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O presente trabalho tem por objetivo central investigar o problema do homem 

moral em Nietzsche e sua superação na ideia do super homem. Para tanto, 

delimitaremos nossa investigação aos textos da fase positivista do pensamento de 

Nietzsche, sobretudo Humano, demasiado humano e os textos do período da 

transvaloração, escritos após a publicação de Assim falou Zaratustra. A moral será aqui 

analisada a partir da suspeita nietzschiana de que a tradição metafísica erigiu uma 

concepção de homem desvinculada de sua relação mais imediata com os valores 

humanos, os quais encontram seu fundamento em nossa existência terrena, a única que 

podemos afirmar de forma plausível como existente. Uma moral humana, demasiado 

humana, será possível a partir do momento em que a mesma seja desatrelada de noções 

como verdade, mundo inteligível. deus, essências. O super homem representa o homem 

que superou tais noções e constrói os valores morais a partir de um referencial terreno e, 

portanto, plural, transitório. 
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This study aims to investigate the central problem of the moral man in Nietzsche 

and his idea of overcoming the overman. To this end, our research delimit in texts 

positivist phase of Nietzsche’s thought, especially Human, all too human and the texts 

of the period of revaluation, written after the publication of Thus Spake Zarathustra, 

notably beyond good en evil, and the Genealogy of Morals Zarathustra himself. The 

moral here is analyzed from the Nietzschean suspicion that the metaphysical tradition 

has erected a conception of man detached from their more immediate relation to human 

values, which find their basis in our earthly existence, the only thing we can say 

plausibly as existing. A moral human, too human, it will be possible from the moment it 

is uncoupled from notions as truth the intelligible world, god, essences. The overman is 

the man who overcame such notions and build moral values from a reference field and 

therefore plural, transient. 
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INTRODUÇÃO 

 

A filosofia de Nietzsche encerra uma série de dificuldades para aqueles que dela se 

aproximam a fim de determinar sua característica mais marcante. Por se autodenominar 

um pensador avesso a sistemas, utilizar diversos estilos na sua escrita, das longas 

dissertações, passando pelo aforismo, prosa, poesia, Nietzsche se impõe como um 

desafio para o leitor desejoso de atribuir um significado específico à sua obra. Daí a 

multiplicidade de perspectivas acerca do tema principal que dá o tom de seus escritos e, 

mais ainda, do legado deixado por Nietzsche e seus intérpretes mais imediatos. Assim 

afirma, por exemplo, Müller-Lauter quando, em um artigo publicado na década de 90, 

intitulado “O desafio Nietzsche”, toma este pensamento como um verdadeiro desafio, 

destacando, sobretudo, o caráter intrinsecamente antagônico de seu filosofar. Naquele 

mesmo artigo, Müller-Lauter se propunha a compreender três caracterizações 

concedidas a Nietzsche por ele mesmo e seus intérpretes, qual seja o de sismógrafo, 

fatalidade e campo de batalha. Como sismógrafo Nietzsche teria a sensibilidade para 

“registrar ínfimas oscilações do espírito, nas quais o futuro se anuncia”1. Por ser 

fatalidade estaria mais preso à sua época, o século XIX, do que destinado a ser profeta 

dos acontecimentos vindouros, sobretudo a irrupção do niilismo no século XX. 

Finalmente, não apenas suas ideias, mas sua vida inteira se deu como num imenso 

campo de batalha onde o filósofo teve de combater forças contrárias, sem renunciar 

jamais a guerra, pois acreditava na contradição como condição para os processos de 

destruição e criação. Para Lauter “divisões esquemáticas da evolução de Nietzsche em 

três ou cinco (ou ainda sete ou oito) fases são mais apropriadas para fazer com que se 

passe ao largo das questões que o ocupavam do que esclarecê-las”2. Neste sentido, 

“Nietzsche não nos oferece uma obra fechada em si, unívoca em sua ideias, mas 

diversos textos curtos, cuja conexão, se não é contestada, é discutida de maneira 

controversa pelos intérpretes”3. A conclusão a que chega Muller-Lauter supõe o fato de 

que “a filosofia de Nietzsche vive de suas tensões imanentes”4. A polêmica de Muller-

Lauter dirige-se principalmente contra Heidegger, o qual concebeu a filosofia de 

Nietzsche como acabamento da metafísica, ancorado no fato de que seu pensamento se 
                                                 
1 Müller-Lauter. O desafio Nietzsche. In: MARTON, SCARLETT (Org). Nietzsche na Alemanha; 
tradução da Comissão Editorial da revista Discurso, São Paulo/Ijuí, Discurso Editorial/Editora Unijuí, 
2005, pp. 51–78. 
2 Ibid; p. 59 
3 Ibid; 
4 Ibid; p. 60 

 



 

manteve na mesma questão diretriz da filosofia, a saber, o que é o ente? Desta forma 

Nietzsche, segundo Heidegger, não conseguiu sair da pergunta diretriz para o 

questionamento acerca da essência do ser. Ainda de acordo com Heidegger, Nietzsche 

reúne toda a tradição do pensamento ocidental e o consuma e, neste sentido, seu pensar 

e dizer nos são extremamente atuais5. Não obstante sua concordância a respeito do 

caráter metafísico da obra de Nietzsche, Müller-Lauter sustenta, contra Heidegger, que 

“por detrás das fachadas, sempre de novo erigidas por ele, a metafísica desmorona, em 

consequência de seu incessante perguntar”6. Seguindo um outro viés interpretativo, 

Habermas explora o pensamento de Nietzsche na sua relação com a emergência de um 

filosofar histórico que se recusa a validar as conquistas da modernidade, mas que, ao 

mesmo tempo, não consegue superar seus dilemas, principalmente no que diz respeito à 

superação de uma filosofia centrada na subjetividade. Em suas preleções acerca do 

discurso filosófico da modernidade, o pensamento de Nietzsche se apresenta a 

Habermas como um ponto de inflexão, uma transição entre a modernidade e a pós-

modernidade. Destarte, Habermas realiza esta operação por acreditar que o filósofo de 

Röcken abandona o projeto de uma razão capaz de se autocertificar e compensar a perda 

do poder unificador da religião. Consequentemente, ao invés de submeter o 

esclarecimento a uma revisão, Nietzsche despede a dialética do esclarecimento, 

abandonando o programa por inteiro7. Ao expor os motivos de se ler Nietzsche ainda 

hoje, Giacoia advoga a opinião de que, talvez, Nietzsche seja o pensador mais incômodo 

e mais provocativo dentre todos os clássicos da filosofia moderna. Outrossim, sua 

“vocação crítica cortante o levou ao submundo de nossa civilização, sua inflexível 

honestidade intelectual denunciou a mesquinhez e a trapaça ocultas em nossos valores 

mais elevados, dissimuladas em nossas convicções mais firmes”8. Giacoia coloca 

Nietzsche na posição de um dos grandes mestres da suspeita, sobretudo por sua 

denúncia da moralidade e política modernas, os quais não passam de subproduto de um 

pensar metafísico cristalizado ao longo do tempo. Além disso, segue Giacoia, Nietzsche 

“se opõe a supressão das diferenças, a padronização de valores que, sob o pretexto de 

                                                 
5 HEIDEGGER, Martin. Nietzsche; 2 v; tradução de Marco Antônio Casanova. Rio de Janeiro: Forense 
Universitária, 2010, p. 7. 
6 MÜLLER-LAUTER, Wolfgang. A doutrina da vontade de poder em Nietzsche; tradução Oswaldo 
Giacoia – São Paulo: Annablume, 1997, p. 53. 
7 HABERMAS, Jürgem. O discurso filosófico da modernidade; tradução de Luiz Sérgio Repa, Rodnei 
Nascimento. São Paulo, Martins Fontes, 2000, p. 124. 
8 GIACOIA, Osvaldo. Nietzsche. São Paulo, Publifolha, 2000, p. 9.  
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universalidade, encobre, de fato, a imposição totalitária de interesses particulares”9. 

Neste sentido, Nietzsche seria um dos mais intransigentes críticos do nivelamento e, por 

conseguinte, da igualdade, entendida como uniformidade10. 

Ora, se uma das marcas principais da filosofia contemporânea é sua desconfiança 

frente a qualquer projeto filosófico assentado numa metafísica, bem como na construção 

de grandes sistemas de pensamento imbuídos da tarefa de dar conta da realidade de 

forma ampla e total, o dizer e pensar nietzschianos, e aqui retomamos as palavras de 

Heidegger, nos permanecem bastante atuais. Este confronto com a grande tradição do 

pensamento filosófico ocidental se dá ao longo de sua obra por diversas vias. Uma delas 

é a via do questionamento da moral, por onde Nietzsche percebeu uma grande 

influência deste pensar metafísico, o qual ao se comprometer com a teoria dos dois 

mundos (mundo inteligível – mundo sensível), erigiu um conceito dogmático de 

verdade, abrindo cada vez mais espaço para a edificação de concepções limitadas acerca 

do homem e da própria vida. É o que nos propomos a fazer ao longo deste escrito sobre 

a crítica nietzschiana dos valores morais e sua superação na ideia do Super Homem 11. 

Ao falar de moral estamos cônscios da íntima relação desta com o conceito de valor e, 

por isso mesmo, a despeito da advertência feita por Muller-Lauter, aderimos à 

demarcação em períodos da filosofia nietzschiana proposta por autores como Granier e 

Scarlett Marton, por exemplo. Granier propõe três grandes etapas no cômputo geral da 

reflexão nietzschiana, a saber, um período compreendido como “pessimismo estético”, 

outro que recebe o título de “intelectualismo crítico de inspiração científica” e, 

finalmente, o dionisíaco, centrado nos temas do super homem e do eterno retorno12. A 

caracterização estabelecida por Marton segue um esquema semelhante ao de Granier, 

porém com algumas ressalvas. Sua tipologia segue o esquema tripartite, a fim de 

mencionar um período influenciado pelo pessimismo romântico, outro denominado 

positivismo cético e um terceiro período no qual, segundo Marton, o autor reconstrói a 

sua obra em função da necessidade de elaborar de forma consistente a sua filosofia. 

Ainda a respeito do terceiro período, este representa, no dizer de Marton, o momento 

em que Nietzsche constroi a doutrina do eterno retorno, a teoria da vontade de potência, 

                                                 
9 Ibid; 
10Ibid; 
11 Utilizaremos a expressão Super homem a fim de conceder uniformidade ao trabalho. Seguiremos desta 
forma a tradução adotada por Mário da Silva em Assim Falou Zaratustra - 14ª edição da Civilização 
Brasileira. O termo além-do-homem aparecerá no texto quando das citações em que o comentador optou 
por esta tradução.  
12 GRANIER, Jean. Nietzsche; trad. Denise Bottmann. Porto Alegre: L&PM, 2009, p. 26. 
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torna operativo o conceito de valor e instaura o procedimento genealógico13. No 

decorrer de nossa exposição vamos ressaltar de que forma Nietzsche vai procedendo a 

sua caracterização da moral, partindo dos escritos da segunda fase, e que vão de 

Humano, demasiado humano até a Gaia ciência passando pelos trabalhos do período da 

transvaloração, iniciados a partir da publicação de Assim falou Zaratustra. Inicialmente 

procederemos a uma apresentação da crítica desferida por Nietzsche à metafísica, 

enfatizando os elementos essenciais que perpassam tal análise, seguida de uma 

exposição igualmente circunstanciada da crítica nietzschiana ao conceito de verdade, tal 

como prevaleceu em toda a tradição do pensar ocidental. Este momento inicial servirá 

de fundamentação teórica para a caracterização da crítica nietzschiana aos valores 

morais e sua resolução no anúncio do super homem. Em linhas gerais é este o itinerário 

percorrido por este trabalho.  

