergar como a finalidade da existência do mundo. (…) Os 

astrônomos, que às vezes podem realmente dispor de um panorama 

distanciado da Terra, dão a entender que a gota de vida no mundo é 

sem importância para o caráter geral do tremendo oceano do devir e 

decorrer; que um sem-número de astros tem condições similares às da 

Terra para a geração da vida; que a vida, em cada um desses astros, 

em relação ao tempo de sua existência, foi um instante, um bruxuleio, 

com longuíssimos lapsos de tempo atrás de si – ou seja, de modo 

algum a finalidade e intenção derradeira de sua existência. Talvez uma 

formiga, numa floresta, imagine ser a finalidade e intenção da 

existência da floresta, de forma tão intensa como fazemos ao 

espontaneamente ligar o fim da humanidade ao fim do planeta, em 

nossa fantasia; e ainda somos modestos, se nos detemos nisso e não 

organizamos um crepúsculo geral dos deuses e do mundo, 

acompanhando o funeral do último homem. Mesmo o mais imparcial 

astrônomo não pode ver a Terra sem vida senão como o luminoso 

túmulo flutuante da humanidade.
51

 

Nietzsche, filosofando em um século em que foram realizadas descobertas 

prodigiosas em seu poder de desilusão, vê a ruína progressiva das antigas crenças 

criacionistas e monoteístas. Como destaca Brum: 

O orgulho antropocêntrico, nascido de uma imagem religiosa e 

lisonjeira em que ele, o homem, é o centro de tudo, sofre um choque 

considerável: o homem está situado na cadeia evolutiva nas espécies. 

(...) Em relação à duração do Universo e à história da Vida, a Terra e o 

homem são festas de curta duração. O antropocentrismo de origem 

religiosa ou metafísica é, aos olhos de Nietzsche, um fato cômico. 

Para os que contemplam a duração do Universo e a história da Vida, o 

homem, animal arrogante e orgulhoso de sua superioridade, se torna o 

comediante do Universo...
52

 

 Se a história da humanidade, para Nietzsche, não equivale à narrativa do 

declínio humano em relação a uma origem divina após uma mítica Queda, sendo re-

integrada ao seio da história natural, tampouco ela é uma história que estaria em 

ascensão contínua rumo a um futuro perfeito ou prometida a um repouso em qualquer 

harmonia paradisíaca. Nem a origem nem o futuro são divinos: nada garante, portanto, 

que o futuro será melhor que o presente, como o querem os crentes no progresso, e 

tampouco nada nos permite afirmar que houve no passado uma Era Dourada (como na 

mitologia de Hesíodo) da qual nos distanciamos sempre mais e mais.  

Na sequência de nossa investigação, exploraremos em mais minúcia no que 

consiste o método genealógico nietzchiano, demorando-nos mais especificamente em 

discorrer sobre como este é aplicado no domínio da moralidade e de que maneira ele é 
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um antídoto tanto contra o defeito hereditário dos filósofos quanto contra as 

mistificações metafísicas da história. 

 

1.2 - REINSERIR NO DEVIR O QUE SE JULGAVA ETERNO 

Em verdade, os homens deram a si mesmos todo o seu bem e mal. Em 

verdade, eles não o tomaram e não o acharam, não lhes sobreveio 

como uma voz do céu. Valores foi o homem que primeiramente pôs 

nas coisas, para se conservar – foi o primeiro a criar sentido para as 

coisas, um sentido humano! Por isso ele se chama ‗homem‘, isto é, o 

estimador. Estimar é criar: escutai isso, ó criadores! O próprio estimar 

é, de todas as coisas estimadas, o tesouro e a joia. Apenas através do 

estimar existe valor: e sem o estimar seria oca a noz da existência. 

Escutai isso, ó criadores!
53 

 

O projeto filosófico de Nietzsche envolve uma reflexão sobre a moral que 

pretende compreender historicamente a gênese e o desenvolvimento das mais diversas 

valorações ou ―tábuas de valores‖. Re-inserir no devir aquilo que se acreditava eterno, 

mostrar como vieram-a-ser as apreciações axiológicas que o pensamento metafísico 

afirma serem atemporais e a-históricas, estão entre os empreendimentos a que Nietzsche 

se dedica com mais vigor.  

O diagnóstico deste clínico da cultura que foi Nietzsche dirige-se contra 

aqueles que, ignorando a relatividade dos valores, ―generalizam o que não pode ser 

generalizado, falando em tom incondicional, tomando a si de modo incondicional‖
54

 Na 

Europa de seu tempo, Nietzsche enxerga a ―hipocrisia moral dos que mandam‖, ou seja, 

o fato de que ―posam de executores de ordens mais antigas ou mais elevadas (dos 

ancestrais, da Constituição, do direito, das leis ou inclusive de Deus).‖ 
55

 Na Europa, 

segundo Nietzsche, não faltam humanos que tem a pretensão de saber perfeitamente o 

que é o Bem e o Mal: 

o que aqui se glorifica e se qualifica de bom é o instinto do animal de 

rebanho – logo, apenas uma espécie de moral humana, ao lado da 

qual, antes da qual, depois da qual, muitas outras morais, sobretudo 

mais elevadas, são ou deveriam ser possíveis. Contra tal 

‗possibilidade‘ essa moral se defende com todas as forças, porém. Ela 

diz, obstinada e inexorável: ‗Eu sou a moral mesma, e nada além é 
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moral!‘ E, com a ajuda de uma religião que satisfez e adulou os mais 

sublimes desejos do animal de rebanho, chegou-se ao ponto de 

encontrarmos até mesmo nas instituições políticas e sociais uma 

expressão cada vez mais visível dessa moral...
56

  

A filosofia de Nietzsche, portanto, convida-nos a descrer de qualquer tipo de 

valor eterno ou moralidade imortal: a possibilidade de novas valorações é 

frequentemente afirmada por Nietzsche, que considerava que uma das missões dos 

filósofos do futuro, dos espíritos livres do porvir, seria justamente esta de sugerir novas 

vias e perspectivas,  

impor caminhos novos à vontade de milênios, ensinar ao homem o 

futuro do homem como dependente de uma vontade humana, preparar 

grandes empresas e tentativas globais de disciplinação e cultivo, para 

desse modo pôr um fim a esse pavoroso domínio do acaso e do 

absurdo que até o momento se chamou ‗história‘... 
57

 

Como já delineamos no capítulo precedente, o século XIX é compreendido por 

Nietzsche como uma época em que a mistura entre culturas se exacerba. O amplo 

conhecimento que possuía Nietzsche sobre diversas perspectivas morais levou-o a 

caracterizar os homens modernos como um tanto desnorteados no labirinto de diversas 

morais e praticando ―ações furta-cor‖, como indica o sugestivo aforismo 215 de Além de 

Bem e Mal:  

Assim como no reino das estrelas são às vezes dois sóis que 

determinam a órbita de um planeta, e em alguns casos há sóis de cor 

diversa que iluminam um só planeta, ora com luz vermelha, ora com 

luz verde, logo irradiando simultaneamente e inundando-o de luz 

multicor: assim também nós, homens modernos, graças à complicada 

mecânica de nosso ‗firmamento‘ somos determinados por morais 

diversas; nossas ações brilham alternadamente em cores distintas, 

raras vezes são inequívocas – e com frequência realizamos ações 

furta-cor.
58

  

Nietzsche tem plena consciência da multiplicidade das ―vias‖ morais sugeridas 

pelos filósofos – como os estóicos (que pregavam, segundo Nietzsche, a ―indiferença e 

frieza de estátua frente ao exuberante desatino dos afetos‖), Spinoza (―não-mais-rir e 

não-mais-chorar, a destruição dos afetos mediante análise e vivissecção‖), Aristóteles 

(―a redução dos afetos a uma mediania inócua, na qual seja permitido satisfazê-los‖
59

), 

dentre muitos outros. Nietzsche aponta a necessidade de uma tipologia e uma 
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genealogia dos sistemas morais, que nos ajude a compreender as hierarquias de valor de 

cada um deles, que ilumine a gênese histórica que explica seu vir-a-ser e que nos 

permita criticá-los com conhecimento de causa: 

A análise da origem, em regime de genealogia, poderá indicar que 

certas origens são baixas – e por isso mesmo esse conhecimento da 

origem já será uma instância de crítica da moral. Agora, analisar a 

origem dos valores morais será mostrar as circunstâncias sofríveis de 

seu nascimento, circunstâncias nem um pouco louváveis. Já é criticar 

os valores morais mostrar que eles não têm qualquer origem sublime, 

mas nascem apenas de um conjunto de jogos de dominação.
60

  
 

A análise genealógica pressupõe que se enxergue todo o domínio da 

moralidade como incluído no devir histórico e que os valores sejam compreendidos 

como mutáveis conforme os ―jogos de dominação‖ também fluem na direção de novas 

configurações. Para refletir sobre a moral sem ser um servo da moral dominante, para 

compreender o desenrolar histórico das valorações de um grupo social específico, para 

que as diferentes perspectivas axiológicas que coexistem no interior da mesma 

civilização sejam enxergadas com clareza, o procedimento sugerido por Nietzsche é 

aquele que propomos chamar de uma genealogia sem moralina.  

Como vimos no capítulo precedente, o autor da Genealogia da Moral lança aos 

filósofos que o precederam a crítica da ―falta de senso histórico‖.  Em matéria de 

moralidade, isso significa que a maioria dos pensadores não questionou suficientemente 

―a moralidade do seu ambiente, de sua classe, de sua Igreja, do espírito de sua época, de 

seu clima e seu lugar – precisamente porque eram mal informados e pouco curiosos a 

respeito de povos, tempos e eras, não chegavam a ter em vista os verdadeiros problemas 

da moral – os quais emergem somente na comparação de muitas morais.‖
61

  

Todos os filósofos construíram sob a sedução da moral, inclusive 

Kant, que caracteriza sua tarefa como sendo a de ‗aplainar e preparar o 

solo para esses majestosos edifícios morais‘ (Crítica da Razão Pura, 

II, p. 257). Também a tarântula moral que foi Rousseau abrigava a 

idéia do fanatismo moral, que um outro discípulo de Rousseau sentia-

se e confessava-se executor, ou seja, Robespierre. 
62

  

É fato que alguns pensadores se aventuraram nos domínios do que poderíamos 

chamar de uma antropologia comparada - pensamos principalmente em Montaigne, 

dentre os clássicos da filosofia, e mais recentemente em autores como Lévi-Strauss e 
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Pierre Clastres, que tinham um faro apurado para a diversidade entre as civilizações e 

suas valorações. Mas a crítica de Nietzsche incide principalmente sobre aqueles 

pensadores, extremamente numerosos, que não conseguem problematizar a moral por 

estarem sob seu encanto, que não conseguem se libertar de uma adesão aos valores 

vigentes em sua própria cultura e época, e que, por desconhecimento ou ignorância 

voluntária a respeito da imensa diversidade das constelações morais, compactuam e 

defendem uma moralidade particular como se fosse a verdade absoluta. 

Nietzsche se oporá à pretensa universalidade dos valores investigando o vir-a-

ser das ―tábuas de bens‖ que as comunidades humanas criaram através da história. 

Doravante, os filósofos que passaram pela escola nietzschiana não podem evitar a 

desconfiança e a descrença diante daqueles que falam em ―valores universais‖ ou em 

um Bem e um Mal escritos com a letra maiúscula do Absoluto e com pretensão à 

validade eterna:  

Ao descobrir que a moral procede de uma história, somos levados a 

duvidar de sua necessidade absoluta; ao vermos o quanto ela varia em 

função dos ‗instintos‘ que ela alternadamente exaltou, não podemos 

mais crer em sua universalidade. Mais vale portanto debruçar-se sobre 

sua origem do que alimentar a ilusão de poder fundá-la: o projeto de 

uma metafísica da moral é substituído por Nietzsche pela atenção à 

genealogia. 
63

 

 ―Os filósofos que exigiram de si, com uma seriedade de fazer rir, algo elevado 

e solene: eles desejaram a fundamentação da moral‖
64

. Já o projeto nietzschiano não 

pretende fundamentar a moral, mas pôr em questão justamente estes fundamentos ou 

alicerces que os filósofos ―fundamentalistas‖ postulam mas não ousam questionar ou 

―dissecar‖ mais a fundo: 

 O que os filósofos denominavam ‗fundamentação da moral‘ era 

apenas, vista à luz adequada, uma forma erudita da ingênua  fé na 

moral dominante, um novo modo de expressá-la, (...) uma espécie de 

negação de que fosse lícito ver essa moral como um problema – em 

todo caso o oposto de um exame, questionamento, análise, vivissecção 

dessa mesma fé. 
65

  

Aqueles que pretendem fundar a moral são acusados por Nietzsche de estarem 

apenas agindo com fé na moral vigente. Como antídoto contra esta fé, Nietzsche nos 

convida a abordar o problema da moral a partir de uma perspectiva que não enxerga 
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nenhum valor como absoluto e que não toma como pressuposto que nenhuma cultura 

específica seja absolutamente superior às outras: eis-nos diante de uma filosofia atenta à 

―diversidade dos homens‖, a qual ―se mostra não apenas na diversidade das suas tábuas 

de bens, isto é, no fato de que tomem bens diversos como desejáveis e que estejam em 

desacordo quanto ao valor maior ou menor, mas também quanto à hierarquia dos bens 

reconhecidos por todos‖
66

.  

Diante do fenômeno da moral, portanto, a atitude de Nietzsche jamais é de 

credulidade ou de obediência acrítica: o filósofo põe em prática uma profunda re-

avaliação de venerados sistemas de moralidade, pondo sob suspeita suas pretensões 

absolutistas (a ambição de valer para todos os homens, em todos os tempos), frisando 

como os valores vieram-a-ser (historicamente), o que acaba por corroer a alegação de 

eternidade que muitas religiões e filosofias advogam para os valores que defendem. De 

modo que Nietzsche é considerado por François Jullien como um ―mestre da suspeita‖ 

comparável, por sua estatura, a dois outros grandes pensadores dotados de alto poder de 

desmistificação - Karl Marx e Sigmund Freud: 

O grito libertador dado por Nietzsche (...) encontra eco em todos os 

mestres da suspeita. Contribuem  para este procedimento de 

desmistificação, cada um à sua maneira, Marx e Freud. O primeiro 

denunciando o caráter ao mesmo tempo oculto e servil da moral, 

sempre nas mãos da classe dirigente e servindo somente, do mesmo 

modo que a religião, à consolidação da ordem estabelecida; o 

segundo, ao remeter a moralidade aos mecanismos psíquicos dos quais 

ela deriva: a consciência moral não é senão o resultado da constituição 

do superego, e ele mesmo só é devido à introjeção, durante nossa 

infância, da imagem idealizada de nossos pais, ou de seus substitutos. 

Por isso, hoje em dia, a moral nos parece irremediavelmente suspeita 

(em vez de sermos nós mesmos suspeitos de não atingir seu ideal, é o 

próprio ideal, doravante, que nos parece suspeito). Pois, em lugar de ir 

de par com a liberdade, como pretendia Kant, a moral é opressiva - 

quer se trate da tirania exercida sobre o ‗rebanho‘, como em 

Nietzsche; ou, ao contrário, da dominação exercida sobre as massas 

pela classe exploradora, como em Marx; ou, ainda, da frustração 

imposta, por meio do superego, pela edificação da civilização, como 

em Freud. Do mesmo modo, em vez de ser desinteressada, como 

proclama, a moral é hipócrita e mente sobre o Bem que preconiza 

(para nos fazer renunciar à vontade de potência, à revolução, às 

pulsões do id). 
67

 

A moralidade é compreendida por Nietzsche, antes de mais nada, como algo 

que deve ser problematizado e posto sob suspeição, já que ―toda moral é, em 
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contraposição ao laisser aller (―deixar ir‖), um pouco de tirania contra a natureza... O 

essencial e inestimável em toda moral é o fato de ela ser uma demorada coerção.‖
68

 A 

compreensão de Nietzsche da moralidade como anti-natureza, doutrina exposta em 

muitos pontos de sua obra e esmiuçada em O Crepúsculo dos Ídolos, frisa o elemento 

de coerção externa que há em toda moralidade, baseada em interditos e prescrições que 

as autoridades exigem dos sujeitos e que normalmente não passam de um imperativo de 

adesão aos costumes da tradição. 

Em uma das reflexões de Aurora em que se propõe a pensar sobre a ―gênese da 

moral‖, Nietzsche investiga os ―imensos períodos‖ em que a humanidade viveu sob o 

jugo da ―moralidade do costume‖. Ele considera os milênios ―que precederam a história 

mundial, que, no fundo, é apenas ruído acerca das últimas novidades‖, como a 

―verdadeira e decisiva história que determinou o caráter da humanidade‖
69

.  Na 

remota história das primeiras civilizações, Nietzsche aponta que ―a moralidade não é 

outra coisa do que obediência a costumes‖, uma obediência ―à maneira tradicional de 

agir e avaliar‖
70

. É julgado como moral ou ―bom‖ aquele que adere aos comportamentos 

prescritos pelas autoridades da comunidade, ―aquele que observa mais frequentemente a 

lei: que, tal como o brâmane, a toda parte e em cada instante carrega a consciência da 

lei, de modo que é sempre inventivo em oportunidades de observá-la. O mais moral é 

aquele que mais sacrifica ao costume.‖
71

 Ademais, o costume é frequentemente tido 

como indiscutível e santo, ordenado pelos deuses, inscrito de uma vez para sempre na 

natureza das coisas. 

Em contraste, será considerada imoral toda ação que ―não foi realizada em 

obediência à tradição‖, todo comportamento que destoe da regra exigida e sugira uma 

mudança nos costumes, toda pessoa que se destaque do rebanho e se afaste da 

comunidade. Nietzsche alega, portanto, que a comunidade julga ser mais ―moral‖ aquele 

que mais se conforma às regras sociais costumeiras e tradicionais, aquele que mais se 

prontifica a sacrificar-se por elas; já o indivíduo rotulado de ―imoral‖ ou ―mau‖ é aquele 

cujas ações ou pensamentos portam a marca do individual, do singular, do inusitado, do 

imprevisível. Os inovadores e renovadores, portanto, não teriam necessariamente que 

parecer ―imorais‖ àqueles que julgam a moralidade como conformidade ao rebanho?  
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Cada ação individual, cada modo de pensar individual provoca horror; 

é impossível calcular o que justamente os espíritos mais raros, mais 

seletos, mais originais da história devem ter sofrido pelo fato de serem 

percebidos como maus e perigosos, por perceberem a si próprios 

assim. Sob o domínio da moralidade do costume, toda espécie de 

originalidade adquiriu má consciência; até hoje, o horizonte dos 

melhores tornou-se ainda mais sombrio do que deveria ser.
72

 

Nietzsche enfatiza que o processo de ―moralização‖ de uma criança recém-

chegada ao mundo, sua inserção numa cultura específica, o processo pelo qual lhe são 

impingidos condutas e valores, se dá através de instituições como a Família, o Estado, o 

Clero. Por exemplo:  

Os pais fazem dos filhos, involuntariamente, algo semelhante a eles – 

a isso denominam ‗educação‘ – nenhuma mãe duvida, no fundo do 

coração, que ao ter seu filho pariu uma propriedade; nenhum pai 

discute o direito de submeter o filho aos seus conceitos e valorações. 

(...) E assim como o pai, também a classe, o padre, o professor e o 

príncipe continuam vendo, em toda nova criatura, a cômoda 

oportunidade de uma nova posse. 
73

  

Em outra obra, Nietzsche novamente frisa a importância dos anos de infância 

para a formação da ―consciência moral‖: 

O conteúdo de nossa consciência moral é tudo que, nos anos da 

infância, foi de nós exigido regularmente e sem motivo por seres que 

adorávamos ou temíamos. A partir da consciência moral é despertado, 

então, o sentimento de obrigação. […] A crença em autoridades é a 

fonte da consciência moral: logo, não é a voz de Deus no coração da 

pessoa, mas a voz de algumas pessoas na pessoa. 
74

  
 

Não há valores divinos e transcendentes, pois, mas somente valores humanos, 

culturalmente transmitidos – a moral não é a voz de Deus no coração da pessoa, mas a 

voz (humana, demasiado humana) de algumas pessoas na pessoa.  A inculcação de 

preceitos morais, também destaca Nietzsche, só se dá através de uma indispensável dose 

de coerção nela inclusa –  só através de certas crueldades mnemotécnicas puderam ser 
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transmitidas às sucessivas gerações as regras de conduta que as autoridades instituídas 

julgaram que deviam ser obedecidas. Nietzsche aponta que a tendência gregária do ser 

humano é acompanhada quase universalmente por uma cisão entre os que mandam e os 

que obedecem:  

Sempre, desde que existem homens, houve também rebanhos de 

homens (clãs, comunidades, tribos, Estados, Igrejas), e sempre muitos 

que obedeceram, em relação ao pequeno número dos que mandaram... 

Obediência foi até agora a coisa mais longamente exercitada e 

cultivada entre os homens. 
75

 

A ―moralização‖ do homem, portanto, só se torna inteligível se levarmos em 

conta esta tendência do ―homem de rebanho‖ a ―aceitar de modo pouco seletivo o que 

qualquer mandante – pais, mestres, leis, preconceitos de classe, opiniões públicas – lhe 

grita no ouvido.‖ 
76

 Cabe frisar que Nietzsche, com tais reflexões, abre caminho para 

um ramo de investigação que no século XX será bastante explorado por autores da 

psicologia social e da antropologia política, ou seja, a reflexão sobre o fenômeno da 

servidão voluntária, para usar a expressão de La Boétie, tema essencial em obras como 

Medo à Liberdade, de Erich Fromm, Psicologia de Massas do Fascismo, de Wilhelm 

Reich, e Arqueologia da Violência, de Pierre Clastres. 

É na Alemanha de seu tempo que Nietzsche, este apátrida que não poupou de 

críticas numerosas e virulentas a sua pátria-mãe, que o filósofo encontrará um exemplo 

concreto desta tendência à obediência:  

O alemão obedece sempre que pode, como agrada a um espírito 

indolente. (...) Quando um alemão obedece a si mesmo – é a grande 

exceção – ele o faz com a mesma gravidade, inflexibilidade e 

persistência com que obedece a seu príncipe e suas obrigações 

oficiais. (...) A leviandade lhe é estranha, ele é temeroso demais para 

ela. (...) Se um povo desse tipo se ocupa de moral: que moral o 

satisfará? Certamente quererá, primeiro, que o pendor de seu coração 

para a obediência apareça nela idealizado. ‗O homem precisar ter algo 

a que possa obedecer incondicionalmente‘ – este é um sentimento 

alemão... 
77

 

Este retrato pouco lisonjeiro dos alemães do Reich de Bismarck contêm ainda 

uma ―alfinetada‖ em Kant e no caráter incondicional de seu imperativo categórico, que 

deve ser obedecido em todas e quaisquer circunstâncias. ―Muito antes de Kant e seu 

imperativo categórico, Lutero afirmou, com base no mesmo sentimento, que tem de 
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haver um ser no qual o homem possa confiar incondicionalmente – foi sua prova da 

existência de Deus...‖
78

 Os alemães, como nos pinta a pena de Nietzsche, seriam, pois, 

um exemplo de povo submisso: 

Submeter-se, seguir, publicamente ou às ocultas – eis a virtude alemã. 

(...) Os gregos e os romanos sentiam de outra forma, e teriam 

zombado desse ‗tem de haver um ser‘: era próprio de sua meridional 

liberdade de sentimento guardar-se da ‗confiança incondicional‘ e 

manter no último recesso do coração um mínimo de ceticismo para 

com tudo e todos, fosse deus, homem ou conceito.
79

  

A moral, para a maioria dos mortais, é algo que deve ser obedecido sem 

questionamento; para Nietzsche, porém, este território dos tabus, interditos e 

imperativos consagrados na comunidade sob o nome de moral merece ser perpassado 

por uma reflexão filosófica, histórica e crítica, que desnude as engrenagens ocultas 

destas valorações humanas. É esta uma das principais tarefas a que Nietzsche se propõe 

na Genealogia da Moral: mostrar que Bem e Mal, longe de serem eternos e absolutos, 

são mutáveis e inscritos na correnteza do devir. Para elucidar a relatividade dos valores, 

o fato de que o bom e o mau diferem de acordo com as perspectivas (um escravo e um 

senhor, por exemplo, estabelecem juízos morais opostos), iremos nos embrenhar mais a 

fundo na argumentação genealógica nietzschiana, através da qual o filósofo põe em 

prática o ato de re-inserir no fluxo o que se acreditava eterno. 

 

 

 

 

1.3. A CONSTELAÇÃO AFETIVA DO RESSENTIMENTO E SEU PAPEL NA 

GÊNESE DOS VALORES JUDAICO-CRISTÃOS 

―Que seria de nós sem o auxílio  

das coisas que não existem?‖ 

PAUL VALÉRY (1871-1945) 

 

Nietzsche não ignora que a moral é um produto social, algo que as sociedades 

criam em seu ímpeto de auto-preservação: ―é evidente que a sociedade, ninho de toda 
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moral e de todos os louvores à conduta moral, teve de lutar com o interesse pessoal e a 

teimosia do indivíduo muito longamente‖ e que ―originalmente foi a utilidade social que 

teve grande empenho de impor-se contra as utilidades privadas e adquirir mais 

consideração‖
80

. Não se trata de negar que as várias moralidades são prezadas, através 

da história, em vários povos, como forças para a conservação das comunidades. É de 

fato uma necessidade vital para qualquer comunidade que queira preservar-se da ruína, 

conforme progride no tempo, algo que seja um cimento entre os indivíduos, algo que os 

solidarize uns com uns outros - de modo que a moral pode ser vista como um 

instrumento imprescindível para a manutenção da coesão comunitária. Através da 

moral, por exemplo, o grupo social exorciza o perigo que é o indivíduo excessivamente 

egoísta, auto-centrado, sempre correndo atrás de seus interesses pessoais, esquecido do 

bem público e das utilidades sociais de sua ação e seu pensamento.  

Conceber a moral como um meio para regrar a convivência social já equivale a 

distanciar-se da noção absolutista ou fundamentalista que presume estarem o Bem e o 

Mal definidos, desde sempre, por toda a eternidade, por uma divindade única infalível e 

oni-potente. Nietzsche, no prólogo à Genealogia da Moral, esclarece os objetivos e 

tarefas à que propôs:  

Tanto minha curiosidade quanto minha suspeita deveriam deter-se na 

questão de onde se originam verdadeiramente nosso bem e nosso mal; 

(...) não mais busquei a origem do mal por trás do mundo. Meu 

problema era: sob que condições o homem inventou para si os juízos 

de valor ‗bom‘ e ‗mau‘? E que valor têm eles? Obstruíram ou 

promoveram até agora o crecimento do homem? São indício de 

miséria, empobrecimento, degeneração da vida? Ou, ao contrário, 

revela-se neles a plenitude, a força, a vontade da vida, sua coragem, 

sua certeza, seu futuro?
81

 

 Como precursor da psicanálise, Nietzsche realiza um trabalho de psicologia 

social pioneiro no qual procura desvendar a realidade afetiva e a dinâmica inconsciente 

que se esconde por trás das valorizações humanas, sondando as origens do Bem e do 

Mal não em Deus ou no Céu, mas no passado humano (demasiado humano). De modo 

que a leitura da Genealogia da Moral tem como efeito sobre o leitor a percepção dos 

humanos como fontes de valores, como animais estimadores, como árvores de cujos 

galhos brotam os valores como frutos. De modo que, nesta obra, uma das missões 

hercúleas que o filósofo se propõe a empreender é a compreensão de como vieram-a-ser 
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os ideais ascéticos. Mostrar como vieram ao mundo já é abalar sua pretensão de terem 

existido desde sempre ou de terem saídos já perfeitos das mãos do Criador. A crítica 

nietzschiana acaba solapando a pretensão que possuem certos valores ao absolutismo e à 

universalidade, re-inserindo-os no fluxo histórico. Os valores e os ideais, após 

passarmos pela escola de suspeita que é a obra de Nietzsche, começam a ser claramente 

percebidos como frutos humanos, e nada mais que humanos, sempre em necessária co-

relação e dependência não com o divino e com o transcendente, mas sim com o pulsante 

e efêmero coração humano.   

Apsicanalista Maria Rita Kehl destaca a originalidade de Nietzsche enquanto 

―filósofo que desnudou a patologia do ressentimento e articulou-a aos valores morais 

impostos pelo cristianismo.‖ 
82

 Visto sob esta perspectiva, Nietzsche aparece como um 

pensador revolucionário na história da psicologia, que desvela um novo campo de 

estudos: na Genealogia da Moral, por exemplo, procede como um médico da cultura 

que procura compreender os mecanismos geradores de algo que considera uma 

patologia psíquica, uma disfunção orgânica ou somática – aquilo que chamaremos de 

constelação afetiva do ressentimento. Kehl, seguindo as trilhas de Nietzsche, explica 

que o indivíduo adoece de ressentimento quando não reage imediatamente a um agravo, 

humilhação ou dano que lhe foi infligido: 

O que ocorre no ressentimento é que o ofendido não se atreve, ou não 

se permite, responder à altura da ofensa recebida. O ‗envenenamento 

psíquico‘ a que se refere Max Scheler produz-se à partir da 

reorientação para o eu dos impulsos agressivos impedidos de 

descarga, gerando uma disposição passiva para a queixa e a acusação, 

assim como a impossibilidade de esquecer o agravo passado.
83

 

Diante de um sofrimento infligido por outro, há várias respostas possíveis: o 

revide imediato de um contra-golpe ou a fuga para longe do agressor, por exemplo. O 

ressentimento forma-se a partir da impossibilidade ou incapacidade que sente o sujeito 

de fazer frente àquele que o feriu e relaciona-se com o remorso por não ter agido: 

Para que ele [o ressentiumento] se instale, é preciso que a vítima não 

se sinta à altura de responder ao agressor; que se sinta fraca ou inferior 

a ele. É por isso que Nietzsche o considera como qualidade de 

‗escravos‘ e Max Scheler uma ‗característica de serviçais, 
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comandados, dos que se debatem em vão sob o aguilhão da 

autoridade‘.‖
 84

 

Incapaz de efetiva reação contra os agravos sofridos, o ressentido é também 

comparado como um dispéptico, incapaz de ―digerir‖ suas vivências dolorosas, preso a 

um trauma passado que o feriu e que permanece como ferida aberta, não cicatrizada. O 

ressentimento seria sintoma de que a força plástica do esquecimento não está agindo 

como seria recomendável em prol da plena assimilação psíquica do vivido. Como 

enfatizado por Maria Cristina Franco Ferraz:  

A abordagem do esquecimento como salutar digestão vincula-se à 

análise que Nietzsche desenvolve, sobretudo na primeira dissertação 

da Genealogia da Moral, do homem do ressentimento como aquele 

em que a boa digestão foi entravada, como um dispéptico cujo 

estômago lento e pesado nunca se libera de um excesso de memória 

paralisante, não metabolizada. O homem ressentido nada digere, tudo 

guarda, incapaz de exteriorizar sua agressividade e de liberar-se para o 

novo.
85

 

Em Nietzsche, o ressentimento é também indissociável da má consciência, sua 

―contrapartida necessária‖, como escreve Kehl, já que o impulso de agressividade 

reprimido acaba se voltando contra o próprio sujeito, que se envenena com a culpa ao 

fabricar fantasias de vingança contra aqueles que julga responsáveis por suas feridas.  

Em suma: o ressentimento é o estado afetivo daquele que não pôde ou não quis 

responder de imediato aos agravos, agressões e injustiças, que ―engoliu‖ a raiva e 

reprimiu a reação, e que, além disso, permanece na posição passiva de vítima queixosa,  

satisfazendo-se com a compensação afetiva de uma vingança imaginária. Esta 

―atmosfera afetiva‖ é, segundo Nietzsche, o solo de onde emerge a árvore dos ideais 

ascéticos e das morais de compaixão e altruísmo. Só compreenderemos de fato as 

origens e as consequências dos valores judaico-cristãos, por exemplo, se atentarmos 

para ―as condições e circunstâncias nas quais nasceram, sob as quais se desenvolveram 

e se modificaram‖
86

 – não há nada de eterno nestes valores, já que estes não passam de 

criações humanas históricas. 

Nietzsche julga-se um ―descobridor‖ de um novo território de exploração para os 

ávidos pelo saber, diz que está ―em busca de camaradas doutos, ousados e trabalhadores 

para o objetivo de percorrer a imensa, longínqua e recôndita regiaõ da moral – da moral 
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que realmente houve, que realmente se viveu – com novas perguntas, com novos 

olhos...‖
87

 Um exemplo deste novo olhar, praticado por Nietzsche, consiste em 

compreender o nascimento do cristianismo vinculando-o do ―tronco‖ do judaísmo, 

árvore  da qual emergiu como um novo galho. Os judeus, na posição de povo oprimido 

e escravizado, mas sem recursos materiais para revolucionar sua situação, são 

compreendidos por Nietzsche como caso paradigmático de uma criação de valores que 

se baseia na constelação afetiva do ressentimento. Os judeus, na Genealogia, são 

descritos como  

Um povo de sacerdotes que soube desforrar-se de seus inimigos e 

conquistadores apenas através de uma radical tresvaloração dos 

valores deles, ou seja, por um ato da mais espiritual vingança. Foram 

os judeus que, com apavorante coerência, ousaram inverter a equação 

de valores aristocrática (bom = nobre = poderoso = belo = feliz = caro 

aos deuses), e com unhas e dentes (os dentes do ódio mais fundo, o 

ódio impotente) se apegaram a esta inversão, a saber, ‗os miseráveis 

somente são os bons, apenas os pobres, impotentes, baixos são bons, 

os sofredores, necessitados, feios, doentes são os únicos beatos, os 

únicos abençoados, unicamente para eles há bem-aventurança – mas 

vocês, nobres e poderosos, vocês serão por toda eternidade os maus, 

os cruéis, os lascivos, os insaciáveis, os ímpios, serão eternamente os 

desventurados, malditos e danados!‘
88

 

 Do seio dos oprimidos judeus teria brotado, diante das humilhações ou agravos 

sofridos, diante da escravidão ou das condições indignas de vida impostas por 

conquistadores e inimigos, a ideia moral de que ―os últimos serão os primeiros‖, de que 

―os bons‖ são os humildes, os despossuídos, os pisoteados, os humilhados e ofendidos. 

O Reino do Céu será dos que na terra vivem por baixo e laboram duramente sob o 

chicote dos senhores. Este ―levante de escravos na moral‖, como aponta Nietzsche, 

iniciado há mais de dois milênios, foi ―vitorioso‖ e tornou-se hegemônico enquanto 

sistema de valores. A atenção que Nietzsche dedica às origens históricas daquela moral 

que em sua época era hegemônica lhe leva a compreender a moral judaica, depois 

―abraçada‖ em larga medida pelo cristianismo, como fruto ―do ódio mais profundo e 

sublime, o ódio criador de ideais e recriador de valores‖
89

. A este processo histórico 

Nietzsche denomina o ―triunfo de Israel (ou da Judéia)‖ no domínio dos ideais morais. 

Julgamos que a tese de Nietzsche dos valores judaico-cristãos como nascidos da 

―atmosfera afetiva‖ do ressentimento (que inclui a culpa, a má consciência, o desejo de 
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vingança, a compensação imaginária...) não acarreta automaticamente a consequência 

de que o filósofo esteja tomando uma posição política favorável à opressão de classe 

perpetrada por cruéis e desapiedados senhores - aqueles que afirmam que Nietzsche faz 

apologia à ferocidade da ―besta loura‖ estão agindo de má-fé ou não leram o texto da 

Genealogia com o cuidado e a leitura ruminante que texto tão denso solicita e merece. 

Ali, em vários trechos, o filósofo também critica explicitamente a atitude dos senhores, 

dos nobres, das aristocracias guerreiras, dos possuidores. É só lembrar, por exemplo, o 

parágrafo 11 da 1ª dissertação, em que Nietzsche destaca que, para os senhores, há dois 

pesos e duas medidas: entre iguais, podem até ser contidos pelo respeito, pelo 

autocontrole, pela lealdade, pela amizade, mas ―ali onde começa o que é estranho, o 

estrangeiro, eles não são melhores do que animais de rapina deixados à solta.‖
90

 

Nietzsche destaca, portanto, os fortes elementos de xenofobia e crueldade que tomam 

conta dos ―poderosos‖, dos ―nobres‖, quando estes deixam de estar entre inter pares – 

diante do outro, inclusive deste ameaçador outro que são as classes economicamente 

despossuídas, agem como bestas selvagens, 

desfrutam a liberdade de toda coerção social, na selva se recobram da 

tensão trazida por um longo cerceamento e confinamento na paz da 

comunidade, retornam à inocente consciência dos animais de rapina, 

como jubilosos monstros que deixam atrás de si, com ânimo elevado e 

equilíbrio interior, uma sucessão horrenda de assassínios, incêndios, 

violações e torturas, como se tudo não passasse de brincadeira de 

estudantes, convencidos de que mais uma vez os poetas muito terão 

para cantar e louvar. Na raiz de todas as raças nobres é difícil não 

reconhecer o animal de rapina, a magnífica besta loura que vagueia 

ávida de espólios e vitórias; de quando em quando este cerne oculto 

necessita desafogo, o animal tem que voltar à selva – nobreza romana, 

árabe, germânica, japonesa, heróis homéricos, vikings escandinavos: 

nesta necessidade todos se assemelham. Foram as raças nobres que 

deixaram na sua esteira a noção de ‗bárbaro‘... 
91

 

Há como considerar, pois, que há qualquer apologia nietzschiana a este 

comportamento de aves de rapina, a esta barbárie perpetrada pelos nobres diante do 

outro e do estrangeiro? Se alguns dos adjetivos utilizados pelo filósofo se prestam a 

esta interpretação – ―magnífica besta loura‖, por exemplo – não seria um mau-entedido 

julgá-los literalmente ao invés de contar com uma certa ironia da parte do autor? O que 

Nietzsche destaca é que tais ―bestas louras‖ normalmente consideram a si mesmas 

como magníficas e dignas de louvor por parte do poetas. Citemos um exemplo que 
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parece cair como uma luva para ilustrar o trecho precedente da Genealogia em que 

Nietzsche descreve o mundo da ―besta loura‖, exemplo literário que decerto não era 

desconhecido de Nietzsche, já que este elenca entre as ―raças nobres‖ os ―heróis 

homéricos‖. Na Ilíada, o rei dos aqueus Agamêmnon, em quem se encarna uma das 

modalidades desta ―moral dos senhores‖, realiza uma longa série de atrocidades que o 

fazem rivalizar com a mais carniceira das aves de rapina, a começar pelo sacrifício de 

sua própria filha Ifigênia, seguida por incontáveis homicídios que ele comete contra os 

habitantes de Ílion de altas muralhas.  No canto VI, ouvimos Agamêmnon, este serial 

killer da Guerra de Tróia, dizer a seu irmão: 

Menelau amolecido! Por que deste modo te compadeces de homens? 

Será que em tua casa recebeste dos Troianos nobres favores? Que 

nenhum deles fuja da íngreme desgraça às nossas mãos, nem mesmo o 

rapaz que se encontre ainda no ventre da mãe. Que nem ele nos 

escape, mas que de Ílion sejam todos de uma vez eliminados, sem 

rastro nem lamento! 
92

 

Os exércitos gregos sob comando de Agamêmnon, Aquiles e outros nobres 

guerreiros agem com frequência, diante dos troianos, como exemplos destas impiedosas 

aves de rapina à que Nietzsche de refere, que desprezam toda compaixão e que se dão 

permissão para genocídios e crueldades, chegando ao ponto de não pouparem nem as 

mulheres grávidas e os fetos em suas barrigas. Como supor que o filósofo esteja 

aplaudindo um comportamento que, em suas páginas, pinta em todo seu horror, 

escancarando as características às vezes brutais dos senhores? 

Não há dúvida, porém, de que poucos textos da obra nietzschiana suscitaram 

mais polêmica e controvérsia do que estes trechos da Genealogia dedicados aos 

―valores senhoriais‖. Quando Nietzsche descreve a moral dos senhores como um 

―triunfante dizer sim a si mesmo‖, ou seja, uma moral que tem como valor a jubilosa 

auto-afirmação, em contraste com a abnegação e auto-sacrifício prezados na moral dos 

escravos,  muitos críticos do filósofo, que até congregaram-se em livro para explicar 

Por Que Não Somos Nietzschianos, apontam os perigos dessa compreensão. André 

Comte-Sponville, por exemplo, dirige uma pertinente crítica à Nietzsche cujo cerne é 

este: o egoísmo – o ―triunfante dizer sim a si mesmo‖ - pode causar muitas desgraças 

quando dele decorrem o etnocentrismo, a xenofobia, o racismo, todos os modos de ódio 

destrutivo à alteridade. O pensamento nietzschiano seria moralmente reprovável, 
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sustenta Comte-Sponville, ao propor uma justificação da primazia da força contra o 

direito, além de ter um potencial politicamente pernicioso ao pregar a libertação 

completa dos instintos em relação à moral 
93

.  

Será esta crítica legítima? Parece-nos que Nietzsche, longe de endossar ou 

louvar o comportamento das ―bestas louras‖, esforça-se por compreender os valores 

como essencialmente relativos, e que nisto consiste grande parte do mérito de seu 

inovador método genealógico. Pondo-o em prática na análise da aventura humana 

pregressa, procuramos estar sempre atentos aos mecanismos sociais e psico-fisiológicos 

envolvidos em certas valorações, sempre dependentes da posição social dos sujeitos em 

jogos de dominação. Na Genealogia, Nietzsche equipara os senhores a aves de rapina e 

os escravos a ovelhas – comparações que, convenhamos, não são louváveis para 

nenhum dos dois lados. Utilizando esta metáfora, parece-nos que o filósofo esclarece 

sua ideia da dependência em que se encontra os valores da perspectiva específica do 

sujeito. Na perspectiva das ovelhas, as aves de rapina aparecem como ―más‖; 

inversamente, na perspectiva das aves de rapina, que não conhecem nada mais delicioso 

do que uma tenra ovelhinha, são elas ―boas‖ e superiores, de modo que se permitem, 

sem grandes casos de consciência, a devoração massiva de ovelhas. Nietzsche, em sua 

reflexão genealógica, põe a nu, portanto, o caráter interessado, particularista e 

perspectivo dos valores, sempre dependentes de uma posição de classe social ou 

sintomas de um certo arranjo psico-fisiológico.  

Segundo Maria Rita Kehl,  

Aqueles valores que predominam no ocidente judaico cristão foram 

criados pelos fracos, pelos impotentes, pelos derrotados... A noção de 

Bem e Mal criada pelos derrotados funciona, por um lado, como 

‗vingança espiritual‘ contra os mais fortes, já que a força e o egoísmo 

são condenados como expressões do Mal e a humildade e a fraqueza, 

elevadas à categoria de Bem. Funcionam também, por outro lado, 

como recursos de domesticação dos derrotados, que a partir de uma 
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moral ‗escrava‘ consolam-se de suas derrotas, abandonam a luta e 

esperam pela recompensa prometida para depois da morte. 
94

 

Aqui tocamos em um ponto de muito interesse: a ―domesticação dos derrotados‖ 

a que Kehl se refere. Não é plausível que as classes dirigentes, os ―poderosos‖ e os 

―vencedores‖, tenham o interesse em criar e propagar doutrinas que amainem os 

ímpetos de revolta dos que estão submetidos a seu domínio? Não é concebível um poder 

teológico-político que propague uma moralidade destinada a aterrorizar os súditos e 

conduzi-los à submissão obediente? Como resolver o mistério da origem destas 

doutrinas que, para os males presentes, receitam como remédio a promessa de futuros 

melhores? No âmbito da Genealogia, é importante destacar a ênfase nietzschiana na 

figura do sacerdote, que em muitas sociedades pertence  a uma casta superior, sendo  

dotado também de poder político e econômico, e que propaga para seu rebanho estas 

doutrinas morais que consolam os despossuídos de seu infortúnio, ao mesmo tempo que 

domesticam os ímpetos de revolução concreta do status quo. 