No primeiro capítulo procederemos a uma exposição da crítica nietzschiana ao 

pensar metafísico, tal como ele o compreendeu em sua interpretação da longa tradição 

do pensamento filosófico. A crítica à metafísica se desdobra na desconstrução do 

conceito de verdade, o qual, por estar atrelado à noção de conhecimento de essências 

presentes no mundo, merece uma crítica do filósofo de Röcken pela via da linguagem, 

assentada na ideia de verdade como metáfora, cuja sede se encontra na capacidade 

humana para o criar e dominar as forças da natureza. Estas reflexões de Nietzsche 

aparecem em Sobre verdade e mentira no sentido extra-moral, fragmento publicado 

após a morte do filósofo. A crítica à moral toma corpo no segundo capítulo, quando 

demonstraremos de que forma Nietzsche associa o conceito de moral aos pressupostos 

metafísicos presentes na tradição filosófica e ao conceito de verdade que lhe é 

aparentado. A intenção do filósofo é dissolver os problemas da moral no problema do 

valor dos valores, procedendo através do método genealógico a uma investigação 

minuciosa das avaliações que engendraram determinado tipo de moral. Esta tipologia 

permite ao próprio Nietzsche distinguir uma moral dos escravos e uma moral nobre, dos 

senhores, a primeira dominada por um instinto de rebanho e negação da vida; a segunda, 

por sua vez, dirigida por um instinto de afirmação da existência. Neste percurso 

investigativo, o sacerdote ascético assume o papel de protagonista da difusão dos 

valores contrários a vida no que esta tem de transbordante. Ao negar e, pior ainda, lutar 

contra os instintos, o sacerdote ascético se volta contra a vida, negando seu elemento 

                                                 
13 MARTON, Scarlett. Nietzsche: das forças cósmicas aos valores humanos. 3. ed. – Belo Horizonte: 
Editora UFMG, 2010, p. 46. 
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criador e seu pulsar constante em direção à ampliação de mais poder. Desta forma a 

moral cristã aparecerá como um dos alvos escolhidos por Nietzsche para a sua defesa de 

uma moral desatrelada de todo e qualquer fundamento metafísico, assim como da noção 

de verdade a ela associada. Tomaremos, pois, como referência, os capítulos de Além do 

bem e do mal que tratam da moral e, fundamentalmente, as três dissertações que 

compõem a Genealogia da moral.  O terceiro capítulo tem a pretensão de ser o 

desaguadouro de todas estas questões postas nas duas primeiras sessões, sobretudo no 

que diz respeito à proposta nietzschiana de uma nova escala de valores assentada numa 

noção de moral que garanta o caráter perspectivístico da existência. A caracterização do 

super homem será feita não a partir de uma exegese da obra Assim falou Zaratustra, o 

que daria uma amplitude desmedida à natureza deste trabalho, mas a partir de alguns 

pontos relevantes enumerados ao longo do prólogo e dos capítulos primeiro e segundo 

deste escrito, secundado pelas análises de alguns comentadores devidamente convidados 

para esta discussão em vista de suas posições coincidentes com as que defendemos 

nesta dissertação. A ideia do super homem ganhará força à medida que associarmos a 

sua caracterização com a relação estabelecida por Nietzsche desde o Nascimento da 

tragédia entre o apolíneo e o dionisíaco. Finalmente, à medida que avançarmos nesta 

discussão tomará corpo a proposta de uma moral dionisíaca, aberta à pluralidade das 

avaliações, cujo fundamento terreno se faz notar pelo seu caráter contingente. Esta 

moral assumirá o papel de antípoda frente à moral cristã e que, por sua vez, é descrita 

por Nietzsche como detratora da vida, porque dogmática, universalista e negadora dos 

instintos que a promovem.  

Não nos furtaremos a um confronto com os limites da reflexão nietzschiana dos 

valores morais, os quais, a nosso ver, estão ligados ao conceito de vontade de potência 

como característica marcante da vida, o que leva Nietzsche a estabelecer a sua tipologia 

conforme o tipo de avaliação que determinadas visões de mundo, notadamente a cristã, 

constroem a respeito da vida. Se a vida pode ser definida somente como vontade de 

poder, a caracterização operada por Nietzsche faz sentido, senão, há que se colocar na 

mesa outros elementos deixados à margem no decorrer do seu percurso filosófico. 

Obviamente não pretendemos dar a última palavra a respeito deste tema, mas contribuir 

para que a discussão sobre o problema da moral na filosofia de Nietzsche se abra a 

novas interpretações.  
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1. A TAREFA DESCONSTRUTIVA: MORAL E A RELIGIÃO NO DISCURSO 

METAFÍSICO 

 
Iniciemos nossa discussão partindo do capítulo primeiro de Humano, demasiado 

humano, intitulado “das coisas primeiras e últimas”. Os pressupostos presentes neste 

escrito hão de nos ajudar a inscrever e delimitar a amplitude da crítica nietzschiana aos 

valores morais. A metafísica será apresentada inicialmente a partir da maneira como 

Nietzsche interpreta toda a tradição filosófica, a saber, como uma tentativa de 

enclausurar o homem numa cadeia de verdades eternas e incontestáveis. A ideia de uma 

moral como obediência a uma autoridade perene e de uma religião alicerçada na crença 

em uma realidade extraterrena, encontram o seu fundamento e postulado no pressuposto 

metafísico de um fundamento último que perpassa toda a realidade humana. Neste 

sentido, o problema da moral na filosofia de Nietzsche será apresentado a partir deste 

primeiro movimento, ou seja, a desconstrução de determinada concepção metafísica do 

homem. Ainda no que concerne à metafísica, nossa incursão pelo pensamento 

nietzschiano não se limitará as posições assumidas na referida obra acima citada, mas 

também em outros escritos da chamada fase positivista e do período da transvaloração 

dos valores.  

  

1.1 Das coisas primeiras e últimas 

 

Do que foi exposto acima iniciemos a nossa argumentação a partir da primeira 

seção de Humano, demasiado, humano, onde Nietzsche introduz, analisa e discute uma 

nova forma de encarar a reflexão filosófica e os problemas pertinentes a esta mesma 

tarefa reflexiva. O que para muitos pensadores consistiam em verdadeiros problemas é 

considerado pelo filósofo falsas questões, porque assentadas em premissas cujo fundo 

dogmático se faz sentir logo que se procede a uma análise preliminar. O primeiro 

aforismo que abre este primeiro capítulo dá o tom da exposição subseqüente. Nietzsche 

detecta uma aparente diversidade de questões erigidas sob um único e constante pano de 

fundo, a saber, a ideia de uma realidade perene, imutável. Vejamos as próprias palavras 

do filósofo: 

 
Em quase todos os pontos, os problemas filosóficos são novamente 
formulados tal como dois mil anos atrás: como algo pode se originar do seu 
oposto, por exemplo, o racional do irracional, o sensível do morto, o lógico 
do ilógico, a contemplação desinteressada do desejo cobiçoso, a vida para o 
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próximo do egoísmo, a verdade dos erros? Até o momento, a filosofia 
metafísica superou esta dificuldade negando a gênese de um a partir do outro, 
e supondo para as coisas de mais alto valor uma origem miraculosa, 
diretamente do âmago e da essência da “coisa em si” 14.   

 

Esta passagem parte do pressuposto de que todas as filosofias cometem o mesmo 

erro: o de considerar-se a filosofia, a solução do problema do homem e do devir, 

segundo um critério a partir do qual uma verdade constante se esconde por trás da 

diversidade do mundo sensível. Entretanto, é justamente esta diversidade o objeto de 

atenção para o qual Nietzsche deseja chamar a atenção da tradição, visto que esta, ao 

voltar as costas para esta confluência ininterrupta de valorações que emergem da análise 

do humano, descarta a sua importância como elemento central para a compreensão e 

solução dos problemas filosóficos. O equívoco encontra-se na pretensão de supor uma 

“realidade em si”, um mundo verdadeiro por trás da aparente diversidade, do caos 

apresentado pela realidade sensível. Nietzsche pretende, inicialmente, desmascarar esta 

atitude, revelando o que há de enganador em tal forma de valorar o mundo e as coisas. 

Daí a necessidade de demonstrar a implausibilidade deste mundo verdadeiro. Como 

solução preliminar, e modesta, para este dilema, Nietzsche afirma uma necessidade 

primeira, qual seja a de supor uma “química das representações e sentimentos morais, 

religiosos e estéticos”15. Tal forma de valorar as coisas carrega em si uma outra 

perspectiva, pois aponta para a necessidade de reconhecer a prática humana de valorar o 

mundo segundo nossas vivências mais íntimas e imediatas.  

Num dos escritos do período da transvaloração, Nietzsche desfere um ataque ainda 

maior a este mundo verdadeiro, mostrando como este mundo tornou-se uma fábula. A 

história deste erro pode ser descrita como a caminhada da filosofia rumo à evidência e 

consolo de uma realidade presente e certa, embora muitas vezes inalcançável ao 

pensamento. Neste capítulo do Crepúsculo dos Ídolos abre-se um campo de visão 

interessante, visto que alguns temas norteadores desta nossa investigação aparecem de 

forma ora explícita, às vezes implícita. A tarefa desconstrutiva atinge a metafísica, o 

platonismo, a religião, a moral kantiana: 
 
O mundo verdadeiro alcançável para o sábio, o devoto, o virtuoso - ele vive 
nele, ele é ele (A mais velha forma da ideia, relativamente sagaz, simples, 
convincente. Paráfrase da tese: ”Eu, Platão, sou a verdade”). O mundo 

                                                 
14 NIETZSCHE, Friedrich. Humano, demasiado humano: um livro para espíritos livres; tradução, 
notas e posfácio Paulo César de Souza – São Paulo, Companhia das Letras, 2000, § 1 (de agora em diante 
citado como MA I/HH I). 
15 Ibid.; § 1 (Grifos nossos) 
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verdadeiro, inalcançável no momento, mas prometido para o sábio, o devoto, 
o virtuoso (“para o pecador que faz penitência”) [...] O mundo verdadeiro, 
inalcançável, indemonstrável, impossível de ser prometido, mas, já enquanto 
pensamento, um consolo, uma obrigação, um imperativo. (O velho sol, no 
fundo, mas através de neblina e ceticismo; a ideia tornada sublime, pálida, 
nórdica, königsberguiana) [...] O “mundo verdadeiro” – uma ideia que para 
nada mais serve, não mais obriga a nada -, ideia tornada inútil, logo refutada: 
vamos eliminá-la! [...] Abolimos o mundo verdadeiro: que mundo restou? O 
aparente, talvez?... Não! Com o mundo verdadeiro abolimos também o 
mundo aparente!16.  
 