A crítica de Nietzsche incide justamente sobre este procedimento, que Kehl 

menciona, através do qual alguns adeptos da moral judaico-cristã ―consolam-se de suas 

derrotas, abandonam a luta e esperam pela recompensa prometida para depois da 

morte‖. Tocamos aqui num ponto essencial: o fato de que a filosofia nietzschiana põe 

sob suspeição e recobre de críticas justamente este procedimento de esperar por uma 

recompensa que não é deste mundo. O que Nietzsche critica severamente na moralidade 

dos rebanhos oprimidos, tão comumente obedientes ao cajado do sacerdote, é o fato de 

terem fé numa transcendência redentora à qual só a morte lhes dará acesso. Nutrem a 

esperança de uma redenção que só se efetivará no além-túmulo. Trata-se de um 

processo psicológico de idealização da morte através da qual o sujeito cria a esperança 

consoladora de que será vingado post mortem e poderá gozar, em um Paraíso 

transcendente, com tudo aquilo de que foi privado na Terra, tendo ainda o gozo 

suplementar de testemunhar os senhores terrestres ardendo infindamente na danação 

infernal. 

Para que seja suportável um gênero de existência que beira o insuportável - 

como a escravidão ou outras formas de trabalho forçado, mau-pago, indigno... - fabrica-

se a noção de um além onde todos adentram com a morte e em cuja entrada há uma 
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―triagem‖, em que alguns são condecorados com o paraíso e outros precipitados na 

danação infernal. De modo que, como escreve Nietzsche,  

os oprimidos, pisoteados, ultrajados exortam uns aos outros, dizendo, 

com a vingativa astúcia da impotência: ‗sejamos outra coisa que não 

os maus, sejamos bons! E bom é aquele que não ultraja, que a 

ninguém fere, que não ataca, que não acerta contas, que remete a Deus 

a vingança... 
95

 

Nietzsche denuncia a fabricação de uma ficção – como os mitos do Inferno e do 

Paraíso, que seriam precedidos por um Juízo Final – que serve como compensação 

imaginária e afetiva para os agravos sofridos. Nas palavras de Miguel Angel de 

Barrenechea, ―o ressentido sacerdotal cria o mundo do além para saldar, com grandes 

jutos, as contas do aquém... Eis o contragolpe dos ressentidos.‖
96

  

Ou seja: aqueles que, neste mundo, sofrem sob o jugo do opressor, trabalham 

como escravos, tem que lamber as botas e o escarro dos senhores, mas sentem-se 

impotentes e incapazes de revolta ou sublevação concretas, buscam uma reparação 

imaginária através da fantasia de uma transcendência redentora, de um deus justiceiro 

que os recompensará pelos sofrimentos e punirá os poderosos que os impuseram. É no 

próprio seio do cristianismo que Nietzsche vai buscar os exemplos desta atitude: em São 

Tomás de Aquino, em Tertuliano, em Dante Alighieri. O primeiro escreve, por 

exemplo: ―Os abençoados no reino dos céus verão as penas dos danados, para que sua 

beatitude lhes dê maior satisfação.‖
97

  

Este Paraíso em que os ―eleitos‖ podem gozar sadicamente com o sofrimento 

dos condenados, como se ganhassem depois de mortos o longamente desejado e adiado 

anseio de desforra, leva Nietzsche a afirmar que seria justificável que Dante, em sua 

Divina Comédia, tivesse inscrito na entrada do paraíso: ―também a mim criou o eterno 

ódio‖. Os mitos cristãos – Juízo Final seguido por uma ―divisão‖ das almas entre Céu e 

Inferno – seriam o produto de raças subjugadas e oprimidas, tornadas ressentidas e 

vingativas por seu ódio impotente contra os senhores, e capazes somente de inventar a 

ficção de uma desforra póstuma. 
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  Tudo se passa, para aqueles que se consolam com a promessa de uma beatitude 

post mortem, ou que utilizam como remédio de seu ressentimento o gozo com a ideia da 

futura punição daqueles por quem se sentem vitimados, como se não pudessem se 

recusar os prazeres imaginários de triunfos sonhados. É como se dissessem, para usar 

um verso de Paul Valéry: ―que seria de nós sem o auxílio das coisas que não existem?‖  

Pois se Céu e Inferno não têm realidade objetiva, se não existem 

ontologicamente, o que dizer de uma moralidade que nisto se baseia senão que é 

ilusória, falsa, errônea? Além do mais, há verdadeira virtude quando a motivação dos 

atos é a esperança de uma recompensa celestial ou o temor de uma punição infernal,  ou 

isso não passa de uma auto-interessada maquinação egoísta? Nietzsche, portanto, 

parece-nos um pensador muito mais próximo à psicologia do que à teologia, que 

procura explicar como surgiram as ideias de recompensa e punição post mortem 

partindo da vida concreta dos indivíduos e dos povos – e conclui que a noção de céu e 

inferno são quimeras que surgem como subproduto do ressentimento.  

Em outros termos: aqueles que sentem, na terra, cotidianamente, que a justiça 

não lhes é feita, que sua dignidade não é respeitada, que seus direitos são espezinhados, 

que são tratados como trapos, tendem a fabricar a noção de que a Justiça não é de hoje, 

mas virá – e que uma divindade toda-poderosa irá após a morte equilibrar a balança, 

desfazer os agravos e dar a cada um o justo e o merecido. 

Nietzsche é explícito em afirmar que, quando um escravo se consola pensando 

que seu opressor um dia queimará no inferno, está gozando com uma vingança 

imaginária. ―A rebelião escrava na moral começa quando o próprio ressentimento se 

torna criador e gera valores: o ressentimento dos seres aos quais é negada a verdadeira 

ação, a dos atos, e que apenas através de uma vingança imaginária obtém reparação.‖
98

 

O que está sendo criticado por Nietzsche, portanto, é justamente a passividade daqueles 

que, ao invés da revolta contra a opressão, alimentam, temerosos e servis, sonhos de 

vingança. É neste sentido que o interpreta Maria Rita Kehl: através da Genealogia, 

Nietzsche estaria ―exortando os fracos a que se fortaleçam‖. 
99

 

Se Nietzsche critica a ―moral escrava‖ é porque ela transforma em méritos o que 

o filósofo não pode evitar considerar fraqueza, covardia, subserviência: ―a impotência 
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que não acerta as contas é mudada em bondade; a baixeza medrosa em ‗humildade‘; a 

submissão àqueles que se odeia em ‗obediência‘ (há alguém que dizem impor esta 

submissão – chamam-no Deus)‖
100

.  Para um filósofo que tanto valorizou a 

independência, a autonomia, a capacidade de pensar com a própria cabeça e andar com 

as próprias pernas, não poderia mesmo parecer louvável a atitude de quem se retrai 

numa atitude ressentida, gozando com vinganças imaginárias – e, neste contexto, cabe 

deixar ao leitor uma interrogação para reflexão: será que Nietzsche teria elogios a fazer 

ao levante concreto de escravos chefiado por Spartacus, ou bateria palmas a Zumbi dos 

Palmares?  

Questões que deixaremos em aberto, sem procurar respondê-las, mas que talvez 

não seja sem interesse formular. De todo modo, julgamos que não é lícito concluir, a 

partir dos escritos de Nietzsche, que este esteja simplesmente tomando o partido das 

classes economicamente possuidoras, nem que realize uma sacralização da vontade de 

potência daqueles que são politicamente poderosos. Pois não haveria também em 

Nietzsche a ideia de um mau uso da vontade de potência, ou mesmo de um abuso? A 

interpretação da filosofia nietzschiana realizada por Karl Jaspers aposta que sim, ou 

seja, que há em Nietzsche também a crítica ao abuso da vontade de potência, à sua 

aplicação brutal e cega, que modo que ―o abuso de potência da parte do César romano 

provocou na Europa a vitória da moral dos impotentes, os conceitos morais do 

cristianismo sendo o instrumento que permitiu à impotência dominar os abusos da 

potência.‖ 
101

 

Em outros termos: a existência do ressentimento, na experiência subjetiva dos 

escravos, é índice de que uma ofensa ou um agravo foi cometido e não pôde ser 

revidado ou vingado; temos que concluir que não é somente por covardia que não se 

reage, mas como estratégia de sobrevivência da própria criatura vivente, já que diante 

de um inimigo armado até os dentes, com poder de vida e morte sobre a vida do outro, 

uma tentativa de vendeta ou de fuga em relação ao senhor pode acarretar consequências 

fatais. As classes assim subjugadas, unidas em seu ressentimento contra um opressor 

comum, muitas vezes se unem, constituem massas, formam rebanhos. Quando 

Nietzsche se refere ao ―fraco‖, pensa numa espécie de sujeito gregário, incapaz de 

solidão, que busca um alívio para sua sensação de fraqueza e impotência numa 
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identificação imaginária com algo de poderoso, seja uma religião, um partido, um líder 

de massas. 

Disso não decorre que o líder de massas, o chefe de partido ou o sacerdote que 

comanda uma certa seita sejam ―fortes‖ – pode muito bem ocorrer que o rebanho da 

fraqueza tenha como pastor também um fraco, apesar deste se sentir aumentado em sua 

potência por sentir sob seu comando uma massa de fiéis. Segundo a interpretação de 

Jaspers, não devemos ler Nietzsche de modo simplista, como se ele estivesse dizendo 

que os que mandam (os que possuem poder efetivo de comando – por exemplo, líderes 

militares) são os fortes e que os fracos são os que obedecem. Se é fato que Nietzsche 

vincula a fraqueza à submissão a autoridades, à subordinação a um outro mais poderoso, 

daí não decorre que ele esteja colocando a coroa da ―força justa‖ sobre a cabeça de 

quem quer que mande.  

 Parece-nos que Nietzsche, um homem que em sua vida jamais ambicionou 

nenhum cargo político nem quis se tornar ―poderoso‖ no âmbito mundano de modo 

algum, foi essencialmente um pensador libertário que atacou conjuntamente a 

subserviência e o autoritarismo. ―Não falo a favor dos fracos – estes procuram obedecer 

e se precipitam na direção da escravidão. Eu encontrei a força lá onde ninguém a 

procura, nos simples homens doces sem a mínima inclinação a dominar.‖ 
102

 Por isso é 

preciso distinguir os homens que são poderosos-de-fato daqueles que são os homens 

elevados. ―Na história da humanidade‖, escreve Nietzsche, ―não há infelicidade mais 

terrível do que os poderosos da terra não serem também os primeiros homens.‖
103

 Não 

há como concluir, pois, que Nietzsche esteja fazendo apologia da dominação brutal ou 

da opressão – já que considera como forte não aquele que tem uma ânsia de domínio do 

outro, mas sim aquele que tem domínio sobre si, sendo dotado da capacidade de 

transfiguração e criação. 
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CAPÍTULO II: A SUPERAÇÃO DO IDEALISMO METAFÍSICO 

―O niilismo moderno é a consequência direta desse pensamento 

metafísico que se impôs como a ideologia de toda a civilização 

ocidental. Com efeito, é o pensamento metafísico que, na crise niilista, 

revela que seu fundamento não passava de um fundamento ilusório; 

um puro nada hipostasiado como ‗mundo suprassensível‘ e dotado de 

todos os encantos do Ideal! Para derrotar o niilismo, portanto, é 
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preciso que haja uma libertação definitiva desse Idealismo 

metafísico‖.
104

 - JEAN GRANIER 

 

2.1 - A FÁBULA DOS DOIS MUNDOS 

Em Sobre Verdade e Mentira no Sentido Extramoral, Nietzsche explica como 

compreende o processo de gênese dos conceitos partindo do exemplo da folha: como 

conceito abstrato e geral, folha nasce a partir do abandono de quaisquer características 

singulares das folhas reais, que existem em multiplicidade de formas e tamanhos. 

Através de um argumento bem mais próximo do empirismo que do idealismo, Nietzsche 

enfatiza que, ao contrário do que Platão acreditava, as ideias gerais não precedem aos 

entes singulares – estes, portanto, não podem legitimamente serem compreendidos 

como meras cópias de um modelo ideal que existe eternamente em uma morada celeste. 

Meditando sobre um exemplo retirado do reino vegetal, Nietzsche realiza uma crítica do 

idealismo com um argumento que parte do domínio epistemológico e em seguida 

expande-se ao âmbito ético: 

Assim como é certo que nunca uma folha é inteiramente igual a uma 

outra, é certo que o conceito de folha é formado por arbitrário 

abandono dessas diferenças individuais, por um esquecer-se do que é 

distintivo, e desperta então a representação, como se na natureza além 

das folhas houvesse algo que fosse ‗folha-em-si‘, uma espécie de 

folha primordial, segundo a qual todas as folhas fossem tecidas, 

desenhadas, recordadas, coloridas, frisadas, pintadas, mas por mãos 

inábeis, de tal modo que nenhum exemplar tivesse saído correto e 

fidedigno como cópia fiel da folha primordial.  

 

Denominamos um homem ‗honesto‘; por que ele agiu hoje tão 

honestamente? – perguntamos. Nossa resposta costuma ser: por causa 

de sua honestidade. A honestidade! Isto quer dizer, mais uma vez: a 

folha é a causa das folhas. O certo é que não sabemos nada de uma 

qualidade essencial, que se chamasse ‗a honestidade‘, mas sabemos, 

isso sim, de numerosas ações individualizadas, portanto desiguais, que 

igualamos pelo abandono do desigual e designamos, agora, como 

ações honestas; por fim, formulamos a partir delas uma qualitas 

oculta com o nome: ‗a honestidade‘.
105

 

 

O idealista, para Nietzsche, não passaria de um ―idólatra de conceitos‖, 

conforme a expressão de O Crepúsculo dos Ídolos
106

. O idealista toma o resultado final 

de uma operação cognitiva humana como causa originária do próprio ente: ―eles 
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colocam no início, como início, aquilo que vem no fim – os ‗conceitos supremos‘, quer 

dizer, os conceitos mais gerais, mais vazios, a última fumaça da realidade 

evaporante.‖
107

 

 Como esclarece Müller-Lauter,  

com isso já ficaram claras as linhas básicas da crítica nietzschiana da 

lógica. O conceito não dá conta da verdade do existente de dois 

modos: em primeiro lugar, na medida em que fixa, quando de fato se 

processa o acontecer sem cessar; em segundo lugar, na medida em que 

subsume casos claramente desiguais como iguais. O conceito surge, 

antes de mais nada, por meio da igualação do não-igual. 
108

  

Podemos evocar, como um caso interessante para a presente discussão, o conto 

de Jorge Luis Borges, ―Funes: O Memorioso‖. Nesta obra, o escritor argentino forja um 

personagem radicalmente anti-platônico e que é assim descrito:  

Funes era quase incapaz de idéias gerais, platônicas. Não só lhe 

custava compreender que o símbolo genérico cão abrangesse tantos 

indivíduos díspares de diversos tamanhos e diversa forma; aborrecia-o 

que o cão das 3:14 (visto de perfil) tivesse o mesmo nome que o cão 

das 3:15 (visto de frente). Seu próprio rosto no espelho, suas próprias 

mãos, surpreendiam-no todas as vezes. Menciona Swift que o 

imperador de Lilliput discernia o movimento do ponteiro dos minutos; 

Funes discernia continuamente os tranquilos avanços da corrupção, 

das cáries, da fadiga. Notava os progressos da morte, da humidade. 

(...) Era-lhe muito difícil dormir. Dormir é distrair-se do mundo. (…) 

Suspeito, entretanto, que não era muito capaz de pensar. Pensar é 

esquecer diferenças, é generalizar, abstrair. No abarrotado mundo de 

Funes não havia senão pormenores… 
109

 

 

O mundo onde o personagem de Borges vive, em que o cão das 3h:14min não é 

nunca idêntico ao das 3h:15min, ainda que sejam chamamos pelos mesmo nome, e em 

que nenhum cão é absolutamente idêntico a outro, constitui uma concepção do real 

como multiplicidade que o aproxima muito da cosmovisão nietzschiana. A crítica que 

Nietzsche dirige ao idealismo metafísico diz respeito a uma certa má-interpretação do 

tempo que as marca: o idealismo utiliza a crença na metafísica no sentido de consolar-

se de sua indisposição, sua repulsa, seu secreto ódio contra o tempo que passa. O fluxo 

do tempo que não cessa de fluir, o ―tudo flui‖ de Heráclito, é aquilo que o idealismo 

surge para exorcizar, denegar, renegar, em prol da crença num âmbito temporal de 

incorruptibilidade e imortalidade. 
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Comentando sobre O Crepúsculo dos Ídolos em seu escrito auto-biográfico 

Ecce Homo, Nietzsche recomenda esta obra como aquela que melhor expõe ―como tudo 

estava de ponta-cabeça antes de mim‖. 
110

 Este ―pôr de ponta cabeça‖ à que Nietzsche 

se refere consiste naquele recorrente dualismo, tão caraterístico das filosofias 

metafísicas e idealistas, que cinde o real em dois mundos: paradigmática, por exemplo, 

é a dicotomia platônica entre mundo sensível e mundo inteligível, entre mundo 

meramente aparente e o mundo ideal das fôrmas eternas. Segundo Hannah Arendt, 

Nietzsche teria operado uma ―inversão do platonismo‖ e é classificado por ela como um 

pensador que ―rompe com a tradição‖:  

Kierkegaard, Marx e Nietzsche são para nós como marcos indicativos 

de um passado que perdeu sua autoridade. Foram eles os primeiros a 

ousar pensar sem a orientação de nenhuma autoridade, de qualquer 

espécie que fosse; não obstante foram ainda influenciados pelo quadro 

de referência categórico da grande tradição. (...) Nietzsche, que não 

era nenhum niilista, foi o primeiro a tentar superar o niilismo inerente 

à realidade da vida moderna. (...) O salto de Nietzsche do não-sensual 

e não-sensível reino transcendente das idéias e das medidas para a 

sensualidade da vida, seu ‗Platonismo invertido‘ ou ‗transvaloração 

dos valores‘, como diria ele próprio, foi a derradeira tentativa de se 

libertar da tradição, e teve êxito unicamente ao pôr a tradição de 

cabeça para baixo.
111

  

O esquema platônico de um mundo inteligível, transcendente em relação ao 

mundo sensível, é um dos alicerces da metafísica idealista ocidental, aquela que 

estabelece ―uma dualidade entre o patente e o latente, entre o que aparece e o que se 

oculta‖
112

. Este dualismo platônico (e posteriormente cristão) implica, além do mais, 

uma hierarquização axiológica, uma valoração que privilegia um dos pólos em 

detrimento do outro: o idealismo platônico-cristão implica uma desconfiança ou um 

desprezo em relação à aparência, tida como a morada do vício e do engano, como o 

reino corruptor e sujo ao qual não devemos nos misturar e devemos negar através de 

purificadoras asceses.  

Como denuncia O Crepúsculo dos Ídolos (em ―A Razão na Filosofia‖), caso se 

aceite o idealismo metafísico e seu dualismo de mundos, a sensibilidade será 

compreendida como ―embusteira‖ e os sentidos como enganadores. Só é digno de 

anseio o domínio transcendente, a morada celeste das essências imutáveis e eternas, e o 
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conhecimento deve aspirar a uma ascensão rumo a estes etéreos domínios, utilizando 

como meios a repressão das energias do corpo, a expiação auto-imposta do ascetismo. 

Afastar-se da consideração sensorial, elevar-se à abstração – outrora 

isso foi realmente visto como elevação: já não podemos sentir 

exatamente dessa forma. Regalar-se em pálidas figurações de palavras 

e coisas, jogar com tais seres invisíveis, inaudíveis, intangíveis, foi 

percebido como uma vida em outro mundo superior, a partir do fundo 

desprezo pelo mundo palpável aos sentidos, sedutor e mau... Daí a 

admiração que tinha Platão pela dialética, e sua fé entusiástica na 

necessária relação desta com o homem dessensualizado e bom. 
113

  

Em Nietzsche, pois, expressa-se uma força crítica à tradição do idealismo 

filosófico, hegemônica no Ocidente; o pensamento nietzschiano, na contra-corrente da 

tradição,  procura revalorizar a sensualidade, a sensorialidade, a dimensão terráquea 

da multiplicidade, afirmando um real multi-facetado composto de indivíduos desiguais 

e sempre singulares.    

Clément Rosset nos lembra que ―Nietzsche diz no aforismo 372 da Gaia 

Ciência que a filosofia tradicional, de Platão a Kant, teve por principal e permanente 

preocupação tapar as próprias orelhas‖
114

. O ato de ―pôr cera nos ouvidos‖, esta recusa 

em receber estímulos sensíveis, é tido erroneamente como uma das condições prévias 

do filosofar. Amante da música e de Heráclito, Nietzsche acusa os filósofos ―idealistas‖ 

de estarem ocupados em ―negar a música da vida‖ – música, é claro, destinada a fluir, 

necessariamente corrediça. Os conceitos forjados pelos filósofos (todos eles ―humanos, 

demasiado humanos‖) às vezes se desviam da efetividade, são ―atentados perpetrados 

contra o real, ‗anátemas lançados sobre a realidade‘, como diz o prefácio do Ecce 

Homo. Nietzsche declara explicitamente que sua crítica da idéia de um mundo 

verdadeiro situado além do mundo das aparências é feita em favor da realidade.‖
115

 

Nietzsche deseja romper com esta ―fábula‖ da cisão entre um mundo ―aparente‖ e um 

mundo ―verdadeiro‖:  

O mundo ‗aparente‘ é o único: o ‗mundo verdadeiro‘ é apenas 

um acréscimo mentiroso. (...) Não há sentido algum em fabular 

acerca de um ‗outro‘ mundo além deste se não houver um 

instinto de calúnia, de amesquinhamento, de suspeita em relação 
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à vida nos dominando: nesse caso, nos vingamos dela com a 

fantasmagoria de uma ‗outra‘ vida, de uma vida ‗melhor‘.
116

 

O procedimento que Nietzsche recomenda para que nos acerquemos do real 

consiste, pois, numa abandono das ―fantasmagorias‖ ideais, através das quais nos 

alienamos do real ao imaginar um outro mundo de fantasia, produto de nossa 

ancoragem psico-biológica e das forças que se expressam em nosso corpo. Como 

aponta também Deleuze, Nietzsche concebe todo o pensamento metafísico como 

conectado umbilicalmente ao niilismo: ―Não há metafísica que não julgue e não 

deprecie a existência em nome de um mundo supra-sensível‖
117

.  

Como comenta Sousa, ―diante de uma suposta vida melhor no além, diante do 

além, a vida terrena perde valor. A ‗outra‘ vida é valorizada em detrimento desta. (...) É 

a hegemonia do além sobre o aquém, para falarmos em termos dualistas.‖
118

 Ora, 

superar a metafísica equivale a uma superação da cisão entre uma dimensão supra-

sensível e uma sensível, entre uma transcendência concebida como morada eterna do 

Bem e uma imanência a ser negada por sua intransitoriedade. Finda a cisão dualista, 

desaguamos, em Nietzsche, na afirmação de que o mundo da imanência em devir é a 

única realidade. Heráclito contra Platão.  

Trata-se, no âmbito da filosofia nietzschiana, de afirmar que este vir-a-ser não 

pode ser julgado (nem aprovado, nem condenado) a partir de modelos ideais. Por isso,  

―nem a existência é postulada como culpável, nem a vontade se sente ela mesma 

culpada por existir.‖ 
119

 Esta vitória sobre a culpabilidade, sobre o fardo psíquico e 

somático gerado pelas crenças humanas na culpa ou na pecaminosidade, é uma das 

tarefas à qual a filosofia de Nietzsche se propõe. Ao invés de cair na cilada em que se 

enredam tantos idealistas, que condenam o real ao contrastá-lo com modelos ideais 

forjados por seus cérebros, Nietzsche quer absolver o real dos anátemas que sobre ele 

foram lançados pela tradição.  

A ruptura com a idéia de um mundo metafísico, tido como mais verdadeiro do 

que o âmbito ―mundano‖ ou ―sublunar‖ em que existem nossos corpos, é realizada por 

Nietzsche, como Rosset insiste em enfatizar, em favor da realidade. Ou seja, a criação 
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de ideais transcendentes é tida por Nietzsche como ilusória, conducente à depreciação 

do real em favor de seu duplo imaginário e fantasmagórico: 

É certo que Nietzsche sempre privilegiou a superfície, a aparência, a 

representação: mas isso menos à custa da profundidade do real do que 

à custa da profundidade ilusória e mentirosa ligada pela metafísica 

tradicional à noção de ‗mundo verdadeiro‘, enquanto este se oporia à 

realidade da experiência imediata, à realidade sensível e empírica. A 

superfície não é para Nietzsche o que se opõe à profundidade, mas, ao 

contrário, o que permite a profundidade ser visível, aquilo através do 

que a profundidade se manifesta, como testemunham os gregos da 

época clássica, sobre os quais Nietzsche escreve, no início da Gaia 

Ciência, que eles eram ‗superficiais por profundidade‘. Impossível, 

pois, deduzir do privilégio nietzschiano concedido à aparência o 

pensamento de um elogio do fingimento em oposição ao real: o elogio 

da aparência coincide com o elogio do real. 
120

 

Em suma: o sobrenatural, o transcendente, o incognoscível, a coisa-em-si, eis 

alguns conceitos que assombram a história da filosofia idealista e aos quais Nietzsche 

aplicará sua suspeita e sua crítica, acusando-os de serem espectros insubstanciais nos 

cérebros dos mortais, instauradores de dualismos imaginários através dos quais 

representam a realidade cindida em duas: o fenômeno e o númeno em Kant, o mundo 

das aparências e o mundo das verdades eternas em Platão, o ―vale-de-lágrimas‖ terreno 

e a bem-aventurança edênica no Cristianismo... Nietzsche, sem dúvida, desponta no 

cenário filosófico como um rebelde em franco levante contra estes que Michel Onfray 

chama de ―vendeurs de arrière-mondes‖ (―vendedores de além-mundos‖)
121

, aqueles 

que pregam a idéia de um outro mundo no Além, que esperam ou ambicionam a 

conquista de um Reino em uma transcendência redentora. 

A idéia nietzschiana de que o cristianismo é ―platonismo para o povo‖ está 

fundamentada numa série de paralelos em que coincidem as duas doutrinas – em 

especial o dualismo, comum tanto ao platonismo quanto ao cristianismo. Ambas as 

doutrinas cindem o real de modo antitético em corpo e alma, sensível e inteligível, 

terrestre e empíreo etc. Como comenta Jankélévitch, também ―o cristianismo vai 

transformar a aparência, a imagem sensível, tornando-as diabólicas. Os padres da Igreja 

darão nascimento a uma moral iconoclástica, que nega e odeia o sensível.‖
122

 

2.2 - A REDENÇÃO DOS CORPOS 
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Em sua obra Labirintos da Alma, Oswaldo Giacoia, um dos pensadores brasileiros 

que mais intensamente se dedicou à decifração do pensamento de Nietzsche, realizou 

uma pesquisa que tem ―por objeto o projeto nietzschiano de reversão do platonismo e 

transvaloração dos valores‖ , destacando a importância crucial que possui em Nietzsche 

a tentativa de uma ―refutação definitiva da moral cristã‖: 

Por serem os valores morais cristãos as supremas referências 

axiológicas que determinam o horizonte normativo e a substância 

ética da modernidade, essa transvaloração de todos os valores não 

pode deixar de se determinar e autocompreender como refutação 

definitiva da moral cristã. (...) O cristianismo leva a efeito um 

movimento de completa desvalorização da imanência em proveito da 

transcendência. (...) Representa, assim, a desvalorização absoluta do 

‗mundo‘ e da ‗vida‘ em proveito de uma vida imaginária, de um 

‗além-do-mundo‘, nele se realiza um deslocamento radical do centro 

de interesse, que se transfere ‗deste mundo‘ para um ‗outro mundo‘, 

um mundo metafísico. Com isso, priva-se ‗este mundo‘, o domínio do 

vir-a-ser e da imanência, de todo e qualquer sentido...
123

  

O que Giacoia diz sobre os valores morais cristãos e sua ―completa 

desvalorização da imanência em proveito da transcendência‖, vale também para a 

doutrina de Platão que tanto inspirou o cristianismo primitivo, já que, de modo análogo, 

o espiritualismo platônico concebe que  

a essência verdadeira não é o corpo, mas a alma; por conseguinte, a 

morte desfaz a simbiose do corpo e da alma e restitui a alma à sua 

verdadeira essência. Mas esse espiritualismo, que se refugia na 

sobrenaturalidade, revela-se uma filosofia bastante simplista. (...) 

Assim, o Filebo de Platão é consagrado a uma análise minuciosa e 

dialética da hierarquia dos prazeres (40a, 46a, 62b, 66a). Platão 

acredita que os prazeres do espírito são os mais puros, os mais 

estáveis e os mais duradouros e são, por isso, os materiais mais sólidos 

para edificar a felicidade. 
124

  

Tanto que Platão expulsa os poetas e os dramaturgos de sua República ideal e 

prega uma ascese que deve nos libertar do mundo sensível e nos alçar às etéreas regiões 

do Bem e do Belo em si: ―Platão falava de um impulso (horné) ascensional que, 

apoiando-se no sensível, salta para o céu das idéias.‖
125

A crítica que Nietzsche dirige ao 

platonismo, e também à vulgarização deste último operada pelo cristianismo, consiste 

em mostrar o quão ―desprezadores do corpo‖ são todos os pensadores que consideram o 

corpóreo e o sensível como encarnação do mal e fonte da má vontade. 
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Platão quis, com toda a energia, provar a si mesmo que razão e 

instinto se dirigem naturalmente a uma meta única, ao bem, a ‗Deus‘; 

e desde Platão todos os teólogos e filósofos seguem a mesma trilha – 

isto é, em questões morais ‗a fé‘, como dizem os cristãos, ou ‗o 

rebanho‘, como digo eu, triunfou até agora.
126

  

Em sua campanha anti-idealista, anti-platônica e anti-cristã, Nietzsche dirige 

sua artilharia também no sentido de criticar o conceito de alma. 

Liquidar aquele funesto atomismo, que o cristianismo ensinou melhor 

e por mais longo tempo, o atomismo da alma, (...) a crença que vê a 

alma como algo indestrutível, eterno, indivisível, como uma mônada, 

um atomon: essa crença deve ser eliminada da ciência! (...) Ao pôr um 

fim à superstição que até agora vicejou, com luxúria quase tropical, 

em torno à representação da alma, é como se o novo psicólogo se 

lançasse a um novo ermo e uma nova desconfiança.
127

  

Assim como a ―morte de Deus‖, como fenômeno histórico e sócio-cultural, 

equivale a um descrédito crescente lançado sobre a fé numa divindade transcendente, 

exterior à Natureza, criador ex nihilo de tudo o que há, ―Pai‖ celeste dos humanos, 

Nietzsche também reflete sobre o que poderíamos chamar de ―a morte da alma‖ – tal 

como o cristianismo a concebe. E convida os filósofos do futuro a abrirem caminho para 

―novas versões e refinamentos da hipótese da alma‖: 

 ―Conceitos como ‗alma mortal‘, ‗alma como pluralidade do sujeito‘ e ‗alma 

como estrutura social dos impulsos e afetos‘ querem ter, de agora em diante, direitos de 

cidadania na ciência‖
128

. A valorização dos auto-flagelamentos ascéticos destinados a 

judiar do corpo, com o fim suposto de elevar a alma, são diagnosticados por Nietzsche 

como sintomas de decadência, de patologia.  De modo que a crítica do atomismo da 

alma está intimamente vinculada com a re-valorização do corpo que a filosofia de 

Nietzsche procura realizar: ―o corpo é a nossa posse mais segura‖
129

 e ele, longe de estar 

submisso ao ―impulso de autoconservação‖, é essencialmente e sobretudo vontade de 

potência: ―uma criatura viva quer antes de tudo dar vazão a sua força.‖ 
130

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 Os moralistas e repressores que, baseados na superstição tenaz da alma imortal, 

pregam a repressão e a maceração do corpo, mantendo-o em estado de indigência, 

recusando-se ao intercâmbio com a impura esfera sensorial e corporal, estariam 
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cometendo um ―crime contra a vida‖
131

. Por isso o idealismo aparece a Nietzschecomo 

um modo de denegação e repressão do caráter corpóreo (e portanto mortal) da 

existência humana; a incapacidade de aceitar o fato da mortalidade do corpo e da 

efemeridade da vida individual seria a fonte destas crenças imortalistas, em que a ideia 

de uma alma imortal, passível de sobreviver ao óbito, serve de consolo às angústias dos 

mortais
132

. 

Em Platão, por exemplo, encontramos um modo de lidar com a morte que pende 

para o pólo do espiritualismo, ou seja, a noção de que possuímos ―uma alma imortal que 

o homem deve isolar, purificar, para separá-la do corpo; este não tem mais função que 

não seja a de receptáculo ou tumba‖
133

. Este esforço de ―purificação‖, esta disciplina 

ascética, é aquilo que Nietzsche critica, diagnosticando aí uma perigosa tendência 

cultural que gera como subproduto indivíduos organicamente enfraquecidos, de 

vitalidade prejudicada. 

Em outros termos, a reprovação do filósofo contra o idealismo é 

essencialmente fisiológica ou vitalista, ou seja, tem como critério a vida. O critério que 

permite a Nietzsche julgar os valores morais é a saúde fisio-psicológica dos corpos 

humanos - e o cristianismo é reprovado neste quesito pois Nietzsche enxerga-o 

submetendo os corpos aos cilícios, aos jejuns, às masmorras, às auto-flagelações, à 

trilha ―piedosa‖ do martírio e do auto-sacrifício. Além disso, o cristianismo inocula nos 

sujeitos doses colossais de culpa e medo.  

Toda a moralidade judaico-cristã teria como base a crença metafísica numa 

―alma, divina e imortal, que encontra-se aprisionada no envelope do corpo, material e 

perecível‖ 
134

. Daí decorre a "pregação" contra o corpo e seus prazeres, a repressão que 

todo moralista cristão lança sobre os deleites dos amantes, os anátemas lançado contra 

as volúpias sensoriais e aos encontros aprazíveis entre corpos nus (especialmente 

quando estes ocorrem fora do "laço sagrado do matrimônio" ou envolvem pessoas do 

mesmo sexo...). 
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Longe de nos convidar a pensar o corpo como perigoso, como corruptor, como 

pecaminoso, como algo digno apenas de lástima, a ser lançado na lama e espezinhado, a 

filosofia de Nietzsche procura des-inventar o pecado, redimir o corpo e re-inseri-lo em 

posição privilegiada. Eis uma filosofia que busca retornar ao corpo a primazia que havia 

sido erroneamente concedida à ideia de ―alma imortal‖. É este um dos temas 

nietzschianos que Patrick Wotling soube explorar com maestria em sua obra, 

recentemente publicada no Brasil, Nietzsche e o Problema da Civilização. Wotling 

destaca que a ruptura radical que Nietzsche realiza contra a tradição dualista, aquela 

que cinde o ser humano em dois - um corpo material perecível e uma alma imaterial 

imortal - acarreta uma revalorização do corporal. O próprio ―espírito‖, longe de ser 

considerado como independente do corpo, é considerado pelo filósofo como um nome 

para algo que existe no corpo, dentro do corpo, inseparável do corpo. Nietzsche rejeita a 

quimera de um pensamento que fosse imaterial ou de uma alma pensante capaz de 

existir desvinculada de qualquer base corporal temporal. 

É como se Nietzsche bradasse que é chegado o tempo da filosofia banir de vez 

todos os seus fantasmas imateriais e reconhecer o primado incontestável do corpo como 

―espaço‖ de onde nascem ideias e valores – mesmo os sistemas filosóficos 

idealistas!  Em seu esforço de compreensão das civilizações que estuda, Nietzsche 

privilegiará, pois, uma investigação ―psico-fisiológica‖, que enxerga por detrás das 

tábuas de valores e das crenças religiosas dos povos as causas orgânicas e psíquicas que 

as determinam. 

Como diz Patrick Wotling,  

analisar a cultura será para Nietzsche examinar a maneira com que se 

efetua o processo de digestão da realidade, pois o pensamento e a 

consciência, instâncias produzidas pelas relações e pela atividade de 

troca entre instintos, podem ser definidos como uma atividade 

gástrica, mais ou menos feliz. (...) Se o forte dá conta de suas 

experiências e chega a assimilá-las para aumentar sua potência, pelo 

contrário, o idealismo, enquanto recusa da realidade e produção de 

entidades imaginárias (a verdade, o ‗mundo verdadeiro‘), é o sinal de 

uma disfunção do corpo, sobretudo, de um enfraquecimento de sua 

capacidade de digestão da aparência, donde a fórmula, sem dúvida 

lapidar e desnorteante: ‗Todos os preconceitos vêm das entranhas‘ 

(Ecce Homo). 
135
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Trata-se, para Nietzsche, de ―denunciar as interpretações falíveis que desde 

Platão triunfam na tradição filosófica‖, escreve Wotling, ―interpretações idealistas, que 

esquecem seu estatuto e sua fonte produtora, o corpo‖
136

. Se Nietzsche pôde suspeitar 

que ―a filosofia até agora não foi em geral um mal-entendido sobre o corpo‖
137

, é pois 

os filósofos tendem a ignorar que todas as suas ideias são produzidas pelo corpo e que 

este não pode ser identificado com a razão ou a consciência, já que todo corpo é 

necessariamente animado em  seu núcleo pulsante por instintos, impulsos, afetos, forças 

etc. O corpo é maior que a razão. 

Assim como as obras de um músico traduzem seu sistema de afetos, 

os textos de um filósofo são sintomas que revelam o acordo ou os 

conflitos entre as instâncias cuja organização constitui o corpo. Assim, 

não se pode mais considerar a filosofia a partir do ângulo da 

objetividade, como busca serena e desinteressada da verdade: ela é 

também um procedimento de simbolização, de transferência de 

sentido a partir do corpo, portanto, uma arte da transfiguração.
138

 

Precursor de Freud e da Psicanálise, Nietzsche concebe a consciência e o 

pensamento racional inextricavelmente ancorados no corpo e servindo como seus 

instrumentos. Este corpo, que tem a razão e a consciência como seus instrumentos na 

lida diária da vida, é compreendido como uma complexa multiplicidade de afetos e 

instintos cuja essência não é a mera vontade de conservação, mas sim a vontade de 

potência: ―a vida não é um querer-conservar-se, mas um querer-crescer.‖
139

 A tese 

nietzschiana de que o espírito se assemelha a um estômago serve para enfatizar que a 

relação dos sujeitos humanos com os estímulos sensíveis e com os conteúdos culturais, 

que chegam até eles provindos do meio externo, jamais é de plena anuência e aberta 

receptividade, mas há frequentes e recorrentes decisões 

de ignorância, de exclusão arbitrária, um fechar suas janelas, um 

íntimo dizer-não a esta ou aquela coisa, um não-deixar-aproximar, 

uma espécie de estado-de-defesa contra muito do que se poderia saber, 

uma satisfação com o escuro, com o horizonte exclusivo, um dizer-

sim e aprovação à ignorância – tudo isso necessário segundo o grau de 

sua força de apropriação, de sua ‗força digestiva‘, para falar em 

imagem – e efetivamente o ‗espírito‘ ainda se assemelha ao máximo a 

um estômago.
140
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                Se a filosofia de Nietzsche é tão marcada por uma reflexão sobre a saúde e a 

doença, isto se deve não somente aos sofrimentos corporais que Nietzsche vivenciou, e 

que as boas biografias sobre ele relatam em detalhe (ver, por exemplo, o livro de 

Rüdiger Safranski, Biografia de uma Tragédia), mas também por outra razão. É que 

colocar ―a saúde como critério‖, como aponta Wotling, ―implica um deslocamento 

radical do questionamento filosófico‖ – que doravante ―escapa do dualismo metafísico‖, 

já que ―o critério elaborado por Nietzsche confirma o primado do corpo‖ (pg. 160). O 

que vale é que a vida que anima os corpos possa expandir sua potência, dar vazão à sua 

força, disseminar ao seu redor os frutos de sua lida criadora, sem ser tolhida pelas 

mordaças do fundamentalismo e do fanatismo
141

. 

Neste contexto de uma revalorização do corpóreo, a reflexão nietzschiana evoca 

o conceito de ―grande saúde‖. Esta, como esclarece Maria Cristina Franco Ferraz,  

não se refere a um estado que se possua de uma vez por todas, mas 

que deve ser incessantemente adquirido, readquirido, pois não se trata 

da mera conservação da vida, mas de uma vida em que se experimenta 

ousadamente, superando e dilatando os próprios limites, pondo-se 

constantemente em risco. Já que essa noção nietzschiana se opõe a 

qualquer ideia de conforto e de bem-estar relativos à mera 

conservação de si, a própria doença poderá ser positivamente avaliada. 

(...) Ao tematizar a ‗grande saúde‘ daqueles que não apenas se 

conservam, mas se arriscam na aventura da experimentação, Nietzsche 
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revaloriza portanto a própria doença, como uma possibilidade de 

ruptura da repetição de gestos e hábitos do cotidiano.
142

 

É, portanto, com vigilante suspeição que Nietzsche investiga o idealismo 

metafísico e suas consequências - seja quando é levado demasiado a sério e inspira 

sistemas de moralidade fundamentalistas e dogmáticos, baseados em valores 

supostamente absolutos, e que pisoteiam e reprimem a saúde de corpos e mentes; seja 

quando o idealismo cai em descrédito e desmorona em niilismo (voltaremos a este tema 

em um próximo capítulo). Os idealistas, segundo Nietzsche, vivem na negação do 

sensível, do aparente, do corporal, do efêmero, como se ―o preço que custa sua 

preservação‖ fosse o ―não-querer-ver, a todo custo, como a realidade é constituída no 

fundo‖
143

. Isso vale para ―aquela espécie parasitária de homem, a do sacerdote, que 

através da moral elevou-se fraudulentamente à definidora dos valores‖
144

, o que 

Nietzsche explora em minúcias na Genealogia da Moral. 