Um aspecto interessante salta aos olhos quando observamos as últimas palavras de 

Nietzsche. Eliminar o mundo verdadeiro significa fazer o mesmo em relação ao mundo 

aparente, ambos foram abolidos. Tal afirmação parece entrar em contradição com a tese 

que será defendida ao longo deste trabalho, a saber, a de que os valores morais têm 

sentido se estiverem inscritos na única realidade que pode ser alcançada pelo filósofo: 

este mundo, o lugar em que habitamos, com toda a sua diversidade de perspectivas. Na 

verdade o que está em jogo nas palavras de Nietzsche não é a negação desta nossa 

existência, mas a crítica a certa forma, aliás, consagrada pela tradição, de fazer filosofia 

baseada na edificação de dualismos: “A crença fundamental dos metafísicos é a crença 

nas oposições de valores”17.  

 Não há necessidade de pensar uma realidade sensível em oposição a um mundo 

inteligível, pois simplesmente não existe uma realidade alhures, cuja diferença 

ontológica em relação ao mundo sensível possa ser estabelecida e definida com 

precisão. É com base neste mesmo raciocínio que na Gaia Ciência Nietzsche aponta a 

inocuidade da discussão em torno da gênese do universo a partir de um referencial 

religioso, a criação como providência divina, e o seu contraponto, a visão evolucionista 

de uma criação a partir do acaso. Para o filósofo não faz sentido afirmar a existência de 

leis na natureza, pois não há ninguém que comande, obedeça ou transgrida. Assim como 

não há propósitos, também não há acaso, “pois apenas em relação a um mundo de 

propósitos tem sentido a palavra ‘acaso’” 18.  

                                                 
16 NIETZSCHE, Friedrich. Crepúsculo dos ídolos, ou, como se filosofa com o martelo; tradução, notas 
e posfácio Paulo César de Souza – São Paulo, Companhia das Letras, 2006, “Como o ‘mundo verdadeiro’ 
se tornou finalmente fábula” § 1, 2, 3, 5, 6 [Grifos do autor] (de agora em diante citado como GD/CI). 
17 NIETZSCHE, Friedrich. Além do bem e do mal: prelúdio a uma filosofia do futuro; tradução, notas 
e posfácio Paulo César de Souza – São Paulo, Companhia das Letras, 2005, § 2 (de agora em diante 
citado como JGB/BM). 
18 NIETZSCHE, Friedrich. A Gaia Ciência; tradução, notas e posfácio Paulo César de Souza – São 
Paulo, Companhia das Letras, 2001, § 109 (de agora em diante citado como FW/GC). 
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A partir deste ponto é possível avançar e ampliar o leque de posições assumidas 

pelo filósofo. Isto ocorre quando o próprio Nietzsche diagnostica a doença hereditária 

dos filósofos, e que não é outra coisa senão a sua falta de sentido histórico: 

 
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 [...] 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 modéstia19.   

 

O essencial nesta discussão é a virada de perspectiva vislumbrada por Nietzsche ao 

pensar o homem e o mundo não como uma aeterna veritas (verdade eterna), mas como 

um devir. O defeito hereditário dos filósofos consiste em erigir o ser como o 

fundamento de toda explicação possível da realidade. Tal erro os leva a cometer outro 

equívoco, a saber, o de supor a existência de duas realidades distintas e inconciliáveis: o 

devir, mutável por essência e o ser, permanente, uno, imutável.  

Na verdade, o devir nietzschiano não está atrelado a um telos, a uma causa final, 

sem a qual o ser não pode ser definido e conhecido, mas supõe a multiplicidade do 

fenômeno humano, a impossibilidade de enclausurar a realidade humana, para tomar 

emprestado um termo de Sartre, em esquemas universais, acabados, conhecidos in 

aeternum (para todo o sempre). Inclusive o que mais chama a atenção de Nietzsche é 

esta atração pela sistematização que ataca todas as filosofias: “desconfio de todos os 

sistematizadores e os evito. A vontade de sistema é uma falta de retidão”, diz o filósofo 

em uma das passagens do Crepúsculo dos Ídolos20. O filosofar histórico é necessário 

para limparmos os conceitos atemporais acerca do homem e instaurarmos uma nova 

forma de compreensão do mesmo. É preciso tomar o homem, tal como aparece em uma 

determinada configuração histórica, e encará-lo sob esta contingência, reconhecendo a 

limitação dos resultados de nossa proposição, pois a configuração humana varia de 

acordo com o tempo, o lugar, costumes e tantas outras variáveis que compõem este 

mosaico que é o homem. É a partir destas premissas iniciais de Humano, demasiado 

                                                 
19 MA I/HH I, § 2 (Grifos do autor). 
20 GD/CI, “Máximas e flechas” § 26. 

9 



 

humano que Nietzsche pode fazer uma criteriosa avaliação da história dos sentimentos 

morais, da vida religiosa, da alma dos artistas e escritores e, como sismólogo de um 

tempo histórico, perceber sinais de uma cultura superior, ou sejam, de um modo nobre 

de avaliar a vida. Afirmações do tipo “não existem pecados no sentido metafísico, 

tampouco virtudes” 21 devem ser então entendidas a partir do pressuposto anti-

metafísico sobre o qual Nietzsche edifica a sua filosofia.  

Seguindo esta mesma trilha, Granier procura tornar mais preciso o endereço visado 

por Nietzsche em sua crítica contundente à ideia de ser, buscada e alimentada pelos 

filósofos de todos os matizes e tendências.  Segundo Granier Nietzsche não nega o ser, 

visto que tal atitude teria por corolário dissolver a realidade numa pletora de conceitos, 

visões e perspectivas díspares, indetermináveis e autônomas, tornando inviável qualquer 

discurso sobre a mesma. Tal atitude faria o filósofo de Röcken cair na tentação do 

dualismo e, quiçá, do ceticismo. Para fugir desta armadilha, Nietzsche afirma o devir na 

sua relação com o ser, o que pode ser resumido na seguinte fórmula: o ser é devir. A 

crítica nietzschiana do ser “demole a concepção do ser na ontologia tradicional, mas 

sem atentar de maneira alguma contra o privilégio desta palavra para a determinação da 

filosofia em sua essência pura”22. A fim de provar esta “dupla ascendência” do termo 

ser nos escritos do filósofo alemão, Granier nos remete à intenção nietzschiana de 

demolir a concepção de ser erigida pela ontologia metafísica, porém preservando esta 

palavra como estruturação do seu discurso original23. Como caracterizar de forma mais 

precisa o ser da ontologia metafísica, um dos alvos escolhidos por Nietzsche para o seu 

filosofar a marteladas? Este ser pode ser tipificado a partir de três determinações 

fundamentais: evidência, substancialidade e transcendência. É interessante aqui seguir 

os passos da análise feita por Granier acerca destes predicados do ser. Tal empreitada 

nos levará a uma consistente (embora não definitiva) elaboração e elucidação da crítica 

nietzschiana à metafísica, deixando aberto o flanco por onde será possível delimitar as 

posições de Nietzsche acerca da moral. 

A primeira característica destacada por Granier, a evidência, nos remete à fórmula 

parmenidiana a qual busca uma identidade entre ser e pensar. Como sabemos, 

Parmênides pensa o ser na sua íntima relação com a realidade do pensar: “o ser é e não 

pode não ser; o não ser não é e não pode ser de modo algum”. Este é o princípio 

                                                 
21 MA I/HH I, § 56. 
22 GRANIER, p. 46 
23 Ibid.,  
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parmenidiano da verdade, e que toma como ponto inegociável o fato de o pensar e o ser 

serem o mesmo. Em Parmênides, afirma Reale, “o ser é a única coisa pensável e 

exprimível; qualquer pensar, para ser tal, é pensar o ser, a ponto de podermos dizer que 

pensar e ser coincidem, no sentido de que não há pensamento que não exprima o ser”24. 

De acordo com Granier esta fórmula serviu de inspiração às mais diversas tendências 

filosóficas ao longo da trajetória do pensamento ocidental, algo que não passou 

despercebido por Nietzsche. Entretanto, para fazer justiça ao pensamento e à crítica de 

Nietzsche ao conceito de ser como evidência, Granier faz uma ressalva importante:  

 
Nietzsche, por seu lado, não contesta naturalmente que o ser é uma 
manifestação de sentido, visto que admite igualmente a possibilidade de uma 
interpretação; mas, ao atacar a identidade parmenidiana e suas múltiplas 
variantes, ele tenta romper com o preconceito que leva a converter o 
conhecimento numa assimilação do objeto com o sujeito, em outros termos, 
numa conformidade absoluta (imediata ou conquistada) entre o ser e os 
imperativos do conhecimento. Ou, ainda, Nietzsche nos adverte contra a 
crença numa presença evidente do Ser – quer ela solicite a razão, a intuição 
ou alguma outra faculdade do espírito. Com essa advertência, a filosofia de 
Nietzsche recusa de antemão todos os rótulos habituais e coloca o problema 
do conhecimento num terreno novo e muito promissor: o do pensamento 
interpretativo!25.  

    

O ser admite a possibilidade da interpretação, em outras palavras, ele se abre ao 

perspectivismo, à multiplicidade de pontos de vista sobre uma mesma realidade. O 

pensamento não toca o âmago, o em-si das coisas. O alcance do pensar encontra o seu 

limite na própria constituição da vida. Aparência, luta, devir, engano, erro, configuram a 

vida naquilo que lhe é mais característico. Tal concepção da vida pode parecer 

assustadora, porém mantém aberto o dispositivo presente na constituição das forças 

presentes nesta mesma vida. Esta inconsistência do real, “que somente age e flui 

incessantemente, sem alguma vez ser, é, como Heráclito ensina, uma ideia terrível e 

atordoadora” 26, afirma Nietzsche ao analisar o devir heraclitiano. Destarte, foi preciso 

“uma energia surpreendente para transformar este efeito no seu contrário, em 

sublimidade e no assombro bem-aventurado”27. 

O segundo predicado do ser, a substância, agrega em si outras determinações 

congêneres, são elas as categorias da unidade, permanência e identidade. Segundo 

                                                 
24 REALE, Giovanni. História da filosofia antiga. Vol. 1; tradução Marcelo Perine – São Paulo, Loyola, 
1993, p. 108. 
25 GRANIER, pp. 46-47 (Grifos do autor). 
26 NIETZSCHE, Friedrich. A filosofia na idade trágica dos gregos; tradução Maria Inês Vieira de 
Andrade – Lisboa, Edições 70, 1987, § V (de agora em diante citado como PHG/FT). 
27 Ibid; 
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Granier, a categoria do uno vai de encontro ao modo de valoração perspectivístico 

aberto por Nietzsche. O uno não permite a afirmação do individual e singular. Aqui não 

há espaço para o diferente, a multiplicação e expansão dos pontos de vista. Neste 

sentido, “o ‘perspectivismo’ fundamental do conhecimento se apaga, de tal forma que se 

pode instalar sem resistências a ficção de um saber universal, cuja verdade se funda no 

Uno substancial e exclui a pluralidade das interpretações”28.   

A categoria da permanência se opõe à ideia do devir. Na medida em que o ser é e 

permanece idêntico a si mesmo todo o arco do vir a ser cai em descrédito e proclama-se 

a absoluta impossibilidade da mudança. A impermanência é característica do mundo 

sensível e, portanto, sem validade alguma para a caracterização do ser no que concerne 

a apreensão de sua verdade mais autêntica. O filósofo metafísico foge desta via (o 

mundo dos sentidos), assim como Parmênides evitou o caminho da doxa como sendo o 

das opiniões falaciosas e da absoluta falsidade. O “vulgo”, afirma Nietzsche, “julga 

reconhecer algo de rígido, acabado, constante”29 em todo o devir. Porém, “em cada 

instante, a luz e a sombra, o doce e o amargo estão juntos e ligados um ao outro como 

dois lutadores”30 Por sua vez, a categoria da identidade é particularmente cara aos 

metafísicos, pois preserva o ser de toda e qualquer relação com o mundo sensível. O ser 

é idêntico a si mesmo, abdicando de todo e qualquer comércio com o instável reino das 

sensações. “A aliança entre esses três impressionantes atributos (unidade, 

permanência, identidade) confere assim ao conceito da substância o estatuto de 

categoria mestra para a ontologia metafísica”31.   

Finalmente nos encontramos com o terceiro predicado do ser: a transcendência. Na 

tradição metafísica pensar o ser é vislumbrá-lo sob o signo do inelutável 

desprendimento e afastamento do sensível. O filósofo metafísico subverte a máxima de 

Terêncio32.  Tudo o que é humano permanece estranho para esta espécie de asceta do 

saber. A imanência, e tudo o que lhe diz respeito, atenta contra o verdadeiro significado 

transcendente do filosofar metafísico. O ideal de uma realidade suprassensível, 

ontológica e superiormente distinta do mundo sensível, é a chancela com a qual toda a 

filosofia, desde Sócrates, afirma o seu discurso. A categoria da transcendência, pondera 

                                                 
28 GRANIER, p. 49 
29 PHG/FT, § V. 
30 Ibid; 
31 Ibid., (Grifos nossos) 
32 “Sou um homem: nada de humano me é estranho” 
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Granier, esclarece muito bem o significado qualitativo atribuído à metafísica na sua 

relação com o termo ontologia33.  Ela ressalta que: 

 
O ideal do mundo inteligível, da substância absoluta existente em si, resulta 
do mecanismo psicológico da “projeção”: o homem aliena a verdadeira 
natureza de seu ser instalando, para além do mundo sensível (portanto, 
“meta-física” significa: além – meta – da natureza – physis), a ficção de um 
outro mundo dotado de todas as qualidades reivindicadas pelo desejo 
humano; assim ele se torna aquilo que Nietzsche, ironicamente, chama de “o 
alucinado do mundo-por-trás”34.   
    

 A concepção do ser na ontologia tradicional garante a existência do mundo 

inteligível, esta realidade que se esconde por trás do mundo aparente. Aos filósofos 

defensores deste dualismo Nietzsche reserva o sugestivo epíteto de trasmundanos. O 

idealismo metafísico é a bandeira sob a qual tais filósofos empreendem a sua marcha 

rumo à verdade do ser. É verdade, diria Nietzsche, “que poderia existir um mundo 

metafísico; dificilmente podemos contestar a sua possibilidade absoluta. Olhamos todas 

as coisas com a cabeça humana, e é impossível cortar esta cabeça”35. Entretanto, nos 

deparamos aqui com um outro problema, a saber, o que aconteceria com este mundo se 

nossa cabeça fosse cortada. Dirigindo-se aos homens metafísicos, Nietzsche afirma a 

necessidade de se reconhecer que: 

 
[...] tudo o que até hoje tornou para eles valiosas, pavorosas, prazerosas as 
suposições metafísicas, tudo o que as criou, é paixão, erro e auto-ilusão; 
foram os piores e não os melhores métodos cognitivos que ensinaram a 
acreditar nelas36.  

 

Contra estes ideólogos do além, Zaratustra lança os seus dardos flamejantes, 

proclama o super homem como o sentido da terra, instando os homens a permanecerem 

fieis à terra e não acreditar nos que falam de esperanças ultra terrenas, pois são 

envenenadores, quer o saibam ou não37.  Este mundo ideal criado pelo homem, 

juntamente com seus deuses (sobretudo o deus cristão) não é senão uma criação 

humana, de uma humana loucura38. Zaratustra vai além e desmascara este deus criado 

pelo desejo de uma vida estável, livre da impermanência e do fluxo do devir: “homem, 
                                                 
33 GRANIER, P. 49 
34 Ibid., pp. 49-50 (Grifos do autor). 
35 MA I/HH I, § 9.  
36 Ibid., (Grifos do autor). 
37 NIETZSCHE, Friedrich. Assim falou Zaratustra: um livro para todos e para ninguém; tradução 
Mário da Silva. 14ª. ed. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 2005, “Prólogo”, § 3 (de agora em diante 
citado como Za/ZA)  
38 Ibid., I, “Dos trasmundanos” 
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era ele, e nada mais do que um pobre pedaço de homem e do meu eu; surgia em mim da 

minha própria cinza e brasa, em verdade, esse fantasma! Não vinha a mim do além!” 39.  

Pela boca de Zaratustra, Nietzsche indica a oficina onde são fabricados os 

trasmundanos. Eles são filhos do cansaço, sofrimento e impotência, sintomas que 

acompanham os malogrados, os fugitivos da vida. A ilusão dos trasmundos acompanha 

o modo de valorar próprio daqueles que sentem um fastio pela vida. Assim Zaratustra os 

caracteriza: “enfermos e moribundos, eram os que desprezaram o corpo e a terra e 

inventaram o céu e as gotas de sangue redentoras; mas também esses doces e sombrios 

venenos eles os tiraram do corpo e da terra!”40.  As palavras abaixo poderiam 

certamente ser colocadas na boca do anti-profeta Zaratustra: 
 
“Quando ouvimos os engenhosos metafísicos e trasmundanos falarem, 
sentimos, é verdade, que somos os ‘pobres de espírito’, mas também que 
nosso é o reino celeste da mudança, com outono e primavera, inverno e 
verão, e deles é o mundo de trás, com suas cinzentas, gélidas, infinitas névoas 
e sombras.” – Assim falou consigo um homem, num passeio ao sol da 
manhã: um homem no qual não só o espírito se transformou ao estudar a 
história, mas também o coração, e que, ao contrário dos metafísicos, está feliz 
em não abrigar em si uma “alma imortal”, mas muitas almas mortais.41.  
 

O termo idealismo em Nietzsche “designa a atitude, ao mesmo tempo existencial e 

especulativa, que implica a confusão entre o Ser e o Ideal”42. Isto implica “a definição 

do Ser como o mundo por detrás sacralizado que deve necessariamente concordar com 

nossos desejos mais ardentes, mais secretos e mais persistentes”43.  Desmascarar as 

armadilhas deste mundo ilusório se impõe como necessidade de uma filosofia que 

deseja descer do céu à terra, valorizando o elemento até agora renegado pelo 

pensamento ocidental: “a partie honteuse [o lado vergonhoso] de nosso mundo 

interior”44.   Semelhante tarefa exige de Nietzsche que mobilize todas as suas qualidades 

de psicólogo, a fim de dissecar a alma humana e mostrar o quanto o discurso moral está 

atrelado ao erro de supor uma realidade e pureza original do ser humano. De fato: 

 
uma fé cega na bondade da natureza humana, uma arraigada aversão à análise 
das ações humanas, uma espécie de pudor frente à nudez da alma podem 

                                                 
39 Ibid.,  
40 Za/ZA I, “Dos trasmundanos”. 
41 NIETZSCHE, Friedrich. Humano, demasiado humano II; tradução, notas e posfácio Paulo César de 
Souza – São Paulo: Companhia das Letras, 2008, “Opiniões e sentenças diversas” § 17 [Grifos do autor] 
(de agora em diante citado como: MA II/HH II). 
42 GRANIER, p. 54 
43 Ibid., (Grifos do autor). 
44 NIETZSCHE, Friedrich. Genealogia da moral: uma polêmica; tradução, notas e posfácio Paulo César 
de Souza – São Paulo, Companhia das Letras, 1998, I § 1 (de agora em diante citado como GM/GM). 
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realmente ser mais desejáveis para a felicidade geral de um homem do que o 
atributo da penetração psicológica, vantajoso em casos particulares; e talvez a 
crença no bem, em homens e ações virtuosas, numa abundância de boa 
vontade impessoal no mundo, tenha tornado os homens melhores, na medida 
em que os tornou menos desconfiados45. 

 

Podemos perguntar, juntamente com Granier, “qual é a imperiosa necessidade do 

ideal”? O comentador responde sem tergiversar: 

 
Ser preservado da mácula que resultaria se ele se misturasse à realidade 
sensível e acumular todas as vantagens cuja falta ou insuficiência aqui na 
terra é a fonte de dor e de medo; e o que poderia melhor lhe fornecer esse 
estatuto, a não ser o dualismo e a projeção metafísica? Esta lhe assegura a 
permanência, a identidade, a lógica, a unicidade absolutas; aquele lhe garante 
a oposição maniqueísta dos valores46.   

 
Este assombro ante o mutável e inquietante mundo sensível explica, em parte, a 

insistente tendência da filosofia para a edificação de sistemas hermeticamente fechados 

e dotados de uma pureza face ao contato com tal realidade pulsante. Moral, religião, 

verdade, sistema, idealismo, coisa-em-si, e tantos outros conceitos que foram surgindo 

ao longo da reflexão filosófica, refletem este estado de espírito do pensar na sua relação 

com a vida, a qual, segundo Nietzsche (como veremos adiante), não pode ser avaliada. 

O problema da filosofia metafísica mobiliza em Nietzsche todas as suas forças no 

sentido de desmontar esta oficina de ídolos na qual se transformou a especulação 

filosófica, sobretudo a partir do racionalismo socrático. Ao aprofundar esta análise 

nietzschiana sobre o homem moral na sua relação com o humano, demasiado humano 

reino dos sentidos, faz-se necessário um passo adiante, no sentido de clarificar as 

posições do filósofo em relação ao conceito de verdade. 