Em Ecce Homo, através de frases bombásticas como ―não sou um homem, sou 

dinamite‖, Nietzsche explicita que sua filosofia sempre se pôs no campo de batalha 

contra o idealismo, e que os ídolos e os ideais são vistos por ele como dotados de pés de 

barro. Nesta sua auto-biografia intelectual, escrita em 1888, que oferece uma 

retrospectiva de seu percurso, ele garante que nunca quis erigir novos ídolos: ―Derrubar 

ídolos – a minha palavra para ideais – isso sim é que faz parte do meu ofício. A 

realidade foi despojada de seu valor, de seu sentido, de sua veracidade justamente no 

mesmo grau em que foi falsificado um mundo ideal.‖
145

 Nietzsche acusa o idealismo de 

ter utilizado ―a mentira do ideal‖ como uma ―blasfêmia contra a realidade‖ e, não 

querendo de modo algum ser confundido com um fundador de religião, sublinha seu 

ateísmo:  

―Deus‖, ―imortalidade da alma‖, ―salvação‖, ―além‖ são conceitos 

para os quais nunca dediquei atenção, nem mesmo tempo, inclusive 

quando era criança – talvez eu jamais tenha sido criança o suficiente 

para tanto... Estou longe de conhecer o ateísmo na condição de 

resultado, menos ainda como acontecimento: em mim ele é 

compreensível na qualidade de instinto. Eu sou demasiado curioso, 

questionador e animado para poder aceitar uma resposta esbofeteada. 

Deus é uma resposta esbofeteada e grosseira, uma indelicadeza contra 
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nós, os pensadores – no fundo apenas uma proibição esbofeteada e 

grosseira contra nós: ―vós não deveis pensar!‖
146

 

 

Nietzsche descreve a figura do idealista, no capítulo 3 de ―Por Que Sou um 

Destino‖ de Ecce Homo, como um ―covarde que se põe em fuga diante da realidade‖. O 

idealista também é com frequência equiparado àqueles que se autoproclamam ―os bons‖ 

e que ―impõem sua existência tanto às custas da verdade quanto às custas do futuro‖
147

. 

Torna-se claro que Nietzsche, pois, exercitou seu ceticismo, sua ―liberdade em relação a 

qualquer tipo de convicção‖ ou parti pris, sua curiosidade irrefreável (―uma curiosidade 

como a minha continua sendo o mais agradável dos vícios‖
148

), questionando 

amplamente o fenômeno da criação de ideais e valores transcendentes ou metafísicos, 

realizando uma penetrante análise psicológica sobre as raízes do idealismo. A 

Genealogia da Moral sintetiza de modo eloquente as opiniões nietzschianas, quando 

este descreve esta criação de ideais como uma ―sombria oficina‖: 

Alguém quer descer o olhar sobre o segredo de como se fabricam 

ideais na terra? Quem tem a coragem para isso?... Muito bem! Aqui se 

abre a vista a essa negra oficina... A fraqueza é mentirosamente 

mudada em mérito... e a impotência que não acerta contas é mudada 

em bondade; a baixeza medrosa, em humildade; a submissão àqueles 

que se odeia em obediência (há alguém que dizem impor essa 

submissão – chamam-no Deus). O que há de inofensivo no fraco, a 

própria covardia na qual é pródigo, seu aguardar-na-porta, seu 

inevitável ter-de-esperar, recebe aqui o bom nome de paciência... 

Falam também do 'amor aos inimigos'...  

Eles me dizem que sua miséria é uma eleição e distinção por parte de 

Deus, que batemos nos cães que mais amamos; talvez essa miséria 

seja uma preparação, uma prova, um treino, talvez ainda mais – algo 

que um dia será recompensado e pago com juros enormes, não em 

ouro mas em felicidade! A isto chamam de 'bem-aventurança', 

'beatitude'.  

Agora me dão a entender que não apenas são melhores que os 

poderosos, os senhores da terra cujo escarro têm de lamber (não por 

temor, de modo algum por temor! E sim porque Deus ordena que seja 

honrada a autoridade)... Mas basta, basta! Não aguento mais! O ar 

ruim! O ar ruim! Esta oficina onde se fabricam ideais – minha 

impressão é de que está fedendo de tanta mentira!
149

  

Em relação ao idealismo, pois, é recomendável que o filósofo seja cauteloso, 

pondo-se de sobreaviso e perguntando: ―quanto custou nesse mundo a construção de 
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cada ideal? Quanta realidade teve de ser denegrida e negada, quanta mentira teve de ser 

santificada?‖
150

 A fim de investigar com mais minúcias aquilo que Nietzsche reprova 

nas morais sobre-naturalistas e nos valores transcendentes, focaremos na sequência 

nossa atenção sobre um ideal específico - o ascético - e o modo como neste a moral age 

como anti-natureza: 

A própria antinatureza recebeu as supremas honras como moral, e, na 

condição de lei, de imperativo categórico, permaneceu suspensa sobre 

a humanidade!... Que se tenha ensinado o desprezo pelos 

primeiríssimos instintos da vida, que se tenha inventado uma ‗alma‘, 

um ‗espírito‘, para arruinar o corpo; que se ensine a ver algo impuro 

no próprio pressuposto da vida, a sexualidade... Será que a 

humanidade inteira está em décadence? Certo é que lhe ensinaram 

sempre os valores de décadence como sendo os valores supremos. A 

moral da renúncia a si mesmo é a moral do declínio par 

excellence...
151

 

Se o asceta que pratica o jejum e a auto-mortificação julga estar obedecendo à 

―vontade de Deus‖, ou acredita estar ―purificando‖ sua alma, que julga capaz de 

sobreviver a seu cadáver e ascender ao reino celeste, a filosofia nietzschiana se 

esforçará, em sua crítica ao ideal ascético, em mostrar o vínculo entre crenças religiosas 

deste tipo e o complexo psico-fisiológico do devoto. Nietzsche desconfiará da tese de 

que o ser humano é capaz de empreender a busca desinteressada pela verdade e irá 

apontar as dinâmicas afetivas que se escondem detrás de crenças e práticas religiosas 

que, longe de revelarem probidade intelectual ou respeito científico pela efetividade, são 

em larga medida indícios de que o sujeito sente-se incapaz de ―digerir‖ certas realidades 

que, em sua fraqueza, considera intragáveis. 

 

 

 

  2.3 - O VENENO DO DESPREZO PELO MAIS PRÓXIMO 

Contra esta perigosa cisão metafísica-religiosa entre corpo mortal e alma 

imortal, entre uma dimensão terrena e um reino transcendente, Nietzsche filosofa tendo 
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os corpos terrestres como foco. Julga as tábuas de valores das civilizações a partir da 

saúde que possibilitam ou da decadência psico-fisiológica que causam. Mas não 

devemos considerar que a oposição entre saúde e doença instaure um novo dualismo 

metafísico, já que, para Nietzsche, ―não é preciso fazer deles princípios ou entidades 

distintos que lutam pelo organismo vivo e fazem dele seu campo de batalha. (...) O 

exagero, a desproporção, a não-harmonia dos fenômenos normais constituem o estado 

doentio (como defendia Claude Bernard).‖
152

. 

Em seu esforço de compreensão das consequências psico-fisiológicas de certas 

tábuas de valores, ou seja, ao analisar se a vida floresce ou murcha em certas condições 

culturais, Nietzsche diagnostica, como se fosse um médico da civilização, as 

consequências deletérias do desprezo pelas coisas mais próximas. No 5º aforismo de O 

Andarilho e sua Sombra, por exemplo, ―sacerdotes e metafísicos‖ são acusados por seu 

desdém ao cuidado cotidiano com a saúde, o bem-estar e o prazer do corpo. Uma 

―deplorável consequência‖ disto é que as pessoas passam ―a não tomar as coisas mais 

próximas, como alimentação, moradia, vestuário, relacionamentos, por objeto de 

reflexão e reorganização contínua, desassombrada e geral, mas sim a afastar delas a 

seriedade intelectual e artística, pois aplicar-se a elas é tido por degradante‖
153

. 

A exortação zaratustriana à que permaneçamos ―fiéis à Terra‖ é prefigurada em 

vários aforismos da obra nietzschiana anteriores a Assim Falou Zaratustra, nos quais 

Nietzsche sugere que a existência humana seria bem mais venturosa caso pudéssemos 

superar estas doutrinas que nos conduzem a menosprezar ou depreciar aquilo que a 

tradição judaico-cristã rotulará como ―vida mundana‖: 

Ser insciente e não ter olhos agudos para as coisas mínimas e mais 

cotidianas – eis o que torna a Terra um ‗campo do infortúnio‘ para 

tantos. Não se diga que aí a causa é a desrazão humana – há razão 

bastante e mais que bastante, isso sim, mas ela é mal direcionada e 

artificialmente afastada dessas coisas pequenas e mais próximas. 

Sacerdotes e professores, e a sublime ânsia de domínio dos idealistas 

de toda espécie, inculcam já na criança que o que importa é algo bem 

diferente: a salvação da alma, o serviço do Estado, a promoção da 

ciência, ou reputação e propriedades, como meios de prestar serviço à 

humanidade, enquanto seria algo desprezível ou indiferente a 
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necessidade do indivíduo, seus grandes e pequenos requisitos nas 24 

horas do dia.
154 

Neste contexto, Nietzsche elogia Epicuro por uma ―maravilhosa percepção, 

ainda hoje tão rara, de que não é absolutamente necessário resolver as questões teóricas 

derradeiras e extremas para tranquilizar o coração.‖
155

 Em contraste com a super-

valorização do teórico que encontramos em Sócrates, o epicurismo aparece mais como 

uma doutrina do savoir-vivre, uma ética prática vista como caminho para a beatitude e a 

ataraxia. Como Lucrécio irá celebrar tantas vezes em seu poema Da Natureza, clássico 

na história da filosofia epicurista, Epicuro queria livrar a humanidade do temor aos 

deuses e de todos os malefícios causados pelas superstições e, como lembra Nietzsche, 

―bastava-lhe dizer, àqueles angustiados pelo temor dos deuses: ‗Se existem deuses, eles 

não se ocupam de nós.‘‖
156

  

Epicuro, ao invés de afirmar peremptoriamente que os deuses não existem, 

apenas afirma que ―não se ocupam de nós‖, ou seja, que são indiferentes aos destinos 

humanos, que não realizavam intervenções nem milagres. Isto permanecerá para 

Nietzsche uma espécie de paradigma do ―humor do ateu puro‖, aquele que diz: ‗Que me 

importam os deuses! Que o Diabo os carregue!‖  

Se Nietzsche é de certo modo epicurista em sua recusa da ideia de um ―deus 

moral‖, que se ocupe de nós, que esteja vigiando-nos com olhar de juiz e fazendo as 

contas dos merecimentos, para decidir se merecemos a salvação paradisíaca ou a 

danação eterna, isto acarreta uma valorização daquilo que havia sido depreciado pela fé: 

justamente o mais próximo do chão, o mais rente à terra, o nosso ambiente englobador 

mais imediato. 

A superação da religião, da metafísica, do idealismo, acarreta um retorno à terra 

e ao corpo: ―Temos que novamente nos tornar bons vizinhos das coisas mais próximas e 

não menosprezá-las como até agora fizemos, erguendo o olhar para nuvens e monstros 

noturnos...‖. 
157

 Precisamos desaprender aquilo que aprendemos com os ―desprezadores 
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do tempo presente, das coisas vizinhas, da vida e de si mesmos‖ e livrar-nos de qualquer 

resquício de ―herança por esse veneno do desprezo pelo que é mais próximo.‖
158

  

Nietzsche dá expressão quase idílica e romântica a este ―amor pelo mais 

próximo‖ quando escreve, em O Andarilho e sua Sombra, uma frase que ajuda-nos a 

compreender a noção de ―fidelidade à terra‖ e a parábola das três transmutações (como 

o camelo se transforma em leão e este em criança) presentes no poema nietzschiano 

Zaratustra: ―Deve-se estar ainda tão próximo às flores, relvas e borboletas como as 

crianças, que não são muito mais altas que elas.‖
159

  

2.4 - O IDEAL ASCÉTICO E A RECUSA DO MUNDO 

Uma reflexão sobre o ideal ascético parece-nos imprescindível, no âmbito de 

nossa investigação, não somente pela importância que o próprio Nietzsche concedeu a 

ele no seio de sua obra, explorando o tema em minúcias e de maneira recorrente, mas 

pelo fato destes ideais ascéticos possuírem, em nossa cultura, uma espécie de 

hegemonia, como sustenta Giacoia: ―eles proveram até então a única perspectiva de 

sentido para uma existência finita e sofredora‖
160

, já que oferecem um consolo a seus 

adeptos na forma de uma justificação do sofrimento, de uma promessa de futura 

redenção, de uma esperança de recompensa celeste etc.  

O ascetismo, fenômeno intimamente vinculado com as crenças metafísicas na 

transcendência, equivale a um estilo-de-vida em que tortura-se o corpo, nega-se valor 

aos sentidos, recusa-se participação na realidade terrena e na comunidade política, em 

prol de um ―cultivo‖ de uma suposta dimensão espiritual, tida como privilegiada e 

destinada à imortalidade. Nietzsche, é claro, rejeitará radicalmente esta noção de uma 

alma imortal, capaz de sobreviver à morte do corpo e alçar-se às etéreas regiões da 

transcendência (seja paradisíaca ou infernal), e sua filosofia será marcada por uma 

verdadeira ―cruzada antiascética‖
161

, para usar uma expressão de Giacoia. 

Em uma de suas obras onde investiga o tema de modo mais abrangente e 

profundo, A Genealogia da Moral, Nietzsche frisa que o ideal ascético lhe parece uma 

tábua de valores ―monstruosa‖ e cuja gravidade é tão alarmante justamente pela 
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disseminação destes ideais e pelo número imenso de humanos que, através da História, 

tornaram-se seus adeptos: 

Uma tal monstruosa maneira de avaliação não se coloca como um 

caso de exceção e um curiosum na história do homem: ela é um dos 

fatos mais espalhados e duradouros que existe. Visto a partir de um 

astro distante, essa escrita em maiúsculo de nossa existência terrena 

talvez seduzisse à conclusão de que a terra seria o astro propriamente 

ascético, um rincão de criaturas insatisfeitas, pretensiosas e 

repugnantes, que de modo nenhum poderiam desvencilhar-se de um 

profundo tédio consigo mesmas, com a terra, com toda a vida, e que 

causariam a si mesmas tanto sofrimento quanto possível, por deleite 

em fazer sofrer – provavelmente seu único deleite.
162

 

O anti-platônico Nietzsche investigará de modo crítico o ideal ascético, 

considerado como algo que, longe de se restringir ao âmbito do platonismo e do 

cristianismo, encontra-se disseminado em várias seitas religiosas, das mais diversas 

épocas, no Oriente e no Ocidente; até mesmo um ateu como Schopenhauer pôde se 

tornar ―presa‖ deste ideal ao elogiar a ―negação da vontade de viver‖ como remédio 

para o sofrer.  

Uma longa tradição filosófica, de Platão a Heidegger, considera que 

não há alegria verdadeiramente acessível ao homem senão através de 

um ‗ultrapassamento‘ da simples alegria de viver e de um 

distanciamento em relação a qualquer objeto situado na existência, por 

mais regozijador que ele possa ser. Essa tese apóia-se no pensamento 

de que não há nenhum objeto existente que possa ser considerado 

‗objetivamente‘ desejável. A consequência disto parece ser que a 

alegria só poderia consistir numa experiência de ordem mística ou 

metafísica que, aliás, determinado teólogo ou filósofo descreveu muito 

bem, como Pascal ou Heidegger, ou ainda Platão, no Fédon, 

assimilando o grito do cisne agonizante a um canto de alegria e de 

libertação. Muito geralmente, tal alegria aparece como uma 

escapatória ao presente em prol de uma ‗presença‘ permanente, uma 

escapatória à existência fugidia em prol de um ser eterno. 
163

 

Bem antes de debruçar-se sobre o tema do ascetismo na Genealogia da Moral, 

Nietzsche já havia meditado sobre este fenômeno em obras anteriores como Aurora, na 

qual o ascetismo aparece como um dos ―seis métodos para combater a veemência de um 

impulso‖: 

Quem suporta e acha razoável enfraquecer e oprimir toda a sua 

organização física e psíquica, alcança naturalmente o objetivo de 

enfraquecer um determinado impulso veemente: como faz, por 

exemplo, quem priva de alimento sua sensualidade, e com isso 
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também faz definhar e arruína seu vigor e, não raro, seu entendimento, 

à maneira do asceta.
164

  

Como exemplo histórico de um comportamento de exacerbado ascetismo 

poderíamos citar São João da Cruz, um místico espanhol do séc. XVI que William 

James, em sua obra Variedades da Experiência Religiosa
165

, aponta como um caso 

paradigmático do ―espírito ascético sem diluição‖. Este é descrito por James como a 

―paixão do auto-desprezo devastando a pobre carne, a divina irracionalidade da devoção 

oferecendo em sacrifício tudo o que possui, doando-se por completo ao objeto de sua 

adoração‖
166

. Ouçamos a ―cartilha‖ receitada pelo santo:  

Se você sente prazer ao ver objetos que não erguem a sua mente para 

Deus, recuse a si mesmo este prazer e livre seus olhos deles. Aja 

similarmente, conforme for possível, em relação a todas as operações 

dos sentidos, buscando tornar-se livre de seu comando. O remédio 

radical está na mortificação das quatro grandes paixões, deleite, 

esperança, medo e sofrimento. Você deve privá-las de qualquer 

satisfação e deixa-las na escuridão e no vazio. Deixe que seu espírito 

se dirija sempre não ao que é mais fácil, mas ao que é mais difícil; não 

ao que tem o melhor sabor, mas para o que é o mais intragável; não 

para aquilo que mais agrada, mas para o que enoja; não a aspirar ao 

que é mais alto e mais precioso, mas pelo que é mais baixo e 

desprezível... Não querer nada... uma destituição completa, uma 

perfeita pobreza de espírito, uma absoluta renúncia a tudo neste 

mundo... Despreze a si mesmo, e deseje que os outros também o 

desprezem. Tenha uma opinião baixa sobre si mesmo, e ache bom que 

os outros concordem. Para saber tudo, aprenda a não saber nada. Para 

possuir tudo, resolva não possuir nada. Para ser todas as coisas, esteja 

disposto a não ser nada. 
167
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Já em Aurora aparecem opiniões contundentes de Nietzsche a respeito do 

fenômeno do ascetismo: o asceta seria uma espécie de solipsista que consome sua 

energia vital em um ritual auto-destrutivo; Nietzsche chega a compará-lo a alguém que 

―carboniza‖ a si mesmo com uma fogueira que ele mesmo acendeu: 

O triunfo do asceta sobre si mesmo, seu olhar que aí se volta para 

dentro, que vê o homem cindido em sofredor e espectador, e que 

desde então olha para o exterior somente para reunir lenha para a sua 

própria fogueira, esta última tragédia do impulso por distinção, na 

qual resta apenas uma só pessoa a carbonizar-se. 
168

  

 O que exploraremos mais a fundo, neste trecho, é este ―impulso por 

distinção‖ a que alude Nietzsche e que basta para evidenciar o caráter interessado do 

ascetismo, isto é, revelar a ânsia por poder que se esconde por trás de seus ritos, jejuns, 

macerações e flagelamentos. Nietzsche aplica sua perspicácia psicológica à figura do  

asceta e descobre alguém que acredita distinguir-se moralmente através de seus 

comportamentos auto-renunciantes. William James coletou muitos exemplos históricos 

deste tipo: percebeu, por exemplo, ao pesquisar a vida dos santos e místicos, o quanto a 

ideia de uma ―mortificação da carne‖ havia sido ―organizada e codificada pela Igreja 

Católica Romana‖, que deu-lhe um ―valor-de-mercado sob a forma de mérito‖
169

.  

Em outras palavras: o asceta pode julgar-se meritório ao praticar o sacrifício de 

si mesmo, extraindo daí a crença em sua superioridade moral em relação aos que ele 

classifica como leigos, profanos, hereges, libertinos, devassos. O ascetismo, é claro, 

pode assumir várias formas, algumas delas enumeradas por James: ele pode ser ―fruto 

do amor à pureza‖, acompanhado pela crença de que a realidade mundana é suja e 

corruptora; pode ser uma ―genuína perversão da sensibilidade corporal, em 

consequência da qual um estímulo normalmente doloroso é sentido como prazenteiro‖; 

ou ainda... 

mortificações e tormentos ascéticos podem ser devidos a sentimentos 

pessimistas em relação ao eu, combinados com crenças teológicas 

sobre a expiação. O devoto pode sentir que ele está comprando sua 

liberdade, ou escapando de piores sofrimentos no além, ao realizar 
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penitência agora... A Igreja Mãe [Mother Church] fixou um prestígio 

tradicional à disciplina ascética como fator de mérito. 
170

 

Aqueles canonizados como santos pela tradição do Cristianismo são quase 

sempre os fiéis servidores do ideal ascético, como nos mostra Nietzsche: ―Os homens 

mais poderosos sempre se curvaram respeitosamente diante do santo, ante o enigma da 

sujeição de si mesmo e da derradeira renúncia intencional‖
171

. Mas os santos que 

Nietzsche tem em mente quase sempre têm ―aparência frágil e mísera‖ e seguem uma 

ética que consagra o valor do sacrifício – do prazer, do corpo, do livre-pensamento. O 

santo é aquele que sacrifica o próprio ―prosperar fisiológico‖ de seu organismo vital, 

tornando-se, segundo Nietzsche, ―uma monstruosidade de negação e de antinatureza.‖
172

 

Na última dissertação da Genealogia, ―O Que Significam Ideais Ascéticos‖, Nietzsche 

se refere à adesão pelos santos do ideal ascético como um ―pretexto para a hibernação‖ 

e uma ―forma de demência‖. 
173

  

Para Nietzsche, há evidentemente uma conexão entre a crença em valores 

sobrenaturais e transcendentes (o que analisamos no capítulo precedente sob a 

denominação de ―idealismo metafísico‖) e as práticas ascéticas de mortificação da carne 

e recusa do mundo. É o que destacará, por sua vez, Jankélévitch quando escreve:  

As morais sobrenaturalistas, sejam elas intelectualistas, ascéticas ou 

rigoristas (como em Platão e Kant), baseiam-se numa recusa 

categórica do prazer, num dizer-não que é o gesto drástico de alguém 

que, dando um murro na mesa, põe fim às transações e tergiversações; 

é o gesto brutal da rejeição pura e simples. Eu respondo não a isso que 

teve a pretensão de me seduzir, a insolência de me tentar. O repúdio 

do prazer responde à alternativa do tudo-ou-nada. É um ultimato 

passional. E, para intimidar e fazer estremecer os que seriam tentados, 

apesar de tudo, pela má solução, os teólogos inventam as palavras 

mais abomináveis; falam de uma concupiscência da carne...  

A repressão instituída pela lei transforma o prazer ingênuo em 

tentação vergonhosa, a volúpia sem complexos em desejo mais ou 

menos perturbado. O homem moral experimenta aversão pelo que é 

naturalmente atrativo. Em consequência, o prazer é reprimido, 

interdito, condenado a uma existência subterrânea e ilegal; o desejo 

deverá viver em regime de clandestinidade com pobres prazeres de 

contrabando e satisfações imaginárias. (...) Como o prazer proibido 

não é absolutamente exterminado e não é, aliás, niilizável, o ascetismo 

exterminador, não contente de o sufocar, obstina-se contra o seu 

cadáver, acossa sua sombra em todos os lugares, persegue sua própria 
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lembrança... O ascetismo, em seu santo furor, gera um suplício 

infinito ao qual incansavelmente submete o corpo. 174
  

Este sobrenaturalismo de que fala Jankélévitch não é outro fenômeno senão 

aquela ―moral como anti-natureza‖ de fala Nietzsche, ou seja, uma moralidade que 

exige o repúdio ao natural em nome de um valor transcendente ou sobrenatural. Donde 

o naturalismo e o vitalismo que Nietzsche celebra, em contraposição ao moralismo anti-

natural dos partidários e profetas do ideal ascético: ―Todo naturalismo na moral, isto é, 

toda moral sã, é dominada pelo instinto de vida. (...) A moral antinatural, isto é, toda 

moral até hoje ensinada, venerada e pregada, dirige-se, pelo contrário, precisamente 

contra os instintos vitais.‖
175

 

A filosofia nietzschiana constitui um vasto compêndio de argumentos 

contrários ao ideal do ―santo‖ ascético auto-mortificante, acusado por Nietzsche de ser 

um homem de vitalidade indigente. Vitalidade: virtude nietzschiana. Para Nietzsche, 

possuir uma vontade forte e vivaz, longe de ser pecado ou vício, é uma virtude: eis 

porque Nietzsche não pode aceitar a prática ascética da auto-destruição voluntária da 

vontade. Tanto que, por mais que ele admirasse a excelência do intelecto de 

Schopenhauer, não podia concordar com este em sua defesa de uma mortificação da 

vontade-de-viver. Pois em Nietzsche encontramos alguém que celebra esta vontade-de-

viver, por maiores que sejam as dores que acarrete, e jamais alguém que recomende a 

supressão da vitalidade ou a recusa do mundo.  

Em A Genealogia da Moral, por exemplo, Nietzsche contesta a tese de que ―a 

saúde, o sucesso, a força, o orgulho e uma sensação de potência sejam em-si-mesmos 

vícios, pelos quais cada um de nós deve padecer amarga expiação.‖
176

 A própria noção 

de uma existência enquanto expiação é estranha ao pensamento de Nietzsche: não 

acreditando no vínculo necessário entre sofrimento e pecado, Nietzsche pôde sofrer sem 

culpabilizar a existência como um todo, afirmando, enfim, a possibilidade do amor fati. 

 Longe de ser um argumento contra a vida, o sofrimento, segundo Nietzsche, 

não é algo que impeça um ―sim!‖ dionisíaco, aprobatório e rejubilante - não somente à 

existência individual (aí incluso tudo o que ela comportou de dores e lamentos, mas 

também de ascensões e abismos, de labirintos e descobertas, de aventuras e 
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desencantos...), mas sobretudo um ―sim!‖ ao próprio espetáculo cósmico por inteiro, 

que em seus momentos mais iluminados Zaratustra celebra pedindo bis. Nas antípodas 

do ideal ascético, contrastando radicalmente com ele, Nietzsche tece louvores à 

possibilidade da vontade de solicitar ao cosmos um entusiástico da capo. Por 

transbordamento de gratidão e amor pela existência, o espírito dionisíaco que diz ―sim!‖ 

abraça o devir universal sem recusa nem seleção – um estado de espírito recorrente em 

alguns de suas páginas mais místicas.  Nietzsche, não se sentindo um pecador, descrente 

da própria ideia do pecado, vincula o ateísmo à inocência e julga que a morte de Deus 

pode acarretar a boa consequência de desculpabilizar o devir, a era da ―segunda 

inocência‖.
177

  

Antes de nos determos na afirmação nietzschiana de uma segunda inocência, 

ou seja, o retorno temporal de algo que pensávamos perdido mas que se mostra 

reencontrável, convêm examinar mais a fundo o que pensa Nietzsche sobre o pecado, 

ou melhor, a crença nele.  Aurora contêm alguns dos aforismos mais interessantes para 

o nosso propósito. Nesta obra, do período ―intermediário‖ da produção nietzschiana, no 

qual muitos leitores percebem fortes influências iluministas (não é à toa que Nietzsche 

dedica Humano, Demasiado Humano à Voltaire, no centenário da morte deste), a 

desmistificação encontra-se em pleno vapor:  

Vocês, homens prestativos e bem intencionados, ajudem na obra de 

erradicar do mundo o conceito de punição, que o infestou 

inteiramente! Não há erva mais daninha! (...) Essa infame arte 

interpretativa do conceito de punição acaba privando da inocência 

toda a pura casualidade do acontecer. A insensatez chegou ao ponto de 

fazer sentir a existência mesma como punição – é como se a educação 

do gênero humano tivesse sido orientada, até agora, pelas fantasias de 

carcereiros e carrascos!
178

 

Calderón de La Barca é um exemplo desta atitude que enxerga a própria 

existência como intrinsecamente viciosa e inculpa o homem pelo ―delito de ter 

nascido‖. Em Nietzsche estamos diante de um atitude bem diferente, que pode ser 

exemplificada pelas ideias de Aurora que citaremos na sequência e onde se mostra de 

modo explícito o esforço nietzschiano em criticar e recusar, por exemplo, a equiparação 

dos doentes aos criminosos e pecadores:  

Em estados grosseiros da cultura, e ainda hoje, entre alguns povos 

selvagens, o enfermo é tratado realmente como criminoso, como 
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perigo para a comunidade e hospedeiro de um ser demoníaco que nele 

se encarnou em consequência de uma culpa – ou seja, todo doente é 

um culpado! 
179

  

No mesmo aforismo, Nietzsche se manifesta contra ―nossas horríveis leis 

penais‖ e acusa o sistema jurídico de ser culpabilizador e vingativo: ―Como seria 

aliviado o sentimento geral da vida, se juntamente com a crença na culpa nos 

livrássemos do velho instinto de vingança...‖
180

 Contrastando gregos e cristãos, 

Nietzsche escreve:  

Entre os homens da Antiguidade que se tornaram famosos por sua 

virtude, havia, ao que parece, um número extraordinário daqueles que 

atuavam diante de si mesmos: em especial os gregos. Cada um 

achava-se em competição com a virtude de outro ou de todos os 

outros: como não teria utilizado todas as artes para pôr à mostra sua 

virtude, sobretudo ante si próprio, por exercício que fosse! De que 

adiantava uma virtude que não se podia mostrar ou que não sabia 

mostrar-se? – O cristianismo deu fim a esses comediantes da virtude: 

para isso inventou a repulsiva exibição e alardeio do pecado, trouxe ao 

mundo a pecaminosidade fingida (até hoje considerada ―de bom-tom‖ 

entre os bons cristãos). 
181

  

Nietzsche enxergava bem que havia no fenômeno do ascetismo, da auto-

mortificação, da voluntária expiação dolorosa de supostos pecados, um ―consolo‖: ―o 

homem vê, em todo infortúnio e mal-estar, um castigo, ou seja, a expiação da culpa e o 

meio de livrar-se do maligno encantamento de uma injustiça real ou imaginada.‖
182

 Ao 

tentar compreender os mecanismos psicológicos da culpa cristã, esta sensação de pesar 

que sente aquele que suspeita ter pecado, ou que tem certeza de ser uma pessoa viciosa, 

não se esquece de sublinhar: quando enxerga-se o castigo como expiação, dá-se a ela 

um sentido que reveste o sofrimento com seus consoladores adornos.  

O mais duro de suportar para um ser humano, dirá Nietzsche, não é o sofrer em 

si mesmo, mas a falta de sentido do sofrer. O ascetismo oferece uma resposta a isto: o 

sofrer seria um ―ritual de purificação‖, uma etapa preparatória ou estágio preliminar que 

precede uma beatitude porvir. A esperança de tornar o espírito meritório de uma 

beatitude paradisíaca ainda por conquistar, ou a noção de uma deidade julgadora que 

decide sobre recompensas e punições, levam alguns humanos a preferirem o pior, a 

buscarem a mortificação da carne, a supressão voluntária das relações com o mundo 
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exterior e com os outros homens, assim como a repressão ou mesmo tentativa de 

extinção das energias e impulsos que cada um carrega em seu corpo.  

Em suma: o que explica a ampla disseminação dos ideais ascéticos é que eles 

fornecem um sentido para o sofrimento. O sujeito, incapaz de suportar um sofrimento 

absurdo, prefere acreditar que, se está sofrendo, é como punição por pecados que 

cometeu. Seu sofrimento é consolado pela ideia de que, através do sofrer, ocorre a 

expiação e compra-se o perdão. O ascetismo fundamenta-se na ideia de que ―a vida 

vale como uma ponte para outra existência‖
183

, idealizada pelo sofredor que, entrevado 

em sua dor e seu ressentimento, consola-se com a quimera de dias melhores que 

certamente virão como dom do justo Pai dos Céus. Diante disso, Nietzsche parece se 

colocar na posição de um terapeuta que diagnostica uma patologia cultural, um 

filósofo-psicólogo expondo um dos males psico-somáticos presentes na Europa de seu 

tempo e que descreve como uma ―loucura da vontade‖: 

Há uma espécie de loucura da vontade nessa crueldade psíquica, que é 

simplesmente sem igual: a vontade do homem de sentir-se culpado e 

desprezível, até ser impossível a expiação, sua vontade de crer-se 

castigado, sem que o castigo possa jamais equivaler à culpa, sua 

vontade de infectar e envenenar todo o fundo das coisas com o 

problema do castigo e da culpa, para de uma vez por todas cortar para 

si a saída desse labirinto de ideias fixas, sua vontade de erigir um ideal 

– o do ‗santo Deus‘ – em vista de ter a certeza tangível de sua total 

indignidade.
184
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CAPÍTULO III - A VIDA DEPOIS DE DEUS 

 

3.1 – NUNCA ANTES HOUVE TANTO MAR ABERTO 

Muitos biógrafos relatam que Nietzsche, desde muito cedo em sua vida, 

dedicou-se a uma reflexão genealógica e a uma abordagem crítica da religião. O pai do 

filósofo foi um pastor luterano que faleceu subitamente, vitimado por uma doença 

cerebral, quando o futuro filósofo tinha 5 anos de idade, um evento traumático que 

possivelmente contribuiu para que, desde tenra idade, o pequeno Fritz (como era 

conhecido em família) refletisse profundamente, em meio ao luto e à angústia, sobre a 

suposta onipotência e justiça da divindade que lhe convidavam a adorar. Ainda na 

juventude, como relata Rüdiger Safranski,  

num tratado sobre A infância dos povos, o rapaz [Nietzsche] de 17 

anos se aprofunda na genealogia das religiões universais. Escreve que 

elas se deviam a ‗homens melancólicos que, levados pelas asas de sua 

imaginação descontrolada, se faziam passar por enviados dos deuses 

mais importantes.‘. Em 1865, Nietzsche escreve com franqueza para a 

irmã e lhe dá um relatório sobre o que pensa sobre a religião e a fé: 

escreve que ‗é mais cômodo acreditar no que nos consola. Mais difícil 

é perseguir a verdade. Pois o verdadeiro não precisa limitar-se ao belo 

e ao bom. O amigo da verdade não deve pretender paz, calma e 

felicidade, pois a verdade pode ser muito feia e repulsiva, e por isso os 

caminhos das pessoas se separam diante da questão: queres paz da 

alma e felicidade, então crê; queres ser apóstolo da verdade, então 

investiga‘. 
185

 

As investigações de Nietzsche, que revelam a ousadia de um pensador que 

procura desvendar o real, por mais amargo que seja, preferindo uma verdade trágica a 

doçuras imaginárias e consolos fantásticos, conduziram-no à célebre e emblemática 

conclusão: ―Deus está morto‖. Vale frisar que esta expressão - ―a morte de Deus‖ - não 

deve ser interpretada literalmente, como se tivesse ocorrido de fato o óbito de uma 

divindade, mas de modo alegórico. Com esta expressão Nietzsche se refere mais a um 

fenômeno sócio-cultural de que foi contemporâneo, no século XIX, isto é, a decadência 

da fé na divindade única e transcendente postulada pela tradição monoteísta. Segundo o 

filósofo, a fé no Deus único, exterior à Natureza, que criou o homem à sua imagem e 

semelhança, inventor de uma câmara de torturas chamada Inferno e de um Paraíso de 

recompensas deleitosa, esta divindade postulada pelo monoteísmo caía em progressivo 
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descrédito, em especial entre os classes cultas da Europa do século XIX – que viu 

nascer, lembremos, ―o último grande movimento científico, o darwinismo‖
186

: ―O 

declínio da crença no Deus cristão, a vitória do ateísmo científico, é um evento de toda a 

Europa, no qual as raças todas devem ter seu quinhão de mérito e honra.‖ 
187

 

A ―morte de Deus‖ é portanto uma alegoria de algo que se passava naquele 

momento histórico, em especial nos meios sociais em que circulava o filósofo,  já que 

na Europa culta do século XIX o ―clima‖ intelectual era profundamente marcado pelo 

ideal do conhecimento histórico e científico, radicalmente anti-teológico e anti-

metafísico. O próprio Nietzsche desponta no cenário acadêmico no âmbito da filologia, 

disciplina que exige rigorosa retidão e sobriedade, fidelidade aos documentados e 

monumentos legados pelo passado, em um esforço de probidade científica e empírica 

extrema na lenta decifração dos resquícios culturais de civilizações desaparecidas. 

 O século XIX é também o século de Darwin, cuja obra A Evolução das Espécies 

produziu estrondosos efeitos, inclusive o de erodir ainda mais o mito religioso de que o 

homem tinha uma proveniência divina e havia sido forjado à imagem e semelhança de 

Deus; reinserido no devir natural, reconectado com os outros animais na grande cadeia 

evolutiva que atravessa os milênios, passando a perceber-se como parente dos primatas 

e como um fruto do grande jardim terrestre, necessariamente parte de um ecossistema, o 

europeu culto e bem-informado da época de Nietzsche sente cada vez mais dificuldade 

em dar crédito aos dogmas dos sacerdotes das grandes religiões monoteístas 

institucionalizadas. Por isso a ―morte de Deus‖ é muito mais uma descrição de um 

fenômeno cultural, decerto que limitado no espaço e no tempo, qual seja: a 

disseminação da descrença religiosa, em especial em meio às pessoas educadas nos 

rigores do pensamento científico.  

A filosofia, como a concebe Nietzsche, também integra este cenário de 

progressiva queda em descrédito dos dogmas religiosos, que o século anterior já havia 

tanto batalhado para corroer, em especial através dos pensadores iluministas (dentre os 

quais destacam-se, por seu furor anti-eclesiástico, Diderot, Voltaire e Holbach). Como 

exemplo de um pensamento que expressa o zeitgeist anti-religioso que já se desenvolvia 

no século XVIII, citaremos uma das obras mais importantes da filosofia materialista no 
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Iluminismo, ―O Sistema da Natureza‖ (1770) de Holbach – autor cujas ideias Nietzsche 

decerto conheceu, ao menos de segunda mão, pela vasta importância que lhe concede a 

obra de F. A. Lange, A História do Materialismo, que Nietzsche estudou 

minuciosamente. 

A superstição tem prazer em tornar o homem covarde, crédulo, 

pusilânime. Ela adotou o princípio de afligi-los sem descanso; 

assumiu o dever de redobrar para ele os horrores da morte. Seus 

ministros, para disporem dele mais seguramente neste mundo, 

inventaram as regiões do porvir, reservando-se o direito de lá fazer 

recompensar os escravos que tiverem sido submissos às suas leis 

arbitrárias e de fazer serem punidos pela divindade aqueles que 

tiverem sido rebeldes às suas vontades. Longe de consolar os mortais, 

a religião em mil regiões esforçou-se para tornar a sua morte mais 

amarga, para tornar mais pesado o seu jugo, para tornar o seu cortejo 

acompanhado de uma multidão de fantasmas hediondos… Ela chegou 

ao cúmulo de persuadi-los de que a sua vida atual não é mais do que 

uma passagem para chegar a uma vida mais importante. O dogma 

insensato de uma vida futura os impede de ocupar-se com a sua 

verdadeira felicidade, de pensar em aperfeiçoar as suas instituições, 

suas leis, sua moral e suas ciências. Vãs quimeras absorveram toda a 

sua atenção. Eles consentem em gemer sob a tirania religiosa e 

política, em atolar-se no erro, em definhar no infortúnio, na esperança 

de serem algum dia mais felizes, na firme confiança de que as suas 

calamidades e a sua estúpida paciência os conduzirão a uma felicidade 

sem fim. Eles se acreditam submetidos a uma divindade cruel que 

gostaria de fazer que eles comprassem o bem-estar futuro ao preço de 

tudo aquilo que eles têm de mais caro aqui embaixo. É assim que o 

dogma da vida futura foi um dos erros mais fatais pelos quais o gênero 

humano foi infectado. Esse dogma mergulha as nações no 

entorpecimento, na apatia, na indiferença sobre o seu bem-estar, ou 

então as precipita em um entusiasmo furioso, que as leva muitas vezes 

a dilacerarem a si próprias para merecer o céu.
188

 

O fenômeno histórico da ―morte de Deus‖, ou seja, esta progressiva decadência 

da fé religiosa, pelo menos nos meios sociais educadas no sentido de valorizarem a 

probidade intelectual e a retidão do pensamento, ocorre como resultado de um longo 

processo, que atravessa os séculos, e que culmina neste acontecimento epocal em que 

aprofunda-se a suspeita de que ―Deus é nossa mais longa mentira.‖
189

 A ―morte de 

Deus‖, como acontecimento cultural europeu, tem como pressuposto e antecedente o 

desenvolvimento histórico anterior  do espírito científico, assim definido por Oswaldo 

GIacoia: 

Conhecimento científico, ou verdadeiro, situa-se no extremo oposto da 

simples crença, ou da mera convicção subjetiva, não importa quão 
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forte e vívida esta possa ser. A verdade científica independe da 

motivação e de condicionamentos particulares, ela se evidencia e 

impõe por demonstração racional ou atestação empírica. A rigorosa e 

metódica disciplina na investigação e descoberta – grau zero para o 

desenvolvimento do espírito científico – tem início, portanto, pela 

eliminação da crença...
190

 

Apesar de criticar uma série de pensadores alemães de tendências idealistas por 

terem ―retardado longamente e perigosamente essa vitória do ateísmo‖ – por exemplo 

Hegel, que fez uma ―grandiosa tentativa de nos convencer da divindade da existência‖ – 

Nietzsche percebe na própria Alemanha de que foi contemporâneo uma maré montante 

de ateísmo explícito. Esta ascensão do ateísmo engloba, como Karl Löwith mostra em 

seu estudo De Hegel a Nietzsche, nomes como Ludwig Feuerbach, Max Stirner, Bruno 

Bauer e Karl Marx, dentre outros. Frisando a importância de seu mestre de juventude  

Schopenhauer, Nietzsche frisa que 

Schopenhauer foi, como filósofo, o primeiro ateísta confesso e 

inabalável que nós, alemães, tivemos: esse era o pano de fundo da sua 

hostilidade a Hegel. (...) O ateísmo incondicional e honesto é o 

pressuposto de sua colocação dos problemas, como vitória obtida 

afinal e com grande custo pela consciência europeia, como o ato mais 

pródigo em consequências de uma educação para a verdade que dura 

dois mil anos, que finalmente se proíbe a mentira de crer em Deus... 

Encarar a natureza como se ela fosse prova da bondade e proteção de 

um Deus; interpretar a história para glória de uma razão divina, como 

perene testemunho de uma ordenação moral do mundo e de intenções 

morais últimas; explicar as próprias vivências como durante muito 

tempo fizeram os homens devotos, como se tudo fosse previdência, 

aviso, concebido e disposto para a salvação da alma: isso agora 

acabou, isso tem a consciência contra si, todas as consciências 

refinadas o veem como indecoroso, desonesto, como mentira, 

fraqueza, covardia – devemos a este rigor o fato de sermos bons 

europeus e herdeiros da mais longa e corajosa autossuperação da 

Europa. 
191

  

Giacoia nos lembra ainda que, apesar das muitas divergências que surgiram 

entre Nietzsche e seu antigo mestre, ―o pessimismo filosófico de Schopenhauer‖ foi 

―tão decisivo para os destinos da filosofia do próprio Nietzsche‖ devido ao  

estatuto próprio que marca sua inserção no movimento da 

autodissolução do Cristianismo. Schopenhauer extrapola, segundo 
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Nietzsche, os limites do protestantismo alemão, para se inserir numa 

trajetória do espírito que engaja toda Europa e que conduz à vitória 

completa do ateísmo incondicionado, de que Nietzsche se julga 

herdeiro e executor. O pensamento de Schopenhauer preludia, pois, 

uma espécie de ateísmo ainda mais vigoroso e intransigente que, com 

a crença em Deus, renuncia também a toda possibilidade de sustentar 

a crença numa forma qualquer de justificação ou ‗ordenação‘ ética do 

mundo. 
192

  

Apesar de reconhecer o mérito de Schopenhauer como um dos mais 

importantes pensadores ateístas, Nietzsche critica as conclusões que o autor de O 

Mundo Como Vontade e Representação retirou deste ocaso da fé e as respostas que deu 

à questão do valor da existência: Schopenhauer teria caído presa do niilismo, isto é, de 

um ―olhar de horror a um mundo desdivinizado‖, acabando por fazer-se apologista de 

uma ética de inspiração oriental que, seguindo na trilha do budismo, pregava a renúncia 

ascética à vontade de viver como único meio de escapar ao império da dor acarretada 

pelo desejo. Como veremos, Nietzsche concebe outras possibilidades e potencialidades 

para a existência humana após a ―morte de Deus‖ e esforça-se para que a 

―desdivinização‖ do mundo não gere como consequências o desânimo niilista, mas sirva 

como convite à navegação por novos mares. 