 

1.2 A verdade como metáfora 

 

 A questão dos atributos do ser ganha novos postulados quando acrescentamos um 

outro aspecto significativo, o qual diz respeito à relação entre o pensar metafísico e 

questão da verdade. Este tema vai ganhando contornos cada vez mais nítidos à medida 

que os questionamentos presentes nos primeiros escritos de Nietzsche alcançam certo 

grau de refinamento. Gradativamente vai se revelando para Nietzsche aquilo que já no 

período do “intelectualismo crítico de inspiração metafísica” (segundo a divisão de 

                                                 
45 MA I/HH I, § 36. 
46 GRANIER, p. 55 
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etapas do pensamento nietzschiano proposta por Granier) aparece em germe, a saber, o 

problema da determinação do valor da verdade. Neste ponto nos revestimos da ousadia 

deste “profeta” do niilismo e do super homem para afirmar uma íntima conexão nos 

escritos nietzschianos entre metafísica, idealismo e vontade de verdade. O denominador 

comum desta equação pode ser descrito como a suposição de um conhecimento puro da 

realidade, a existência de um mundo superior, livre de toda e qualquer contaminação 

com o frágil, finito e impuro mundo do devir. A questão da verdade não deve ser vista 

como um apêndice da problemática filosófica acerca do dualismo mundo sensível/ 

mundo inteligível, caso contrário corre-se o risco de uma postura equivocada em relação 

à crítica nietzschiana dos valores morais, o que acarretaria outro problema, ainda mais 

candente, a suposição de um ceticismo moral e epistemológico no pensamento 

nietzschiano, de acordo com o seguinte raciocínio: tanto a moral como a noção de 

verdade são inúteis e dispensáveis para o filosofar histórico. Aproximar a metafísica do 

conceito de verdade exige um esforço de clarificação do próprio conceito de verdade em 

Nietzsche. Bastante sugestivo, o §190 de opiniões e sentenças diversas indica esta 

relação entre verdade, erro, fantasia, justificação da existência. Neste aforismo 

Nietzsche afirma que “muitos pensamentos vieram ao mundo como erros e fantasias, 

mas tornaram-se verdades porque depois os homens lhes conferiram um substrato 

real”47. Os homens foram os responsáveis pelo processo de sacralização de 

determinados valores, transformando-os em verdades sacrossantas e perenes. Para 

justificar o seu modo de estar no mundo, bem como sua relação com o outro, o homem 

se vê na incumbência de definir o que seja o útil e desvantajoso, o certo e o errado, o 

bem e o mal, a verdade e a mentira. A descrição deste processo, é feita por Nietzsche 

num dos escritos póstumos e que leva o título de Sobre verdade e mentira no sentido 

extra-moral. Neste opúsculo, ditado ao colega Karl Von Gersdorff em junho de 1873, o 

filósofo de Röcken procura desfazer os mitos em torno da verdade, os quais se assentam 

na crença, a princípio ingênua e depois confirmada pela tradição filosófica, de que para 

o intelecto humano há uma missão que o conduz para além desta vida humana48 .  Como 

deseja preservar-se contra outros indivíduos, o homem utiliza o intelecto, com toda a 

sua arte dissimulativa. Tal artifício parte dos intelectos mais fracos, daquelas naturezas 

menos vigorosas, os quais não podem fazer frente aos vigorosos, aos fortes.  Um olhar 

                                                 
47 MA II/HH II, “Opiniões e sentenças diversas” § 190. 
48 NIETZSCHE, Friedrich. Sobre verdade e mentira; tradução e organização Fernando de Moraes 
Barros – São Paulo, Hedra, 2008, p. 25 (de agora em diante citado como WL/VM). 
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atento para este escrito nos revela semelhanças com o método genealógico desenvolvido 

pelo filósofo na Genealogia da Moral, escrito posterior e que pertence ao período da 

transvaloração. Neste fragmento póstumo Nietzsche manifesta a clara intenção de 

escavar, solapar o grandioso edifício das construções filosóficas a fim de desmascarar 

os equívocos pertinentes a crença na existência de verdades superiores. Tanto aqui 

como na Genealogia o homem é visto como um animal gregário, e que, por sua vez, 

sente a necessidade de viver em rebanho. Foi esta mesma situação que impeliu os 

homens a instaurar a paz, definindo aquilo que é verdade, em contraposição à mentira. 

Isto revela, decerto, em que consiste aquele misterioso impulso à verdade presente no 

ser humano49. A distinção entre o que é ou não verdade aparece como necessário à 

criação de uma situação pacífica de convivência. Este acordo de paz não visa outra 

coisa a não ser evitar o bellum omnium contra omnes (guerra de todos contra todos). 

Neste sentido, as palavras servem apenas para designar as coisas, chancelar este acordo 

sobre o que é verdade ou mentira. Elas não indicam uma essência presente nas mesmas, 

senão que reproduzem os termos deste pacto celebrado entre seres habituados a 

dissimulação. Uma palavra é, apenas e tão somente, a reprodução de um estímulo 

nervoso em sons50. Entretanto, não faz sentido para Nietzsche supor uma causa fora de 

nós, a qual possibilite a efetividade de tal reprodução sonora. Desconsiderar tais 

situações implica cair no erro de atribuir uma relação biunívoca entre linguagem e 

mundo, como se aquela fosse a expressão da essência das coisas. Aquele impulso à 

verdade é descrito inicialmente por Nietzsche sob a perspectiva do desejo presente nos 

homens de não serem lesados pelo engano. O que os homens “odeiam 

fundamentalmente não é o engano, mas as consequências ruins, hostis, de certos 

gêneros de enganos”51. Com a verdade ocorre o mesmo, pois o homem “quer as 

consequências agradáveis da verdade, que conservam a vida”52. Entretanto, tudo o que 

dissemos das coisas não passam de convenções, estabelecidas com a finalidade de nos 

situarmos perante a vida: 

 
Como poderíamos, caso tão-somente a verdade fosse decisiva na gênese da 
linguagem, caso apenas o ponto de vista da certeza fosse algo decisório nas 
designações, como poderíamos nós, não obstante, dizer: a pedra é dura; como 
se esse “dura” ainda nos fosse conhecido de alguma outra maneira e não só 
como um estímulo totalmente subjetivo! Seccionamos as coisas de acordo 

                                                 
49 WL/VM, p. 29 
50 Ibid., p. 30 
51 Ibid., 
52 Ibid., 
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com gêneros, designamos a árvore como feminina e o vegetal como 
masculino: mas que transposições arbitrárias!53 

 
A prática humana de apontar para as coisas utilizando nomes supõe um estado de 

diferenciação do homem em relação aos outros animais, posto que nossas vivências 

ocorrem por meio da classificação e ajustamento dos objetos aos nossos esquemas 

mentais, de modo a nos situarmos perante a vida e àqueles com os quais 

compartilhamos nossas vivências. Porém, isto não implica um acontecimento fundador, 

uma essência imanente aos objetos, mas um modo de falar sobre os mesmos. Com a 

vontade de verdade o homem cria para si uma armadilha, pois transpõe este edifício 

conceitual para o âmago das próprias representações, criando, desta forma, uma 

realidade única, independente das condições sob as quais esta mesma realidade veio a 

ser. Um exemplo de tais transposições arbitrárias encontra-se na formação dos 

conceitos. Nietzsche enfatiza o processo de igualação do não igual presente na 

constituição do arcabouço conceitual com o qual desconsideramos o singular. O 

processo de clarificação dos conceitos toma a infinidade e especificidade do mundo e a 

coloca em uma redoma onde tudo passa a ser igualado de acordo com a definição dada 

pelo conceito54. Tal igualação supõe a existência de essências originais em cada ente. 

De fato, “acreditamos saber algo acerca das próprias coisas, quando falamos de árvores, 

cores, neve e flores, mas, com isso, nada possuímos senão metáforas das coisas, que não 

correspondem, em absoluto, às essencialidades originais”55. Metáforas das coisas! 

Assim deve ser descrito o processo de produção de verdades. Neste sentido, o que é a 

verdade? Nietzsche a define como um 

 
Exército móvel de metáforas, metonímias, antropomorfismos, numa palavra, 
uma soma de relações humanas que foram realçadas poética e retoricamente, 
transpostas e adornadas, e que, após uma longa utilização, parecem a um 
povo consolidadas, canônicas e obrigatórias: as verdades são ilusões das 
quais se esqueceu que elas assim o são [...] O homem decerto se esquece que 
é assim que as coisas se lhe apresentam; ele mente, pois, da maneira indicada, 
inconscientemente e conforme hábitos seculares – e precisamente por meio 
dessa inconsciência, justamente mediante esse esquecer-se, atinge o 
sentimento da verdade56 . 

 

A descrição da verdade acima exposta ilustra significativamente o entendimento 

nietzschiano embutido no conceito de vontade de verdade, este vício de linguagem 

                                                 
53 WL/VM, pp. 30-31 
54 Ibid., p. 35 
55 Ibid., p. 33 
56 Ibid., pp. 36-37 (Grifos do autor). 
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adotado pelos filósofos, os quais se esquecem do processo social que perpassa a 

formação e definição do que é verdade, em contraposição à mentira, falsidade, engano, 

erro. Quando este “exército móvel de metáforas” ganha status de sentenças canônicas, 

obrigatórias, divinas, o ser humano se vê enredado nas malhas da ilusão, visto que o 

processo mesmo de constituição da verdade é posto de lado em detrimento da veneração 

de tais sentenças. Nietzsche vai além, afirmando a singularidade e individualidade de 

cada metáfora intuitiva em contraposição à regularidade e frieza lógicas do grande 

edifício conceitual57.  Na mesma direção pode-se conceber a busca da verdade como o 

impulso do homem rumo ao conhecimento puro das coisas58.  Como bem recorda 

Heidegger em suas preleções sobre a filosofia de Nietzsche: 

 
No interior da história do Ocidente, o conhecimento é considerado como 
aquele comportamento e como aquela postura do re-presentar por meio dos 
quais o verdadeiro é apreendido e preservado como uma posse. Um 
conhecimento que não é verdadeiro não é apenas um “conhecimento não 
verdadeiro”. Ao contrário, não é conhecimento algum. Com a expressão 
“conhecimento verdadeiro” já dizemos por duas vezes a mesma coisa. O 
verdadeiro e sua posse – ou, dito de maneira mais sucinta, a verdade no 
sentido de ser reconhecida como verdadeira – perfazem a essência do 
conhecimento59 . 

 

A verdade enquanto posse de algo, dádiva concedida ao homem por uma instância 

divina ou como representação fiel da realidade, assim podemos configurar a crítica 

nietzschiana à produção do conhecimento filosófico ao longo da trajetória do pensar 

ocidental. Tal premissa pressupõe uma realidade fixa, passível de ser tocada por nossos 

esquemas mentais, desencadeando um processo de fixação do mundo em consonância 

estreita ante as premissas postas pela linguagem e ação humanas. A veneração destas 

metáforas, seu desdobramento e dissolução em verdades canônicas, consolidadas, 

inteligíveis, têm como pano de fundo uma interpretação moralizante do mundo. De certa 

forma a sociedade chancela este acordo, calcificando as noções adquiridas ao longo do 

tempo e transformando-as em cânones indiscutíveis. Neste sentido, Müller-Lauter pode 

parafrasear Nietzsche e afirmar a sociedade como o núcleo de toda a moral, o espaço 

concedido ao indivíduo para que este desenvolva todo o seu processo de 

autoconhecimento na direção de um comportamento estável, previsível, uniforme. Dito 

de outra forma, “esse autoconhecimento pressupõe ‘a fixidez da pessoa’. Pois se o 

                                                 
57 WL/VM, p. 38 
58 Ibid., p. 39 
59 HEIDEGGER, p. 387 
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conhecedor acreditasse em sua ‘mudança’, ele sempre escaparia de si mesmo”60. Por 

conseguinte “ao fixar-se a si mesmo e expressar seu ‘interior tornado fixo por meio de 

símbolos claros e constantes’”61, o indivíduo estaria “completamente sob o controle do 

rebanho”62. Destarte, é possível compreender a pretensão nietzschiana de colocar em 

xeque o discurso da verdade, no que diz respeito ao seu viés dogmático. Esta vontade 

deve ser objeto de um questionar radical, a fim de desmascarar as implicações 

metafísicas presentes em cada formulação filosófica assentada na noção de verdade. 