 Sem temor de ser considerado um herege ou um anticristo, Nietzsche põe sob 

suspeita todos os ídolos consagrados pela tradição religiosa e questiona o modo-de-vida 

daqueles que foram venerados e canonizados, os beatos que as religiões ascéticas nos 

convidam a admirar como se fossem os modelos supremos da melhor vida que podem 

viver os homens. O filósofo da ―morte de Deus‖, que julgava que a idéia de Deus-Pai 

―estava inteiramente refutada, assim também o juiz e o recompensador‖
193

,  não nutria 

grande admiração pelos santos - pelo contrário, parecia-lhe que haviam modos mais 

positivos de se viver, como sugerem as numerosas conclamações que nos faz Nietzsche 

em prol de uma vida ―afirmativa‖, cheia de júbilo e coragem, transbordante de 

vitalidade, ao invés de reduzida à letargia, à apatia da vontade e à busca voluntária pelo 

sofrimento.  

―Desde o começo a fé cristã é sacrifício: sacrifício de toda liberdade, toda 

confiança do espírito em si mesmo.‖
194

 Nietzsche pega como exemplo ―a fé de Pascal‖, 
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que ―de modo apavorante se assemelha a um contínuo suicídio da razão‖
195

.  

Prenunciando a perspectiva sobre a religião que marcará O Futuro de Uma Ilusão de 

Freud, Nietzsche descreve-a como uma ―neurose‖ que ―onde quer que tenha aparecido 

na Terra, encontra-se ligada a três prescrições dietéticas perigosas: solidão, jejum e 

abstinência sexual.‖
196

  

Como vimos no capítulo precedente, o santo, adepto do ideal ascético, é aquele 

que vive em idolatria do sacrifício e que age de acordo ao reprimir sua sensualidade, ao 

flagelar-se e jejuar, ao isolar-se da comunidade ao aderir aos claustros etc. Com estes 

rituais masoquistas imagina estar comprando um tíquete de entrada no Céu ao purgar-se 

de seus pecados. O santo, via de regra, acredita numa felicidade post mortem, numa 

Bem-Aventurança que só começará no túmulo; dá à Morte o nome de Reino e acredita 

que morrer liberta a alma da gaiola do corpo; sacrifica sua vida real tentando ganhar 

outra vida, que ele fantasia que lhe será dada como recompensa por seus inúmeros 

tormentos, a maior parte deles auto-infligidos. De modo que, em seu psiquismo, os 

prazeres conectam-se à culpa e à má-consciência; quaisquer alegrias terrestres, deleites 

sensoriais ou desejos sexuais são disparadores de uma contra-reação que inunda a 

consciência com o veneno da culpabilidade. ―A volúpia mais repentina e extravagante‖, 

aponta Nietzsche em sua análise psicológica da figura do beato-asceta, faz com que 

disparem reações como a ―convulsão de penitência‖ e a ―negação do mundo‖
197

. 

Segundo Nietzsche, o ideal ascético, tão propalado pelas moralidades ligadas 

às religiões monoteístas, e em especial à tradição judaico-cristã, consistiu em 

―transformar Eros e Afrodite em duendes infernais‖. As divindades do amor carnal 

foram proscritas e condenadas: ―o cristianismo deu a Eros veneno para beber – ele não 

morreu, é verdade, mas degenerou em vício...‖
198

 

Pode-se objetar também aos santos e beatos que todos os sacrifícios que fazem 

decorrem de um desejo egoísta de alcançar a ―salvação da alma‖ ou de escapar às 

punições terríveis destinadas aos pecadores no Inferno: ―Parece-me que Dante se 
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enganou grosseiramente quando, com apavorante ingenuidade, colocou sobre a porta do 

seu inferno a inscrição ‗também a mim criou o eterno amor‘‖
199

. A idéia, tantas vezes 

apontada como absurda por autores ateístas e agnósticos, de um Inferno como espaço de 

tortura eterna de pecadores, é interpretado por Nietzsche como um mito nascido da 

constelação afetiva do ressentimento – como exploramos em capítulo precedente. O  

sofredor que sente-se impotente para revolucionar sua situação, animado pelo sonho de 

uma vingança que se restringe ao âmbito do imaginário, fabrica um mito em que vai 

impresso o sonho de uma póstuma desforra. Como nos lembra Scarlett Marton, 

O homem do ressentimento transmuta sua fraqueza em virtude e 

atribui-se o mérito da renúncia, da paciência, da resignação. De fato, é 

a sua impossibilidade de agir neste mundo que o leva a forjar a 

existência de outro, onde terá posição de destaque, ocupará lugar 

privilegiado, será figura eminente. E assim traveste sua impotência em 

bondade, a baixeza temerosa em humildade, a submissão aos que 

odeia em obediência, a covardia em paciência, (...) a própria miséria 

em aprendizagem para a beatitude, o desejo de represália em triunfo 

da justiça divina sobre os ímpios. Inventa o reino de Deus e, graças a 

esse estratagema, procura transformar em força a própria fraqueza. 

Nessa direção, desde o seu aparecimento, a religião cristã 

desempenhou papel de extrema relevância e, para manter o seu 

domínio, revestiu diferentes formas ao longo dos séculos...
200

  

Aquilo que Nietzsche chama na Genealogia da Moral de ―má-consciência‖, 

esta ―planta hedionda que não existiria se um enorme quantum de liberdade não tivesse 

sido eliminado do mundo‖, é consequência desta repressão da vontade que opera sobre 

si mesmo o homem do ideal ascético. Porém, para Nietzsche, os ―instintos animais‖ são 

―insuprimíveis‖
201

. Esta auto-mutilação vital que o anacoreta realiza sobre seu corpo, na 

intenção de purificar uma suposta alma imortal que o habitaria, seria um sintoma de 

decadência, uma espécie de suicídio a conta-gotas.  

O santo-asceta, ―encarcerado no íntimo, capaz de desafogar-se somente em si 

mesmo‖
202

, que crê cometer um pecado sempre que lhe ocorre um desejo tido como 

―voluptuoso‖ ou ―sensual‖, alheio às alegrias do amor e da amizade, despolitizado e 

desconectado da vida cívica, incapaz de se engajar na cidade dos homens por estar 

muito ocupado em ascender à Cidade de Deus, acabaria por satisfazer-se com a fantasia 

de uma vitória futura, de um Paraíso ainda porvir, onde as posições estariam invertidas: 
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ele, o santo-beato, sofredor em vida, passaria a eternidade na bem-aventurança, 

enquanto aqueles que, em vida, não resistiram às tentações de Eros e Afrodite, de 

Dioniso e Baco, hão de queimar em torturas infindas. 

No aforismo de A Gaia Ciência onde Nietzsche reflete sobre o tema da 

―necessidade de crença‖, chega às seguintes conclusões:  

A fé é tanto mais requerida, a necessidade de fé tanto mais urgente 

quanto mais faltar vontade: de fato, a vontade como afeto de comando 

é o sinal distintivo da soberania e da força. Isso significa que, quanto 

menos alguém sabe comandar, mais violentamente aspira a alguém 

que ordene, que comande com severidade, a um deus, um príncipe, 

um Estado, um médico, um confessor, um dogma, uma consciência de 

partido. 
203

 

O cristianismo e o budismo, duas das maiores religiões mundiais, a despeito de 

suas diferenças, seriam, segundo o diagnóstico genealógico nietzschiano, resultados ou 

frutos de eras 

em que a vontade tinha adoecido, dando lugar à aspiração exaltada até 

à loucura, à necessidade desesperada de algum ‗Tu Deves!‘. Ambas 

ensinavam o fanatismo nas épocas de exaustão da vontade. De fato, o 

fanatismo é a única ‗força de vontade‘ a que podem ser levados 

mesmo os fracos e os indecisos, como uma espécie de hipnotização de 

todo o sistema sensitivo e intelectual em benefício da hipertrofia de 

um só sentimento, de um só ponto de vista que desde então domina - o 

cristão chama isso sua fé.  
204

 

A fé aparece a Nietzsche, pois, como estreiteza dogmática, como algo que 

―hipertrofia‖ um único ponto de vista. A apatia da vontade não é o grau-zero da 

vontade, que talvez um mortal só atinja com a morte, mas uma vontade tão tíbia que não 

tem forças para se auto-determinar e prefere o caminho mais fácil da obediência. Este 

querer-obedecer, tanto no domínio religioso quanto no político, foi tema de numerosos 

debates e controvérsias através da história da filosofia
205

. É, por exemplo, um dos temas 

de reflexão que Spinoza mais se propõe a aclarar em seu Tratado Teológico Político
206

.  
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Falando com desprezo daqueles que agem como ―ovelhas de rebanho‖, sempre 

obedecendo às ordens do pastor, Nietzsche concebe em A Gaia Ciência um espírito 

liberto das mistificações e que seria dotado de  

uma alegria e uma força de soberania individual, uma liberdade do 

querer, em que o espírito recusaria toda fé, todo desejo de certeza, 

tendo prática em manter-se sobre as cordas leves de todas as 

possibilidades e até mesmo em dançar à beira do abismo. Esse espírito 

seria o espírito livre por excelência. 207
 

Em sua impiedosa análise do ideal ascético, agindo como genealogista, médico 

e psicólogo, Nietzsche diagnostica que foi esta ―a mais terrível doença que jamais 

devastou o homem‖, antes de exclamar: ―Já por muito tempo a terra foi um hospício!‖ 

208
. O ateísmo de Nietzsche, a antipatia que sente pelo ideal ascético e pelo exemplo dos 

santos, leva-o a formular uma tábua de valores alternativa, um ―estilo-de-vida‖ que 

julga mais sadio, aquele que os espíritos livres fariam bem em adotar, libertando-se do 

jugo destas doutrinas tirânicas que querem convencer o homem de seu pecado e 

ameaça-lo com severas punições em caso de desobediência – ou mesmo por ousarem, 

movidos por irrefreável curiosidade, morder o fruto proibido do Conhecimento. ―O 

ateísmo e uma espécie de segunda inocência são inseparáveis‖
209

.  

Zaratustra, arauto dos espíritos livres, compara os santos com camelos e 

conclamará seus discípulos a rugirem contra os fardos ascéticos como leões. Diante dos 

pesos que a tradição do ideal ascético deseja colocar sobre nossos ombros, para que os 

carreguemos resignados, como bestas-de-carga servis, é preciso responder com o 

sagrado não do leão. Mas só ser leão – enfurecida negação – não basta. Depois, abre-se 

outra possibilidade: como crianças que em sua inocência brincam, criam e dançam, 

como se não acreditassem no pecado, a existência pode ganhar outra leveza e uma nova 

fecundidade. A revolta e depois a criação. A crítica e depois a renovação. Após as 

âncoras que mantinham-nos presos ao porto do sofrimento auto-imposto, chega o tempo 

da audaz navegação em ―mar aberto‖.  
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As consequências mais próximas [da morte de Deus], suas 

consequências para nós, não são, ao inverso do que talvez se poderia 

esperar, nada tristes e ensombrecedoras, mas antes são como uma 

nova espécie, difícil de descrever, de luz, felicidade, facilidade, 

serenidade, encorajamento, aurora... De fato, nós filósofos e 'espíritos 

livres' sentimo-nos, à notícia de que 'o velho Deus está morto', como 

que iluminados pelos raios de uma nova aurora; nosso coração 

transborda de gratidão, assombro, pressentimento, expectativa – eis 

que enfim o horizonte nos aparece livre outra vez, posto mesmo que 

não esteja claro, enfim podemos lançar outra vez a o largo nossos 

navios, navegar a todo perigo, toda ousadia do conhecedor é outra vez 

permitida, o mar, o nosso mar, está outra vez aberto, talvez nunca 

dantes houve tanto 'mar aberto'...
210

  
 

A filosofia de Nietzsche, pois, concebe o ateísmo como uma libertação que 

permitirá ao conhecimento e à moralidade se aventurarem com ousadia por novos 

mares, em um grande espetáculo de mais de cem atos ainda por se desenrolar. Ao pôr 

em questão o valor dos valores que foram santificados pelas religiões e pelos 

dogmatismos metafísicos, Nietzsche acaba denunciando que ―a autodestruição foi 

convertida em signo de valor absoluto‖
211

. Ou seja, foi considerado ―santo‖ ou julgado 

moralmente ―bom‖ aquele que destrói em si mesmo os instintos, os prazeres corporais, 

o deleite com o sensível, em prol da salvação da alma ou da conquista de uma vida 

futura que se imagina para o além-túmulo. Nietzsche é explícito em afirmar que isso 

não é de seu gosto, que ―a música da consciência e a dança do nosso espírito não podem 

afinar com as litanias puritanas, as prédicas morais e o filistinismo.
212

‖ Donde o protesto 

que Nietzsche ergue contra o ascetismo como ideal de vida: Nietzsche ―não vê mais 

nada de venerável nos tipos mais venerados, e inclusive naqueles que foram 

proclamados santos; vê neles a espécie mais fatal de aborto, fatal porque 

fascinavam...‖
213

 

 

A noção de ‗Deus‘ foi inventada como antítese da vida – nela se 

resume, numa unidade aterradora, tudo o que é nocivo, venenoso, 

caluniador, todo ódio da vida. A noção de ‗além‘, de ‗mundo 

verdadeiro‘ só foi inventada para depreciar o único mundo que há – a 

fim de não mais conservar para nossa realidade terrestre nenhum  

objetivo, nenhuma razão, nenhuma tarefa! A noção de ‗alma‘, de 

‗espírito‘, e, no fim das contas, mesmo de ‗alma imortal‘, foi 

inventada para desprezar o corpo, para torná-lo doente – ‗sagrado‘ -, 

para conferir a todas as coisas que merecem seriedade na vida – as 

questões dos doentes, a limpeza, o clima – a mais aterradora 
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indiferença! Em vez de saúde, ‗a salvação da alma‘ – isto é, uma 

loucura circular que vai das convulsões da penitência à histeria da 

redenção! 
214

 

De modo que Löwith considera Nietzsche como um momento de culminação na 

história do ateísmo filosófico, num século que foi pródigo em pensadores críticos do 

teísmo (como Feuerbach, Stirner e Karl Marx):  

A história do moderno ateísmo do homem e seu mundo termina e 

completa-se com Nietzsche porque seu ‗ateísmo‘ não tem mais 

nenhuma contraparte no teísmo ou no deísmo, como era o caso dos 

ateístas filosóficos do Iluminismo. (...) No lugar que, por dois 

milênios, foi ocupado por Deus enquanto ser supremo e sumum 

bonum, surge em Nietzsche o onincludente ‗anel‘ do mundo amoral: o 

eterno retorno do nascer e perecer, a que pertence também o homem, 

como um anel no grande anel do mundo natural. Com essa 

desdivinização e mundanização do homem, completa-se a história do 

ateísmo filosófico... 
215

 

Após o descrédito lançado sobre as noções de Deus, alma imortal, pecado, 

redenção, Paraíso, Inferno etc., Nietzsche se esforçará em refletir sobre o que nos 

propomos a chamar de a vida depois de Deus. Como já delineamos em nosso percurso 

até aqui, esta vida privilegia a imanência ao invés da transcendência, o real ao invés do 

ideal, o devir ao invés do ser, a eternidade cósmica cíclica ao invés da Criação ex nihilo 

que conduziria a um Juízo Final. Culminando na idéia de uma sabedoria trágica e 

dionisíaca, de que Zaratustra é o arauto, a filosofia nietzschiana, demolidora de 

dogmatismos e crítica de fanatismos, deságua no amor fati. A vida depois de Deus, diz 

Zaratustra, longe de ter sido privada de seu sentido, pode agora ser investida com 

sentidos e tarefas novas, em um novo heroísmo, desta vez em plena ―fidelidade à Terra‖ 

(exploraremos o tema em mais detalhe em um capítulo posterior). 
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3.2 - O PENSAMENTO COMO ESCOLA DE SUSPEITA 

É preciso coragem para praticar a desconfiança, descartar os pré-

juízos, evitar as convicções. É preciso destemor para desfazer-se de 

hábitos, abandonar comodidades, renunciar à segurança. É preciso 

ousadia para abrir mão de antigas concepções, desistir de mundos 

hipotéticos, libertar-se de esperanças vãs. Nada mais estranho a 

Nietzsche que o projeto de enclausurar o pensamento, encerrá-lo nos 

limites estreitos de uma dogmática. Nada mais distante dele que o 

propósito de colocar a reflexão a serviço da verdade, asfixiá-la sob o 

peso do incontestável... – SCARLETT MARTON 
216

  

―Está surgindo uma nova espécie de filósofos‖
217

, anuncia Nietzsche, que os 

batizou como ―espíritos livres‖ e pintou o retrato de suas virtudes. Estes espíritos livres 

―com certeza não serão dogmáticos. Ofenderia seu orgulho, e também seu gosto, se a 

sua verdade fosse tida como verdade para todos: o que sempre foi, até hoje, desejo e 

sentido oculto de todas as aspirações dogmáticas.‖
218

 Nietzsche, que se enxerga como 

arauto e precursor destes espíritos livres, muito livres, destaca de maneira reiterada que 

estes triunfam sobre a tirania do ideal ascético e do dogmatismo metafísico.  

A obra de Nietzsche pretende ser, portanto, não apenas um ―desmascaramento‖ 

ou uma crítica unicamente aniquiladora, mas também construir e sugerir um ―ideal 

contrário: o ideal do homem mais exuberante, mais vivo e mais afirmador do 

mundo‖
219

. Neste capítulo, procuraremos delinear as características deste ―contra-ideal‖ 

nietzschiano, explorando-o em várias frentes: em primeiro lugar, a caracterização dos 

―espíritos livres‖; em segundo, uma análise de Zaratustra, que encarna muitas das 

virtudes que Nietzsche vinculava à liberdade do espírito; e, em terceiro lugar, uma 

reflexão sobre a ―visão dionisíaca de mundo‖ e a sabedoria trágica a ela vinculada. 

A ―filosofia do futuro‖, para a qual Além do Bem e do Mal pretende ser um 

prelúdio, certamente terá transcendido o dogmatismo que Nietzsche já diagnostica, em 

sua época, ―de braços cruzados, triste e sem ânimo.‖
220

 Levando o dogmatismo ao 

banco dos réus e encarnando o advogado de defesa da causa dos espíritos livres, 

Nietzsche aponta os danos causados pelo longo sono dogmático-metafísico, já exposto 

nos capítulos precedentes: ―o pior, o mais persistente e perigoso dos erros até hoje foi 
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um erro de dogmático: a invenção platônica do puro espírito e do bem em si. Mas agora 

está superado, agora a Europa respira novamente após o pesadelo...‖
221

  

Nietzsche se filia àqueles ―cuja tarefa é precisamente a vigília, os herdeiros de 

toda a força engendrada no combate a esse erro.‖
222

 Apesar de não se referir quase 

nunca aos termos ―laicidade‖ e ―secularização‖, Nietzsche filia-se a esta demanda social 

ainda tão atual ao colocar seu pensamento em ação para criticar, desconstruir e re-

avaliar a ―pressão cristã-eclesiástica de milênios‖. O cristianismo, que numa célebre 

fórmula Nietzsche define como ―platonismo para o povo‖, vai para o banco dos réus 

junto com a filosofia dogmática. Nietzsche suspeita de afinidades eletivas entre os dois 

réus: talvez estejam mancomunados, há milênios, em aliança? 

Como reconhecer um dogmático? Pelo ―típico preconceito pelo qual podem ser 

reconhecidos os metafísicos de todos os tempos‖: este preconceito consiste na ―crença 

fundamental dos metafísicos nas oposições de valores‖
223

. Por ―oposição‖, entenda-se a 

crença em duas ―dimensões‖ separadas uma da outra, um Além radicalmente segregado 

de um Aquém, um Bem que habita numa morada transcendente distantíssima das 

moradas do Mal. O espírito livre, ao contrário do dogmático que batiza de ―verdades‖ 

suas conclusões maniqueístas rasteiras (―perspectivas de rã‖, como provoca Nietzsche), 

é aquele que aceita o risco de colocar questões, espalhar suspeitas, remeter a outras 

perspectivas de se enxergar os problemas. ―Quem se mostra disposto a ocupar-se de tais 

perigosos talvezes? Para isto será preciso esperar o advento de uma nova espécie de 

filósofos... filósofos do perigoso ―talvez‖ a todo custo.‖
224

  

Para Nietzsche o espírito que se torna livre tem que, em primeiro 

lugar, fazer a dolorosa experiência do ódio impiedoso a todo ‗tu 

deves‘ e aos veneráveis valores que iluminam o firmamento dos ‗bons 

e justos‘. Também ele tem que errar sem rumo, impelido pelo 

ressentimento, para o deserto da solidão, resgatando a liberdade de 

espírito ao preço da mais sangrenta autovivissecção, assistindo e 

apressando o crepúsculo de todos os ídolos em cujos altares outrora 

imolara... Esta passagem necessária pela doença da negatividade 

constitui, no entanto, apenas uma etapa na libertação do espírito.
225
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Nietzsche define sua própria filosofia como uma ―escola de suspeita‖ e diz que 

o filósofo tem o ―dever da desconfiança‖
226

: nada é mais prejudicial ao espírito livre do 

que a credulidade, o comodismo, a subserviência. Uma das missões que se coloca é a de 

questionar todo tipo de dogmatismo e colocar em questão os sistemas filosóficos que 

tem a pretensão de comunicarem verdades absolutas e eternas. Nietzsche nos convida a 

perscrutar os impulsos e afetos que estão por detrás dos raciocínios e das crenças, 

subterrâneos em relação à consciência, mas que não deixam de ser determinantes do 

pensamento e das avaliações morais. O elogio que faz ao ceticismo e a desaprovação 

que lança sobre o fanatismo andam de mãos dadas nas seguintes reflexões d‘O 

Anticristo: 

Não nos enganemos: grandes intelectos são céticos. Zaratustra é um 

cético. A força e a liberdade que surgem do vigor e da plenitude 

intelectual se manifestam através do ceticismo. Homens de convicção 

estática não são levados em consideração quando se pretende 

determinar o que é fundamental em matéria de valor e desvalor. 

Homens de convicção são prisioneiros. Não veem longe o bastante, 

não veem abaixo de si: para um homem poder falar de valor e 

desvalor é necessário que veja quinhentas convicções abaixo de si — 

atrás de si… Uma mente que aspira a algo grande, e que também 

deseja os meios para isso, é necessariamente cética. A liberdade de 

qualquer tipo de convicção constitui parte da força, da capacidade de 

possuir um ponto de vista independente… A limitação patológica de 

sua ótica faz do homem convicto um fanático — Savonarola, Lutero, 

Rousseau, Robespierre, Saint-Simon — o tipo desses encontra-se em 

oposição ao espírito forte, emancipado. Mas as grandiosas atitudes 

desses intelectos doentes, desses epiléticos das ideias, exercem 

influência sobre as grandes massas — os fanáticos são pitorescos, e a 

humanidade prefere observar poses a ouvir razões…
227

  

 O filósofo russo Léon Chestov (1866-1938), que reflete sobre o pensamento de 

Nietzsche comparando-o e contrastando-o com as obras de dois dos maiores escritores 

russos da história da literatura (Tolstói e Dostoiévski), soube frisar com muita 

pertinência o elemento anti-dogmático que marca o empreendimento filosófico 

nietzschiano. Destaca-se no retrato que Chestov pinta de Nietzsche a atitude deste como 

inimigo das certezas fixas, algo expresso muito bem em frases como esta: "Uma 

serpente que não troca de pele morre. O mesmo acontece com um espírito que se 

impede de mudar de opinião."  É o que Chestov profere no seguinte trecho de seu A 

Filosofia da Tragédia: Dostoiévski e Nietzsche: 
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É realmente indispensável para o homem possuir desde sua primeira 

infância certas convicções imutáveis, preparadas de antemão e que 

devem valer por toda a sua existência? Na minha opinião, isso não 

tem nada de indispensável. O homem vive e a vida lhe ensina um 

bocado de coisas. Aquele que atinge sua velhice sem nada ter 

aprendido de novo não conquistará nosso respeito, mas muito mais 

nosso assombro por sua insensibilidade. (...) As convicções recebidas 

de outrem, já prontas, têm menos valor do que aquelas que 

elaboramos nós mesmos sob a ação de nossa própria experiência e dos 

desafios enfrentados. 
228

 

A crença que alguém possui de ter descoberto a Verdade absoluta, de possui-la 

de uma vez por todas, eis o que poderíamos chamar de dogmatismo ou de 

credulidade. Aquilo que os dogmáticos sacrificam no altar da certeza é nada menos que 

a ânsia visceral de onde emerge a filosofia: o espanto, a dúvida, a curiosidade nascida 

da ignorância e do mistério. Em outras palavras: se a filosofia nasce do espanto, e se 

este acirra a curiosidade humana, isto significa que devemos aspirar a uma Verdade que 

nos retire desta condição de estarrecidos buscadores de respostas para os enigmas da 

existência? Há alguma Verdade passível de ser conquistada e guardada imutável em um 

cofre (ou em um livro), ou ela é simplesmente algo a ser procurado e re-questionado 

interminavelmente? Pobres daqueles que, por terem concluído que já a conhecem, 

cessaram de busca-la! Não será o filósofo um perpétuo espantado, sempre sedento por 

alimento para suas miríades de dúvidas e desassossegos? Não será o pensador autêntico, 

este do qual Nietzsche exigia a virtude da desconfiança, um curioso insaciável, que não 

se cansa de questionar suas próprias respostas e multiplicar suas próprias perguntas? 

Começamos assim a delinear o retrato do espírito livre: aquele que, para cada resposta 

que encontra, formula dez novas perguntas. 

Estabelecer-se na crença de que a verdade já está descoberta e é possuída, 

cessando assim de questionar as respostas dadas, desistindo de inquirir se as perguntas 

não estavam mal colocadas ou eram absurdas, procurar o descanso do pensamento na 

cômoda cama das convicções imutáveis: eis o que assassina o livre-pensamento e faz do 

filósofo um dogmático papagaio de certezas imutáveis. Segundo o retrato que Lou-

Andreas Salomé pinta de Nietzsche, no belo livro que publica em 1894 sobre seu 

metamórfico e desassossegado amigo, ela destaca o quanto o filósofo tinha uma 

personalidade radicalmente anti-dogmática: 
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A mudança de opinião, a obrigação de se transformar, encontram-se 

tão profundamente ancorados no coração da filosofia nietzschiana e 

são eminentemente característicos de seus métodos de investigação. 

(…) Sua estranha necessidade de metamorfose, no domínio do 

conhecimento filosófico, provinha do desejo insaciável de renovar 

sem cessar suas emoções intelectuais. É por isso que a clareza perfeita 

não era, a seus olhos, senão um sintoma de saciedade e extenuação. 

(…) Para Nietzsche, uma solução encontrada não era jamais um fim, 

mas ao contrário o sinal de uma mudança de perspectiva que o 

obrigava a contemplar o problema sob um ângulo novo, a fim de lhe 

encontrar uma nova solução. (…) Nietzsche não admitia que um 

problema, qualquer que ele fosse, comportasse uma solução 

definitiva.
229 

A relação de Nietzsche com a verdade, portanto, é também marcada pela 

suspeita: ele é precavido em relação a qualquer convicção que pretenda alçar-se ao 

status glorioso de verdade; toda solução encontrada é atravessada pelo crivo da dúvida, 

analisada sob outras perspectivas, compreendida não como um ponto de repouso mas 

como uma stepping stone que conduz a renovadas reflexões. Nietzsche não é um 

pensador que procura se desembaraçar de suas dúvidas e encontrar um solo estável onde 

possa instalar-se com suas certezas; muito menos deseja falar do alto de uma cátedra ou 

um púlpito, sobre o qual proclamar às massas um sistema de respostas prontas e 

indubitáveis. Este não é o caminho dos espíritos livres que Nietzsche descreve como 

intrépidos experimentadores, inimigos da fixidez, avessos a dogmas, suspeitosos de 

todos os sistemas, metamórficos e oni-questionantes. 

Um exemplo de pensador que, muito influenciado por Nietzsche, procura levar a 

extremos a libertação em relação a toda certeza e todo dogma, é o filósofo e poeta 

romeno Emil Cioran (1911-1995), que em seu Breviário de Decomposição revela seu 

―sonho‖: 

Queria semear a Dúvida até nas entranhas do globo, impregnar com 

ela toda a matéria, fazê-la reinar onde o espírito jamais penetrou e, 

antes de alcançar a medula dos seres vivos, sacudir a quietude das 

pedras, introduzir nelas a insegurança e os defeitos do coração. 
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Arquiteto, teria construído um templo à Ruína; predicador, revelado a 

farsa da oração; rei, hasteado a bandeira da rebelião. Eu teria 

estimulado em toda parte a infidelidade a si mesmo, impedindo 

multidões de corromperem-se no podredouro das certezas. 
230 

Estacionar em uma convicção estática, encastelar-se contras as marés da 

mudança, desejar a solidez de uma reputação imutável, tudo isso é típico do espírito 

cativo, segundo Nietzsche:  

Onde quer que a sociedade continue a ser dominada pelo instinto de 

rebanho, é ainda muito conveniente, para cada indivíduo, fazer com 

que seu caráter e sua ocupação sejam tidos por imutáveis – mesmo 

que no fundo não o sejam. (...) A sociedade presta o máximo de 

honras a essa fidelidade a si mesmo, essa invariabilidade das opiniões, 

aspirações e até defeitos. (...) Uma tal avaliação difama toda mudança, 

toda reaprendizagem e transformação de si. (...) Para o conhecimento 

ele é a mais nociva espécie de julgamento geral: pois aí é condenada e 

difamada precisamente a disposição que tem o homem do 

conhecimento para, de maneira intrépida, declarar-se a qualquer 

momento contra a sua opinião prévia e ser desconfiado em relação a 

tudo o que em nós quer se tornar sólido.
231

 

Nesta sociedade criticada por Nietzsche, o homem que se faz estátua é tido 

como honrado, enquanto o mutante serpentino, que muda constantemente de pele, é 

julgado com desconfiança ou hostilidade: ―a petrificação das opiniões tem o monopólio 

das honras – sob o império de tais valores temos que viver ainda hoje!‖
232

 O próprio 

Nietzsche declara-se explicitamente contra os hábitos duradouros: ―no mais fundo de 

minha alma sinto-me grato a toda a minha doença e desgraça e a tudo imperfeito em 

mim, pois tais coisas me deixam muitas portas para escapar aos hábitos duradouros.‖
233

  

Não se trata de elogio a uma vida caótica e completamente desregrada, mas sim 

de um louvor à capacidade heroica de questionar ídolos e venerações conducentes à 

estagnação e de afirmar a capacidade humana de auto-superação, que é também 

essencial no conceito de além-do-homem: ―ser capaz de contradizer, ter boa consciência 

ao hostilizar o habitual, o tradicional e consagrado... é o que há de verdadeiramente 

grande, novo e surpreendente em nossa cultura, o maior dos passos do espírito 

liberto.‖
234
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O processo do conhecimento não consiste, segundo Nietzsche, em uma busca 

pelo repouso em respostas ou soluções últimas e imutáveis, mas sim em ―um mundo de 

perigos e vitórias, na qual também os sentimentos heroicos têm seus locais de dança e 

de jogos.‖
235

 Os filósofos vindouros que Nietzsche evoca, e cuja vinda ele prepara, não 

são servidores do ideal ascético que mortificam a própria vontade em prol do 

conhecimento: longe de exigir a extirpação das paixões, o conhecimento é 

compreendido como a aventura dos ―sequiosos de razão‖, dos ―pensantes-que-

sentem‖
236

.  

Nietzsche, portanto, não estabelece uma hierarquia que consagre a 

superioridade do intelecto sobre a sensibilidade, que pregue a primazia da razão sobre a 

intuição: este filósofo pode ser compreendido como alguém que procura sua reunião e 

não sua cisão, sendo ao mesmo tempo um filósofo e um artista, um pensador e um 

criador, alguém que poderíamos denominar m ―senti-pensante‖ (para usar uma 

expressão cunhada por Eduardo Galeano). Os pregadores da moral, que muitas vezes 

sustentaram que era preciso assassinar as paixões e obedecer o dever em completo 

desinteresse passional, ―o que não mentiram a respeito da desgraça dos homens 

passionais!‖ 
237

 O preconceito que prega ser o pensamento uma atividade desagradável, 

pesada e grave é criticado por Nietzsche, que louva o riso e a alegria dos senti-pensantes 

que partem intrépitos, por mares turbulentos, em busca da gaia ciência.  

Nietzsche pretende, através de suas críticas aos eruditos e especialistas de seu 

tempo, ―refrear o exagero com que ultimamente a renúncia e a despersonalização do 

espírito é celebrada‖
238

 . Defenderá uma filosofia que seja ―paixão do conhecimento‖ ao 

mesmo tempo que rigorosa e asseada ―disciplina crítica‖: ―Os filósofos do futuro sem 

dúvida serão experimentadores. Críticos de corpo e alma, eles amam servir-se do 

experimento num sentido novo, talvez mais amplo, talvez mais perigoso? (...) Esses 

filósofos do futuro exigirão de si mesmos disciplina crítica e todo hábito que leve a 

rigor e asseio nas coisas do espírito.‖
239

  

Vale destacar também que a filosofia com que Nietzsche se entusiasma, a 

filosofia que ele conclama que os espíritos livres do porvir assumam como sua tarefa 
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construir, é soberana em relação à ciência. A filosofia do futuro não deve se rebaixar a 

ser serviçal da ciência, o que Nietzsche chama de ―uma imprópria e funesta inversão 

hierárquica‖: ―A ciência, tendo-se afastado vitoriosamente da teologia, da qual por 

muito tempo fora ‗serva‘, pretende agora, com toda a altivez e incompreensão, ditar leis 

à filosofia‖ – e esta, lamenta-se Nietzsche, tornou-se tão modesta e abstêmia que se 

reduziu à ―teoria do conhecimento‖ 
240

. Nietzsche estabelece ainda uma distinção entre 

―verdadeiros filósofos‖ e ―trabalhadores filosóficos‖, insistindo que não se deve 

confundi-los: 

Talvez seja indispensável, na formação de um verdadeiro filósofo, ter 

passado pelos estágios em que permanecem, em que têm de 

permanecer os seus servidores, os trabalhadores filosóficos; talvez ele 

próprio [o verdadeiro filósofo] tenha que ter sido crítico, cético, 

dogmático e historiador, e além disso poeta, colecionador, viajante, 

decifrador de enigmas, moralista, vidente, ‗livre-pensador‘ e 

praticamente tudo, para cruzar todo o âmbito dos valores e 

sentimentos de valor humanos e poder observá-lo com muitos olhos e 

consciências, desde a altura até a distância, da profundeza à altura, de 

um canto qualquer à amplidão. 
241

  

Trata-se, pois, do elogio nietzschiano de uma filosofia audaz e intrépida, feita 

de riscos e experimentações: ―o verdadeiro filósofo – não é assim para nós, meus 

amigos? – sente o fardo e a obrigação das mil tentativas e tentações da vida – ele arrisca 

a si próprio constantemente...‖
242

 O heroísmo daqueles que ―resistem à comodidade‖
243

 

e ousam navegar por caminhos incômodos é louvado por Nietzsche, que sugere que 

cada um perscrute-se com este auto-questionamento: ―Olha para seu hábitos: são eles o 

resultado de inúmeras pequenas covardias e preguiças ou de sua valentia e razão 

criadora?‖
244

 

Nietzsche julga mentiroso o dogma que afirma que a felicidade surge apenas 

com a destruição da paixão e o silenciar da vontade; logo, não enxerga com bons olhos 

a ética que recomenda a resignação e o aniquilamento das emoções, como pregada, por 

exemplo, por certas vertentes cristãs, quietistas ou estóicas. ―Paralisia da vontade: onde 

não se encontra hoje esse aleijão!‖
245

 É por isso que um certo tipo de ceticismo também 

merece ser colocado sob suspeita, ainda que tanto tenha auxiliado a Europa a ―despertar 
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de seu sono dogmático‖: Nietzsche suspeita do cético que se torna um ―abstencionista‖ 

preguiçoso, que diante de todo problema ou enigma responde que é impossível saber, 

renunciando a todo esforço de cognição com o argumento de que tudo é incognoscível; 

―lhe agrada festejar sua virtude com uma nobre abstinência, ao dizer como Montaigne, 

por exemplo, ‗que sei eu?‘, ou como Sócrates: ‗eu sei que nada sei‘.‖
246

 

Os espíritos livres do futuro devem, pois, estar alertas para não se abandonarem 

com indolência a um ceticismo caracterizado por ―uma vontade alquebrada que já não 

comanda‖
247

. Longe de sustentarem que a verdade é impossível de ser conhecida, estes 

filósofos-do-futuro serão extremamente curiosos e investigadores, mas ―não lidarão com 

a verdade para que ela lhes ‗agrade‘, os ‗eleve‘ ou ‗entusiasme‘ – pelo contrário, será 

mínima a sua crença de que justamente a verdade comporte esses prazeres para o 

sentimento.‖
248

 

Mas o essencial ainda não foi dito: para Nietzsche, a ―tarefa‖ do autêntico 

filósofo ―exige que ele crie valores‖:  

os autênticos filósofos são comandantes e legisladores; eles dizem 

‗assim deve ser!‘, eles determinam o ‗para onde?‘ e ‗para quê?‘ do ser 

humano, e nisso têm a seu dispor o trabalho prévio de todos os 

trabalhadores filosóficos, de todos os subjugadores do passado – 

estendem a mão criadora para o futuro, e tudo que é e foi torna-se para 

eles um meio, um instrumento, um martelo. Seu ‗conhecer‘ é criar, 

seu criar é legislar, sua vontade de verdade é vontade de poder. 
249

 

O espírito livre do porvir, assumindo esta tarefa do filósofo autêntico, não irá 

agir como um repressor dos afetos e das paixões que quisesse buscar uma 

―objetividade‖ maior através da supressão de qualquer conteúdo emocional, nem 

tampouco alguém que sofre com a ―paralisia da vontade‖. É alguém de vontade forte, 

produtiva, criadora, que quer atuar sobre o mundo com eficácia ao invés de viver 

recluso em seu gabinete de trabalho junto às traças e aos livros mofados. São 

―extraordinários promovedores do homem‖, o que muitas vezes não se pode fazer sem 

entrar ―em contradição com o seu hoje: seu inimigo sempre foi o ideal de hoje‖:  

Sua dura, indesejada, inescapável tarefa é ser a má consciência do seu 

tempo. Colocando a faca no peito das virtudes do tempo, para 

vivisseccioná-lo, delataram o seu próprio segredo: saber de uma nova 
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grandeza do homem, de um caminho não trilhado para o seu 

engrandecimento. 
250

 

A ―afirmação‖ suprema, a ―prova dos nove‖ de que o espírito realmente 

superou a negação e anti-natureza, consiste em desejar que tudo o que existiu e é 

retorne, ―tal como existiu e é, por toda a eternidade, gritando incessantemente da capo 

[do início], não apenas para si mesmo, mas para a peça e o espetáculo inteiro.‖
251

 Só o 

espírito livre, liberto do ressentimento, é capaz de amor fati, o ato de ―pedir bis‖ para a 

existência inteira - não só a própria, mas a do cosmos por inteiro. 

Torna-se claro que a incredulidade é, para Nietzsche, não um pecado ou um 

vício, como julgam muitos crédulos, mas uma virtude indispensável para o espírito 

livre, que deve viver na permanente desconfiança em relação a todos os dogmas que se 

pretendem indubitáveis e todas as convicções que se pretendem imutáveis. É o que 

Heidegger frisa no seguinte trecho, presente no primeiro volume de sua obra dedicada à 

Nietzsche, onde destaca com propriedade que o ―não acreditar em nada‖ do espírito 

livre nada tem a ver com desânimo, apatia ou niilismo, sendo, ao contrário, condição 

sine qua non para que o homem se faça criador: 

 

‗Eu não acredito em mais nada!‘ – esse é o modo correto de pensar de 

um homem criador. O que significa dizer: ―Eu não acredito em mais 

nada?‖ Normalmente, essa asserção se mostra como o mais claro 

testemunho do ‗ceticismo absoluto‘ e do ‗niilismo‘, da dúvida e do 

desespero em relação a todo conhecimento e ordem, e, por 

conseguinte, também como o sinal da fuga diante de toda decisão e de 

toda tomada de posição, como expressão daquela ausência de atitude 

para a qual nada mais vale a pena. Aqui, porém, não-acreditar 

significa não se ater sem mais a algo previamente dado e aí se 

aquietar, fechando os olhos para o próprio comodismo sob a aparência 

dessa suposta decisão. 

 

Segundo a concepção nietzschiana, o que é, afinal, o verdadeiro? O 

verdadeiro é o que é fixado no fluir e na mudança constante do que 

vem-a-ser (do que devém), aquilo a que os homens precisam e mesmo 

querem se agarrar firmemente. O verdadeiro é o elemento firme a 

partir do qual os homens traçam os limites contra a atuação de todo 

questionamento e de toda inquietação e perturbação ulterior. Assim, o 

homem traz constância para o interior de sua própria vida… uma 

proteção contra toda inquietação e uma garantia de sua tranquilidade. 

 

Em Nietzsche, a expressão ‗eu não acredito em mais nada‘ diz o 

contrário da dúvida e da paralisia ante a decisão e a ação. Ela 

significa: eu não quero colocar a ―vida‖ em repouso em vista de uma 

possibilidade e de uma configuração. Eu quero muito mais permitir e 
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garantir à vida o seu direito maximamente intrínseco ao devir, na 

medida em que pré-figuro e projeto para ela possibilidades novas e 

mais elevadas, e, assim, a conduzo criativamente para além de si 

mesma. Portanto, o criador é necessariamente um descrente no sentido 

citado da crença como um colocar em repouso. O criador é, ao mesmo 

tempo, um destruidor no que concerne ao que se enrijeceu e se 

cristalizou. No entanto, ele só desempenha tal papel porque comunica 

primeiramente e antes de tudo à vida uma nova possibilidade como a 

sua lei mais elevada. É o que nos afirma Nietzsche: ‗Todo criar é um 

comunicar. O cognoscente, o criador e o amante são um.‘ 
252

 

 

3.3 - A REDENÇÃO DA IMANÊNCIA E O MERGULHO NO COSMOS 

Se o ideal cristão de Deus representou no Ocidente a suprema 

intensificação do sentimento de culpa, a auto-superação da moral não 

poderia ter para Nietzsche outro sentido que o de renascer da 

inocência. OSWALDO GIACOIA, Labirintos da Alma  

 A mitologia do cristianismo, em especial a noção de Pecado Original e de 

Queda, disseminou como uma epidemia a culpa entre os homens, como se estes já 

nascessem como portadores de uma maldição que remete a Adão e Eva. A busca por 

uma redenção ou uma salvação, a aguda consciência de ser um pecador que precisa 

redimir seus vícios, a vida repleta de rituais martirizantes de expiação que supostamente 

agradam a uma divindade que julga e depois promove ao Paraíso ou condena à danação 

eterna, tudo isso mergulhou o homem sob a Cristandade no oceano de fel da 

culpabilidade. Incapaz de se reconciliar com o mundo e consigo mesmo, atormentado 

pelo peso da culpa e pelo desejo de uma recompensa celeste que permanece no 

horizonte do imaginário, o crente que se martiriza enquanto espera pelo Paraíso é 

alguém numa posição de dilacerada incapacidade de celebração da existência. Como 

sintetiza Vattimo, ―a fé na transcendência impede uma plena reconciliação com o 

mundo como ele é.‖
253

 

O cristianismo prega que a realidade terrestre seja considerada impura, 

corruptora, um vale de lágrimas a ser negado e transcendido; que os deleites sensoriais 

sejam caluniados como se não passassem de pecaminosas poluições que impedem a 

ascese de uma suposta alma imaterial, que deve merecer todos os privilégios, enquanto 

o corpo não é digno de nada além do que repressão, jejum e escorraçamento. A crítica 

de Nietzsche incide radicalmente contra estas doutrinas pregadas pelos 

envergonhadores da humanidade, que nos querem de olhos baixos e humilhados, 
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retraídos de vergonha e envenenados por culpas inculcadas: em uma espécie de 

entrevista consigo mesmo que encerra o Livro V de A Gaia Ciência, ele escreve: ―A 

quem você chama de ruim? Àquele que quer sempre envergonhar. Qual a coisa mais 

humana para você? Poupar alguém da vergonha. Qual o emblema da liberdade 

alcançada? Não mais envergonhar-se de si mesmo.‖
254

 

 Como já mencionamos no capítulo sobre o ideal ascético e o idealismo 

metafísico, a crítica de Nietzsche a estes se baseia numa acusação de que espalharam 

pelo mundo um grau de culpa exagerado e equívoco – em outras palavras, que a crença 

na culpa foi disseminada com auxílio mítico e triunfaram ideologias culpabilizadoras 

que impedem o pleno florescimento humano ao inocular-nos paralisantes auto-

depreciações. Para Nietzsche, o ateísmo é inseparável de uma segunda inocência – na 

linguagem de Zaratustra: é essencial para a conquista da capacidade de transmutarmos o  

camelo em leão e depois em criança... – e é visto como a via para a redenção da 

imanência.  

 Inserir Nietzsche na árvore genealógica da rebeldia foi uma das originalidades 

de Albert Camus, que soube apontar o que havia de iconoclasta e devastador no 

pensamento nietzschiano, sem com isso aderir a uma representação simplista de 

Nietzsche como um anárquico destruidor de valores que só quisesse acabar com toda 

Lei. Camus soube enxergar que a crítica nietzschiana da moral não equivalia a instaurar 

qualquer ―vale-tudo‖ onde toda barbárie fosse liberada, nem equivalia a uma apologia 

do niilismo ou do ―Se Deus não existe, tudo é permitido‖ de Ivan Karamazov. Em 

Nietzsche, o crepúsculo dos ídolos, a morte de Deus, o descrédito lançado sobre 

quaisquer morais de matriz ascética, lança-nos à necessidade da aceitação de novos 

deveres e responsabilidades, mas desta vez voltados para a imanência (para a realidade 

terrena) e não para uma suposta transcendência (um Reino celeste). 

Qual é a corrupção profunda que o cristianismo acrescenta à 

mensagem de seu senhor? A ideia de julgamento, estranha aos 

ensinamentos do Cristo, e as noções correlativas de castigo e de 

recompensa. A partir desse instante, a natureza torna-se história, e 

história significativa: nasce a ideia da totalidade humana. Da boa-nova 

ao juízo final, a humanidade não tem outra tarefa senão conformar-se 

com os fins expressamente morais de um relato escrito por 

antecipação. (…) O cristianismo acredita lutar contra o niilismo, 

porque ele dá um rumo ao mundo, enquanto ele mesmo é niilista na 

medida em que ao impor um sentido imaginário à vida impede que se 
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descubra o seu verdadeiro sentido. (...) O espírito livre destruirá tais 

valores [judaico-cristãos] ao denunciar as ilusões sobre as quais 

repousam, a barganha que implicam e o crime que cometem ao 

impedir que a inteligência lúcida realize a sua missão: transformar o 

niilismo passivo em niilismo ativo. (…) Por ser um espírito livre, 

Nietzsche sabia que a liberdade do espírito não é um conforto, mas 

uma grandeza que se quer e obtém, uma vez ou outra, com uma luta 

extenuante. (…) Compreendeu que o espírito só encontrava sua 

verdadeira emancipação na aceitação de novos deveres. (…) O 

essencial de sua descoberta consiste em dizer que, se a lei eterna não é 

a liberdade, a ausência de lei o é ainda menos. (…) O próprio caos 

também é uma servidão. (…) Sem lei, não há liberdade. Se o destino 

não for orientado por um valor superior, se o acaso é rei, eis a marcha 

para as trevas, a terrível liberdade dos cegos.
255

 

Jaspers lembra-nos em muitas ocasiões que Nietzsche ficava extremamente 

incomodado quando outros o tomavam por alguém que estivesse fazendo apologia de 

qualquer terra-sem-lei onde todas as baixezas fossem permitidas: a liberdade, para 

Nietzsche, não estava na obediência às convenções morais costumeiras ou em servir 

obedientemente a uma deidade transcendente, mas sim na auto-criação humana, como 

destaca Jaspers: ―É esta liberdade verdadeira que sua crítica da moral deseja tornar 

novamente possóvel. A liberdade da produção de si-mesmo não é nada mais que a 

atividade criadora.‖ 
256

  

O homem, para Nietzsche, é aquele que reúne o criador e a criatura. E, como já 

frisamos, só tem direito a destruir aquele que é um criador. Nietzsche, que foi um 

entusiasta da atividade criativa, que amou os músicos e os poetas, que se derrete em 

louvores a artistas (como Bizet e Heine, Stendhal e Hölderlin, Dostoiévski e Chopin...), 

deseja contribuir com o desabrochar de uma humanidade menos passiva e menos 

papagaia, mais criadora e mais criativa. Que não repita apenas as fórmulas sagradas que 

lhe mandaram decorar, que não fique presa à estaca do passado e aos dogmas aí 

petrificados, mas que se engaje existencialmente em prol do porvir, com coragem para 

trilhar novas vias e lançar navios por outros mares. Só é livre aquele que age sobre si 

mesmo e se esforça por criar aquilo que o supera. A morte de Deus, portanto, não é o 

fim do mundo: ela abre espaço para que a liberdade humana invente novos caminhos. 

Neste rumo vai também a leitura camusiana: 
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 A morte de Deus não dá nada por terminado e só pode ser vivida com 

a condição de preparar uma ressurreição. ‗Quando não se encontra a 

grandeza em Deus‘, diz Nietzsche, ‗ela não é encontrada em lugar 

algum; é preciso negá-la ou criá-la.‘ Negá-la era a tarefa do mundo 

que o cercava e que ele via correr para o suicídio. Criá-la foi a tarefa 

sobre-humana pela qual se dispôs a morrer. 
257

 

Tarefas nietzschianas: criar a grandeza ao invés de negá-la; criar valores 

terrestres ao invés de imaginá-los sempre transcendentes. Através do niilismo e 

metafísica, recusa-se sentido e valor ao real; Nietzsche, ao contrário, exortando-nos a ir 

além do niilismo e da metafísica através de um mergulho na imanência em devir, no 

seio da qual nos engajamos na aventura heróica de tentar criar algo que supere o que há. 

Nietzsche grita-nos que a terra é a única verdade, a qual é preciso ser 

fiel, na qual é preciso viver e buscar a sua salvação. Mas ensina-nos, 

ao mesmo tempo, que é impossível viver em uma terra sem lei. (…) A 

partir do momento em que se reconhece que o mundo não persegue 

nenhum fim, Nietzsche propõe-se a admitir a inocência do mundo, a 

afirmar que ele não aceita julgamentos, já que não se pode julgá-lo 

quanto a nenhuma intenção, substituindo, consequentemente, todos os 

juízos de valor por um único sim, uma adesão total e exaltada a este 

mundo. Dessa forma, do desespero absoluto brotará a alegria infinit 

Há, na verdade, um Deus, que é o mundo. Para participar de sua 

divindade, basta dizer sim. ‗Não rezar mais, mas dar a bênção‘, e a 

terra se cobrirá de homens-deuses. Da mesma forma que Empédocles, 

que se atirava no Etna para ir buscar a verdade onde ela está, nas 

entranhas da terra, Nietzsche propunha ao homem mergulhar no 

cosmos…
258

 

Resta frisar que este ―cosmos‖ onde somos convidados a ―mergulhar‖ não pode 

ser compreendido como fixo, imutável, imóvel, mas como repleto de mobilidade, 

polvilhado de antagonismos, onde diversas vontades-de-poder se entrechocam, num 

jogo de forças sem começo nem fim, que eternamente se desenrola sem que possamos 

conceber um estado final de repouso para ele.  

Como exploraremos em mais detalhe em um próximo capítulo, em que 

tentaremos empreender uma análise de Assim Falou Zaratustra, a ―fidelidade à Terra‖ 

que Zaratustra pede que seus discípulos honrem deve ser compreendida como fidelidade 

a algo de movediço, de metamorfoseante: não devemos nos esquecer que o planeta 

sobre cuja superfície nascem, vivem e morrem os humanos é uma rocha em órbita ao 

redor de uma estrela, em perene movimento, que não cessa de devir. O que o mundo 
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pede de nós é dinamismo, e não estaticidade: só sendo fluidos é que nos ―afinamos‖ 

com ele. Que o estado presente do mundo não vai permanecer não é apenas uma 

possibilidade, mas uma certeza: é somente em um cosmos sempre-movente que se 

concebe a possibilidade do Eterno Retorno, esta concepção cósmica onde não há espaço 

para parada, estacionamento do tempo, fim do movimento.  

O cosmos nietzschiano, no qual, segundo Camus, ele nos propunha ―mergulhar‖, 

é portanto bem mais heraclitiano que platônico. Não é à toa que o mergulho é muito 

mais o verbo da água do que do ar: trata-se de mergulhar da cabeça aos pés no rio de 

Heráclito, ao invés de lançarmos a mente, com suas asas imaginárias, alçar vôo para 

aquela dimensão que Nietzsche chamava, a partir de um termo que ele aprendeu com 

Aristófanes, de ―Cucolândia das Nuvens‖. Este mergulho no rio fluido da existência só 

se torna possível após uma vitória sobre a ideia de transcendência. No interior deste rio 

a fluir, inseridos nele e participando dele, vontades humanas, mergulhadas nesta 

imanência movente, podem usar sua energia na criação de algo que supere o que há. 

Apesar da noção de evolução não ser nada comum em Nietzsche, o leitor de Zaratustra 

não consegue evitar a sensação forte de que algo do tipo está em questão nesta obra que 

procura sugerir vias inéditas para o dever-ser da humana mutação.  

Não mais um Paraíso transcendente, uma divindade sobrenatural ou um Sumo 

Bem platônica em uma morada celeste servem como telos da caminhada humana – 

agora é a imagem do homem enquanto potencialmente superável e perfectível que nos 

chama adiante. Aquilo que dará sentido para a Terra, após a morte de Deus, só pode ser 

a auto-superação da humanidade, o esforço humano de ir em direção à nossa própria 

superação. Longe de ser descarregado de todos os fardos, o homem prossegue tendo, 

portanto, um dever imperioso, mas não é mais obedecer a Deus (ou seus padres), nem à 

moral (ou seus pregadores), mas sim à ultrapassagem do que se encontra no presente 

efetivado.  

A nova lei solicita que os humanos, fiéis à Terra e mergulhados na imanência em 

devir, arregacem suas mangas e ponham em atividade seus cérebros e sua sensibilidade, 

a fim de agir e criar em prol do porvir. O objetivo do homem não é estar conformado ou 

resignado em ser o que é, estacionando em seu estado atual, mas tender ao além-do-

homem, a uma humanidade superior, a um futuro por nós construído onde muitos dos 

males atualmente vigentes estivessem superados. Nietzsche utopista? De modo algum, 
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pois ele não concebe nenhum estado final onde o devir pudesse repousar, nenhuma 

situação paradisíaca onde o tempo enfim estacionasse na beatitude. O que Nietzsche nos 

sugere, como apontado por muitos comentadores (em especial Michel Onfray, Clément 

Rosset e Marcel Conche), é uma sabedoria trágica, cujos contornos delinearemos em 

maiores minúcias nos próximos capítulos, através de reflexões sobre Zaratustra e 

Dioniso, esclarecendo no que consistiria esta sabedoria louvada por Nietzsche, hostil 

tanto ao pessimismo niilista quanto ao idealismo metafísico. 

 

3.4 - O NIILISMO, SUAS CAUSAS E SUA SUPERAÇÃO 

Além de agir como um ácido corrosivo das certezas absolutas e dos dogmas 

inquestionáveis, a filosofia nietzschiana procura ser um remédio contra o niilismo – a 

desvalorização de todos os valores - que decorre da morte de Deus. O ―hóspede 

sinistro‖ do niilismo, que Nietzsche diagnosticava a se espraiar na cultura europeia de 

seu tempo, marcada pela progressiva queda em descrédito tanto do deus dos 

monoteísmos quanto da moral a ele vinculada, possui uma fonte histórica, como aponta 

Jaspers: ―Nietzsche pensa reconhecer a fonte do niilismo no cristianismo. É de uma 

interpretação determinada do mundo, ou seja, a interpretação moral, que provêm o 

niilismo.‖
259

   

 Se o cristianismo é considerado niilista por Nietzsche é pois estabelece uma 

depreciação da existência terrena, uma desvalorização do corpo e dos sentidos, uma vez 

que postula um valor superior à vida, transcendente ao mundo, solicitando do devoto o 

sacrifício de si mesmo em prol do que Deleuze denomina um ―além-mundo‖. Isto 

obviamente não é privilégio do cristianismo: todas as religiões ou doutrinas baseadas no 

ascetismo, que pregam a abnegação e o auto-flagelamento como meios de purificação 

da alma, todas as ideologias religiosas que incluem técnicas para ―ascender‖ a um 

redentor reino transcendente, podem ser consideradas niilistas na medida em que negam 

valor ao existente: 

A depreciação supõe sempre uma ficção: é por ficção que se falseia e 

se deprecia, é por ficção que se opõe alguma coisa à vida (cf. 

Anticristo, 15). A vida inteira (...) assume em seu conjunto um valor 

de nada. A ideia de um outro mundo, de um mundo supra-sensível 

com todas as suas formas (Deus, a essência, o bem, o verdadeiro), a 
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ideia de valores superiores à vida não é um exemplo entre outros, mas 

o elemento constitutivo de qualquer ficção. Os valores superiores à 

vida não se separam de seus efeitos: a depreciação da vida, a negação 

deste mundo.
260

 

 A esse niilismo característico dos idealistas, dos metafísicos, dos que aderem ao 

ideal ascético, de todos aqueles que negam valor e dignidade ao corpo, aos sentidos, à 

terra, Nietzsche soma um segundo niilismo, aquele que decorre justamente da corrosão 

destes valores pretensamente superiores. A ―morte de Deus‖, ou seja, a tendência 

progressiva que leva os sujeitos a considerarem cada vez mais inacreditável o conceito 

de um Ser Supremo, transcendente e redentor, punidor e recompensador, acarreta um 

esboroamento geral do sistema de valores que o sujeito antes nutria, baseado no temor e 

na esperança em relação a um ―deus moral‖. Ao contrário daquilo que poderíamos 

chamar de ―niilismo dos crentes‖ - que depreciam a existência a partir de uma ficção e 

uma falsificação (um ―além-mundo‖ imaginário cuja perfeição sonhada é utilizada para 

caluniar e depreciar o real) – há aquilo que sugerimos denominar o ―niilismo dos 

descrentes‖ – e que consiste, como explica Deleuze, em que 

reage-se contra o mundo supra-sensível e contra os valores superiores, 

nega-se-lhes a existência, recusa-se-lhes qualquer validade. Não mais 

desvalorização da vida em nome de valores superiores, e sim 

desvalorização dos próprios valores superiores. Desvalorização não 

significa mais valor de nada assumido pelo vida, mas sim nada dos 

valores, dos valores superiores. (...) Assim, o niilista nega Deus, o 

bem e até mesmo o verdadeiro, todas as formas do supra-sensível. 

Nada é verdadeiro, nada é bem, Deus está morto.
261 

 Em sua análise da civilização europeia de seu tempo – empreendimento que 

autores como Patrick Wotling consideram como ―o fio de Ariadne‖ que atravessa todas 

as fases da obra de Nietzsche – o filósofo diagnostica uma disseminada prostração 

existencial, um adoecimento geral da vontade. De certo modo, Nietzsche, em suas 

meditações sobre o niilismo e o pessimismo, serve de precursor para estudos 

importantes na área da psicologia sobre fenômenos como o Luto e a Melancolia, tema 

explorado por Freud em um artigo de 1917, e mais recentemente O Tempo e o Cão, 

investigação pormenorizada sobre a depressão na contemporaneidade realizada por 

Maria Rita Kehl.  

No âmbito da reflexão nietzschiana, a própria complexidade do fenômeno do 

niilismo é índice de que há muitos modos de existir em tristeza, várias modalidades de 
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melancolia e depressão, do mesmo modo que há niilistas entre crentes e descrentes, 

entre homens e mulheres, nas mais variadas culturas. O autor do Zaratustra destaca de 

modo recorrente o quanto estes prostradores estados-de-espírito, em que o querer cai na 

letargia, em que o sujeito se sente incapaz de agir de modo jubiloso e afirmativo, 

encontram parte de sua explicação pelo condicionamento operado por uma cultura que 

cultua o ascetismo, o auto-sacrifício, a abnegação, lançando a culpa e a má-consciência 

sobre a vontade vigorosa e ativa.  

Para falarmos na linguagem de Zaratustra, o camelo, aquele que carrega pelo 

deserto o fardo pesado que outros lhe depositaram no lombo, é o símbolo de uma fadiga 

existencial, de uma subserviência extenuada, de uma escravidão duramente sofrida. O 

camelo não pode saudar a aurora com a alegria e a gratidão que Zaratustra demonstra, 

do alto de sua montanha, sempre que é tocado pelos róseos dedos da alvorada. O leão 

que ruge contra o fardo desta submissão, deste pesadume, representa a ousadia de dizer 

não, de recusar um jugo pesado, de quebrar as algemas impostas por sacerdotes ou 

tiranos, em rugidos de afirmação da própria liberdade, visceralmente afirmada no seio 

desta negação raivosa e reativa.  

Mas o ―dizer não‖ do leão permaneceria uma rebeldia reativa caso a última 

transmutação, em direção à criança, não se realizasse: capaz de ―dizer sim‖ e fazer da 

vida um jogo inocente, a criança é símbolo da superação da fase do leão – já que este, 

apesar de vitorioso contra a tirania do dragão do ―Tu Deves‖, apesar de triunfante sobre 

o estilo-de-vida do camelo carregador entristecido de fardos, permanece muito aferrado 

aos seus rugidos contra o inimigo. A criança, superação do niilismo do camelo e da 

reatividade do leão, representa uma vida plenamente afirmativa e desprovida de 

ressentimento, que dá sua benção e diz ―sim‖ ao jogo de criação e destruição da vida 

cósmica. 

 O que desejamos frisar, neste ponto de nossa pesquisa, é o quanto Nietzsche está 

interessado em encontrar uma saída que nos faça escapar do labirinto da metafísica e do 

niilismo, considerados como dois extremos de um mesmo contínuo. O filósofo procura 

encontrar algum remédio para civilizações que vê decaídas numa atitude de anti-

natureza, busca encontrar soluções para que as pessoas que via ao seu redor (seus 

contemporâneos, os europeus do século XIX), deixassem de ser cansadas bestas-de-

carga, obedientes e tristes animais de manada, repletos de niilismo e toedium vitae.  
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 Quando a vontade adormece, quando o homem não ousa ter um querer próprio e 

se limita a obedecer a uma vontade alheia que comanda (como a do sacerdote ou do 

líder político), isto acarreta, segundo o diagnóstico de Nietzsche, um adoecimento não 

só do indivíduo, incapaz de autonomia e ação, mas da própria civilização a que 

pertence, ao menos quando se torna ―epidêmica‖ esta tendência de destruição 

sistemática do querer. Como vimos previamente, no ascetismo – ou seja, na tentativa de 

auto-aniquilação ou apequenamento que a vontade perpetra contra si própria... - 

Nietzsche lê um sintoma de decadência e de perigo: ―Em toda parte há neve, a vida aqui 

está muda; as últimas gralhas, cujas vozes ouvimos grasnam: Para que? Em vão! Nada! 

Nada mais brota ou cresce aqui.‖
262

 A Gaia Ciência, dirá Nietzsche, é o antídoto contra 

este gélido niilismo – tanto que, quando escreve esta obra, Nietzsche a caracteriza como 

um ―vento de degelo‖.  

Mas qual seria o elemento que faz com que o sujeito se transmute de um tipo de 

niilismo ao outro, do niilismo metafísico-religioso - que deprecia a existência por 

acreditar em valores transcendentes e ―superiores à vida‖, como diz Deleuze - ao 

niilismo pós-religioso - que não crê mais naqueles valores de outro mundo, mas ainda 

não se reconciliou com este mundo? Uma das respostas possíveis é o desenvolvimento 

de uma virtude que Nietzsche chama de probidade, e que é conhecida também pelos 

nomes de boa-fé e veracidade.  Isto significa que o desenvolvimento de um senso de 

probidade, de honestidade intelectual, de respeito à veracidade, atinge um tal grau de 

desenvolvimento que o sujeito passa a sentir ―desgosto da falsidade e da mentira de toda 

interpretação cristã de mundo‖. De modo que o niilismo, como período histórico, seria a 

época em que ―devemos pagar por termos sido cristãos por dois milênios‖, diz 

Nietzsche
263

. 

O niilismo é compreendido, pois, como um fenômeno derivado de uma 

desilusão formidável, a queda em descrédito da interpretação moral do mundo oferecida 

pela tradição judaico-cristã (e monoteísta, em geral). Quando se torna inacreditável 

aquilo que antes se afirmava como verdade absoluta – a existência de um deus único 

que recompensa os bons e pune os maus, ou a certeza de uma finalidade última da 

História, ou a fé em um happy end cósmico... – os sujeitos mergulham no vazio de uma 

sensação de perda de todo valor, todo objetivo, todo sentido. Tal estado de espírito 
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expressa-se em obras literárias importantes do século XIX, em especial na Rússia, como 

no romance Os Demônios, de Dostoiévski (autor que Nietzsche tinha em alta conta, 

considerando-o, junto com Stendhal, um dos mais perceptivos psicólogos que já 

escreveu), ou Pais e Filhos, de Ivan Turguêniev, primeiro livro a protagonizar um 

niilista confesso (o médico Bazárov) e popularizar e polemizar sobre o tema
264

. 

O diagnóstico nietzschiano sobre a emergência histórica do fenômeno do 

niilismo, na época da morte de Deus, indica um vínculo necessário entre o 

desmantelamento progressivo da fé judaico-cristã e a disseminação desta frustração e 

prostração existencial que chamamos de niilismo. A queda em descrédito dos valores 

religiosos e das interpretações morais e consoladoras do mundo produz um campo de 

ruínas que não existiria sem esta prévia acolhida anteriormente dada à religião, isto é, à 

metafísica idealista que postula valores transcendentes. Em seu livro sobre O Ateísmo 

Difícil, Étienne Gilson destaca alguns casos de artistas e pensadores que perderam a fé – 

como Mallarmé – e destaca que este processo é normalmente visto pelo sujeito como 

uma dolorosa perda, um aflitivo luto de uma ilusão perdida, pois ―a partida de Deus não 

é compensada pela chegada de nada, de modo que um vazio infinito toma o espaço que 

Ele ocupava.‖
265

 Este vazio íntimo deixado pela partida de Deus, quando ele se torna 

inacreditável e se esboroa no universo psíquico, parece-nos uma boa descrição do 

estado niilista. 

O que nos parece importante frisar é que a desilusão pressupõe uma ilusão 

anterior; uma frustração necessita de uma esperança prévia que se vê impedida de se 

realizar. Aqueles que se desiludem dos dogmas judaico-cristãos, percebendo sua 

falsidade, notando a caducidade de seus valores, podem acabar por se transformarem em 

niilistas, negando qualquer valor à realidade terrestre imanente após terem 

desacreditado no valor de uma transcendência outrora considerada como verdade. ―É, 

segundo Nietzsche, a grande ficção platônica-cristã cuja ruína produz o insondável 

niilismo.‖ 
266

 

Poderíamos dizer, portanto, que o ―devoto‖ ascético e o niilista descrente são 

dois extremos de uma mesma gangorra: o primeiro, iludido ainda com as certezas 
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dogmáticas e reconfortantes; o segundo, deprimido e prostrado diante dos escombros da 

ilusão que perdeu. Nietzsche, é evidente, não toma o partido de nenhum dos dois e não 

faz a apologia da ilusão confortável nem da depressão apática. Sua obra procura 

compreender o niilismo para poder superá-lo, e esta superação passa necessariamente, 

para aqueles que foram educados, doutrinados ou condicionados por pregações 

moralistas e religiosas, pela ―supressão das venerações‖
267

. 

 O niilismo, planta sombria que só cresce no terreno de uma fé minada e 

arruinada, consiste numa negação dupla: de um lado, nega-se um mundo transcendente 

de valores absolutos e a existência de uma divindade benigna e justiceira que ali 

habitaria (―morte de Deus‖), mas, por outro lado, nega-se também valor a este mundo 

terreno onde cada um de nós existe (o que poderíamos chamar, com Zaratustra, de 

―caluniar a terra‖). Donde esta definição que Nietzsche oferece do niilista: ―Ele é um 

homem que, do mundo como ele é, julga que não deveria ser, e que do mundo como 

deveria ser, julga que ele não é.‖
268

 

A filosofia de Nietzsche, cuja ―atmosfera é sempre o sim‖
269

, procurará remediar 

esta mania da negação que aprisiona os homens na gangorra da metafísica e do niilismo. 

Esta tarefa hercúlea de ir além da metafísica e do niilismo através de uma sabedoria 

afirmativa e repleta de amor fati foi encarnada por Nietzsche em seu Zaratustra, este 

―discípulo de Dionísio‖ que pretende ensinar aos homens novas tábuas de valores após 

o esboroamento das antigas tradições e venerações. Na sequência, exploraremos a noção 

de uma sabedoria trágica ou dionisíaca que serviria como antídoto redentor contra os 

ascetismos mortificantes e os niilismos prostradores. Iremos em busca da compreensão 

do processo que, como diz Jaspers, leva a filosofia de Nietzsche, após realizado o 

rompimento com o cristianismo e a crítica do niilismo, a uma ―retorno radical ao Sim, 

relacionado agora não a um outro mundo, não a um Deus, não a um ideal, mas sobre o 

Todo do ser real do mundo em sua totalidade e em cada realidade particular.‖
270

 

 Esta afirmação dionisíaca da existência, antídoto contra o ascetismo e o niilismo, 

não deve ser entendida como uma apologia do hedonismo ou de um carpe diem, ou seja, 

como elogio do estilo-de-vida daquele que procura, vivendo um dia após o outro, colher 
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no mundo o máximo de deleites e delícias, escapando o máximo que pode das dores e 

dos tormentos. Na sequência de nossa investigação, aprofundaremos a compreensão 

sobre os mitos sobre Dioniso e sobre o modo como a religião dionisíaca era 

compreendida pelos gregos, a fim de mostrar que esta sabedoria que Nietzsche procura 

pensar está longe de ficar presa à estaca do instante.  

O espírito livre dionisíaco ou zaratustriano não diz ―sim‖ apenas ao seu presente, 

mas também cessa de lidar com seu passado através de afetos como o ressentimento e a 

vontade de vingança. Isso não significa que o passado seja lembrado em sua inteireza, 

tarefa impossível para nossa frágil e limitada memória de mortais; ademais, a sabedoria 

também inclui um saber esquecer. A sabedoria afirmativa do homem dionisíaco 

consiste numa relação com o passado em que este é afirmado, aceito, acolhido com 

gratidão e anuência. Não é só o hoje que celebramos, mas o caminho completo 

percorrido no passado e que nos trouxe ao liminar deste agora em que celebramos a 

existência em sua completude. Na sequência, pois, nos ocuparemos a tentar elucidar 

que, como diz Jean Granier,  

na medida em que o super-homem nietzschiano é uma figura 

eminentemente mítica merece ser chamado de herói afirmador por 

excelência. Em primeiro lugar, justamente, a capacidade de afirmação 

dionisíaca: Dionísio simboliza o ser dotado de uma energia tão 

exuberante que pode transmutar tudo em afirmação, e portanto acolhe 

com igual fervor os termos contraditórios cujo embate ocupa o cerne 

da própria vida. 
271
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CAPÍTULO IV – UMA SABEDORIA TRÁGICA E DIONISÍACA 

 

―Sorrir como se a morte nos fizesse cócegas com sua foice.‖ 

Heinrich Heine 

 

4.1: OS GREGOS COMO LUMINOSOS GUIAS 

A Alemanha do século XIX conheceu uma grande efervescência de estudos 

sobre a cultura grega, com obras importantes escritas por historiadores, helenistas, 

filólogos e mitólogos (dentre outros pesquisadores e eruditos), dentre os quais se 

destacam nomes como Winckelmann, Wolf e K.O Müller. Grandes autores e poetas, 

como Goethe, Hölderlin e Heine, possuíam um profundo conhecimento e interesse pelos 

gregos, o que se refletia em suas criações e seus ideais estéticos.  

Também o Romantismo alemão possuía um vínculo intenso com o mundo 

helênico, o que se manifesta em autores como Herder e Schlegel, temática explorada em 

minúcias por Rüdiger Safranski em sua obra Romantismo – Uma Questão Alemã. No 

século em que viveu Nietzsche, portanto, o estudo rigoroso e pormenorizado das obras 

da antiguidade, além da compreensão de todos os aspectos das civilizações que as 

deram à luz, passou a ser um esforço multidisciplinar que tinha na Alemanha um de 

seus mais importantes epicentros na Europa. Também para Nietzsche, é preciso ver nos 

gregos nossos luminosos guias. 

 É neste contexto que desponta Nietzsche no cenário intelectual: na juventude, 

ele funda com colegas grupos de estudos em filologia em Pforta e Leipzig; anos depois 

é encarregado da cátedra de Estudos Clássicos na Universidade da Basiléia, na Suíça, 

em idade precoce e ainda sem possuir doutorado (recebe este prestigioso encargo 

principalmente pelo voto de confiança que lhe deu seu mestre Ritschl). Os primeiros 

artigos publicados e aulas proferidas pelo jovem Nietzsche dizem respeito às obras de 

Homero, Hesíodo, Diógenes Laércio, Demócrito, Théognis de Mégara, Simônides, 

dentre outros.  

O amplo conhecimento histórico de Nietzsche permite que ele compreenda o 

fluxo histórico que conduziu os gregos a criarem sucessivamente, no ramo das artes, a 

epopeia, a poesia lírica, o drama trágico. Paralelamente a esta pesquisa sobre as artes, 
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Nietzsche empreende também o estudo da filosofia emergente na ―era trágica‖, tendo 

dedicado outra de suas obras de juventude ao pensamento de Heráclito, Parmênides, 

Anaximandro, Tales, dentre outros filósofos posteriormente classificados como ―pré-

socráticos‖. Além disso, dedica-se intensamente ao estudo da tríade clássica de 

dramaturgos trágicos: Ésquilo, Sófocles e Eurípides. 

Nietzsche logo se distinguirá dos intelectuais e pesquisadores profissionais por 

sua repulsa tanto à especialização exagerada (que leva eruditos a focarem sua atenção 

sobre especificidades minúsculas, perdendo assim a visão do todo), quanto ao suposto 

dever, propalado nos meios eruditos, de separar o intelectual do emocional, o cérebro do 

corpo. Desde o princípio de sua carreira, criticará a tendência de muitos filólogos 

clássicos em ―compartimentalizar‖ (ou seja, concentrar os estudos em pequenos 

―setores‖ do saber) e ansiará por uma compreensão de conjunto. Além disso, não 

conseguirá manter aquela fria imparcialidade que muitos consideram essencial ao 

trabalho científico, de modo que sua atitude será marcada por uma tentativa de unir a 

reflexão crítica vigilante, a pesquisa histórica rigorosa, a uma paixão intensa engajada 

na pesquisa e na descoberta. 

 Muito do repúdio que Nietzsche sente pela intelectualidade de seu tempo parece 

provir do traço ascético que ela carrega: o mundo intelectual e acadêmico tende a 

prolongar a cisão, também típica do Cristianismo, entre uma dimensão espiritual, a 

única digna de ser afirmada, e uma dimensão corporal, que se considera impura, 

corruptora, suja, digna apenas de ser negada. Contra isso, Nietzsche afirma a 

necessidade de cultivo simultâneo do corpo e da mente, além de praticar em sua obra a 

associação destes elementos que muitos procuram dissociar: a razão e o coração. 

Nietzsche, que dizia só apreciar aquilo que é escrito com sangue, chegou a afirmar: 

―Sempre escrevi com todo o meu corpo e toda a minha vida. Não sei o que são 

problemas meramente intelectuais.‖
272

 

Quando reflete sobre os gregos e suas criações, não se trata jamais, para 

Nietzsche, de exilar-se dos problemas e das urgências do presente em um trabalho de 

antiquário, nem de realizar um estudo ―meramente literário‖ ou circunscrito aos 

domínios da estética. Isto pois Nietzsche ambiciona comparar diferentes épocas e 

civilizações, contrastar culturas diversas, pintar o retrato de suas tábuas de valores e 
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criações artísticas, sempre tendo em vista o desenvolvimento ulterior das 

potencialidades humanas. Na Europa de seu tempo, Nietzsche julgava que muitas 

destas potencialidades estavam adormecidas, degradadas e corrompidas por muitos dos 

males que critica: a predominância do moralismo judaico-cristão, o discurso político 

militarista e nacionalista, o filisteísmo de boa parte da intelectualidade etc. 

Uma das singularidades da reflexão nietzschiana está em sua capacidade de 

criticar a contemporaneidade, em especial a civilização baseada na tradição judaico-

cristã, após ter estudado em profundidade a história da Grécia antiga. Os conceitos que, 

no âmbito da obra de Nietzsche, servem como contra-ideais, que fazem frente aos 

ideais ascéticos, não são plenamente compreensíveis sem que compreendamos as 

relações de Nietzsche com o mundo grego, já que é inspirado nele, ―fecundado‖ por ele, 

que o filósofo fabrica o ideal de um Übbermensch dionisíaco, plenamente afirmativo e 

criador, ―encarnado‖ em seu Zaratustra. 

Durante os 10 anos em que foi professor na Universidade da Basiléia (1869-79), 

Nietzsche educou seus alunos sobre muitos aspectos da cultura grega, dentre os quais ―a 

poesia lírica, que na Grécia era originalmente cantada e incluía o ditirambo, um tipo 

específico de poesia cantada utilizada no culto orgiástico ao deus da fertilidade 

Dioniso e convencionalmente compreendido como precursor da tragédia grega.‖
273

 

Este interesse intenso pelo ditirambo o acompanhará vida afora e culminará, anos 

depois, em Assim Falou Zaratustra, obra escrita numa linguagem repleta de elementos 

ditirâmbicos. 

Nietzsche debruça-se, em O Nascimento da Tragédia, sobre um momento 

histórico da civilização grega que o interessava muitíssimo, desde sua juventude como 

filólogo em Leipzig e professor na Basiléia: em meio aos primeiros experimentos com 

um sistema político proto-democrático na pólis de Atenas, emerge um novo gênero 

artístico, uma nova concepção da dramaturgia e da arte, uma nova visão-de-mundo. 

Como lembram Silk e Stern em obra dedicada a Nietzsche e a Tragédia, este pensador 

tinha plena consciência de que, nos primórdios, a tragédia emergiu, no século V a.C., 

como um ―drama apresentado em meio ao festival comunal de Dioniso e diante de um 
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público que levava ao teatro algo do espírito instintivo e arrebatado das celebrações 

dionisíacas das quais inicialmente emergiu.‖
274

  

Para a plena compreensão da tragédia ática, faz-se necessário, portanto, ter em 

mente a situação política da pólis naquela época, inclusive levando em consideração 

que, através de suas obras, os grandes poetas trágicos estavam em comunicação direta 

com o povo de Atenas que, no século V a.C., ia ao teatro de Dioniso em um evento 

público majestoso, durante as festas cívicas chamadas de Grandes Dionisíacas ou 

Dionisíacas Urbanas. Os atenienses estavam ali congregados não somente para 

entreterem-se com um concurso dramático em que os autores competiam pela glória, 

nem unicamente à procura de ―diversão‖ teatral, mas num ambiente de participação 

cidadã e de ofício religioso. 

 Segundo o estudioso austríaco Albin Lesky, há certos elementos na obra de 

Sófocles, por exemplo, que só são compreensíveis se remontarmos a um certo diálogo 

do poeta com o público daquela época, em um diálogo do artista e dos atores com os 

cidadãos que enchiam as arquibancadas do teatro de Dioniso: 

Há passagens em que o trágico ático, da orquestra do teatro de 

Dioniso, fala a Atenas de seus dias, com súplicas e admoestações. 

Quando se representou Antígona, já tinha voz aquele movimento que, 

em todos os aspectos da vida, atacava as raízes do nomos
275

. O que 

desde tempos imemoriais parecia firmemente disposto, consagrado 

pela tradição, inquestionado em sua validade por qualquer pessoa 

honrada, precisava ser agora provado pela razão em sua solidez. Só a 

razão devia ser juiz do antiquado que se lançava ao ferro velho, a 

arquiteta de uma nova era em que o homem se libertaria das cadeias 

da tradição, para palmilhar seu caminho para a perfeição. Era bem o 

programa de uma época em que a ascensão de Atenas a uma grandeza 

orgulhosa e perigosa suscitava o problema de saber para onde haveria 

de prosseguir tal desenvolvimento. 
276

 

De modo que a tragédia ática não pode ser compreendida em toda a sua 

amplitude sem atentarmos para a dimensão coletiva deste acontecimento cívico que 

eram as Grandes Dionisíacas e, no interior destas, os concursos dramáticos. Atenas é 

então a poderosa pólis que serve de sede a um império marítimo e que tem antagonistas 

tanto no exterior (os persas) quanto no interior (os espartanos e seus aliados). Como 

relata Lesky,  
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A festa oficial das Grandes Dionisíacas desdobra-se com embaixadas 

dos confederados submetidos; o brilho da nova formação política, e 

Atenas, na qualidade de senhora do mundo grego, aparece como fim 

último, mas não inatingível, de todo esse processo. Quando Sófocles 

chega à idade adulta, a cidadela de Atenas, o monte dos deuses, 

começa a ser adornada de obras que conduzem a arte grega ao seu 

apogeu, e, no governo de Péricles, a democracia parece ter alcançado 

formas duradouramente válidas. 
277

  

Porém, não é unicamente o contexto histórico do chamado ―século de Péricles‖ 

que explica a emergência da tragédia, mas também uma nova relação que se instaura em 

relação ao passado mítico. ―A arte trágica não é separável da mitologia‖, afirma Marcel 

Detienne, explicando que ―é o mito que doa à tragédia seus personagens essenciais e os 

grandes temas de sua ação‖
278

. Ésquilo, por exemplo, compõem sua célebre trilogia 

Oréstia utilizando como ―matéria-prima‖ a saga da linhagem dos Átridas na época 

imediatamente posterior à expedição contra Tróia: a ―narrativa‖ relata o retorno do rei 

Agamêmnon a seu reino, após a destruição de Ílion de altas muralhas, trazendo a princesa 

Cassandra, filha de Príamo, como butim de guerra; Clitemnestra, em conluio com seu 

amante Egisto, assassina Agamêmnon no palácio em ato de vingança contra o sacrifício 

da filha do casal, Ifigênia, imolada em Áulis no princípio do conflito entre os aqueus e os 

troianos; na sequência, o dramaturgo explora a fúria que acomete os filhos do casal, 

Electra e Orestes, e como este último acaba por se vingar de Clitemnestra, cometendo um 

matricídio. 

Os poetas trágicos, portanto, empregam personagens do repertório mítico, 

comum à coletividade, e tecem seus dramas envolvendo estes gregos-de-outrora que 

haviam se celebrizado por grande façanhas ou infortúnios extremos – com frequências, as 

duas coisas.  Os autores das peças trágicas, porém, não desejam simplesmente se utilizar 

dos personagens míticos, nem convidar à idolatria deles: nesta obra de arte que emerge na 

Atenas do século IV a.C, ―o mito tomba sob o olhar da Política‖, escreve Detienne. Com 

isso ele quer dizer que a emergência da pólis acarretou um processo de revisão radical 

dos mitos vigentes: ―Os valores antigos que a mitologia veicula são confrontados com 

aqueles que a cidade está ocupada em construir e da qual o coro se faz o porta-voz 

antagonista.‖
279

  

A encenação das tragédias, um acontecimento cívico que se realizava em Atenas 

no período festivo das As Grandes Dionisíacas, tinha como elemento crucial a rivalidade 

                                                           
277

 Ibid. Pg. 142. 
278

 DETIENNE: Dionysos Mis à Mort. Pg. 35. 
279

 Ibidem. 



104 
 

entre os autores, que competiam pela vitória, de modo que também no teatro manifestava-

se o ímpeto agonístico dos gregos. Estes, como se sabe, não desconheciam o fascínio dos 

esportes competitivos (não foram eles os inventores das Olimpíadas?) e inseriam nos 

concursos trágicos este espírito, por eles considerado benigno e tonificante, de 

competição pela excelência. 

Antes de enveredarmos por uma exploração da compreensão de Nietzsche sobre 

a tragédia ática, emprestaremos novamente a palavra a Albin Lesky, que frisa de modo 

eloquente a conexão íntima entre esta obra-de-arte e a vida da comunidade: 

A tragédia, totalmente nascida da polis, dirigia-se de novo 

completamente a ela. Quando a arte se desvincula do solo primogênito 

da cultura da comunidade, corre o perigo de se distanciar cada vez 

mais dessa comunidade, uma evolução que desemboca no absurdo de 

l‘art pour l‘art e engendra criaturas anêmicas, cuja alma efêmera logo 

expira. Como toda arte verdadeira, a tragédia ática haure suas forças 

diretamente da vida da nação e também está totalmente incorporada 

nela. Somente assim compreenderemos que a tragédia de Ésquilo e 

Sófocles não foi o alimento espiritual de uma elite, mas a grande festa 

de todo o povo. 
280

 

Na sequência, exploraremos mais a fundo os vínculos entre dionisismo e 

tragédia, enfatizando a importância disto para o filósofo, e destacaremos também que 

interessa a Nietzsche compreender não somente o nascimento da tragédia, mas também 

sua causa mortis, já que o drama trágico ateniense só sobreviveu por cerca de um século. 