Nietzsche pretende descer às raízes do problema, e colocar em aberto o fundo valorativo 

implícito na noção mesma de um conhecimento verdadeiro acerca do real. Toda a 

tradição filosófica sucumbe ao desejo desta posse exclusiva, e por que não dizer divina, 

da essência das coisas. Em Além do bem e do mal vemos como aquele defeito 

hereditário dos filósofos se coaduna com a pretensão nada modesta de abarcar o 

humano em sua totalidade. Tal desejo atende pelo nome de vontade de verdade: 

 
A vontade de verdade, que ainda nos fará correr não poucos riscos, a célebre 
veracidade que até agora todos os filósofos reverenciaram: que questões essa 
vontade de verdade já não nos colocou! Estranhas, graves, discutíveis 
questões! [...] Quem, realmente, nos coloca questões? O que, em nós, aspira 
realmente “à verdade”? – De fato, por longo tempo nos detivemos ante a 
questão da origem dessa vontade – até afinal parar completamente ante uma 
questão ainda mais fundamental. Nós questionamos o valor dessa vontade63. 
 

Esta aspiração mais íntima à verdade é descrita por Müller-Lauter em termos de 

uma questão cujas premissas encontram-se na compreensão moral do mundo64. Esta 

interpretação pode ser remetida à vontade de potência dos fracos e pretende ser o 

antagonismo a todo querer-potência65. Tal vontade procura desvencilhar-se do fluxo 

contínuo do devir em favor de um contexto sólido, fixo, confortável para o indivíduo e 

seus semelhantes. Veremos mais adiante como a moral do rebanho condiciona o homem 

a ser um animal previsível. O que está em jogo para Nietzsche vai além do mero 

processo do fixar pelo qual o homem se apodera do mundo para fins utilitários. Müller-

Lauter percebe esta nuance decisiva da análise nietzschiana no que concerne ao 

problema da verdade. Dar sentido ao mundo se impõe como tarefa humana. De fato: 

                                                 
60 MÜLLER-LAUTER, Wolfgang. Nietzsche: sua filosofia dos antagonismos e os antagonismos de 
sua filosofia; tradução Claudemir Araldi – São Paulo: Editora UNIFESP, 2009, p. 164. (Grifos do autor). 
61 Ibid., (Grifos do autor) 
62 Ibid., 
63 JGB/BM, § 1 (Grifos do autor). 
64 MÜLLER-LAUTER, p. 168 
65 Ibid., 
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O fixar, portanto, não surge apenas no homem da época moral. Sem dúvida, é 
apenas nesse homem que aquilo-que-foi-fixado adquire o significado de 
verdadeiro, o que, por fim, leva à admissão de verdades metafísicas66 . 

 

 Moralizar assume o sentido de petrificar as convenções estabelecidas a partir de 

acordos fixados, os quais têm a pretensão de servir a determinados fins práticos. Porém, 

a vontade de verdade cega os homens e os impede de vislumbrar este acontecimento 

histórico. A cegueira dos filósofos nestas questões, o seu modo de filosofar a - histórico 

produz esta confusão e hipertrofia visual ante o processo de avaliação do mundo e da 

vida. Como construção valorativa, a vida deve ser compreendida a partir da capacidade 

humana em conferir-lhe um sentido. Em verdade, afirma Zaratustra, “foram os homens 

a dar a si mesmos o seu bem e o seu mal. Em verdade, não o tomaram, não o acharam, 

não lhes caiu do céu em forma de voz”67. O corolário de tal afirmação nos remete a 

outra asserção contida neste mesmo discurso de Zaratustra, segundo a qual “valores às 

coisas conferiu o homem, primeiro, para conservar-se – criou, primeiro, o sentido das 

coisas, um sentido humano! Por isso ele se chama ‘homem’, isto é: aquele que avalia”68.  

 Mas voltemos novamente ao problema da verdade colocado sob o signo da ilusão 

e do erro. De fato, a afirmação de Nietzsche segundo a qual “as verdades são ilusões das 

quais se esqueceu que elas assim o são” é bastante problemática, e não há como 

prosseguir nossa reflexão desconsiderando suas implicações, daí a necessidade de 

esclarecer o sentido dado por Nietzsche a tal proposição. A assertiva acima coloca a 

questão da verdade em outro patamar, visto ser necessário nos libertarmos das ilusões. 

Heidegger reconhece a dificuldade envolvida no discurso da verdade como ilusão, mas 

entende que a afirmação nietzschiana deve ser entendida a partir do conceito chave de 

sua filosofia: a vontade de poder. Podemos afirmar com Heidegger, em sua 

interpretação sui generis da filosofia de Nietzsche, que “a expressão ‘vontade de poder’ 

denomina o caráter fundamental do ente; todo ente que é, na medida em que é, é: 

vontade de poder.”69. Não faz parte do escopo deste trabalho estudar todas as 

implicações contidas na temática da vontade de poder como conceito fundamental do 

pensamento nietzschiano. O que nos interessa é vislumbrar as consequências embutidas 

na questão da verdade em consonância direta, quer explícita ou implícita, com o tema da 

vontade de poder. Neste sentido, a resposta heideggeriana emite uma perspectiva 

                                                 
66 Ibid., p. 169 (Grifos do autor). 
67 Za/ZA I, “De mil e um fitos”. 
68 Ibid., 
69 HEIDEGGER, p. 19 
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fundada na importância da arte como produtora e garantidora do processo 

perspectivístico que caracteriza a vida. Se em Nietzsche vida é vontade de poder, ou 

seja, desejo de expansão, apropriação, transbordamento de forças, domínio; se tal 

vontade de poder necessita de resistências em virtude do qual esta mesma potência 

possa manifestar-se e se: 

 
Uma vontade de verdade é, contudo, vital para a nossa ‘vida’, e se, porém, 
vida significa elevação da vida, uma ‘realização’ cada vez mais elevada da 
vida e, com isso uma vitalização do real, então a verdade se transforma, se 
ela é apenas ‘ilusão’, ‘imaginação’, ou seja, algo irreal, em desrealização, em 
obstáculo, em suma, em aniquilação da vida. Dessa forma, a verdade não é 
nenhuma condição da vida, nenhum valor, mas um não-valor 70. 

 
  Por ser um não-valor a verdade precisa de um antípoda, ou seja, de um valor que 

possa dar conta do caráter fundamental que perfaz todo o ente. Heidegger entende que a 

arte foi o instrumento escolhido por Nietzsche para servir de contraponto ao efeito 

ilusório contido nas formulações equivocadas pressupostas pelos entusiastas da verdade. 

Somente a arte, afirma Heidegger, “garante e assegura a vida perspectivisticamente em 

sua vitalidade, isto é, nas possibilidades de sua elevação; e, com efeito, contra o poder 

da verdade”71. Contra o caráter ilusório da verdade Nietzsche apresenta o poder 

vivificante das metáforas intuitivas. O apelo contido na elevação da arte e sua abertura 

ao caráter perspectivístico da vida imprimem ao problema da verdade um outro caráter, 

e este atrelado ao poder criador contido no processo de elevação da vida por meio do 

apelo ao estético. Adotando o ponto de vista nietzschiano Heidegger pode afirmar que 

“a arte é um ‘valor’ mais elevado, isto é, uma condição perspectivística da ‘vida’ mais 

originária do que a verdade”72. Seguindo o mesmo raciocínio é possível afirmar 

igualmente que “a arte se acha em oposição metafísica em relação à verdade como 

ilusão”73. Granier supõe a mesma relação de proximidade entre arte e criação em 

Nietzsche. De acordo com este comentador, o filósofo de Röcken “confere à arte uma 

extensão tão grande que pode reunir, sob esse conceito, todas as atividades criadoras de 

formas e, com isso, matrizes de ilusões”74. De acordo com Granier a arte assume em 

Nietzsche um outro viés, afastando-se das concepções correntes, nas quais a mesma é 

vista como um domínio das belas-artes e um ramo da estética. Agindo desta forma 

                                                 
70 HEIDEGGER, p. 389 (Grifos do autor). 
71 Ibid., 
72 Ibid., 
73 Ibid., 
74 GRANIER, p. 86 (Grifos do autor). 
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Nietzsche consegue eliminar “o velho erro, comum a quase todas as filosofias, que 

consiste em explicar a arte colocando-se, não no ponto de vista do criador, como seria 

legítimo, e sim no ponto de vista do espectador”75. A virada nietzschiana descarta as 

ilusões em torno do conceito do belo levando em consideração o caráter intrinsecamente 

criador posto na investigação do caráter estético da vida. Os “cânones do pretenso bom 

gosto” não podem fornecer o verdadeiro critério a partir do qual a arte alcança a sua 

verdadeira importância na obra de Nietzsche. Analisada a partir de outro princípio a 

“arte é em Nietzsche essencialmente uma produção ou, mais precisamente, uma 

construção de formas. Existe ‘arte’ autêntica sempre que uma matéria é organizada em 

formas e em figuras”76.     

As posições de Heidegger e Granier coincidem, sobretudo, no papel relevante dado 

por Nietzsche ao caráter perspectivístico da existência, algo que é negado pelo conceito 

de verdade tal como foi formulado pela tradição do pensamento ao longo do seu 

percurso. Müller-Lauter traz à tona um outro elemento importante na descrição da 

crítica nietzschiana à verdade como ilusão ao afirmar que: 

 
Nietzsche só pode falar de falsidade e erro a partir do ponto de vista que 
agora alcançou, pois ele ainda utiliza o conceito de verdade no sentido 
tradicional de adaequatio. Essa ‘verdade’ não é verdade, porque ela não 
concorda com a efetividade, o que ela exige de si mesma. Pois a inverdade da 
‘verdade’, de que agora é preciso falar, diz respeito apenas à não 
concordância da verdade humana, com o processo efetivo, na medida em que 
o fixa77.  