Nietzsche procurará compreender as razões que levaram a tragédia a entrar em declínio e 

desaparecer com a ascensão do intelectualismo socrático, de que Eurípides se fez arauto 

na dramaturgia. 

 O desprezo socrático pelo instinto, que depois sobreviveria na moral platônica e 

cristã, é acusado por Nietzsche de ser um dos elementos que assassinou a tragédia. O 

filósofo que foi condenado pela pólis de Atenas a morrer pela cicuta teria sido, segundo 

Nietzsche, um ―lógico despótico‖ e um exacerbado otimista, crente na necessidade de que 

a arte seja inteiramente racional; além disso, Sócrates manifesta uma crença num vínculo 

quase mecânico entre intelectualismo, virtude e felicidade. Em contraste, os grandes 
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poetas trágicos haviam sabido inserir em suas obras, bem mais pessimistas em contraste 

com os paradigmas do socratismo estético, tudo o que a existência comportava de terrível 

e absurdo, mas ainda assim fornecendo um tonificante para a vontade. 

É digno de nota, neste contexto, que o primeiro nome para a obra O Nascimento 

da Tragédia era ―Sócrates e Instinto‖, como Nietzsche anuncia, em carta de Abril de 

1870, a seu amigo filólogo Rohde 
281

. Uma nota do autor, também desta época, aponta 

seu plano de sub-título: ―uma contribuição à filosofia da história‖. Nietzsche se 

esforçará por analisar Sócrates como iniciador da ―emergência histórica‖ de uma 

tendência intelectualista (ou anti-instintiva) que acabará por pisotear as sementes do 

drama trágico. Este, que tivera sua aurora com Ésquilo e havia sido depois praticado por 

Sófocles e Eurípides, havia sido arrastado para a cova por este último que, filiando-se ao 

socratismo, encaminhou a tragédia para a forca, servindo como seu carrasco. 

4.2: A ALIANÇA ENTRE O APOLÍNEO E O DIONISÍACO 

A célebre tese nietzschiana, exposta em O Nascimento da Tragédia, concebe a 

tragédia ática como uma inédita ―aliança fraterna‖ entre os princípios apolíneo e 

dionisíaco. É o que procuraremos esclarecer nas próximas páginas. Como Nietzsche 

destaca tantas vezes, o culto a Apolo é marcado por uma sacralização da 

individualidade, dos limites e das fronteiras da personalidade: aqueles que cultuam o 

apolíneo são amigos da moderação, valorizadores da sophrosyne, consideram mais 

sábio pautar suas ações pela díke (a Justiça) do que pela hýbris (a Desmesura). Os dois 

―imperativos‖ do templo de Apolo em Delfos são uma boa síntese daquilo que é mais 

prezado no domínio apolíneo: ―nada em demasia!‖ e ―conhece-te a ti mesmo!‖ 

Essa divinização da individuação, particularmente se for considerada 

como imperativa e prescritiva, não conhece senão uma única lei, o 

indivíduo, isto é, a manutenção dos limites da personalidade, a 

medida, no sentido helênico. Apolo, como divindade ética, exige dos 

seus a medida e, para poder conservá-la, o conhecimento de si. E 

assim, à necessidade estética da beleza vem se juntar a disciplina 

desses preceitos: 'Conhece-te a ti mesmo!' e 'Nada em demasia!' - 

enquanto a autopresunção e o exagero são os demônios hostis da 

esfera não-apolínea e, nessa qualidade, pertencem realmente ao tempo 

pré-apolíneo, à época dos Titãs e do mundo extra-apolíneo, isto é, ao 

mundo bárbaro. Por causa de seu amor titânico pelos homens, 

Prometeu acabou sendo dilacerado pelo abutre; por causa de seu 

excessivo saber que o levou a decifrar o enigma da esfinge, Édipo foi 

                                                           
281

 Ibid. Pg. 43. 



106 
 

arrastado num turbilhão inextricável de monstruosos crimes: é assim 

que o deus de Delfos interpretava o passado grego.
282

 

Os princípios apolíneos, portanto, aparecem como remédios pacificadores contra 

todo tipo de desmesura, excesso, hýbris: ―Apolo quer conduzir os seres singulares à 

tranquilidade precisamente traçando linhas fronteiriças entre eles e lembrando sempre 

de novo, com suas exigências de autoconhecimento e comedimento, que tais linhas são 

as leis mais sagradas do mundo.‖
283

 Inspirado parcialmente nas reflexões de 

Schopenhauer em O Mundo Como Vontade e Representação, Nietzsche se refere ao 

apolíneo como sacralização do principuum individuationis e do ―véu de Maya‖ da 

aparência. Mas as visões dos dois autores sobre a tragédia, apesar de possuírem 

semelhanças, contrastam de modo radical: Nietzsche jamais concordou com a tese 

―resignacionista‖ de Schopenhauer, segundo a qual a tragédia tem como missão 

suprema ser um ―quietivo da vontade‖, que conduz a uma apática resignação fatalista. O 

consumado pessimista Schopenhauer com frequência descrevia os tormentos que a 

vontade impõe ao ser humano evocando imagens dos suplícios de Tântalo, das Danaides 

e de Íxion: 

Segundo Schopenhauer, a tragédia é mensagem de renúncia, de 

negação do querer-viver. Ela é uma arte superior pois representa o 

conflito da vontade consigo mesma em todos os fenômenos da 

existência humana. Mostra as dores sem número, as angústias da 

humanidade, o triunfo dos maus, o vergonhoso domínio do azar e do 

fracasso a que fatalmente estão condenados os justos e os inocentes. 

[…] Ela nos encaminha para uma decisão ética de desapego. 
284

 

Schopenhauer, portanto, via na tragédia uma professora de Nirvana, uma mestra 

de renúncia e desapego, acreditando que através da contemplação estética ―somos 

alforriados do desgraçado ímpeto volitivo, festejamos o Sabbath dos trabalhos forçados 

do querer, a roda de Íxion cessa de girar‖
285

. Para Nietzsche, ao contrário, a tragédia não 

encaminha a vontade para um estágio mais baixo de potência, não rebaixa o élan vital 

do sujeito, mas é ao contrário indício de força e exuberância.  

Os maiores dentre os poetas trágicos – Ésquilo, Sófocles, Shakespeare... – são 

capazes de olhar de frente para os horrores da existência, que descrevem de modo tão 
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pungente e impressionante em suas obras, sem serem esmagados por este contato e este 

conhecimento, justamente por este poder artístico de transfigurar, de dar forma e 

embelezar. 

Se o apolíneo vincula-se ao ideal ético da temperança e ao ideal estético da bela 

aparência, representando uma divinização do princípio de individuação, Dioniso é, por 

sua vez, símbolo da desmesura, do ultrapassamento das fronteiras limitadoras do eu, de 

um encontro com as potências da alteridade. É o que apontam Silk e Stern:  

A religião dionisíaca era celebrada por iniciados e no centro de seu 

culto estava a evocação mística da espantosa unidade da natureza, a 

unidade primal escondida pelo desmembramento em indivíduos e que 

os devotos anelavam por reconquistar. O ditirambo, a poderosa 

música dionisíaca, acompanhada pelos movimentos de dança, 

simboliza a agonia e o deleite desta aspiração. 
286

 

Nos rituais dionisíacos gregos, escreve Nietzsche, ―era como se a natureza 

soluçasse por seu despedaçamento em indivíduos‖ e como se quisesse re-unificar-se 

misticamente, rompendo o feitiço da individuação e lançando-se a uma fusão com o 

cerne mais íntimo das coisas:  

Seja por influência da beberagem narcótica, da qual todos os povos e 

homens primitivos falam em seus hinos, ou com a poderosa 

aproximação da primavera a impregnar toda a natureza de alegria, 

despertam aqueles transportes dionisíacos por cuja intensificação o 

subjetivo se desvanece em completo auto-esquecimento. (...) Sob a 

magia do 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. (...) Agora, graças ao evangelho da harmonia universal, cada 

qual se sente não só unificado, conciliado, fundido com seu próximo, 

mas um só, como se o véu de Maia tivesse se rasgado e esvoaçasse 

diante do misterioso Uno-primordial.
287

  

Esta aliança apolínea-dionisíaca que gerou a tragédia ática, o drama musical 

grego, conhecerá um revés com a ascensão de Sócrates e do platonismo, tendência que 

terá muita influência sobre a posteridade e é determinante na constituição dos sistemas 

de pensamento hegemônicos na filosofia ocidental. A acusação que Nietzsche lança é a 

de que, com o socratismo, hipertrofiou-se um dos aspectos do helenismo, o pólo da 

                                                           
286

 SILLS & STERN. Op Cit. Pg. 65. 
287

 NIETZSCHE. Nascimento da Tragédia. Cap. 1, pg. 27-28. 



108 
 

claridade apolínea, do intelectualismo anti-instintivo, com a constituição do ideal do 

homem teórico. 

 O socratismo estético, doutrina que deprecia e desvaloriza o mito trágico em 

prol de uma arte pedagógica e moralista, caracteriza-se, portanto, por uma forte 

tendência otimista, racionalista, anti-dionisíaca. Segundo Nietzsche, Sócrates, este 

―lógico despótico‖ e ―mistagogo da ciência‖, que não apreciava as tragédias e dissuadia 

seus discípulos de frequentá-las, foi o carrasco da arte que tinham criado Sófocles e 

Ésquilo. ―Basta imaginar as consequências das máximas socráticas: 'Virtude é saber; só 

se peca por ignorância; o virtuoso é o mais feliz'; nessas três fórmulas básicas jaz a 

morte da tragédia‖, aponta Nietzsche
288

.  

―Sócrates é o protótipo do otimista teórico que, na fé na escrutabilidade da 

natureza das coisas, atribui ao saber e ao conhecimento a força de uma medicina 

universal, e percebe no erro o mal em si mesmo‖
289

. Sócrates, pois, é o primeiro a erigir 

em ideal o homem teórico, consumando ―a oposição mais ilustre à consideração trágica 

do mundo‖:  

Todo o nosso mundo moderno está preso na rede da cultura 

alexandrina e reconhece como ideal o homem teórico, equipado com 

as mais altas forças cognitivas, que trabalha a serviço da ciência, cujo 

protótipo e tronco ancestral é Sócrates. Todos os nossos meios 

educativos têm originariamente esse ideal em vista...
290 

Com o socratismo vem ao mundo ―uma profunda representação ilusória‖: a 

―inabalável fé de que o pensar, pelo fio condutor da causalidade, atinge até os abismos 

mais profundos do ser e que o pensar está em condições, não só de conhecê-lo, mas 

inclusive de corrigi-lo‖
291

. Atitude esta que Nietzsche não poupa de julgar como uma 

vigorosa ilusão metafísica, pois há aquilo que a ciência não dá conta de explicar e todo 

homem de ciência acaba por ―tropeçar, e de modo inevitável, em tais pontos fronteiriços 

da periferia, onde fixa o olhar no inesclarecível‖
292

. ‗Sob a influência do ―socratismo‖, 

nasce na Grécia a dramaturgia de Eurípides:  
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A divindade que falava por sua boca não era Dionísio, tampouco 

Apolo, porém um demônio de recentíssimo nascimento, chamado 

Sócrates. Eis a nova contradição: o dionisíaco e o socrático, e por 

causa dela a obra de arte da tragédia grega foi abaixo... o mais 

esplêndido templo jaz em ruínas
293

.  

Vale lembrar que Platão, descrito por Nietzsche como ―vítima do socratismo‖, 

queria ―banir os poetas trágicos do estado ideal‖, o que Nietzsche diagnostica como uma 

―patologia‖:  

Em geral os artistas pertencem, segundo Platão, às extensões 

supérfluas do Estado, junto com as amas, os barbeiros e os pasteleiros. 

A condenação intencionalmente grosseira e desconsiderada da arte 

tem, em Platão, algo de patológico: ele se alçou até esse parecer 

somente por ira contra a própria carne e espezinhou sua natureza 

profundamente artística em favor do socratismo.
294

 

A arte trágica apolíneo-dionisíaca, ao contrário da arte fiel aos princípios do 

―socratismo estético‖, não nos esconde os horrores da condição humana, não os varre 

para baixo de tapetes, e sempre nos há de fazer reconhecer que ―tudo quanto nasce 

precisa estar pronto para um doloroso ocaso‖
295

. Mas isto não significa que seu sentido 

esteja no ensinamento de que os bens deste mundo não seriam dignos de apego, o que 

conduziria ao que Nietzsche chama de ―resignacionismo‖ de Schopenhauer.  

Segundo O Nascimento da Tragédia, esta forma de arte nos faz perceber, para 

além do indivíduo, a ―exuberante fecundidade da vontade do mundo‖ e nos estende o 

convite para que nos abracemos ao ―uno vivente, com cujo gozo procriador estamos 

fundidos‖, de modo que ―um consolo incomparável deve ser próprio à verdadeira 

tragédia‖
296

. Segundo Nietzsche, os gregos devem servir como nossos luminosos guias 

pois para eles a tragédia era uma beberagem curativa, um tonificante da vontade, que a 

civilização contemporânea faria bem em ressuscitar para curar-se de sua própria cultura 

ressecada pelo socratismo.  

Como sintetiza Rüdiger Safranski,  

A tragédia representa um compromisso desses dois impulsos 

fundamentais. As paixões e a música são dionisíacas, a linguagem e a 

dialética são apolíneas. […] Apolo é o deus da forma, da clareza, do 
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contorno nítido, do sonho luminoso e, sobretudo, da individualidade. 

As artes plásticas, a arquitetura, o mundo homérico dos deuses, o 

espírito da epopéia – tudo isso é apolíneo. Mas Dionísio é o deus 

selvagem da dissolução, da embriaguez, do êxtase, do orgíaco. Música 

e dança são suas formas preferidas. O encanto do apolíneo reside em 

não se esquecer em nenhum momento a artificialidade, preserva-se a 

consciência do distanciamento. Mas nas artes dionisíacas a fronteira se 

dilui: quem é arrebatado pela música, dança e outros feitiços da arte 

perde o distanciamento. […] O dionisíaco é entendido como mundo 

da vontade impulsiva, e Apolo é responsável pela representação, isto 

é, a consciência. […] O dionisíaco, é a visão de Nietzsche, é o próprio 

inaudito processo da vida, e culturas não são senão tentativas frágeis e 

sempre ameaçadas de criar dentro delas uma zona de 'vivibilidade' 

(Lebbarkeit).
297

 

Rosa Suarez, por sua vez, explica a relação entre o apolíneo e o dionisíaco 

recorrendo a uma metáfora náutica: nos mares de ondas incessantemente móveis da 

existência cósmica, do devir universal, neste oceano do dionisíaco, grande reino das 

forças físicas selvagens onde se sentem em casa Heráclito, surfista dos fluxos, e 

Dionísio, dançarino à beira dos abismos, há um pequeno e frágil barquinho e em seu 

leme vai Apolo, navegando como uma casca de noz no seio da imensidão: 

O barco de Apolo no mar  tempestuoso: é com essa imagem que 

desejo avançar na concepção do trágico em O Nascimento da 

Tragédia (...) O real é como um mar tempestuoso, cortado por 

relâmpagos, em permanente ebulição, analogia perante a qual até 

mesmo a formulação de Heráclito acerca da luta eterna dos contrários 

parece pecar por excessiva sobriedade. (...) Para Nietzsche, a arte e a 

cultura apolíneas, ligadas ao princípio de individuação, à medida, à 

consciência de si, surgem como solução para a Grécia num momento 

em que esta se vê assolada por pulsões que beiram o incontrolável em 

seu desencadeamento selvagem e potencialmente destruidor: as 

pulsões dionisíacas. Contra estas o grego apolíneo erige as belas 

imagens de seu sonho artístico, principalmente a poesia épica e o 

panteão dos deuses olímpicos, deuses da beleza e da luz… Esses 

artifícios, entretanto, não conseguem domar para sempre a força 

dionisíaca. Há um momento em que esta cobra o seu preço, como o 

oceano borrascoso.
298

 

As forças e pulsões dionisíacas, alega Suarez, seriam ―indomáveis‖ e é 

impossível reduzi-las inteiramente ao silêncio. Os tiranos podem tentar aniquilar o culto 

das bacantes, o cortejo dos sátiros, as festas das mênades, mas Dioniso, como a própria 

mitologia grega mostra em profusão de exemplos, renasce e ressuscita. Este é um tema 

recorrente: Dioniso é um deus perseguido, escorraçado, condenado por Penteu na peça 
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de Eurípides as Bacantes, estraçalhado pelos Titãs que o desmembram e devoram, 

lançado nas profundezas do mar por Licurgo. Mas sempre escapa da extinção, seja pois 

foi salvo por Métis no ventre do oceano, seja pois os Titãs esqueceram de devorar seu 

coração. Prossigamos ouvindo a reflexão de Suarez: 

Imaginemos Apolo na figura do marinheiro de um pequenino barco 

nos mares da Grécia. Esse barco tem a dimensão de uma casca de noz 

em relação ao oceano. Mas, vejamos bem: é a tensão do mar que 

sustenta o barquinho! Isso já seria quase suficiente para ilustrar a 

tensão Dionísio-Apolo em O Nascimento da Tragédia. Imaginemos 

então uma tempestade. É de se esperar que, em determinado 

momento, o mar dionisíaco ganhe passagem e destroce o barco de 

Apolo. Mas não. Segundo Nietzsche, acontece aqui o ‗milagre da 

vontade helênica‘. Num mar eminentemenete épico, o barco apolíneo 

não se abisma: sabemos que Ulisses retorna à Ítaca. [...] Comparemos 

o épico Ulisses ao trágico Édipo, por exemplo. Num episódio central 

da Odisséia, Ulisses se faz acorrentar ao navio e evita jogar-se ao mar, 

tornando-se o primeiro moral a admirar estrategicamente o perigoso 

canto das sereias. Já o infeliz Édipo, ao abrir o inquérito contra o 

facínora de Tebas, matador do rei Laio e corruptor do trono – ele 

mesmo, afinal, acaba sendo tragado no redemoinho de suas próprias 

intenções, embora seja intérprete da Esfinge e benfeitor da cidade. É 

que o herói trágico, posto sob a influência do mundo dionisíaco, seria 

levado a experimentar as mais elevadas e mais fortes emoções 

passíveis ao humano; e a encarnar todos os potentes e inextricáveis 

aspectos da natureza, de júbilo e dor, criação e destruição, vida e 

morte; mas sempre sob o efeito transfigurador da arte. 
299 

Os gregos teriam realizado com a tragédia uma inédita síntese entre apolíneo e 

dionisíaco, de acordo com Nietzsche, que representaria uma das maiores realizações 

artísticas da história: ―Assim, a difícil relação entre o apolíneo e o dionisíaco na tragédia 

poderia realmente ser simbolizada através de uma aliança fraterna entre as duas 

divindades. Dionísio fala a linguagem de Apolo, mas Apolo, ao fim, fala a linguagem 

de Dionísio: com o que fica alcançada a meta suprema da tragédia e da arte em 

geral.‖
300

 

Longe de serem apenas instâncias explicativas de fenômenos estéticos, o 

apolíneo e dionisíaco podem ser compreendidos como impulsos da própria natureza, 

Apolo servindo como símbolo dos poderes da civilização, da estabilidade, da harmonia, 

da medida, e Dionísio como emblema das forças naturais e pulsões afetivas nem sempre 

controláveis ou humanistas. Para ilustrar isto, vamos recorrer a um episódio biográfico 
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pitoresco da vida do filósofo. Durante sua vida, Nietzsche teve uma vivência curiosa a 

casa onde escreveu a terceira e a quarta parte de Assim Falou Zaratustra, em Nice (na 

França), foi estraçalhada por um terremoto que ocorreu ali em 1887, poucos dias depois 

do carnaval.  

Em tom de pilhéria, Nietzsche escreve em carta à Emily Finn: ―A casa onde 

nasceram duas de minhas obras ficou de tal forma abalada e condenada que terá de ser 

demolida. Eis aí uma vantagem para a posteridade: ela terá um local de peregrinação a 

menos para visitar.‖
301

 Em suas cartas, Nietzsche descreve o cenário do terremoto com 

impressionantes imagens: cães uivando por toda parte, ―velhas casas chacoalhando feito 

moinhos de café‖, ―ruas cheias de figuras aterrorizadas e com sistemas nervosos em 

frangalhos‖. Diante deste quadro, declara-se alegre diante do espetáculo, sem sinal de 

pesar diante dos escombros da casa onde nasceu uma parte de seu Zaratustra.  

Em seu magistral livro Bufão dos Deuses, Maria Cristina Franco Ferraz explora 

em minúcia a relação de Nietzsche com a paródia, a sátira, o humor, destacando que um 

componente essencial de um espírito livre dionisíaco seria a capacidade de rir da tragi-

comédia da existência. O terremoto de Nice, manifestação de uma natureza selvagem e 

sem desvelos humanistas, é uma prova de fogo para a capacidade do sujeito para o amor 

fati. Revelação da fragilidade das construções da civilização diante do poderio das 

forças naturais, o terremoto parece revelar a força tempestuosa do dionisíaco em 

contraste com o esforço de perenidade e harmonia do apolíneo. Acompanhemos a 

reflexão de Ferraz: 

O próprio fato da casa ter sido sacudida por um tremor de terra a 

aproxima de um certo sentido da sacralidade pela referência ao caráter 

excessivo, dionisíaco, de uma natureza em perpétuo devir. Com efeito, 

todo terremoto abala as construções aparentemente sólidas através das 

quais o homem se defende do caráter transitório da existência, nutre 

uma ilusão de perpetuidade, ‗esquece‘ a morte. Sacudido pela 

natureza, ele se vê recolocado, de uma maneira bastante concreta, na 

própria instabilidade que o espreita por detrás das rígidas construções 

por ele erguidas. Essa verdadeira lição dada aos hóspedes de Nice e a 

seus habitantes não era, sem dúvida, estranha ao júbilo de Nietzsche 

diante do espetáculo da cidade abalada, dos homens grotescamente 

(ou demasiado humanamente) apanhados desprevenidos em sua 

estabilidade tão precária quanto ilusória. 
302
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A sabedoria trágica nietzschiana, que exploraremos na sequência em mais 

detalhe, parece incluir uma capacidade de júbilo diante das forças naturais ou cósmicas 

que, ao invés de serem rejeitadas, negadas ou reprimidas, são aceitas e abraçadas através 

do ―sim!‖ do amor fati. Este não é apenas amor ao belo, ao bem, ao sublime, mas 

capacidade de amor também ao feio, ao terrível, ao inumano, ao precário, ao fugaz. A 

afirmação da capacidade humana de criação e júbilo, mesmo em meio aos terremotos e 

tempestades do tempo, é algo que Nietzsche admira nos gênios – como Beethoven e 

Goethe. Este último, por exemplo, escreveu: 

Nas ondas da vida, na tempestade das ações, subo e desço, teço aqui 

e ali, nascimento e morte, um mar eterno, uma vida de mudança! 

Assim crio no estrepitoso mar do tempo. [...] Em meio ao mar 

enfurecido que, ilimitado em todos os quadrantes, ergue e afunda as 

vagas bramantes. 
303

  

 

4.3 - ESCLARECIMENTOS SOBRE O DIONISISMO 

Torna-se claro que Nietzsche, em sua crítica ao socratismo estético e à dramaturgia 

racionalista de Eurípides, lamenta a perda do elemento dionisíaco na cultura helênica. 

Com o objetivo de aprofundar nosso conhecimento sobre a cosmovisão nietzschiana, 

buscaremos agora elucidar em mais detalhes o papel de Dioniso na mitologia dos gregos, 

clarificando sua relação umbilical com a tragédia ática – tanto que uma escultura em 

homenagem a Dioniso existia no teatro que levava o nome do deus e onde os concursos 

trágicos eram encenados. 

Na mitologia grega, Dioniso nasce de uma das inúmeras aventuras extra-conjugais 

de Zeus, que em muitas ocasiões não resiste ao fascínio das mortais e deita-se com elas, 

enfurecendo sua esposa Hera. Uma destas mortais encantadoras cujo charme seduz o 

maioral dos olímpicos é Sêmele, filha de Cadmo, o rei de Tebas. Filho de Zeus e Sêmele, 

Dioniso não terá parto normal: quando é um feto de 6 meses, passa por uma radical 

experiência de transmutação, em que é arrancado do útero da mãe (Sêmele incendeia-se 

diante da visão fulminante de Zeus, quando este lhe aparece em todo o seu esplendor). 

Subtraído do ventre materno, e inserido no interior da coxa de Zeus, onde completará seu 

desenvolvimento fetal, Dioniso saltará para o mundo como um semi-deus odiado e 

perseguido pela cólera de Hera, a deidade traída. Como conta Vernant, ―Dioniso terá de 

lutar contra o ciúme tenaz de Hera, que não perdoa facilmente as aventuras de Zeus e 
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sempre implica com os frutos desses amores clandestinos.‖
304

 Em seu esclarecedor artigo 

―Dioniso em Tebas‖, Vernant pondera sobre a singularidade deste mito: 

 No panteão grego, Dioniso é um deus à parte. É um deus errante, 

vagabundo, um deus de lugar nenhum e de todo lugar. Ao mesmo 

tempo, exige ser plenamente reconhecido ali onde está de passagem, 

ocupar seu lugar, sua preeminência, e sobretudo assegurar-se de seu 

culto em Tebas, pois foi lá que nasceu. Entra na cidade como um 

personagem que vem de longe, um estrangeiro excêntrico. Volta à 

Tebas como à sua terra natal, para ser bem recebido e aceito, para, de 

certa forma, provar que ali é sua morada oficial. A um só tempo 

vagabundo e sedentário, ele representa, entre os deuses gregos, segundo 

a fórmula de Louis Gernet, a figura do outro, do que é diferente, 

desnorteante, desconcertante. É também, como escreveu Marcel 

Detienne, um deus epidêmico. Como uma doença contagiosa, quando 

ele aparece em algum lugar onde é desconhecido, mal chega e se impõe, 

e seu culto se espalha como uma onda.
305

 

Uma obra-de-arte trágica crucial para conhecermos mais intimamente Dioniso é 

As Bacantes, de Eurípides, na qual se delineia um combate colossal entre duas figuras 

antagônicas: o deus Dioniso e o tirano de Tebas, Penteu (neto de Cadmo). Nesta peça, 

Dioniso é descrito como o criador do vinho, graça que fornece à humanidade a fim de  

contribuir para ―desanuviar o ânimo‖
306

. A música e o teatro lhe são adoráveis e parece-

lhe doce ―sorrir ao som da flauta‖
307

 e dançar depois de consumir embriagadores 

licores: ―O triste anima-se ao consumir a linfa da uva, fármaco inigualável contra a dor, 

oblívio do diário dissabor.‖
308

 O culto a Dioniso permite, acelera ou catalisa o 

―congraçamento‖: 

Se é velho ou moço quem deva integrar 

o coro, ao deus é igual: congraçamento 

é o que deseja, obter honras de todos,  

rejeita distinguir quem o engrandeça. 
309

 

 

Dionísio celebra sobretudo ritos noturnos, alegando que ―a treva é sacra‖
310

. Não 

faz distinção entre ricos e pobres, jovens e velhos, tampouco segrega as mulheres: 

―Equânime, Dionísio concede ao rico e ao pobre o júbilo antimágoa do vinho! Mas 

odeia quem insiste, à luz do dia e à noite amiga, no estar de mal com a vida.‖
311

 De 
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modo que podemos dizer que Dionísio representa uma tendência democrática e anti-

segregacionista, que acolhe a diferença, em contraste com o rei de Tebas, Penteu, 

encarna uma tendência purista e intolerante, apegada às tradições e à religião oficial, 

com fortes traços de misoginia. Penteu, severo defensor do ideal ascético em uma de 

suas encarnações pré-platônicas e pré-cristãs, é aquele que não economizará em 

violência para destruir os ritos jubilosos onde cantam e dançam as ―fêmeas tebanas 

maníacas de furor‖, ―frenéticas‖ e ―tresloucadas‖
312

.  

O rei de Tebas Penteu aparece como uma figura autoritária e repressora, onde se 

condensa ―a hýbris do macho sanguinário‖
313

. Fascista avant la lettre, Penteu é o grande 

estraga-prazeres que intenta gorar a festa e levar para a cadeia os celebrantes dos ritos 

dionisíacos. ―Já chega de tam-tans e tamborim!‖
314

, brada ele a certo momento, 

ordenando que Dioniso seja preso no estábulo. Penteu acha que Dioniso merece a forca. 

Revolta-se contra as mulheres que abandonam os lares, ―fingindo-se inspiradas por 

Baco‖, e ―entram em plúmbeos montes‖, onde ―coreografam danças‖
315

. Recorrendo 

sempre à força bruta e ao encarceramento, Penteu lança para trás das grades as bacantes, 

celebradoras de ritos dionisíacos, ―pondo fim ao sórdido bacanal‖
316

 . 

A condenação dos prazeres sensíveis e dos júbilos terrestres, que Nietzsche 

diagnosticará como um dos males propagados pela moralidade judaico-cristã, já se faz 

presente em Penteu, que não quer se ―contaminar‖ por aqueles que se dionisam: ―Não 

queiras me infectar com tua folia‖
317

, diz ele a Tirésias e Cadmo, adeptos também das 

festas de Dioniso. Penteu, chefe dos exércitos, decide-se ao encarceramento em massa 

das bacantes e parece não excluir a possibilidade de um massacre: ―À frente marcharei 

contra as dionísias‖
318

 e ―Farei uma hecatombe de mulheres‖
319

, diz ele num prenúncio 

da atitude que, por séculos, iria ser seguida à risca pela Igreja Católica e pela Santa 
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Inquisição, no processo histórico da ―Caça às Bruxas‖, tão magistralmente descrito por 

Michelet em A Feiticeira
320

. 

Ocorre, porém, que Penteu deixa-se convencer por Dionísio a assistir, nas matas, 

aos ofícios dionisíacos das mulheres. ―Vais policiá-las‖, diz Dionísio, ―talvez as 

prendas, se antes não te prendem.‖
321

 Apesar de sua resistência viril (―sou macho, não 

me adorno‖
322

), Penteu acaba concordando em vestir peruca e se travestir de donzela 

para acompanhar de perto a odiável cerimônia que ele deseja ver exterminada. Penteu, 

tirano transformado em travesti, pretende começar seu empreendimento repressor pela 

espionagem: faz-se voyeur que observa, escondido, as bacantes. Sagaz, Dionísio 

arquiteta planos sarcásticos: ―desejo que os tebanos riam do rei: conduzo-o pela pólis, 

fêmeoforme, outrora tão terrível nas ameaças‖
323

. 

Poderíamos dizer que, nesta peça de Eurípides, mais de dois milênios antes de 

Sigmund Freud, já está no centro do palco o combate entre Eros e Tânatos. Penteu, o 

tirano a serviço de Tânatos, repressor das vidas debordantes e dos júbilos eróticos, é 

descrito como um ―caça-bacante‖ que ―agride tuas orgias, ó Baco‖
324

. Escondido e 

travestido, o tirano espião sobe em árvores para melhor observar ―quem age sem pudor‖ 

325
. Logo é visto pelas bacantes, pego no flagra, e Dioniso diz a suas mênades que elas 

estão diante daquele que ―da orgia mofava, ria dos ritos. A vós cabe a desforra!‖
326

  

E dá-lhe saraivadas e dardos pra cima do intruso! As mulheres, enfim, arrancam 

do solo a árvore onde Penteu havia se abrigado para espioná-las e ele despenca para o 

desastre. Eurípides, nesta cena, insere uma espécie de ―alucinação‖ de Agave, filha de 

Cadmo, mãe do tirano Penteu, uma das tebanas que se tornou celebrante dionisíaca; ela 

ataca o próprio filho enquanto crê estar atacando um leão ou outra fera selvagem. A mãe 

de Penteu, sem reconhecer o filho travestido, lidera as bacantes que o atacam com 

selvageria e o reduzem a um corpo desmembrado: ―a carne dele jogam feito bola‖ 
327

. 
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Penteu perece e o coro, aliviado, lança este verso de júbilo: ―Evoé! Pavor de algemas 

não me oprime!‖
328

 (1035)  

Nietzsche, em O Nascimento da Tragédia, reflete sobre o fracasso do intento de 

Penteu em aniquilar o culto dionisíaco das bacantes nos seguintes termos:  

O próprio Eurípides, no entardecer da vida, apresentou de maneira 

muito enérgica a seus contemporâneos a questão... Deve realmente o 

dionisíaco subsistir? Não será mister extirpá-lo à força do solo 

helênico? Certamente, nos diz o poeta, se apenas fosse possível; mas o 

deus Dioniso é demasiado poderoso; o mais inteligente adversário – 

como Penteu em As Bacantes – é inesperadamente enfeitiçado por ele 

e corre depois com esse feitiço para a desgraça. O juízo dos dois 

anciões, Cadmo e Tirésias, parece ser também o do poeta velho: as 

reflexões dos mais sagazes indivíduos não derrubam aquelas antigas 

tradições populares, aquela veneração eternamente propagada de 

Dioniso, sim, que, em face de forças tão maravilhosas, convém 

mostrar ao menos prudente cooperação diplomática.
329

 

O historiador Trabulsi aponta que há uma série de mitos que tem como tema ―a 

recusa em aceitar Dionísio e o castigo que isso provoca - a recusa, a resistência ao deus, 

é fonte de desgraça e loucura.‖
330

 Trata-se, segundo este autor, de um mecanismo fatal 

que une a hýbris da autoridade que procura banir o dionisismo a uma necessária punição 

- ou seja, os excessos de uma tirania repressiva, intolerante em relação a religiões e 

visões-de-mundo alternativas, acabam desgraçando o tirano, seu palácio e seu reino. Um 

outro exemplo é o do rei Licurgo, outro dos perseguidores de Dioniso, que era dotado 

de um ―antifeminismo violento‖ e de um ―ódio contra a vinha‖ 
331

 que o tornam inimigo 

jurado do deus adorado pelas mulheres e celebrado em ritos regados a vinho. Como 

lemos no canto VI da Ilíada,  o ―carniceiro‖ Licurgo ―escorraçou as amas do delirante 

Dioniso da sagrada montanha de Nisa‖ e Dioniso  

fugiu espantado e mergulhou nas ondas do mar, onde em seu regaço 

acolheu Tétis o amedrontado: enorme era seu terror ante a ameaça do 

homem. Contra Licurgo se enfureceram os deuses que vivem sem 

dificuldade. E o filho de Crono (Zeus) cegou-o. Nem por muito mais 

tempo viveu Licurgo, visto que era detestado por todos os deuses 

imortais. 
332

 

Através destes dois exemplos, o de Penteu e de Licurgo, percebemos o caráter 

inextirpável do elemento dionisíaco, apesar dos esforços de seus antagonistas para 
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aniquilá-lo. O cenário conflitivo da peça de Eurípides demonstra que há diferenças 

consideráveis nos efeitos sociais do dionisismo; dito de outro modo, há uma cisão 

interna na sociedade entre os entusiastas de Dioniso, que consentem a ele, que o 

cultuam e celebram, e aqueles que, ao contrário, recusam-no, combatem-no, procuram 

exilá-lo ou aniquilá-lo. Em As Bacantes, a possessão ou manía dionisíaca não acomete 

somente as mulheres que se entregam de bom grado ao culto do deus (as lídias); 

também aquelas que procuram inicialmente resistir a ele (as tebanas) acabam 

acometidas pelo transe, num cenário pintado por Eurípides como o de uma epidemia 

dionisíaca, em que o culto de deus, apesar da batalha lançada contra ele por Penteu, 

torna-se uma força irrecusável e irreprimível. E altamente subversiva. 

Muitas vezes, nos mitos, o sentido da intervenção de Dioniso é o de 

criar relações sociais fora dos quadros familiares ou das linhagens, ou 

então questionar de maneira violenta (assassinato por 

despedaçamento) as relações de consanguinidade. No panorama 

arcaico, estes mitos contribuíam para criar no horizonte uma ameaça 

para a dominação aristocrática, brandindo o risco de dissolução pelo 

interior. (...) Estes mitos conservaram uma grande carga de ameaça 

para a polis enquanto conjunto coerente. Abandonar o lar (casa do pai 

ou do marido), deixar de lado as tarefas domésticas, e de forma mais 

ampla abandonar a cidade, espaço civilizado, pela montanha, preferir 

a mania ao casamento, isso tudo significa questionar seu estatuto de 

mulher, mas também, através disso, ameaçar a cidade em seus 

fundamentos mais indispensáveis, a começar por sua reprodução.
333

 

As bacantes, cultuadoras de Dioniso, podem ser vistas como feministas avant la 

lettre, que rompem com os paradigmas tradicionais de comportamento feminino 

aprovado pelas autoridades (masculinas) da pólis. O culto dionisíaco colocaria em ação, 

na cidade, uma espécie de revolução de costumes, com a procura voluntária pelos 

prazeres da embriaguez, da dança, da música, do riso, da celebração coletiva em meio à 

natureza indomada. Isto ocorre, é claro, em detrimento do papel tradicional consignado 

às mulheres:  

A fuga em direção à montanha é sinônimo de abandono dos 

instrumentos (de tecelagem em especial), das casas, do casamento, 

portanto, de tudo que, na época clássica, definia o papel da mulher, 

guardiã da casa e mãe dos futuros cidadãos.... os thiasos irão para os 

montes sob o poder de Dionísio e as mulheres vão abandonar rocas e 
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teares... Penteu enraivecido quer arrancá-las às orgias e ocupa-las nos 

teares.
334

 

As bacantes e as mênades dos cortejos dionisíacos não poderiam ser descritas 

como um grupo uniforme, de mulheres idênticas umas às outras em suas aspirações, 

mas a peça de Eurípides decerto as descreve como insubmissas ao poder teológico-

político hegemônico e seus ―Tu Deves!‖ Elas aparecem claramente como rebeldes em 

relação a um sistema que deseja encerrar a mulher no lar, como se sua única função 

fosse a de ser um ―animal doméstico‖ ocupado com a tecelagem e os filhos. São 

mulheres que vão buscar num domínio alheio à cidade, aliás governada tiranicamente 

por homens, um êxtase coletivo procurado na companhia da natureza selvagem e na 

abertura embriagada à alteridade. 

De qualquer modo, Eurípides descreve a tentativa fracassada do tirano de Tebas, 

Penteu, em aniquilar um culto que considera subversivo e perigoso, mas que ao mesmo 

tempo é de uma sedução quase irresistível e que possui um poder de resistência que o 

permite sobreviver a todas as repressões e opressões que sofre.  

Para compreender o dionisismo, também pode ser interessante contrastá-lo coma 

seu antípoda, seu antônimo, por exemplo a doutrina de Teresa d‘Ávila, ―que define 

muito bem as formas do misticismo cristão, e que recomenda como condições para o 

contato com o divino a solidão, o silêncio, a imobilidade‖
335

. Esta disciplina ascética 

rigorosa é algo de estranho e alheio ao dionisismo, um culto radicalmente anti-ascético 

que emerge na Antiguidade, celebrada por bacantes e sátiros, por artistas de teatro, 

poetas trágicos, atores fascinados por mascaradas etc. O dionisismo seria uma doutrina 

de quem busca a salvação pela ―exaltação da alegria, do prazer, do vinho, do amor, da 

vitalidade, de toda essa exuberância desenfreada, orientada para o riso e para a 

mascarada... um desvio, não em direção a uma pureza ascética, mas a uma comunhão 

com a natureza selvagem.‖
336

 Por isso Vernant afirma que não se encontra no 

dionisismo da Atenas do século V  

nenhuma tendência ascética, nenhuma negação dos valores positivos 

da vida terrestre, a mínima veleidade de renúncia, nenhuma 

preocupação com a alma, com a sua separação do corpo, nenhuma 

perspectiva escatológica. Nem no ritual, nem nas imagens, nem nas 

                                                           
334

 Ibid. Pg. 183 
335

 Ibid. Pg. 340. 
336

 VERNANT. Mito e Tragédia na Grécia Antiga. Pg. 338. 



120 
 

Bacantes, percebe-se a sombra de uma preocupação de salvação ou de 

imortalidade. Aqui, tudo se representa na existência presente. O desejo 

incontestável de uma liberação, de uma evasão para um Além, não se 

exprime sob a forma de uma esperança de uma outra vida, mais feliz, 

depois da morte, mas na experiência, no seio da vida, de uma outra 

dimensão, de uma abertura da condição humana para uma bem-

aventurada alteridade.
337

 

O dionisismo, portanto, é anti-cristão avant la lettre: nega tudo aquilo que o 

cristianismo posteriormente afirmará, na trilha do platonismo e do pitagorismo, sobre 

uma alma imortal, separável do corpo mortal, passível de ―purificações‖ ascéticas que a 

fariam ascender a uma perfeita bem-aventurança. Não há propriamente uma Igreja 

dionisíaca, um templo fixo onde são celebradas as liturgias em honra de Dionísio, e isso 

porque os entusiastas deste deus nômade preferem estar a céu aberto, nas florestas ou 

nas montanhas. Esta predileção pela natureza selvagem, e não pela institucionalização 

civilizada dos ritos religiosos, seria um indício de que o dionisismo é uma religião 

marcada pela barbárie? Isso seria usar a linguagem de seus detratores e julgar que as 

religiões autênticas são somente aquelas que se desenrolam sob o protegido arcabouço 

de instituições civilizadas, com autoridades sacerdotais ou eclesiásticas 

hierarquicamente superiores ao rebanho sedento de salvação.  

No dionisismo, não há um clero privilegiado, dotado do privilégio da 

comunicação com o divino, que serve de intermediário entre os crentes e a salvação, 

mas muito mais uma experiência coletiva horizontalizada em que as pessoas buscam 

uma superação do isolamento do eu e uma re-conexão com a natureza. Neste sentido, o 

dionisismo pode ser considerado uma religião autêntica, pois é animado por esta ânsia 

de reconexão implícita no termo latino religare.  

O dionisismo preza a reconexão com o coletivo, através da participação no 

thíasos, que pressupõem ritos que abolem as fronteiras do ego, o que se realiza através 

da embriaguez, da dança, do canto, com ênfase na dimensão corporal muito mais do 

que na mania pelo ―espiritual‖ típica das religiões ascéticas. É o que destaca Marcel 

Detienne, ao descrever os ritos dedicados a Dionísio, nos quais os movimentos do corpo 

são de importância crucial: as bacantes e as mênades, no êxtase dionisíaco, são tomadas 

por um frêmito, uma ―pulsão saltatória‖, um ritmo que as faz dançar e saltar em transe. 
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Trata-se, pois, de uma experiência coletiva de busca pelo êxtase através da 

música, da dança, da embriaguez, meios para superar os limites estreitos do eu e re-

conectar-se com uma alteridade da qual a sobriedade nos mantinha alienados. 