 

Se o caráter efetivo da vida é devir constante, vontade de potência, então toda a 

pretensão de fixidez esbarra na própria dimensão contraditória da existência. Neste 

sentido, o conceito de verdade precisa ser redimensionado a fim de abarcar em seus 

pressupostos a mudança, a multiplicação dos pontos de vista. Nietzsche expressa este 

caráter perspectivista da vida em uma passagem da Gaia Ciência, mais precisamente o 

§374. Assim diz o filósofo de Röcken: 

 
Até onde vai o caráter perspectivista da existência, ou mesmo se ela tem 
algum outro caráter, se uma existência sem interpretação, sem “sentido” 
[Sinn], não vem a ser justamente “absurda” [Unsinn], se, por outro lado, toda 
existência não é essencialmente interpretativa – isso não pode, como é 
razoável, ser decidido nem pela mais diligente e conscienciosa análise e auto-
exame do intelecto: pois nessa análise o intelecto humano não pode deixar de 

                                                 
75 Ibid., 
76 GRANIER, p. 86 (Grifos do autor). 
77 MÜLLER-LAUTER, p. 170 (Grifos do autor). 
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ver a si mesmo sob suas formas perspectivas e apenas nelas. Não podemos 
enxergar além de nossa esquina: é uma curiosidade desesperada querer saber 
que outros tipos de intelecto e de perspectiva poderia haver78.  
 

O pressuposto contido na dimensão perspectivista da existência abarca as 

possibilidades não tocadas pelo conceito tradicional de verdade, ao mesmo tempo em 

que realça o aspecto multifacetário do mundo, sem negar absolutamente a possibilidade 

do conhecimento. A diferença é que este conhecer reveste-se de múltiplas máscaras e 

não mais suporta o peso de ser juiz e fiador da totalidade, negando e ocultando a infinita 

gama de possibilidades interpretativas contidas na própria constituição da vida. O 

cosmos perde o seu caráter finito, ordenador, divino. Segundo Nietzsche: 

 
O mundo tornou-se novamente “infinito” para nós: na medida em que não 
podemos rejeitar a possibilidade de que ele encerre infinitas interpretações. 
Mais uma vez acomete o grande tremor – mas que teria vontade de 
imediatamente divinizar de novo, à maneira antiga, esse monstruoso mundo 
desconhecido? E passar a adorar o desconhecido como ”o ser desconhecido”? 
Ah, estão incluídas demasiadas possibilidades não divinas de interpretação 
nesse desconhecido, demasiada diabrura, estupidez, tolice de interpretação – 
a nossa própria, humana, demasiado humana, que bem conhecemos...79 
 

Aquilo que Nietzsche chama de “nosso novo infinito” resulta do esfacelamento e 

desconstrução do conceito de verdade, metafisicamente fundamentado, enraizado numa 

concepção divina, pura, transcendente da existência e, portanto, negadora implacável do 

caráter perspectivista da existência. Uma mesma realidade pode ser vista sob vários 

ângulos e comporta infinitas interpretações, não podendo ser engessada pelo 

dogmatismo de matiz moralizante. Como já ressaltamos anteriormente “pode-se 

conceber a essência da ‘verdade’ no afirmar igualador. Esse fixar está contido na 

exigência de veracidade moral”80. Os pilares de tal exigência encontram-se no 

enrijecimento e fixidez da pessoa e sua concordância com o “rebanho”81. Desta forma 

“o autoquestionamento progressivo da verdade incide sobre esse fixar”82. Tal noção de 

verdade vai sendo abalada à medida que é submetida ao confronto com a efetividade, na 

medida em que reconhece a impossibilidade de se chegar a uma concordância com o 

efetivo. Como bem notou Müller-Lauter, “visto que a efetividade se modifica sem 

cessar, as fixações nada mais são do que ficções”83.  A partir deste ponto começa a 

                                                 
78 FW/GC, § 374 (Grifos do autor). 
79 Ibid; (Grifos do autor). 
80 MÜLLER-LAUTER, p. 188 
81 Ibid., 
82 Ibid., 
83 Ibid., 

24 



 

delinear-se cada vez mais a relação intrínseca entre verdade e interpretação moralizante 

do mundo. O sustentáculo deste edifício tem como alicerce a ilusão metafísica de uma 

realidade em si, ontologicamente distinta e superior ao mundo aparente dos sentidos.  

A partir deste conceito, a filosofia nietzschiana se encaminha cada vez mais para o 

perspectivismo, notadamente no que diz respeito à moral e aos valores cristãos. O valor 

desta vontade é que deve ser objeto de um questionamento radical a fim de desmascarar 

as intenções ocultas de cada filosofia, haja vista o fato de que toda grande filosofia é a 

confissão pessoal de seu autor, “suas memórias involuntárias e inadvertidas”84. A crença 

na verdade é obra de uma filosofia que Nietzsche denomina dogmática, e que encontra 

na invenção platônica do puro espírito e do bem em si o seu pior e mais persistente 

erro85.  Esta crença está presente em todo modo de julgar dos filósofos. 

Por isso a importância de uma nova escala de valores, a começar por uma nova 

concepção de filosofia, onde a dogmática, a suposição da existência de verdades 

eternas, seja substituída por uma nova tábua de valores, baseada no perspectivismo, no 

acolhimento da multiplicidade da existência, na construção de uma moral que não seja a 

obediência cega a uma autoridade instituída. Acompanhando este desenvolvimento, 

Nietzsche propõe uma nova forma de sacralizar, divinizar o mundo, tendo como 

referencial não mais uma religião detratora desta existência terrena, mas enobrecedora 

daquele que para Sófocles é a coisa mais admirável de todas as maravilhas do mundo: o 

homem. Mas antes de passar à tarefa construtiva, faz-se necessário entrar mais a fundo 

nas críticas feitas por Nietzsche à moral. Isto implica uma concentração maior nos 

argumentos dirigidos à filosofia moral, dentre elas, a moral do rebanho, a moral cristã, 

cujo representante maior é o sacerdote ascético. É o que faremos no próximo capítulo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
84 JGB/BM, § 6 
85 JGB/BM, “Prólogo”. 
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2. A CONCEPÇÃO NIETZSCHIANA DA MORAL 

 

A crítica aos valores morais ocupa boa parte dos escritos de Nietzsche. Levando 

em consideração este cenário, sentimos a necessidade de efetuar um corte 

epistemológico a fim de facilitar a explicitação desta crítica. Isto se deve em parte à 

natureza deste trabalho dissertativo, o qual exige uma exposição mais objetiva e 

circunstanciada dos problemas filosóficos ora expostos. A ênfase recairá nos escritos 

onde o próprio autor, nas palavras de Scarlett Marton, torna operativo o conceito de 

valor, a saber, os trabalhos iniciados a partir de Assim Falou Zaratustra. Tal tarefa não 

nos dispensará de um confronto com obras anteriores, onde a moral já aparece como um 

problema a ser enfrentado (Humano, demasiado humano e Aurora, por exemplo). Nossa 

busca por uma nova escala de valores na filosofia de Nietzsche deve refazer o percurso 

em direção ao homem moral, desmistificando a sua necessidade metafísica, retirando as 

camadas que lhe foram acrescentadas ao longo da tradição filosófica. O que 

encontraremos ao final? O homem superior, imoral, ateu, anti-metafísico, humano, 

demasiado humano. 

 

2.1 A moral como algo dado 

 

O ponto de partida desta exposição encontra-se no aforismo 186 de Além do bem e 

do mal, onde o autor desloca a problemática da moral para um patamar até então 

desconsiderado pelos filósofos. De acordo com Nietzsche: 

 
Tão logo se ocuparam da moral como ciência, os filósofos todos exigiram de 
si, com uma seriedade tesa, de fazer rir, algo muito mais elevado, mais 
pretensioso, mais solene: eles desejaram a fundamentação da moral – e cada 
filósofo acreditou até agora ter fundamentado a moral; a moral mesma, 
porém, era tido como “dada”86.  
 

O questionamento deve levar em conta o equívoco que se esconde por trás de um 

programa radicado na ideia de uma fundamentação última e segura da moral. O modo 

de pensar a – histórico, este defeito hereditário dos filósofos, produz um equívoco na 

apreciação dos valores morais, em outras palavras, opera um desacoplamento entre 

moral e as realidades históricas sob as quais esta aparece ao longo do seu percurso. É 

interessante notar a preocupação de Nietzsche com o termo ciência da moral, visto que 

                                                 
86 JGB/BM, § 186 (Grifos do autor). 
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o mesmo pode supor uma tarefa grandiosa, capaz de desvendar uma realidade intrínseca 

ao objeto em questão. Nesta nova tarefa o filósofo deve ser mais modesto, procurando 

reunir materiais, formular um ordenamento conceitual, a fim de poder diferenciar as 

diversas conotações do termo moral, tal como este se mostra ao longo da história. E 

tudo isto deve funcionar apenas como prolegômeno a uma tipologia da moral87. Na 

verdade não existe o problema da moral, mas tão somente os problemas das diversas 

morais. É o que Nietzsche analisa na continuação deste aforismo:  

 
Precisamente porque os filósofos da moral conheciam os fatos morais apenas 
grosseiramente, num excerto arbitrário ou compêndio fortuito, como 
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 morais88  

 

O espírito livre conhece muito bem esta distinção. Ele sabe discernir toda a 

variedade de apreciações de valor concernentes à moralidade. Ele conhece esta fábrica 

onde se fabricam ídolos, assim como o seu funcionamento e sua lógica. Aqui nos 

deparamos com uma questão: porque a tradição filosófica não trilhou este caminho, o 

caminho do estudo comparativo das diversas morais? Por que os filósofos caíram na 

armadilha da fundamentação da moral? Poderíamos argumentar novamente a sua falta 

de sentido histórico. Porém, a nossa necessidade de avançar nesta discussão deve nos 

levar para um outro aspecto da crítica nietzschiana aos valores morais. O próprio 

Nietzsche nos revela uma possibilidade de elucidação deste problema, ou seja, a 

necessidade de escavar as intenções mais íntimas por trás de cada valoração do mundo, 

da vida. Toda a filosofia foi até o momento a confissão pessoal de seu autor: “as 

intenções morais (ou imorais) de toda filosofia constituíram sempre o germe a partir do 

qual cresceu a planta inteira”89. É necessário, pois, desatar a trama das construções 

filosóficas em torno da moral, denunciando, ou melhor, desvendando as intenções que 

lastreiam as mesmas. Uma delas diz respeito à moral como obediência a uma 

autoridade. 

Este enfoque já se encontra presente em Humano, demasiado, humano, sobretudo 

no capítulo intitulado “Sinais de cultura superior e inferior”. É neste capítulo que 

                                                 
87 JGB/BM, § 186 
88 Ibid., (Grifos do autor). 
89 Ibid., § 6 
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encontramos uma descrição do espírito livre. Nietzsche nos diz que o espírito livre é 

aquele que “pensa de modo diverso do que se esperaria com base em sua procedência, 

seu meio, sua posição e função, ou com base nas opiniões que predominam em seu 

tempo”90. O homem moral, ou o espírito cativo, age de forma diferente, pois assume 

uma posição apenas por hábito, por pertencer a um determinado lugar e estar atrelado a 

um conjunto de crenças e valores estabelecidos desde sempre em sua sociedade e que 

norteiam a ação dos indivíduos. Há uma eticidade do costume que molda os 

comportamentos, estabelecendo uma padronização do pensamento e das ações 

individuais. Esta eticidade reaparece de forma clara e precisa em Aurora, o livro que, 

nas palavras do próprio filósofo, serve de pontapé inicial para sua campanha contra a 

moral. O prólogo desta obra indica um caminho de entendimento da moral como 

obediência a uma autoridade, seja ela qual for: 

 
[...] na presença da moral, como diante de toda autoridade, não se deve 
pensar, menos ainda falar: aí - se obedece! Desde que o mundo é mundo, 
autoridade nenhuma se dispôs a ser alvo de crítica; e criticar a moral, tomá-la 
como problema, como problemática: o quê? isso não era – não é – imoral?91.  