Poderíamos dizer que o coração humano, que nas religiões ascéticas é suspeito de ser 

um agente de corrupção e deve ser permanentemente vigiado, reprimido e obrigado às 

penitências do pecador, torna-se nos ritos dionisíacos um tambor que, dentro do peito, 

fornece a pulsação para uma dança potencialmente redentora. Neste sentido, Zaratustra, 

o bailarino, que se descreve como mais sátiro do que santo, enxerga dionisiacamente 

uma via-de-saída para fora do labirinto de decadência do ascetismo na redenção dos 

corpos, fluidificados e libertados pela dança. ―Sendo o órgão do corpo humano que 

palpita igualmente associado a Dionísio e à sua potência, o próprio músculo cardíaco se 

torna uma bacante que, em transe dionisíaco, dança e pula no interior da caixa 

torácica.‖
338

 

 O dionisismo comporta, pois, uma forte dimensão coletiva, não no sentido de 

seus celebrantes constituírem uma comunidade que comunga dos mesmíssimos dogmas 

e repete os mesmos ritos e gestos, mas no sentido de realizar-se o culto em conjunto, 

num caldeirão de alteridades. 

O thíasos dionisíaco é um grupo organizado de fiéis que, se praticam 

o transe, fazem disso um comportamento social, ritualizado, 

controlado, que certamente exige uma aprendizagem, cuja finalidade 

não é curar-se de uma doença, muito menos curar-se do mal de existir 

num mundo de que se deseja fugir para sempre, mas sim obter, em 

grupo, em traje de ritual, num cenário selvagem, real ou figurado, 

através da dança e da música, uma mudança de estado. Trata-se de, 

por um momento, no próprio quadro da cidade, com sua concordância, 

senão sob sua autoridade, ter a experiência de se tornar outro, não no 

absoluto, mas outro em relação aos modelos, às normas, aos valores 

próprios a uma determinada cultura.
339

  

 O dionisismo é uma viagem de descoberta que pressupõe ir além das fronteiras 

tradicionais, ousar transpor limites e interditos, lançar-se ao encontro de uma alteridade 

com uma ânsia de fusão. Dioniso, como diz Vernant, 

 não arranca o homem do universo do devir, do sensível, da 

multiplicidade, para fazê-lo ultrapassar o limiar além do qual se 

penetra na esfera do imutável, do permanente, do uno, do sempre o 

mesmo. Seu papel não é esse. Ele não desliga o homem da vida 

terrestre através de uma técnica de ascese e de renúncia. Embaralha as 
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fronteiras entre o divino e o humano, o humano e o bestial, o aqui e o 

Além. Faz comungar o que estava isolado, separado. 
340

  

 Ao invés da auto-mortificação, do sacricífio-de-si, do ascetismo auto-

aniquilador, o dionisismo convida à dissolução do si no outro, ao mergulho no cosmos, 

um abraço dado à imanência que nos rodeia, que nos inclui, à qual estamos 

irremediavelmente atados, como fios na grande teia da vida, cada alguém um pontículo 

de querer na imensidão da Vontade.  

Aqueles que cultuam Dionísio procuram, quando celebram seus ritos, uma des-

banalização da vida, uma expansão da consciência, um ―desterro desconcertante do 

cotidiano‖
341

. Desterrar-se voluntariamente da segurança da rotina, aventurar-se no 

incerto, não traz necessariamente resultados agradáveis ou sãos. O dionisismo, sendo 

subversão da ordem e jornada através das fronteiras, corre muitos riscos, pois ameaça 

fazer nascer, contra si, a fúria daqueles que cultuam os dogmas tradicionais e zelam pela 

conservação das medidas e das fronteiras consagradas. O pensamento de Nietzsche, ao 

criticar em Sócrates, Eurípides e outros a super-valorização da razão, em detrimento do 

instinto, coloca-se como um médico da civilização cujo remédio sugerido para a 

decadência é a ―injeção‖ de um revitalizante  dionisismo no caldo da cultura.  

Se realizamos esta breve jornada pela civilização dos gregos foi por 

acreditarmos que o pensamento de Nietzsche extrai muito de seu vigor e originalidade 

desta capacidade de contrastar culturas de diferentes períodos históricos, sem se tornar 

prisioneiro de nenhuma. Patrick Wotling aponta que, para Nietzsche, a ―covardia dos 

filósofos, sua falta de probidade‖, está em que permanecem ―prisioneiros da cultura 

cristã de sua sociedade, permanecem europeus no sentido estrito do termo. Assim, 

Nietzsche torna irrisório esse eurocentrismo arrogante e ignorante.‖ 
342

  

Como vimos anteriormente, Nietzsche critica aqueles filósofos que ―defenderam 

as avaliações reinantes em torno deles, postulando cegamente sua universalidade, 

enquanto eles mesmos eram tão-somente o produto da seleção efetuada por um tipo 
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particular de cultura‖
343

, fazendo-se ―porta-vozes de seus preconceitos que batizam de 

verdades.‖
344

 

Para uma vez ver com distância nossa moralidade europeia, para 

medi-la com outras moralidades, anteriores ou vindouras, é preciso 

fazer como faz um andarilho que quer saber a altura das torres de uma 

cidade: para isso ele deixa a cidade.
345

 

Não seria, pois, a título de contra-ideal, de visão alternativa-de-mundo, que o 

culto à Dionísio adquire importância no pensamento nietzschiano?  Zaratustra, que se 

diz um ―discípulo de Dionísio‖, chega a dizer que os bons e os justos chamariam seu 

super-homem de demônio... Ou seja, aos olhos de muitos daqueles que hoje se auto-

proclamam e auto-classificam como ―os bons e os justos‖, o ideal zaratustriano de um 

homem dionisíaco, capaz de afirmação integral e jubilosa da existência, redentor da 

imanência, seria motivo de escândalo para muitos dos defensores da moral atualmente 

dominante na Cristandade. Após termos realizado esta jornada através do dionisismo, 

estaremos mais capacitados para explorar a figura nietzschiana do Zaratustra. 
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CAPÍTULO 5 – NA COMPANHIA DE ZARATUSTRA 

 

5.1 - Para atrair muitos para fora do rebanho – vim para isso! 

Podemos considerar Assim Falou Zaratustra como um escrito religioso 

dogmático, ou seja,  uma tentativa nietzschiana de compor uma nova bíblia, de forjar 

um texto a ser reverenciado como sagrado? A estas questões podemos seguramente 

responder negativamente: em Ecce Homo, Nietzsche é explícito em afirmar que no 

Zaratustra não fala nenhum fundador de religião e que seu autor prefere ser considerado 

mais um sátiro do que um santo. E nada lhe causava mais horror do que a perspectiva 

de um dia ser canonizado! Ademais, a filosofia do autor de O Anticristo e O Crepúsculo 

dos Ídolos inclui um vasto empreendimento de desmistificação, de crítica da religião, de 

dinamitações das idolatrias e das superstições, sendo evidente que Nietzsche jamais 

pretendeu escrever algo a ser sacralizado ou solidificado em dogma. Em contraste com a 

coroa de espinhos que carrega em sua fronte Cristo no Gólgota, o Zaratustra de 

Nietzsche porta uma dionisíaca coroa de flores, o que remete à seu louvor ao santo riso 

e à leveza dançarina, antídotos contra o pesadume e a lógica do auto-sacrifício 

característicos das doutrinas ascéticas.  

 Preferimos considerar o Zaratustra não como pretenso ―novo evangelho‖, mas 

sim como obra-de-arte, um livro onde são dissolvidas as fronteiras entre a filosofia e a 

literatura, o pensamento racional e a poesia lírica, o misticismo e a música. Uma obra 

em que aparecem unidas a crítica social à civilização de que Nietzsche foi 

contemporânea, a busca existencial pelo conhecimento e pela sabedoria, a ânsia de 

criação de beleza. Neste monumento da criatividade humana, que louva a capacidade de 

reinvenção e criação de que somos dotados, é como se a ética e a estética dessem as 

mãos. Nietzsche compôs uma obra impregnado de lirismo e eloquência poética, cheio 

de elementos lúdicos e satíricos, e que revela muitos traços da influência exercida sobre 

ele por alguns de seus autores prediletos – como Hölderlin, Heine, Byron e Goethe. 

Ademais, o livro carrega um alto grau de musicalidade, podendo ser designado como 

um ―poema sinfônico‖, como frisa Paulo César de Souza: 

Nietzsche tinha uma preocupação extrema com a sonoridade das 

frases, e sempre recordava que ler, para os antigos gregos, significava 

ler em voz alta. (…) A arquitetura de Assim falou Zaratustra tem 

alguma afinidade com obras musicais. Não tanto porque as quatro 
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partes corresponderiam aos movimentos de uma sinfonia, mas pelo 

empenho em dar expressão a muitos tons e sentimentos. (…) O 

compositor Gustav Mahler, por exemplo, disse que o Zaratustra 

‗nasceu completamente dentro do espírito da música‘. O que não 

chega a surpreender, sendo Nietzsche o filósofo que mais 

intensamente se envolveu com música e tendo sido ele próprio um 

(modesto) compositor.‖ 
346

 

Compreendido no contexto das outras obras de Nietzsche, marcadas por uma 

hostilidade escancarada em relação ao cristianismo e por uma crítica feroz de toda 

―moralidade de rebanho‖, torna-se evidente que Assim Falou Zaratustra é uma obra que 

destoa dos escritos ditos ―sagrados‖ pela profusão de conteúdos ímpios, blasfematórios, 

heréticos e paródicos que povoam suas páginas. O Livro I, por exemplo, termina com 

uma máxima claramente atéia, na qual o crepúsculo dos deuses e a aurora de uma nova 

humanidade são anunciados como fenômenos consecutivos: ―Mortos estão todos os 

deuses: agora queremos que viva o super-homem!‖  

Se os profetas das mais variadas tradições religiosas exigem de seus seguidores a 

fidelidade absoluta e a obediência completa, Zaratustra, pelo contrário, é aquele que 

recomenda a suspeita e a desconfiança em relação a todos os profetas, a começar por ele 

próprio: ―afastai-vos de mim e defendei-vos de Zaratustra! (...) Retribuímos mal a um 

professor, se continuamos apenas alunos. E por que não quereis arrancar louros da 

minha coroa?‖
347

 Palavras escritas por um filósofo que se auto-denominava um ―mestre 

da suspeita‖ e que dizia que todo autêntico pensador tem o ―dever da desconfiança‖! 

Na parábola ―Das Três Metamorfoses‖, o camelo é descrito como uma primeira 

etapa da vida do espírito, símbolo de uma reverência servil, típica de quem ―se ajoelha e 

quer ser bem carregado‖, para depois caminhar dolorosamente pelo deserto. Este 

destino de besta-de-carga, que renuncia à sua vontade própria e deixa que seu lombo 

seja atulhado com pesados fardos impostos de fora, é o que Zaratustra exorta-nos a 

superar com um rugido leonino. 

Vê-se claramente que não estamos diante de um mestre que exija subserviência e 

submissão, mas sim de alguém que convida seus alunos ao pensamento independente e 
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à afirmação da vontade própria. No Livro III, que versa sobre o ―arqui-inimigo‖ de 

Zaratustra, o ―espírito de gravidade‖, frisa-se mais uma vez que a batalha zaratustriana 

se dirige contra tudo o que é imposto, como uma cruz ou uma coroa de espinhos, aos 

humanos, tornando-os vergados, corcundas e forçando-os a cair de joelhos. A rebeldia 

do leão que diz ―não!‖ contra sua prévia encarnação como camelo carregador de fardos 

é, portanto, uma etapa essencial na metamorfose do espírito em sua caminhada rumo à 

possibilidade de se transformar em genuíno criador. 

 Quase no berço já nos dão pesados valores e palavras: ‗bem‘ e ‗mal‘ 

– é como se chama esse dote. (...) E nós – carregamos fielmente o que 

nos dão em dote, em duros ombros e por ásperas montanhas! E, se 

suamos, nos dizem: ‗Sim, a vida é um fardo!‘ Mas apenas o homem é 

um fardo para si mesmo! Isso porque carrega nos ombros muitas 

coisas alheias. Tal como o camelo, põe-se de joelhos e deixa que o 

carreguem bastante. Em especial... o homem no qual é inerente a 

veneração: demasiados valores e palavras pesados alheios põe ele 

sobre si – e então a vida lhe parece um deserto!
348 

Claramente se vê que a reverência acrítica, a obediência a figuras de autoridade, 

a servidão voluntária, parecem abomináveis a Nietzsche, um dos filósofos que mais 

ardor pôs em denunciar a tendência à obediência a-crítica, à tendência gregária de seguir 

o rebanho (mesmo quando o pastor indica o caminho do precipício). O que Zaratustra 

busca não são crentes, papagaios de sua doutrina, repetidores de dogmas, 

disseminadores de uma decoreba, veneradores de autoridades transformadas em 

estátuas:  

Vós me venerais; mas e se um dia vossa veneração tombar? Cuidai 

para que não vos esmague uma estátua! Dizeis que acreditais em 

Zaratustra? Mas que importa Zaratustra? Sois os meus crentes: mas 

que importam todos os crentes? Ainda não havíeis procurado a vós 

mesmos: então me encontrastes. Assim fazem todos os crentes; por 

isso valem tão pouco todas as crenças. Agora vos digo para me perder 

e vos achar; e somente quando todos vós me tiverdes negado eu 

retornarei a vós.
349 

Retomando a parábola ―Das Três Transmutações‖, preciosa por indicar as 

transformações que Zaratustra concebe como cruciais, lembremos que o camelo, após 

pôr sua força à prova em duras caminhadas solitárias pelo deserto, carregando seus 

fardos, transmuta-se em leão, símbolo do desejo de liberdade, de autonomia, de auto-

determinação. Maria Cristina Franco Ferraz assim interpreta esta transmutação: 
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Para conquistar sua liberdade, o leão quer enfrentar seu ‗derradeiro 

senhor‘, seu último deus, personificado na figura de um ‗grande 

dragão‘. Nesse embate, confrontam-se dois breves enunciados, que 

exprimem, de modo sucinto, as personagens conceituais em questão: 

ao ‗Tu-deves‘ (Du-sollst), nome do dragão, contrapõe-se um leonino 

‗Eu quero‘ (Ich Will). (...) O que é posto em cena é o combate da 

afirmação da vontade contra toda imposição de valores previamente 

criados. Na língua alemã, a voz de comando que se expressa pelo ―du 

sollst‖ congrega uma rica multiplicidade de conotações: nela ressoam 

tanto os mandamentos divinos quanto a própria lógica da lei e do 

dever, alçada à filosofia, igualmente, no imperativo categórico 

kantiano. É tal dragão que atravessa o caminho do leão, impedindo-o 

de tornar-se senhor em seu próprio deserto. Entre o leão e o dragão há, 

ainda, outra significativa diferença, na medida em que o segundo é um 

animal imaginário, fabuloso, assim como inventados foram todos os 

‗tu deves‘ jamais havidos, que retiram sua autoridade e 

respeitabilidade da pomposa aura de sacralidade conferida pelo peso 

da tradição, ocultando, justamente, os ‗eu quero‘ que os geraram.
350

 

O leão, portador de um sagrado não, afirmador de sua própria vontade, 

permanece porém ligado àquilo que recusa, preso ainda a uma ação reativa, fazendo-se 

necessária uma nova metamorfose através da qual nasça o homem verdadeiramente 

criador. De modo que, como destaca também Ferraz, o ―não propriamente leonino é um 

prelúdio de um sagrado sim‖: 

Tendo ainda a combater um terrível inimigo, o leão não pode realizar 

a tarefa a que seu desejo o impele: a criação de novos valores. Para 

isso, seria então necessário passar por uma terceira transmutação do 

espírito que, deixando a pele do leão por não mais precisar lutar contra 

todos os ‗tu deves‘ nele também inscritos, pode se tornar, por fim, 

criança. (...) Cabe enfatizar que aqui não se refere, evidentemente, à 

qualquer criança empírica: não se começa criança, mas, ao contrário, 

tornar-se criança supõe pelo menos duas metamorfoses anteriores e 

não corresponde a uma transformação fácil ou evidente. Não se trata, 

portanto, de qualquer banal ‗retorno à infância. (...) A criança é 

associada à inocência do devir, que não necessita de motores externos 

– deuses ou leis -, que não se move por falta, insuficiência ou penúria, 

mas por efeito da plena positividade de um desejo criador, que se 

manifesta em um eterno e incessante jogo de construção e destruição. 

O construir inocenta-se, assim, de qualquer finalidade e o destruir de 

toda interpretação negativa, pessimista, culpabilizadora.
351

 

Assim Falou Zaratustra é uma obra repleta de simbolismo e onde o autor 

frequentemente recorre a metáforas para se expressar, com frequência utilizando-se de 

figuras animais – além do camelo e do leão, povoam o livro a águia, a serpente, a 

toupeira etc. Aproveitando-nos desta tendência dos discursos zaratustrianos, tomaremos 
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a liberdade de afirmar que, nesta obra, Nietzsche também manifesta seu desgosto em 

relação às ovelhas, símbolos de uma plácida obediência a um pastor de rebanho que 

ordena o caminho que elas devem seguir. Zaratustra é pintado por Nietzsche como uma 

figura hostil a todos os pastores, arredio ao autoritarismo daqueles que desejam ser 

seguidos, obedecidos e venerados. Zaratustra veicula críticas severas àqueles que agem 

sempre por ―instinto de rebanho‖, motivados por um impulso gregário que os leva se 

uniformizarem, unidos em seitas, fugindo de si mesmos: ―Todo isolamento é culpa: 

assim fala o rebanho.
352

‖ 

O fato de Zaratustra ter escolhido o isolamento voluntário nas montanhas, onde 

viveu como um eremita por dez anos, sugere que se trata de uma figura que buscou a 

iluminação através da meditação solitária – de modo semelhante, por exemplo, a Sidarta 

Gautama (o Buda). Contra a tendência de pastores e pregadores a culpabilizarem 

aqueles que se desgarram do rebanho, Zaratustra afirma que a sabedoria só é possível 

para aquele que tem a ousadia desse desgarramento: ―Zaratustra não deve se tornar 

pastor e cão de um rebanho! Para atrair muitos para fora do rebanho – vim para isso. 

Povo e rebanho se enfurecerão comigo: Zaratustra quer ser chamado de ladrão pelos 

pastores.‖
353

 

Por isso consideramos que a essência dos ensinamentos zaratustrianos vai num 

sentido radicalmente contrário à mensagem de quase todos os profetas religiosos: 

Zaratustra não exige fé nem esperanças supra-terrenas; afirma que não existem paraísos 

ou infernos transcendentes; nega que exista vida após a morte do corpo; é crítico de 

todos os pastores e todos os rebanhos; afirma que Deus está completamente morto e se 

auto-denomina o ―sem-deus‖.  Em suma: se Zaratustra pudesse ser chamado de profeta, 

teríamos que compreendê-lo como uma espécie revolucionária de profeta ateu, que 

jamais fala sobre um vindouro Reino de Deus, nem de qualquer redenção ou punição 

dos pecados no além-túmulo. Se há a presença forte do futuro nos ditos de Zaratustra, 

trata-se sempre do futuro da Terra e da Humanidade, jamais de um suposto Além-

Mundo post mortem.  
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No capítulo Dos Sacerdotes, do Livro II, torna-se explícita a antipatia que 

Zaratustra sente por seus ―inimigos‖, os sacerdotes, que ―lhe causam pena e também 

ofendem seu gosto‖:  

Para mim, são prisioneiros... Aquele a quem chamam Redentor lhes 

pôs correntes – cadeias de falsos valores e palavras ilusórias! Ah, se 

alguém os redimisse de seu Redentor! (...) Canções melhores eles 

teriam de me cantar, para que eu aprendesse a acreditar em seu 

Redentor: os discípulos deste teriam de me parecer mais redimidos! 

(...) Em verdade, seus redentores mesmos não vieram da liberdade e 

do sétimo céu da liberdade! Em verdade, eles mesmos nunca andaram 

sobre os tapetes do conhecimento! O espírito desses redentores era 

feito de lacunas; mas em cada lacuna haviam posto sua ilusão, seu 

tapa-buraco, que chamavam de Deus. 
354

 

As crenças religiosas, como é tão recorrente na obra de Nietzsche, são 

explicadas a partir da psicologia e da fisiologia, ou seja, a partir de ―carências‖ humanas 

que estas crenças nasceram para remediar – em linguagem zaratustriana, portanto, Deus 

foi criado como ―tapa-buraco‖ para  lacunas emocionais, psíquicas, ―existenciais‖. No 

Livro IV, quando Zaratustra encontra o personagem do ―Último Papa‖, uma espécie de 

figura crepuscular de uma religião moribunda, explicita-se ainda mais o que Nietzsche 

rejeita no monoteísmo e na divindade como a imagina a tradição judaico-cristã. A ideia 

de um deus colérico, vingativo, que age através de dilúvios e bolas de fogo, que comete 

gigantescos genocídios contra seus desafetos, que ameaça com punições infernais e 

seduz com recompensas celestiais, tudo isso parece abominável aos olhos de Zaratustra:  

Quem o exalta como deus do amor não tem o amor em alta conta. Não 

pretendia também ser juiz esse deus? Mas quem ama, ama acima do 

prêmio e do castigo. Quando ele era jovem, esse deus do Oriente era 

duro e vingativo, e construiu um inferno para o gozo de seus 

favoritos... 
355 

Em uma carta da época em que redigiu Assim Falou Zaratustra, endereçada a 

seu amigo Franz Overbeck, Nietzsche descreve ―o espanto que sentiu ao presenciar, em 

Roma, devotos que subiam de joelhos a escadaria de São Pedro (carta de 20 de maio de 

1883)‖
356

. Inspirado por este assombro diante dos penitentes, Nietzsche põe na boca de 

Zaratustra uma série de diatribes contra aqueles que ―não souberam amar seu Deus de 

outra forma senão pregando na cruz o ser humano!‖
357

. As igrejas construídas pelos 

                                                           
354

 Livro II, ―Dos Sacerdotes‖. 
355

 Livro IV , ―Aposentado‖. 
356

 Nota de Paulo César de Souza, pg. 322. 
357

 Livro II , ―Dos Sacerdotes‖. 



130 
 

sacerdotes são descritas como ―cavernas‖ de ―luz falseada‖ e ―ar abafado‖ onde os 

sacerdotes exigem os atos mais indignos: a submissão e o auto-rebaixamento.  

―Sua fé ordena: ‗Subi de joelhos, ó pecadores!‘ Quem criou tais cavernas e 

degraus de penitência? Não foram aqueles que queriam se esconder e se envergonhavam 

diante do céu puro?‖
358

 Claramente, Zaratustra fala contra a pregação sacerdotal que 

inculca a vergonha, a culpa, a necessidade de penitência e subserviência. Zaratustra não 

cessa de expressar seu nojo e seu desgosto com uma humanidade que dobra os joelhos 

diante de falsos profetas e ídolos monstruosos. Quer, antes de tudo, retirar o homem de 

sua cruz, aliviar o camelo do fardo em seu lombo e devolver aos humanos o canto, o 

riso e a alegria terrestre. Por isso Zaratustra não possui igrejas ou templos onde deseja 

ver congregados seus seguidores; pelo contrário, aprecia as caminhadas ao ar livre e o 

cume das montanhas, de onde a paisagem ampla pode ser contemplada com brisa no 

rosto. Poderíamos dizer que nenhum templo de pedra o satisfaria e que, como Dioniso, 

ele só aprecia cultos a céu aberto. Figura dionisíaca, firmemente plantada no jardim 

terrestre, que não acredita em nenhum mundo transcendente, Zaratustra canta seus 

evoés em meio à natureza indomada. De modo que, como procuramos explorar em um 

capítulo precedente, Zaratustra parece-nos muito mais próximo de um bacante ou um 

sátiro, ou seja, de um entusiasta de Dioniso, do que vinculado à tradição ascética. Como 

lembra Maria Cristina Ferraz:  

―Dionísio difere de seu irmão Apolo, o deus arquiteto do panteão, fundador de 

grandes cidades, pois sua morada preferida será sempre um templo ao ar livre, um belo 

antro sempre verde; e, para os iniciados, um lugar onde cantar o evoé.‖
359

 É neste 

contexto que se deve compreender a fala de Zaratustra, quando este diz ―amar até 

mesmo as igrejas e os túmulos de deuses, quando o olho puro do céu atravessa os tetos 

em ruína; gosto de me sentar sobre igrejas em ruína.‖ 
360

 Como sintetiza Ferraz, ―sobre 

as ruínas do cristianismo senta-se, triunfante, o antigo deus nômade; sobre os escombros 

da tradição judaico-cristã Dioniso se reapropria dos velhos templos...‖
361
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5.2 - UMA TAÇA QUE TRANSBORDA 

Após passar uma década de sua vida, dos 30 aos 40 anos de idade, isolado na 

solidão das montanhas, Zaratustra se cansa de seu eremitério. Após tão prolongada 

contemplação e reflexão realizada longe dos homens, só na companhia dos animais, das 

brisas e dos montes, é como se sentisse uma ânsia por calor humano e diálogo. O livro 

de Nietzsche inicia-se com a decisão tomada por Zaratustra de voltar ao convívio, 

convicto que está de ter muito a compartilhar: ―Estou farto de minha sabedoria, como a 

abelha que juntou demasiado mel; necessito de mãos que se estendam. Quero doar e 

distribuir.‖
362

   

Zaratustra, considerando-se como um potencial benfeitor da humanidade, vê 

como modelo o Sol que brilha nos céus em infatigável dadivosidade. O Sol lhe aparece 

como um símbolo de transbordamento, de prodigalidade, de exuberância. ―Ó grande 

astro! Que seria de tua felicidade, se não tivesses aqueles que iluminas?‖ (Prólogo, #1) 

Este tratamento antropomórfico que dá ele dá ao Sol, como se este pudesse vivenciar 

afetos humanos como a felicidade e a alegria de doar, não deve, ao que nos parece, ser 

considerado como uma crença literal. O Sol serve de símbolo para um tipo humano nas 

antípodas do homem do ressentimento, para quem a felicidade do outro é aguilhão e 

fomenta a inveja e o desejo de vingança (um exemplo disso é o Iago de Shakespeare, 

que diante do amor entre Otelo e Desdêmona planeja envenenar e aniquilar os deleites 

do casal). O espírito livre, para Zaratustra, é ―solar‖ pois não economiza-se com 

avareza: manifesta sua exuberância de calor e luz sem freios e o transbordar de sua 

força é vivenciado com júbilo. 

Diante da aurora, Zaratustra louva o Sol, astro cultuado como um deus por 

muitos povos da antiguidade (como os egípcios) por sua completa ausência sovinice e 

retenção. De modo que o Sol serve de modelo para o sábio: o calor e a luz que dele 

emanam em tamanha profusão, através dos séculos e dos milênios, serve a Zaratustra 

como inspiração para seu próprio projeto de agir, dali em diante, como uma espécie de 

sol-humano, peregrino distribuidor de dádivas iluminadoras. No interior do poema 

nietzschiano, o Sol serve também como uma espécie de musa que destrava os lirismos e 

faz com que corra o mel poético: ―Do Sol aprendi isso, quando ele se põe, o riquíssimo: 

derrama ouro sobre o mar, de sua inesgotável riqueza – de modo que até o mais pobre 
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dos pescadores rema com remo de ouro! (...) Tal como o Sol quer Zaratustra declinar...‖ 

363
 

Nietzsche não nos narra praticamente nada dos trinta primeiros anos da vida de 

Zaratustra, permanecendo misteriosas as razões que levaram-no a buscar o isolamento e 

―levar suas cinzas para os montes‖
364

. A narrativa inicia-se em um momento que, 

pegando emprestada a linguagem budista, poderíamos chamar de pós-nirvânico, quando 

o sujeito iluminado sente-se impelido a dividir sua luz com os outros, tornando-se  

Bodhissatva. Dentre as Máximas de La Rochefoucauld, que Nietzsche conhecia muito 

bem e foram uma das inspirações para tantas de suas reflexões sobre a moralidade, 

encontra-se uma boa descrição do estado-de-espírito de Zaratustra nesta ocasião: ―É 

uma grande loucura querer ser sábio sozinho.‖
 365

    

A primeira pessoa com quem Zaratustra depara, quando inicia sua descida da 

montanha, é um velho eremita que percebe a metamorfose ocorrida com Zaratustra 

nestes seus dez anos de reclusão: é com passo de dançarino que o andarilho agora se 

move, desejoso de levar sua luz para os vales. ―Trago aos homens uma dádiva‖, diz 

Zaratustra ao velho, logo em seguida adicionando: ―Não dou esmolas. Não sou pobre o 

bastante para isso.‖
366

 Há em Zaratustra, no início de seu retorno ao convívio humano, 

uma sensação íntima de riqueza espiritual, de um coração mais-que-pleno que sente 

uma vontade intensa de ser uma ―taça que transborda‖. Sentindo-se desperto e 

iluminado, Zaratustra deseja espalhar ricas dádivas através de seus ensinamentos. Ele 

assim exorta seus discípulos: 

Uma virtude dadivosa é a virtude mais alta. Tendes sede de tornar-vos 

vós mesmos sacrifícios e dádivas: daí a vossa sede de acumular todas 

as riquezas em vossa alma. Insaciável busca a vossa alma por tesouros 

e joias, pois vossa virtude é insaciável na vontade de dar. Obrigais 

todas as coisas a ir para vós e estar em vós, para que venham a refluir 

da vossa fonte como dádivas de vosso amor. Em verdade, ladrão de 

todos os valores se tornará esse amor dadivoso; mas eu declaro sadio e 

sagrado esse egoísmo.
367
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Zaratustra distingue entre duas espécies de egoísmo: aquele que elogia consiste 

nesta insaciável vontade de reunir em si algo de valoroso, que possa ser partilhado e 

doado como dádiva solar; aquele que critica consiste na ―avidez da fome‖ daquele que 

―se avizinha furtivamente da mesa dos que dão‖, com uma cobiça que é sinal de um 

―corpo enfermo‖. No primeiro caso, a virtude decorre da abundância e da plenitude 

daquele que juntou em si algo de valoroso, e que então se põe a distribuir; no segundo 

caso, há um ávido e faminto tomar-para-si.   ―Amo aquele que não guarda uma gota de 

espírito para si... Amo aquele cuja alma esbanja a si mesma.‖
368

 

 Sentindo-se como uma abelha que juntou muito mel, ou como um sol cuja 

felicidade só seria completa se tivesse aqueles a quem iluminar, Zaratustra desce dos 

picos com a intenção de falar aos homens. No entanto, logo descobrirá que seu ardente 

desejo de falar não encontra nos ouvintes um igualmente ardente desejo de ouvir. 

Sentirá o gélido sopro da solidão e se perceberá falando para surdos. O livro de 

Nietzsche poderá ser lido, portanto, como uma narrativa da busca de Zaratustra por 

ouvintes que o compreendam, por companheiros que o acompanhem, sendo numerosas 

as frustrações que experimenta em sua jornada. Pois, por todo o livro, ele permanecerá 

alguém que as massas (também chamadas por ele de ―plebe‖ ou ―gentalha‖) não ouvem 

nem compreendem. De modo que Zaratustra, como seu criador, aparece-nos como um 

extemporâneo, fora-de-lugar em seu próprio tempo, incompreendido e rechaçado, sendo 

obrigado a construir seu ninho... no futuro. 

5.3 - A FIDELIDADE À TERRA  

 Na primeira cidade onde chega, Zaratustra vê muita gente reunida na praça, 

assistindo a um perigoso espetáculo circense: um equilibrista atravessa uma corda sobre 

o abismo. Aproveitando a ocasião, Zaratustra revela pela primeira vez sua ideia de que 

―o homem é algo que deve ser superado‖: 

Todos os seres, até agora, criaram algo acima de si próprios; e vós 

quereis ser a vazante dessa grande maré, e antes retroceder ao animal 

do que superar o homem? Que é o macaco para o homem? Uma 

risada, ou dolorosa vergonha. Exatamente isso deve ser o homem para 

o super-homem: uma risada, ou dolorosa vergonha.
369
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Apesar da explícita recusa de Nietzsche, no Ecce Homo, de qualquer 

interpretação darwinista de seu übermensch, nesta fala de Zaratustra não há dúvida de 

que a reflexão se relaciona à evolução das espécies (―outrora fostes macacos...‖) e que a 

essência do ensinamento consiste num convite à superação da forma atual do homem. 

Em outras palavras: nada seria mais vergonhoso do que o homem, em sua vaidade, 

vangloriar-se por ser o cume da evolução, aplicando a si mesmo o auto-elogio de 

considerar-se insuperável. A crítica de Zaratustra dirige-se à estagnação, à preguiça, ao 

conformismo, características marcantes desta figura emblemática que ele chama de ―o 

último homem‖. Nietzsche denuncia a noção, antropocêntrica e vaidosa, de que o 

homem é o topo da cadeia alimentar, o supra-sumo da criação, nada restando a ser feito 

no reino animal depois desta imperfectível culminação. ―Para cima vai nosso caminho, 

além da espécie, rumo à superespécie.‖
370

 

Na mitologia cristã, por exemplo, o homem é descrito como um ser criado ―à 

imagem e semelhança de Deus‖, uma espécie de filho predileto do criador todo-

poderoso de todas-as-coisas: eis uma ideia auto-congratulatória e narcisista que 

Nietzsche denuncia como falaciosa e daninha. Zaratustra afirmará tanto a pertença do 

homem ao reino animal (―Fizestes o caminho do verme ao homem, e muito, em vós, 

ainda é verme‖
371

) quanto a perfectibilidade humana. Não se postula uma perfeição 

final como alcançável e na qual poderíamos repousar, mas sim se afirma a mutabilidade 

humana e a necessidade de fixar como meta a superação da atualidade. Mas Zaratustra 

é bastante explícito em esclarecer o que entende por ―superação‖, não desejando ser 

confundido com os propagadores do ideal ascético, desprezadores do corpo, que pregam 

que devemos superar a vida carnal, aniquilar a vivacidade dos sentidos e desprezar a 

existência terrena. Pelo contrário, Zaratustra é o antípoda do pastor que prega o desdém 

à realidade terrestre: 

Eu vos imploro, irmãos, permanecei fiéis à terra e não acrediteis nos 

que vos falam de esperanças supraterrenas! São envenenadores, 

saibam eles ou não. São desprezadores da vida, moribundos que a si 

mesmos envenenaram... Ofender a terra é agora o que há de mais 

terrível, e considerar mais altamente as entranhas do inescrutável do 

que o sentido da terra! Uma vez a alma olhava com desprezo para o 

corpo: e esse desdém era o que havia de maior. Ela o queria magro, 

horrível, faminto. Assim pensava ela escapar ao corpo e à terra...
372
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Zaratustra convoca seus ouvintes à descrença e implora que não acreditem nos 

que pregam ―esperanças supra-terrenas‖, considerando-as venenos que caluniam e 

ofendem a terra. Neste sentido, esta crítica da fé e da esperança é, em Nietzsche, não um 

ato agressivo de destruição das consolações, mas uma tentativa de libertar os humanos 

daquilo que poderíamos chamar, em linguagem marxista ou feueurbachiana, de 

alienação religiosa. Através da imaginação de um Outro-Mundo, de uma Outra-Vida, 

ornada pela fantasia com as perfeições e as delícias que este mundo e esta vida não 

possuem, o sujeito tenta medicar-se com uma consolação que é na verdade um veneno, 

já que o aliena de seu próprio corpo e o desconecta de sua realidade, fazendo-o perder-

se nas ―entranhas do inescrutável‖. 

Nietzsche opera uma transformação radical no estatuto da ―esperança 

supraterrena‖, considerada na tradição judaico-cristã como uma virtude, mas que o autor 

do Zaratustra enxerga e denuncia como algo pernicioso. Se Deus não existe, ter a 

esperança de uma recompensa supraterrena não passa de uma ilusão danosa e vã, que 

impede de viver em plenitude nossa existência terrestre – a única que nos é dado viver. 

O espírito de fidelidade à Terra que Zaratustra propaga neste discurso marca presença, 

por exemplo, nas seguintes palavras de Albert Camus:  

Da caixa de Pandora, na qual fervilhavam os males da humanidade, os 

gregos fizeram sair a esperança em último lugar, por considerá-la o 

mais terrível de todos. Não conheço símbolo algum mais emocionante 

do que este. (...) Se deveras existe um pecado contra a vida, talvez não 

seja tanto o de desesperar com ela, mas o de esperar por outra vida, 

furtando-se assim à implacável grandeza desta. 
373

 

 Para Zaratustra, a esperança no supra-terreno é também um crime contra a vida 

terrena. É verdade que Zaratustra não prega a destruição de toda e qualquer esperança: o 

futuro da humanidade e da terra prosseguem um objeto digno dela. "Eu conheci homens 

nobres que perderam sua mais alta esperança. E então caluniaram todas as altas 

esperanças. Então passaram a viver de forma impudente, em breves prazeres, sem 

cultivar uma meta para além do dia.‖ (Livro I, Da Árvore na Montanha, pg. 44). Não se 

trata, portanto, de um elogio de um hedonismo de vista curta, de um carpe diem de 

quem permanece preso à estaca do dia, mas sim de um convite zaratustriano para uma 

nova responsabilidade e um novo heroísmo. 
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Não há condenação dos prazeres terrestres em Zaratustra – pelo contrário, ele se 

posiciona como hostil aos ―pregadores da morte‖ que dizem que ―volúpia é pecado‖ 

(Livro I, Dos Pregadores da Morte, pg. 45). Após o ocaso da fé em um deus que julga 

os homens moralmente, reservando a eles punições e recompensas supre-terrenas, 

desmoronam também as noções de um céu e um inferno post mortem, esboroa-se a 

crença em anjos e demônios; nada há de intrinsecamente pecaminoso ou vergonhoso na 

sensualidade, na volúpia, no gozo. Mas tampouco isto é considerado como o ―sentido da 

Terra‖, já que Zaratustra exorta ao cultivo de muitas ―virtudes terrenas‖ além do mero 

saborear epicurista dos deleites. 

Permanecei fiéis à terra, irmãos, com o poder da vossa virtude! Que 

vosso amor dadivoso e vosso conhecimento sirvam ao sentido da 

terra! Assim vos peço e imploro. Não os deixeis voar para longe do 

que é terreno e bater com as asas nas paredes eternas! Oh, sempre 

houve tanta virtude extraviada! Trazei, como eu, a virtude extraviada 

de volta para a terra – sim, de volta ao corpo e à vida: para que dê à 

terra seu sentido – um sentido humano! (...) Ainda lutamos palmo a 

palmo contra o gigante Acaso, e sobre toda a humanidade reinou até 

agora o absurdo, o sem-sentido. (...) Há mil veredas que não foram 

percorridas; mil saúdes e ilhas recônditas da vida. Inesgotados e 

inexplorados estão ainda o homem e a terra humana. 
374

 

Zaratustra exorta-nos à criação de algo mais elevado do que aquilo que o homem 

é hoje, um empreendimento grandioso que decerto não dará frutos imediatos, mas que 

pode se converter numa meta que motive a vontade e dê direção aos ímpetos criativos 

combinados. ―Podeis vos converter em pais e ancestrais do super-homem: e que esta 

seja a vossa melhor criação!‖
375

. Do mesmo modo como o Cro-Magnon e o Neanderthal 

foram deixados para trás, o homo sapiens como atualmente o conhecemos também 

merece ser superado. Mais do que isso: a própria concepção sobre o tempo, em 

Nietzsche, é profundamente heraclitiana, fluida, móvel, como se a eternidade fosse um 

rio que não cessa de correr. ―Chamo isso de mau e inimigo do homem: todos esses 

ensinamentos sobre o uno, o pleno, saciado, imóvel e intransitório!‖ (op cit). Zaratustra 

rejeita tudo o que prega a imobilidade, a saciedade, o repouso, cantando em louvor do 

devir e da transitoriedade. 

Neste cosmos sempre movente, os homens não se encontram na posição de 

gravetos arrastados pela correnteza e que nada podem fazer a não ser aceitar 

passivamente o rumo das águas. Os homens têm potencial de criação, mesmo em meio 
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às tragédias e às dores inumeráveis da existência, e é em louvor desta ―fervorosa 

vontade de criar‖ que fala Zaratustra:  

Criar – eis a grande libertação do sofrer, o que torna a vida leve. Mas, 

para que haja o criador, é necessário sofrimento, e muita 

transformação. Sim, é preciso que haja muitos amargos morreres em 

vossa vida, ó criadores! Assim sereis defensores e justificadores de 

toda a transitoriedade! Para ser ele próprio a criança recém-nascida, o 

criador também deve querer ser a parturiente e a dor da parturiente. 

(...) É justamente esse destino – o que deseja minha vontade. (...) Meu 

querer sempre vem como meu libertador e portador de alegria. Querer 

liberta: eis a verdadeira doutrina da vontade e da liberdade – assim 

Zaratustra ensina a vós. 
376

  

Como todo autêntico filósofo, Nietzsche busca o conhecimento e valoriza o 

homem veraz, avesso às ilusões, cujo intelecto age com retidão e probidade. Em muitos 

pontos de sua obra a fé aparece como uma força que contraria a aquisição de 

conhecimento, que propaga fantasias e ilusões deletérias. É o que Zaratustra indica 

quando diz: ―Sempre houve muito povo enfermo entre aqueles que poetam e têm ânsia 

de Deus; odeiam furiosamente aquele que busca o conhecimento e a mais jovem das 

virtudes, que se chama: honestidade‖
377

.  Mas não só de conhecimento vive o homem: 

sua existência só é plena se ele é também um criador, alguém que cria além de si 

mesmo, que constantemente se auto-supera, que não se deixa estagnar mas está sempre 

em marcha rumo à auto-transformação de si em algo de mais elevado.  

5.4 - O HOMEM DEVE SER SUPERADO 

Como compreender a exortação zaratustriana à superação da humanidade sem 

antes compreender como Zaratustra enxerga o homem como este se apresenta a ele? 

Que comportamentos, crenças, valores e ritos tornam o homem que Zaratustra conheceu 

algo de tão enojante e desprezível? Há no livro de Nietzsche numerosos trechos em que 

o tom é de ―crítica social‖, onde são atacadas algumas tendências culturais e classes 

sociais. Contra os ―presidiários da riqueza‖, por exemplo, Zaratustra dispara suas 

flechas, dardejando um tipo de homem capitalista e ambicioso que se enlameia no 

processo de conquistar um trono:  

Adquirem riquezas e com elas se tornam mais pobres. Querem o poder 

e, primeiro, a alavanca do poder, muito dinheiro – esses indigentes! 

Vede como sobem trepando, esses ágeis macacos! Sobem trepando 

uns sobre os outros, e assim se empurram para a lama e a profundeza. 
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Todos querem chegar ao trono: esta é sua loucura – como se a 

felicidade estivesse no trono! Com frequência a lama se acha no trono 

– e, também com frequência, o trono se acha na lama. Loucos me 

parecem todos eles, macacos trepadores e seres febris. Mau cheiro tem 

para mim seu ídolo, o frio monstro: mau cheiro têm todos eles para 

mim, esses idólatras. (...) Na verdade, quem pouco possui, tanto 

menos será possuído: louvada seja a pequena pobreza!
378

 

Zaratustra prefere a floresta e os rochedos, ainda que tenha que estar solitário, ao 

mercado onde ―zumbem as moscas venenosas‖. Sua atitude, neste quesito, se assemelha 

à de Thoreau, que preferiu uma vida frugal em seu bosque de Walden à febril idolatria 

do vil metal. Também a frase de Zaratustra ―quem pouco possui, tanto menos será 

possuído‖ lembra a violenta crítica contra a sociedade de consumo norte-americana 

realizada por Tyler Durden, personagem de Clube da Luta, de David Fincher: ―as coisas 

que você possui acabam por te possuir‖ (―the things you own end up owning you‖).  Se 

Zaratustra convida os homens a uma nova grandeza, esta decerto não tem nada a ver 

com o acúmulo de capital ou a busca febril por fama: ―Longe do mercado e da fama se 

passa tudo que é grande: longe do mercado e da fama habitaram, desde sempre, os 

inventores de novos valores.‖ 
379

 

 Outra etapa na superação da forma atual do homem, além do ultrapassamento 

desta idolatria pelo dinheiro, consiste em libertar-se de uma mentalidade que concebe 

também a virtude como conectada a recompensas e castigos. Zaratustra ri daqueles que 

querem ser virtuosos e ser pagos por isso: 

Ainda quereis ser pagos, ó virtuosos! Quereis recompensas pela 

virtude, céu pela terra e eternidade por vosso hoje? E agora vos irritais 

comigo por ensinar que não existe um tesoureiro pagador? E, em 

verdade, não ensino sequer que a virtude é sua própria recompensa. 

Ah, esta é a minha tristeza: no fundo das coisas foram mentirosamente 

introduzidos a recompensa e o castigo – e agora também no fundo de 

vossas almas, ó virtuosos!
380

 

 O que está em jogo neste discurso de Zaratustra é a necessidade de superação de 

um ideário que concebia um Deus que recompensava ou punia os homens por suas 

virtudes e vícios; morta a crença neste ―tesoureiro pagador‖, torna-se necessário 

reconstruir a virtude sobre outras bases, já que para a ―humanidade superior‖ do futuro, 

libertada da fé nesta divindade justiceira, não haverá mais nem a esperança de 

retribuição transcendente, nem o temor de uma punição infernal. Estaria Nietzsche, 
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portanto, fazendo um elogio quase kantiano de uma virtude desinteressada? Também 

não, pois o próprio Zaratustra diz estar cansado daqueles que dizem que ―para uma ação 

ser boa, é preciso ser desinteressada‖. 

 ―Ah, meus amigos! Que o vosso ser esteja na ação como a mãe no filho...‖
381

 A 

virtude da taça que transborda, do Sol que prodigaliza seus raios, da abelha que distribui 

seu mel, não necessita de motivações como o medo ou a esperança, mas nasce 

naturalmente de uma certa super-abundância vital em que as dádivas – as canções, os 

poemas, as ideias iluminadoras, as obras-de-arte e de filosofia... – jorram como um 

chafariz. 

 O desinteresse não é um valor estimado por Zaratustra, mas sim uma vontade 

forte, criadora, afirmativa, que deseja gerar frutos como uma mãe deseja filhos. Os 

sábios e os virtuosos não devem servir às superstições do povo: o ―espírito livre‖ com 

frequência será ―odiado pelo povo‖, arredio à plebe, considerado como anti-social, 

incompreendido pelas multidões: ―inimigo dos grilhões, o não adorador, o que habita as 

florestas‖, não será uma ovelha uniformizada de rebanho, mas muito mais uma ovelha 

negra, desgarrada do rebanho, que procura trilhar um caminho independente e até 

mesmo dançar na beira do abismo.   

Zaratustra ama o homem veraz: 

assim chamo àquele que vai para desertos sem deuses e que partiu seu 

coração venerador. (...) Livre da felicidade do servo, redimida de 

deuses e adorações, destemida e temível, grande e solitária: assim é a 

vontade do veraz. No deserto moraram desde sempre os verazes, os 

espíritos livres, como senhores do deserto. 
382

  

 Há em Assim Falou Zaratustra, portanto, uma meditação constante sobre a 

solidão, tida como necessária para um certo cultivo espiritual imprescindível para que o 

homem se supere. Zaratustra, o sem-pátria, o extemporâneo, chega a entoar cânticos em 

louvor à solidão, como o célebre ―Solidão, pátria minha!‖ E a solidão lhe responde: ―Ó 

Zaratustra, sei de tudo: no meio de muitos homens estavas mais abandonado, único que 

és, do que jamais estivestes comigo!‖
383
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Após sua tentativa de retornar aos homens e iluminá-los com seus discursos e 

canções, Zaratustra acaba se cansando da vã tagarelice dos homens e prefere retornar 

para sua caverna, para suas caminhadas no meio da natureza, rodeado por um 

―venturoso silêncio‖: ―lá embaixo – ali tudo fala e nada é ouvido. Alguém pode 

anunciar sua verdade com sinos: os merceeiros do mercado lhe cobrirão o som com o 

tilintar dos níqueis!‖
384

 

De modo que certos comentadores, como Gianni Vattimo, apontam que o 

homem individualista, consumista, mesquinho, faminto de prazeres imediatos, sem 

senso histórico e despreocupado com a criação de um outro mundo possível,  figurado 

no Zaratustra no tipo do ―último homem‖, é justamente o ―homem‖ que precisa ser 

superado: ir além dele já é caminhar sobre este fio sobre o abismo que conduz ao Além-

do-Homem. Vattimo enfatiza que as civilizações são necessariamente mutantes, que a 

roda da História não para jamais e que não há nada de mais insensato do que apostar 

que o futuro será idêntico ao presente, mas que estamos numa época de acelerada 

mutação e que Nietzsche, filósofo autenticamente heraclitiano, é um guia essencial para 

nós que descemos a correnteza destes tempos: ―Nietzsche é um pensador decisivo para 

o nosso presente e ainda repleto de futuro.‖
385

 

 A vida não tem mais a estabilidade que tinha nas sociedades de 

desenvolvimento lento que deixamos para trás. O caso extremo das 

novas possibilidades que a pesquisa recente abriu para a manipulação 

genética, que nos coloca diante do inusitado desafio de uma 

modificação dos ―códigos‖ da vida, talvez seja apenas o exemplo mais 

emblemático da nova condição com que nossa arte de viver tem de 

lidar. 
386 

 Vattimo refere-se a um processo de ―efetiva pluralização dos mundos‖ 

decorrente do ―fim do colonialismo‖ e do ―encontro de culturas‖
387

. Julga ainda que, se 

Nietzsche é um pensador ainda com tanto futuro, é também pois ele nos auxilia, em 

plena era da Aldeia Global, a encontrar uma sabedoria no próprio seio do multi-

culturalismo.  

Trata-se de um ideal de vida e de sabedoria que acaba por indicar 

como meta do aperfeiçoamento moral um sujeito ‗plural‘ capaz de 

viver a própria interpretação do mundo sem necessidade de acreditar 
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que ela seja ‗verdadeira‘ no sentido metafísico da palavra, no sentido 

de alicerçar-se em um fundamento certo e inabalável. 
388

 

  O ―Super-homem‖ seria, comenta Vattimo, dotado de uma ―abertura 

fundamental para a pluralidade das interpretações‖ e estaria portanto nos antípodas do 

―fundamentalista‖ dogmático:  

O fundamento último que sempre justificou os mais impiedosos 

fanatismos da história da violência humana não é substituído pela 

vontade de um eu assumido como último e indiscutível absoluto. Para 

Nietzsche, o ideal seria um eu que é um centro de hospitalidade e de 

escuta de vozes múltiplas, um mutável arco-íris de símbolos e 

chamados que está tão mais próximo do ideal quanto menos se deixa 

encerrar em uma forma dada de uma vez por todas. 
389

 

O ideal nietzschiano, que o filósofo ―encarna‖ em seu Zaratustra, protótipo do 

espírito livre dionisíaco e afirmativo, capaz de amor fati, não é o de uma pessoa 

domesticada, de vontade empobrecida, que aceitou passivamente o jugo de disciplinas e 

valores impostas de cima por sacerdotes, políticos, educadores, chefes militares etc.  O 

que entusiasma a Nietzsche é o ideal de uma pessoa que seja essencialmente criativa, 

transbordante de vida, que cria para além de si mesma, que jamais se conforma com a 

estagnação em um certo estágio de seu desenvolvimento. A pessoa independente e 

criadora é aquilo que Nietzsche elogia e procura incentivar cada um e todos para que 

aspirem a ser - e não a pessoa reprodutora de dogmas decorados, ou seguidora rígida de 

modelos de comportamento costumeiros, ensinados e exigidos por autoridades que 

reinam pelo terror que disseminam e pelas promessas ilusórias que vendem.  

Por isso o homem dionisíaco, o espírito livre, o discípulo de Zaratustra, o 

Super-Homem, vivem como se viver fosse experimento, aventura em fluxo, sem 

sentirem necessidade de se apegarem de uma vez para sempre a certezas imutáveis. Tão 

capazes de dar sua anuência à existência de todas as coisas, mesmo as que amedrontam, 

apavoram e afligem a maioria dos moralistas, este 

 ser mais transbordante de vida, o dionisíaco, pode se permitir não só 

olhar o enigmático e o pavoroso, mas também cometer o apavorante e 

se entregar a qualquer luxo de destruição, de subversão, de negação; a 

maldade, a insanidade, a fealdade lhe parecem permitidas em virtude 

de um excesso de forças criadoras que podem converter o próprio 

deserto num solo fecundo. 
390
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 5.6 - O AMOR FATI DIONISÍACO 

  

 A ruptura que Nietzsche opera com a tradição que cinde o real em dois mundos 

equivale a um ultrapassamento das distinções costumeiras entre imanência e 

transcendência, natural e sobrenatural, este-mundo-aqui e o mundo-do-além, sendo que, 

nas palavras de Jaspers, na filosofia de Nietzsche somos apresentados a uma filosofia da  

―imanência radical‖
391

: ―Toda a metafísica a partir de Parmênides, atravessando Platão 

até o cristianismo e à Kant, desenvolve a teoria dos dois mundos. Nosso mundo da 

finitude, do devir, da vida temporal, da aparência, está fundado sobre o mundo do ser-

em-si, da infinitude e da eternidade, da intemporalidade e da verdade. Em termos 

religiosos: há um Deus.‖ 
392

  

 Nietzsche opõe-se a esta metafísica dualista e ataca a ideia de uma dimensão 

transcendente, de um além redentor, considerando que a quimera fantástica de um outro 

mundo ou de potências sobre-naturais  justiceiras (punitivas e recompensadoras) 

acarreta a depreciação do real, a calúnia ao mundo. Procurará compreender os 

mecanismos psico-fisiológicos que explicam o advento de ideias metafísicas e dualistas, 

que não passam de sintomas de uma certa espécie de vida ou de uma certa configuração 

orgânica. Através da crença em um devir que é produzido por uma divindade única, 

exterior à natureza, dotada de qualidades morais e preocupada com os destinos 

humanos, o sujeito humano se consola de seus males, sofrimentos e ressentimentos ao 

abraçar a ideia de uma futura redenção. A vida passa então a estar alienada de sua 

realidade carnal, física, corpórea, dominada por fantasmagorias mentais e idolatrias de 

criações imaginárias que, ainda que forneçam consolações afetivas, criam muitos 

problemas: como o temor (ou mesmo o pavor) do que pode haver depois da morte. 

 ―Nietzsche encontra no Ocidente uma atitude em relação com a morte que é 

fundamentalmente oposta à sua: o medo do que vai se passar depois dela. Ele o 

compreende a partir de sua origem histórica nos mistérios, na religião egípcia, no 

judaísmo, no cristianismo. (...) Este medo da morte é também a doença europeia, que 

provem do temor do que vêm após a morte; quem sucumbe a isto é prisioneiro do medo 
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de ir para o inferno.‖
393

 A ruptura que Nietzsche opera contra esta tradição inclui um 

ultrapassamento das noções de Céu e Inferno como espaços de recompensa e punição 

após a morte: o filósofo julga que tais mitos não só são desprovidos de credibilidade, 

mas também suspeitos de terem sido criados como ferramentas de controle de 

―rebanhos‖ e de efeitos culturais perniciosos.  

Em especial, tal fé em um além – paradisíaco ou infernal – impede a 

reconciliação com o real. Este, para Nietzsche, é indistinguível de um incessante devir, 

de um ―mar de forças‖ que em sua férrea necessidade fluvial pede ao homem, 

embarcado nesta corrente no frágil barco de seu corpo, que diga ―sim!‖ e que ame o 

espetáculo que o engloba e de que faz parte.  

 A capacidade suprema de afirmação da existência universal, o amor fati 

consumado, não se contenta em dizer sim a um instante no tempo, isolado daquilo que o 

precedeu ou seguirá, mas é um olhar amante lançado sobre a inteireza do tempo e a 

totalidade do cosmos. A fórmula suprema da afirmação da vida é atingida quando o 

sujeito, diante da cosmo-ciranda, em júbilo dionisíaco, ama tanto o real que chega ao 

ponto, como fazemos de costume diante de uma música extasiante, a pedir bis. Através 

da doutrina do Eterno Retorno, Nietzsche experimenta refletir sobre um universo onde 

este pedido de da capo, nascido de um peito humano, pudesse ser de fato 

correspondido.  

 Já que qualquer tipo de comprovação científica da veracidade da doutrina 

cosmológica do eterno retorno parece bastante improvável, destacaremos brevemente  

faceta ética ou mítica dela: em Nietzsche, o amor fati só é compreensível se 

compreendermos este ―amor ao fatum‖ como um amor temporalmente distendido, que 

abraça a eternidade e concebe esta como de uma necessidade tão perfeita quanto a 

circularidade de um anel. O ―sim ao Ser‖ que Nietzsche propõe não pode ser separado 

de um sim ao corpo que deseja. Longe de ser um fatalismo resignado, deixa amplo 

espaço para a ação, segundo a leitura de Jaspers, para quem ―no amor fati se reencontra 

o que aparentemente não pode se reunir: a atividade que tende à realização do que ainda 

não é e a aceitação amante do que já se produziu.‖ 
394

 

 Este destino ou fado que Nietzsche nos convida a amar não é algo de ―exterior‖ 

a nós, separado de nossa subjetividade, mas algo que nos engloba e do qual 

participamos intimamente: ―Se tudo se produz necessariamente na forma como se 
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produz, parece-me que sou também  um anel desta necessidade, um fragmento da 

fatalidade‖, escreve Jaspers 
395

. Ao invés de apostar, como faz o cristianismo, num 

livre-arbítrio que torne o homem passível de ser punido ou recompensado num além-

mundo, Nietzsche rompe com a dualidade de mundos em prol de uma imanência 

plenificada de necessidade e dentro da qual somos, cada um e todos, pedaços do 

destino. Amar o destino e amar a nós mesmos, portanto, não são operações dissociáveis 

– o amor a si, enquanto produto do fatum, mescla-se com esta afirmação dionisíaca da 

existência total que Nietzsche inequivocamente enxerga como seu ideal: ―Estado 

supremo que um filósofo pode atingir: ter em relação ao que é uma atitude dionisíaca – 

minha fórmula para isso é amor fati.‖  

 De modo que o pensamento nietzschiano, que bebe em várias fontes históricas, 

aparece-nos como um experimento de revitalização de certas interpretações do ser da 

filosofia pré-socrática (em especial a de Heráclito), e que toma emprestado do repertório 

mítico (em especial do dionisismo) certos símbolos com que procura expressar seu 

posicionamento existencial e seu ideal-de-vida. Torna-se claro, após o caminho que 

percorremos, que Nietzsche procura sobretudo nos convidar a uma reconciliação com o 

real. 

 É perceptível, decerto, uma certa apologia nietzschiana ao retorno à natureza, 

mas que não se parece com o que preconizavam Rousseau e muitos dos românticos: não 

encontramos em Nietzsche nenhuma idealização das origens, nenhum idílio primordial, 

nenhum paraíso perdido – sua relação com a natureza era muito mais a de um solitário 

peregrino, que julga que os melhores espaços para reflexão são os altos cumes, a 

companhia dos mares, as travessias por montanhas e bosques... Não é à toa que 

Zaratustra nos é pintado desde a primeira cena como alguém que ama os cimos dos 

montes e que contempla céus estrelados e auroras, saudando-os com seu júbilo 

dionisíaco. Longe de ser um intelectual de gabinete, um pensador dos espaços fechados, 

Nietzsche sempre afirmou que seus grandes pensamentos surgiram ao ar livre e durante 

caminhadas – e a ―filosofia do futuro‖, com a qual sonhava e de certo modo já 

prefigurava e praticava, deveria reabilitar a reflexão ao léu, a céu aberto, realizada 

enquanto se anda, se pula, se dança, ―sobre montanhas solitárias ou bem perto do mar, 

lá onde mesmo os caminhos se tornam meditativos‖.
396
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 A obtenção de um estado dionisíaco de afirmação integral do destino, de amor 

fati consumado, parece mais conquistável quando o homem aproxima-se da Natureza, o 

que não ocorre sem que caiam as barreiras do ego individual. Dioniso, desde a obra 

Nascimento da Tragédia, aparece como uma potência de despersonalização que 

empurra os sujeitos – pouco importa se são chamamos de bacantes, mênades ou 

sátiros... – a uma espécie de re-unificação com a natureza e com os outros. Rompido o 

véu de Maya da individuação, ultrapassada a ilusão de separação, o sujeito em transe 

dionisíaco sente-se novamente integrado ao seio do ser. Se Nietzsche põe como ideal 

este estado de dionisíaca afirmação é também pois enxerga esta atitude como nas 

antípodas do ideal cristão – o Crucificado, o messias na cruz, seria uma ―maldição 

lançada sobre a vida, um convite a se separar dela; já Dioniso cortado em pedaços é 

uma promessa de vida: ela renasce eternamente e retornará da destruição.‖
397
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Tudo na vida, inclusive ela mesma, é marcado pela necessidade inelutável de 

uma hora chegar ao ponto final. Aproxima-se a hora do desfecho deste trabalho, no qual 

procurei compartilhar alguns dos frutos das intensas pesquisas que realizei nos últimos 

anos sobre o pensamento de Nietzsche. Muitos temas e problemas decerto ficaram por 

explorar mais a fundo – mas que o futuro possa estar repleto de novas aventuras de 

estudo e reflexão por tantas das outras sendas e horizontes que a filosofia nietzschiana 

nos abre, por tantos outros mares que nos convida a navegar a todo perigo.  

Como foi enfatizado desde o prelúdio, procurei abordar a obra nietzschiana sem 

desvincular seu esforço crítico do construtivo, nem cindir o que em Nietzsche é 

unidade: o pensador e o artista, o demolidor e o criador, o desmistificador e o legislador 

de novas vias. ―Só enquanto criadores temos o direito de destruir‖: esta fórmula de A 

Gaia Ciência parece-nos emblemática de toda a filosofia nietzschiana. 

 Em nossa compreensão, Nietzsche é um filósofo de imenso poderio crítico, 

dotado de um ímpeto iconoclástico e uma ousadia questionadora dirigidos a uma 

fecunda discussão com sistemas filosóficos, dogmas religiosos, doutrinas políticas, 

tendências civilizacionais etc. Como diz Clément Rosset, há uma positividade intrínseca 

à própria atividade crítica autêntica, pois esta tem o ―poder de dissipar ideias falsas‖: ―A 

virtude crítica, se não enuncia por si mesma nenhuma verdade clara, consegue ao menos 

denunciar um grande número de ideias tidas abusivamente por verdadeiras e 

evidentes.‖
398

 Deleuze acrescenta, de modo semelhante: ―A crítica não é jamais 

concebida por Nietzsche como uma reação, mas como uma ação. (...) A crítica não é 

uma reação do ressentimento, mas a expressão ativa de um modo de existência 

ativo.‖
399

 

Esta faceta mais abertamente crítica de Nietzsche, presente em seus textos mais 

polêmicos, em que pretende dinamitar alvos que elege como seus inimigos, não nos 

parece prover de um ímpeto aniquilador, destrutivo, niilizador, mas da vontade de 

liberar o terreno para novas construções. É como se o filósofo procurasse agir, através 

de seus escritos, como uma ―escola da suspeita‖ para seus leitores, convidando-os a uma 

frutífera desconfiança contra tudo aquilo que sufoca e emurchece a vida. Por trás do 
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verbo nietzschiano, é possível sentir o esforço apaixonado de um homem que procura 

abrir espaço para o eclodir de potencialidades humanas ainda impedidas de desabrochar.  

Nele, a ―demolição‖ é inseparável da vontade intensa e afirmativa de uma 

reconstrução da existência em novas bases. A dinamite nietzschiana, como tentamos 

elucidar, tenta explodir muitos alvos, dentre os quais procuramos expor, nas páginas que 

ficaram para trás, algumas: uma filosofia a-histórica e ―egipcista‖, que confunde suas 

múmias conceituais com realidades e que nega-se a reconhecer a fluidez do vir-a-ser; 

uma concepção de mundo que enxerga os humanos como manchados pelo pecado desde 

o início dos tempos e que prega que estamos todos necessitados de perene penitência 

purificadora; uma hierarquização de mundos que dá privilégio ao supra-sensível contra 

o sensível, ao metafísico contra o físico, ao estável e perene contra o fluido, e que é 

sintoma de uma incapacidade de reconciliação com o inexorável devir do tempo etc. 

Procuramos expor a tomada de posição radicalmente anti-idealista do filósofo 

que, em uma carta de outubro de 1888, endereçada à sua amiga Malwida von 

Meysenbug, é explícito e inequívoco em sua recusa do idealismo: 

 

Eu considero o idealismo uma insinceridade que se tornou instinto, 

um não querer, a qualquer preço, ver a realidade. Cada frase de meus 

livros contém, em si, o desprezo do idealismo. Jamais pesou sobre a 

humanidade fatalidade mais terrível do que esta impureza intelectual. 

Depreciou-se o valor de toda realidade forjando-se um ‗mundo 

ideal‘.
400

 
 

Nietzsche, portanto, manifesta-se contra todos os ideários calcados na ideia do 

sobrenatural, do metafísico, do transcendente, procurando seu solo no que Zaratustra 

chama de ―fidelidade à terra‖ e intentando trazer-nos de volta ao seio da phýsis, 

redimida da culpa que sobre ela foi lançada, por exemplo, por dois milênios de vigência 

da cultura judaico-cristã. Mais do que inverter a hierarquia de mundos, típica do 

platonismo e depois do cristianismo, Nietzsche procura realizar uma revolução mais 

profunda em que implode a própria oposição dualista. Como sintetiza Moura: 

 

Enquanto Platão valorizava o supra-sensível e desvalorizava o mundo 

sensível, (...) Nietzsche, em sua ‗História de um Erro‘ (em Crepúsculo 

dos Ídolos), anuncia o processo no curso do qual o supra-sensível, 

promovido por Platão a ‗verdadeiro mundo‘, foi não apenas 

destronado de seu cargo supremo e rebaixado na hierarquia, mas sim 

posto no irreal.
401
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Procuramos expor também a batalha filosófica de Nietzsche contra o ideal 

ascético, doutrina que, motivada por um preconceito espiritualista, concebe a vida como 

algo a ser purgado e purificado através do auto-martírio. Em seu esforço genealógico e 

em sua interpretação psico-social, Nietzsche expõe a patologia que consiste em impor 

ao corpo os piores suplícios, na esperança de que o sofrimento da carne, além da recusa 

em participar da esfera mundana, representem uma etapa da purificação de um espírito 

supostamente imortal, prometido a uma ascensão, após à morte, à beatitude de uma 

transcendência redentora e paradisíaca.  

Psicólogo de rara perspicácia, Nietzsche analisa o complexo mecanismo afetivo, 

instintivo, pulsional, que está por detrás da criação de certas modalidades de moral, 

focando sua atenção sobre fenômenos como o ressentimento, a má consciência, a 

vontade de vingança, sempre com o intento de superar tudo aquilo que esmaga a 

vitalidade, a criatividade e a potência existencial, reduzindo o humano a apática e 

obediente ovelha em um rebanho uniforme. 

Em um percurso intelectual marcado por uma longa, intensa e frutífera 

convivência com os gregos de outrora, frente aos quais Nietzsche elegeu predileções 

(por Heráclito, Ésquilo e Sófocles, por exemplo) e antagonismos (em relação a Sócrates, 

Platão e Eurípides, dentre outros), este filósofo porta a marca da extrema importância 

que a intelectualidade europeia do século XIX conferia à História. Nietzsche meditou 

sobre o presente de que foi contemporâneo confrontando-o, medindo-o e contrastando-o 

com outros paradigmas históricos e forjou um método genealógico para compreender 

como vieram-a-ser as instituições, leis, morais, costumes e crenças com que hoje nos 

deparamos. Foi um filósofo que dedicou intensos esforços aos estudos sobre o passado, 

buscando apropriar-se da história humana e haurir dela forças de renovação. 

Como procuramos expor, é de crucial importância para Nietzsche uma reflexão e 

um diálogo estabelecido por ele com os grandes poetas trágicos da Grécia, em especial 

Ésquilo e Sófocles, cujas obras parecem ter produzido um imenso impacto não só sobre 

os rumos intelectuais de Nietzsche mas também sobre a sua cosmo-visão, que muitos 

comentadores classificam com o epíteto de trágica (em especial Rosset, Onfray, Conche 

etc.). Em Ecce Homo, Nietzsche é explícito em se afirmar um ―filósofo trágico‖, 

enfatizando porém que isto não significa o mesmo que ser um filósofo niilista ou 

pessimista - uma cosmovisão trágica, como tentamos mostrar, não exclui a possibilidade 
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de uma jubilosa celebração da existência, um amor ao fatum que seja anuência e 

acolhimento incondicionais à necessidade, inclusive a seus aspectos dolorosos.  

Na filosofia nietzschiana, encontramos numerosas exortações em prol de uma 

capacidade de abraçar a existência, sem denegação e sem mágoa, o amor fati, esta 

aptidão de celebrar a vida e o destino com tudo o que neles há de intrinsecamente 

doloroso e trágico. Contra o império do ideal ascético, contra a doutrina cristã do 

pecado que nos mancha a todos desde o berço, contra a pregação pitagórica ou platônica 

de uma purificação do espírito pela anamnese, Nietzsche parece unir-se à linhagem de 

pensadores que, de Lucrécio a Spinoza, passando por muitos dos iluministas (como 

Holbach e Diderot), filosofam sem postular um Além e em plena fidelidade à realidade 

terrestre. Em sua obra também descobrimos uma vontade, expressa poeticamente, de 

juntar-se ao coro de bacantes, mênades e sátiros para, em embriaguez de alegria 

existencial, debaixo do espetáculo rodopiante do cosmos, perante o espetáculo universal 

em sua inteireza, cantar seu ―evoé!‖ e pedir ―bis!‖ 

Lendo-o, sentimos-nos em contato com alguém que devotou a maior parte de sua 

vida e suas energias ao conhecimento, à decifração das esfinges da existência, mas cuja 

obra é perpassada por uma inquietude que o leva a sempre questionar as respostas ou 

soluções que encontra ou que formula. Nietzsche não nos aparece como uma daquelas 

figuras megalomaníacas e ambiciosas, de que a história política e eclesiástica está 

repleta, que se pretendem donas da verdade. Se passar pela ―escola de suspeita‖ 

nietzschiana é algo salutar para os que tem a filosofia como vocação, profissão ou 

paixão, é também pelo efeito de nos vacinar contra as pretensões excessivas e 

descabidas à posse de uma verdade indubitável e imutável.  

Para Nietzsche, as convicções são inimigas do filósofo, qualquer tipo de fixação 

intelectual à solidez incorruptível de um dogma, à irrefutabilidade de uma doutrina ou 

sistema, prejudica-nos em nossa aventura de conhecimento. A verdade é muito mais 

algo que se busca mas nunca se encontra do que algo cuja ―posse‖ duradoura seja 

possível. Quem quer de fato tornar-se amigo da sabedoria, quem deseja estabelecer uma 

relação de philia com a sophia, tem de ousar libertar-se de certezas apaziguadoras, 

crenças confortantes e tomadas-de-partido inquestionadas. ―A serpente que não pode 
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mudar de pele perece. O mesmo ocorre com os espíritos que se impedem de mudar de 

opinião; cessam de ser espíritos.‖
402

 

Segundo nossa compreensão, o filósofo autêntico, segundo Nietzsche, é uma 

figura em que se encarna um certo ímpeto heroico em direção ao conhecimento e que 

ousa pôr-se em perigo na aventura tormentosa de saber. Relembremos, por exemplo, 

estas palavras de Aurora em que confessa uma paixão intensa pela busca do 

conhecimento:  

Nosso impulso ao conhecimento é demasiado forte para que ainda 

possamos estimar a felicidade sem conhecimento ou a felicidade de 

uma forte e firme ilusão; apenas imaginar esses estados é doloroso 

para nós! A inquietude de descobrir e solucionar tornou-se tão atraente 

e imprescindível para nós como o amor infeliz para aquele que ama: o 

qual ele não trocaria jamais pelo estado de indiferença; sim, talvez nós 

também sejamos amantes infelizes! O conhecimento, em nós, 

transformou-se em paixão que não vacila ante nenhum sacrifício e 

nada teme, no fundo, senão sua própria extinção… 
403

 

Nietzsche é incapaz, portanto, de prezar uma felicidade sem conhecimento, ou 

seja, recusa-se a buscar a bem-aventurança psíquica, a ―beatitude‖ existencial, usando 

como meios as ilusões, as crenças reconfortantes, as fés otimistas em happy ends. A 

filosofia, afinal, não é uma busca pragmática por ideias apaziguadoras, nem uma caça a 

convicções agradáveis, mas um navegar a todo perigo, em mares revoltos, em busca de 

um saber sobre o real que nada garante que terá como efeito nos acariciar e acalentar. 

Nada garante, de antemão, que a verdade vá ser doce, ou que vá tornar necessariamente 

feliz; no entanto, filósofo autêntico é só aquele que ousa ir à conquista de um saber, 

ainda que saiba que ele possivelmente terá um gosto amargo. Como diz Jaspers, o 

filósofo autêntico tem como um de seus atributos principais a coragem de entrar no 

labirinto, mesmo sabendo que poderá encontrar-se com o Senhor Minotauro
404

. 

A partir do percurso que percorremos nas páginas anteriores, procuramos 

descrever um certo ideal de filosofia que Nietzsche nos sugere: uma ―escola da 

suspeita‖ radicalmente arredia a toda dogmatização; uma atividade que só se realiza 

quando nos desapegamos de crenças e hábitos; uma sinuosa jornada pelos labirintos do 

viver na qual não cessamos de tentar decifrar enigmas e nos deparar com novas 

esfinges. Como nos lembra Oswaldo Giacoia, Nietzsche concebia o filósofo como um 
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viajante, figura que remete à mobilidade e ao frequente contato com novas paisagens e 

perspectivas:  

Tanto o viajante quanto o filósofo simbolizam a errância, a 

transitividade, o estar sempre a caminho (Wanderung), a curiosidade, 

o périplo por novas e desconhecidas paragens. O viajante – aquele que 

vaga pelos mais remotos paradeiros. O filo-psicólogo: aquele que 

transita pelos recônditos labirínticos da alma humana. (...) Um 

verdadeiro filósofo, como aquele cuja alma padece em dores de parto, 

sob a pressão dos mais dilacerantes estados antagônicos, tem 

necessariamente que percorrer o sendeiro de muitas filosofias. (...) Ele 

não teme fazer dos abismos uma fonte inestimável de conhecimento. 
405

 

Porém, as conclusões de Nietzsche não são otimistas quanto às possibilidades de 

efetivação daquele ideal, nutrido por muitos idealistas, de um dia atingirmos a harmonia 

perfeita, o mundo da utopia realizada, com a abolição de todo conflito e de todo 

sofrimento. Se a filosofia de Nietzsche foi tantas vezes descrita com o adjetivo 

―trágica‖ é porque ele enxerga o real como necessariamente dotado de conflitos e 

sofrimentos, como se estes fossem atributos inerentes a ela. Portanto, Nietzsche julga 

ilusória a pretensão de abolir o sofrimento: sua filosofia procura reconhecer o caráter 

intrinsicamente trágico da vida (o fato de ser impossível viver sem ser finito, sem ser 

mortal, sem ser alguém exposto à doença, à velhice, à decrepitude, à morte...), mas sem 

render-se à passividade estéril do niilismo.  

O fato da vida necessariamente nos fazer sofrer não é um argumento, segundo 

Nietzsche, para denegá-la ou condená-la – e este filósofo é muito mais alguém que nos 

deseja instruir sobre a possibilidade de uma sabedoria em meio ao sofrimento do que 

alguém que prometa para um futuro radioso uma beatitude, uma utopia consumada ou 

um paraíso de infindos deleites. Para Nietzsche, o saber e o sofrer estão entrelaçados e 

têm relações íntimas – às vezes o tormento é justamente a via de acesso a profundas 

verdades? 

A disciplina do sofrer, do grande sofrer – não sabem vocês que até 

agora foi essa disciplina que criou toda excelência humana? A tensão 

da alma na infelicidade, que lhe cultiva a força, seu tremor ao 

contemplar a grande ruína, sua inventividade e valentia no suportar, 

persistir, interpretar, utilizar a desventura, e o que só então lhe foi 

dado de mistério, profundidade, espírito, máscara, astúcia, grandeza – 

não lhe foi dado em meio ao sofrimento, sob a disciplina do grande 

sofrimento? No homem estão unidos criador e criatura: no homem há 

matéria, fragmento, abundância, lodo, argila, absurdo, caos; mas no 
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homem há também criador, escultor, dureza de martelo, deus-

espectador e sétimo dia... 
406

 

Nestas palavras percebe-se muito bem o quanto o filósofo valorizava as lições 

que ensina o abismo, os saberes que nos traz a desventura, a sabedoria que só se forja 

em dores. Diante do sofrimento do mundo, o que faríamos de melhor senão tentar 

compreender este mundo e nos esforçar por criar, dentro dele, aquilo que o supere? E 

como seria possível atingir algum tipo de beatitude terrestre na denegação de aspectos 

fundamentais da realidade? ―Para me expressar misticamente, a trilha para o céu de 

cada um sempre passa pela volúpia de seu próprio inferno...‖ 
407

 

Se a filosofia de Nietzsche ainda conserva tanta vitalidade, se há chances de que 

prossiga sendo lida ainda por vários séculos, é pois esta obra nos exorta a construir um 

futuro que ultrapasse o que hoje se encontra, no presente, efetivado. O real concebido 

como Vontade de Potência não possui nenhuma estabilidade, nenhuma fixidez: está 

numa espécie de perpétuo moto contínuo. Em palavras mais próximas da linguagem 

cotidiana: o tempo não pára nem nunca vai parar. A verdadeira impossibilidade é que as 

coisas permaneçam como agora estão; a verdadeira necessidade é a mudança, que 

impõe-se como inelutável, ainda que seus rumos dependam, ao menos parcialmente, das 

ações presentes das gerações que passam. Esta ética da permanente busca de auto-

superação, somada a um bom ânimo em relação às tormentas sofridas do existir, que 

machucam mas ensinam, maltratam mas transmitem sabedoria, parece-nos 

consubstancial à ética de Nietzsche.  

Por fim, como também procuramos mostrar nas páginas precedentes, a filosofia 

de Nietzsche é profundamente marcada, como diz Lou-Andreas Salomé, pelo ―fato de 

que ele perde muito cedo a fé‖ e ―rejeita o dogma cristão‖, de modo que ―toda a 

evolução de seu pensamento resulta da emoção provocada pela morte de Deus‖
408

. 

Incapaz de encontrar respostas satisfatórias ou quietudes afetivas no colo das crenças 

religiosas tradicionais, Nietzsche aparece-nos como um pensador que conserva todo o 

interesse para aqueles que buscam uma sabedoria sem Deus, ou seja, uma filosofia-de- 

vida que não postula nenhuma divindade exterior à natureza, responsável por sua 

criação e gerência. Em uma época histórica como a nossa, marcada por um lado pelo 

―desencantamento do mundo‖, de que fala Max Weber, e acossada pela escalada do 
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niilismo, mas onde sobrevivem, por outro lado, as instituições religiosas tradicionais, 

fornecendo resposta e sentido aos ávidos por salvação supra-terrena, o pensamento de 

Nietzsche parece conservar toda sua atualidade para a discussão de problemáticas 

religiosas, inclusive indicando muitos caminhos fecundos para pensarmos naquilo que, 

neste trabalho, chamamos de ―a vida depois de Deus‖. 

Como procuramos mostrar, grande parte do empreendimento nietzschiano pode 

ser classificado como desmistificador, no sentido de que se esforça em ―pôr a nu o 

caráter humano, demasiado humano, de tudo aquilo que anteriormente passava por 

sagrado, eterno e de origem sobre-humana.‖
409

 Se os fundamentalistas e fanáticos de 

todas as seitas pregam que em seus livros ditos sagrados está a verdade absoluta, a 

palavra infalível de Deus, Nietzsche, ao contrário, aplica seu método genealógico à 

História humana para revelar os processos através dos quais vieram-a-ser igrejas, 

cultos, ritos, valores, sentidos etc., todos eles humanos, demasiado humanos. Mas, além 

desta potência crítica de desmistificação, que abala as pretensões absolutistas dos 

dogmas, Nietzsche age como um psico-fisiólogo que diagnostica as consequências 

vitais do apego a certos sistemas de moral.  

Procuramos mostrar que a crítica nietzschiana aos ideais ascéticos, em suas 

múltiplas encarnações (no platonismo, no cristianismo, em Schopenhauer etc.), deve-se 

à repulsa que sente o fisiólogo Nietzsche ao procedimento de combater as paixões 

através do método da castração: não há nada a se admirar em um dentista que somente 

tirasse fora os dentes para que não fizessem mais mal. Tal prática profissional 

conduziria a uma clientela de banguelas, do mesmo modo que a Igreja, ao pôr-se a 

serviço da erradicação da sensibilidade, age como uma força deletéria contra a saúde 

vital: ―atacar as paixões em sua raiz é atacar a vida em sua raiz: a práxis da Igreja é 

hostil à vida. (...) O santo que agrada a Deus é o castrado ideal...‖
410

 

 Procuramos destacar, nas páginas que ficaram para trás, que Nietzsche oferece 

toda uma série de ―conselhos‖, sugestões e convites, bastante positivos e propositivos, 

que constituem uma sabedoria, nos termos zaratustrianos, plenamente ―fiel è terra‖, e na 

qual a leveza, a alegria-de-viver e a celebração dionisíaca da existência são louvadas: 

"Desde que existem homens, o homem se alegrou muito pouco: apenas isso, meus 
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irmãos, é nosso pecado original!"
411

 – diz Zaratustra. Já em Humano, Demasiado 

Humano, Nietzsche escreve: ―Eis o melhor meio de começar cada dia: perguntar-se ao 

despertar se nesse dia não podemos dar alegria a pelo menos uma pessoa. Se isso 

pudesse valer como substituto do hábito religioso da oração, nossos semelhantes se 

beneficiariam com tal mudança.‖ 
412

 Na mesma obra, Nietzsche expressa uma ideia 

semelhante em louvor ao amor terrestre, em oposição à idolatria religiosa aos ídolos 

sobrenaturais ou metafísicos: ―Não há no mundo amor e bondade bastantes para que 

tenhamos direito de dá-los a seres imaginários.‖
413

 

O efeito da leitura de Nietzsche, parece-nos, é muito mais uma ampliação de 

perspectivas, um ―esticamento de horizontes‖ (para usar uma expressão do poeta 

Manoel de Barros), que convida nosso pensamento e nossa sensibilidade a embarcar 

numa aventurosa jornada de conhecimento, crítica, suspeita, criação. É um tônico para a 

vontade-de-viver o contato revigorante com esta filosofia, visceralmente heraclitiana, e 

que nos convida a sentir as situações como mutáveis, o presente como superável, a 

metamorfose como necessária, o fado como digno de nosso amor e a Terra como 

merecedora de nossa fidelidade. Uma filosofia, enfim, onde há muita sabedoria a 

assimilar, muito savoir-vivre a aprender, em especial por aqueles que ―não temem fazer 

dos abismos do sofrimento uma fonte inestimável de conhecimento.‖
414

 

As seguintes palavras de Humano, Demasiado Humano parecem-nos sintetizar 

muito bem como Nietzsche concebia o filósofo dotado de autêntico ―espírito livre‖: 

Quem alcançou em alguma medida a liberdade da razão, não pode se sentir 

mais que um andarilho sobre a Terra e não um viajante que se dirige a uma 

meta final: pois esta não existe. Mas ele observará e terá olhos abertos para 

tudo quanto realmente sucede no mundo; por isso não pode atrelar o coração 

com muita firmeza a nada em particular; nele deve existir algo de errante, que 

tenha alegria na mudança e na passagem. Sem dúvida esse homem conhecerá 

noites ruins, em que estará cansado e encontrará fechado o portão da cidade 

que lhe deveria oferecer repouso; além disso, talvez o deserto, como no 

Oriente, chegue até o portão, animais de rapina uivem ao longe e também 

perto, um vento forte se levante, bandidos lhe roubem os animais de carga. 

Sentirá então cair a noite terrível, como um segundo deserto sobre o deserto, 

e o seu coração se cansará de andar. Quando surgir então para ele o sol 

matinal, ardente como uma divindade da ira, quando para ele se abrir a 

cidade, verá talvez, nos rostos que nela vivem, ainda mais deserto, sujeira, 

ilusão, insegurança do que no outro lado do portão e o dia será quase pior do 
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que a noite. Isso bem pode acontecer ao andarilho; mas depois virão, 

como recompensa, as venturosas manhãs de outras paragens e outros 

dias, quando já no alvorecer verá, na neblina dos montes, os bandos de 

musas passarem dançando ao seu lado, quando mais tarde, no 

equilíbrio de sua alma matutina, em quieto passeio entre as árvores, 

das copas e das folhagens lhe cairão somente coisas boas e claras, 

presentes daqueles espíritos livres que estão em casa na montanha, na 

floresta, na solidão, e que, como ele, em sua maneira ora feliz ora 

meditativa, são andarilhos e filósofos. Nascidos dos mistérios da 

alvorada, eles ponderam como é possível que o dia, entre o décimo e o 

décimo segundo toque do sino, tenha um semblante assim puro, assim 

tão luminoso, tão sereno-transfigurado: – eles buscam a filosofia da 

manhã.
415

 

Nas páginas de Nietzsche, descobrimos a audaz aventura de um conhecedor que 

fez do perigo seu ofício, procurando haurir vida e sabedoria mesmo dos cálices mais 

amargos servidos pela vida. Ler sua obra é entrar em contato com um ser humano cujas 

múltiplas vivências – muitas delas decerto dolorosas – não o impediram de cantar um 

―Hino à Vida‖. Com as palavras de sua amiga Lou-Andreas Salomé, em um poema 

muito apreciado por Nietzsche, e que impressionou-o tanto que ele o musicou, 

encerramos esta jornada através da qual seguimos o filósofo em seu périplo de 

compreensão e celebração da vida: 

Tão certo quanto o amigo ama o amigo, 

Também te amo, vida-enigma 

Mesmo que em ti tenha exultado ou chorado, 

Mesmo que me tenhas dado prazer ou dor. 

 

Eu te amo junto com teus pesares, 

E mesmo que me devas destruir, 

Desprender-me-ei de teus braços 

Como o amigo se desprende do peito amigo. 

 

Com toda força te abraço! 

Deixa tuas chamas me inflamarem, 

Deixa-me ainda no ardor da luta 

Sondar mais fundo teu enigma. 

 

Ser! Pensar milênios! 

Fecha-me em teus braços: 

Se já não tens felicidade a me dar 

Muito bem: dai-me teu tormento.
416

 

                                                           
415

 NIETZSCHE. Humano, Demasiado Humano. §638. 
416
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