 

A citação acima parece dirimir toda e qualquer dúvida quanto ao conceito de moral 

proposto por Nietzsche nesta fase do seu itinerário intelectual. Ademais, o próprio 

conceito de moralidade do costume reforça esta tendência a encarar a moral como a 

mera e cega aceitação de uma autoridade. Este conceito abarca outras características da 

moral como o respeito às tradições, por exemplo. Neste sentido a moralidade não é 

outra coisa senão “obediência a costumes, não importa quais sejam; mas costumes são a 

maneira tradicional de agir e avaliar”92. Por conseguinte “em coisas nas quais nenhuma 

tradição manda não existe moralidade; e quanto menos a vida é determinada pela 

tradição, tanto menor é o círculo da moralidade”93. O espírito livre de Humano, 

demasiado humano coincide com o homem livre de Aurora por ser “não-moral, porque 

em tudo quer depender de si, não de uma tradição”94 O homem moral, assim como o seu 

mentor, o filósofo dogmático, não consegue compreender aquilo que Zaratustra já havia 

percebido e ensinado aos seus discípulos, a saber, que “foram os homens a dar a si 
                                                 
90 MA I/HH I, § 225 
91 NIETZSCHE, Friedrich. Aurora: reflexões sobre os preconceitos morais; tradução, notas e posfácio 
Paulo César de Souza – São Paulo, Companhia das Letras, 2004, “Prólogo” § 3 [Grifos do autor] (de 
agora em diante citado como M/A). 
92 M/A, § 9 (Grifos do autor). 
93 Ibid; 
94 Ibid; 
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mesmos o seu bem e o seu mal. Em verdade, não o tomaram, não o acharam, não lhes 

caiu do céu em forma de voz”95.  

Entretanto, as possibilidades abertas pela crítica nietzschiana à moral contidas em 

Aurora abrem, na verdade um leque ainda mais amplo de interpretações, o que nos 

ajuda a perceber outros aspectos igualmente relevantes. É o que faz Gianni Vattimo em 

sua análise deste texto nietzschiano. No entender de Vattimo esta crítica perfaz dois 

movimentos. No primeiro a crítica de Nietzsche assume a perspectiva de 

desmascaramento da moral como “um conjunto de princípios que visam não à utilidade 

ou ao bem do sujeito a que se impõem, mas à conservação e ao desenvolvimento do 

todo social, mesmo em prejuízo dos indivíduos”96. Esta conformidade ao costume, 

segundo Vattimo, “não beneficia o indivíduo, e sim o grupo ou aqueles que dispõem do 

comando no grupo”97. A eticidade confere à moral o status de autoridade suprema frente 

aos indivíduos e, desta forma, retira toda a singularidade que caracteriza o homem, este 

animal que é definido por Zaratustra como “aquele que avalia”. Além disso, e aqui 

apresentamos o segundo movimento desta crítica, a moral deve ser posta em questão 

por pressupor a existência de uma realidade alhures, onde o indivíduo possa edificar 

suas escolhas em um terreno sólido, ou seja, livre de todo e qualquer perigo de enganar-

se no tocante às suas decisões mais importantes e fundamentais. Mais uma vez a ênfase 

recai na postura anti-metafísica adotada por Nietzsche ao criticar a moral. No entanto, 

Vattimo procura deixar claro que tal defesa do indivíduo não representa em Nietzsche, a 

aceitação do sujeito livre e autônomo, pois este tipo não é outra coisa senão um produto 

do pensar metafísico. Este sujeito livre e autônomo não pode ser defendido por 

Nietzsche, pois representa aquele sujeito que “não pode prescindir de Deus, como autor 

da graça, como socorredor necessário para a realização do milagre moral”98. Este 

indivíduo não é outro senão o espírito livre, o homem liberto do automatismo do 

costume e aberto à pluralidade. Para Vattimo a crítica nietzschiana da moral em Aurora 

é a “crítica de toda visão hegemônica do mundo”99. Tal crítica se faz necessária “para 

que exista um poder oposto, que sempre recorde que não há uma moral única 

determinando o que é moral”100. Tudo isto nos torna maduros para a experiência, para o 

                                                 
95 Za/ZA I, “De mil e um fitos”. 
96 VATTIMO, Gianni. Diálogo com Nietzsche: ensaios 1961-2000; tradução Silvana Cobucci Leite – 
São Paulo, Marins Fontes, 2010, p. 288. 
97 Ibid., 
98 Ibid., p. 295 
99 Ibid., p. 296 
100 M/A, § 164 
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experimento da pluralidade101. E mais: “O homem maduro para a pluralidade é aquele 

que vive num mundo em que as decisões individuais não têm um alcance de salvação ou 

de perdição total; nessas decisões nunca está em jogo sua alma”102.  

Se em Aurora temos uma análise centrada na autoridade do costume, em Além do 

bem e do mal a crítica nietzschiana assume outros aspectos. Desta forma o peso da 

obediência a uma autoridade vai ganhando outros contornos e revelando as suas 

consequências na história do pensar filosófico ocidental. Neste escrito, que tem como 

subtítulo “Prelúdio a uma filosofia do futuro” Nietzsche entende que, além de ser uma 

agressão contra a natureza e a razão, a moral aparece como uma demorada coerção 

capaz de retirar do homem toda a sua capacidade criativa e toda a sua ousadia em se 

lançar por mares ainda inexplorados. Esta submissão do indivíduo pode ser entendida 

nos termos de uma busca pelo sentido da existência. Desta forma Nietzsche pode 

afirmar: 
 

O essencial, “no céu como na terra”, ao que parece, é, repito, que se obedeça 
por muito tempo e numa direção: daí surge com o tempo, e sempre surgiu, 
alguma coisa pela qual vale a pena viver na terra, como virtude, arte, música, 
dança, razão, espiritualidade – alguma coisa transfiguradora, refinada, louca e 
divina103  

 

Aqui encontramos uma resposta interessante para o questionamento levantado 

acima. O filosofar moral atende, entre outras coisas, ao desejo do homem de dar um 

sentido à sua existência, ainda que tal sentido aponte para uma realidade inteligível e, 

portanto, fictícia.  

Sendo um ser histórico e, portanto situado em um tempo, imerso nos conceitos e 

valorações que lhe são próprios, o filósofo não pode escapar a este fatum. Entretanto, 

não é aqui que reside o problema, mas na incapacidade do filósofo para a compreensão 

da transitoriedade das valorações morais. Para desvendar as contingências subjacentes 

aos valores morais Nietzsche recorre a um outro expediente: o esclarecimento dos 

valores sobre os quais cada valor é atribuído a algo, pois todo o valor supõe uma forma 

de valoração que o engendra. Tal tarefa cabe ao procedimento genealógico. É o que 

Nietzsche se propõe a fazer nas três dissertações que compõem um dos seus escritos 

mais significativos: A Genealogia da moral.  

 

                                                 
101 VATTIMO, p. 296 
102 Ibid., 
103 JGB/BM, § 188 (Grifos do autor). 
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2.2 O procedimento genealógico 

 

Escrito como complemento e clarificação de Além do bem e do mal a Genealogia 

da moral se inscreve como um dos mais importantes trabalhos do corpus nietzschiano, 

assim como representa um refinamento da análise nietzschiana acerca dos valores 

morais. Aquilo que aparece em germe nos primeiros escritos alcança nesta obra uma 

elaboração mais complexa, refinada, demolidora. O problema da moral assume um 

outro aspecto. Questões como autoridade, moralidade do costume, vão dando lugar a 

outros termos e preocupações. A virada nietzschiana, inaugurada com a publicação de 

Assim falou Zaratustra e Além do bem e do mal, passa por um aprofundamento acerca 

dos valores, notadamente no que diz respeito à problemática do valor dos valores 

morais. É o que se depreende do prólogo, quando o leitor é colocado diante de outro 

cenário: 
 
... Por fortuna logo aprendi a separar o preconceito teológico do moral, e não 
mais busquei a origem do mal por trás do mundo. Alguma educação histórica 
e filológica, juntamente com um inato senso seletivo em questões 
psicológicas, em breve transformou meu problema em outro: 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 crescimento do 
homem? São indício de miséria, empobrecimento, degeneração da vida? Ou, 
ao contrário, revela-se neles a plenitude, a força, a vontade da vida, sua 
coragem, sua certeza, seu futuro?104.  

 
Revela-se aqui uma mudança de direção do programa nietzschiano no que tange à 

crítica da moral. A pergunta pelas condições sob as quais os homens inventaram para si 

os valores bom e mau supõe uma virada epistemológica, onde o acento recai não mais 

na cega obediência à autoridade, mas no estudo histórico, filológico e psicológico, na 

investigação acerca das condições sob as quais a moral se apresenta como autoridade. 

Vale ressaltar, porém, que o procedimento genealógico instaurado por Nietzsche não 

tenciona caminhar rumo às origens históricas da moral, como se fosse possível 

determinar o instante inicial e remontar o momento fundador, originário, da própria 

moral. Neste sentido é bastante oportuno recordar as palavras de Foucault quando, ao 

analisar o processo genealógico em Nietzsche, afirma:  

 
Fazer a genealogia dos valores, da moral, do ascetismo, do conhecimento não 
será, portanto, partir em busca de sua “origem”, negligenciando como 
inacessíveis todos os episódios da história; será, ao contrário, se demorar nas 
meticulosidades e nos acasos dos começos; prestar uma atenção escrupulosa 

                                                 
104 GM/GM, “Prólogo” § 3 (Grifos do autor). 
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à sua derrisória maldade; esperar vê-los surgir, máscaras enfim retiradas, com 
o rosto do outro... O genealogista necessita da história para conjurar a 
quimera da origem, um pouco como o bom filósofo necessita do médico para 
conjurar a sombra da alma. É preciso saber reconhecer os acontecimentos da 
história, seus abalos, suas surpresas, as vacilantes vitórias, as derrotas mal 
digeridas que dão conta dos atavismos e das hereditariedades; da mesma 
forma que é preciso saber diagnosticar as doenças do corpo, os estados de 
fraqueza e de energia, suas rachaduras e suas resistências para avaliar o que é 
um discurso filosófico. A história, com suas intensidades, seus 
desfalecimentos, seus furores secretos, suas grandes agitações febris como 
suas síncopes, é o próprio corpo do devir. É preciso ser metafísico para lhe 
procurar uma alma na idealidade longínqua da origem105. 

 
Não se trata, pois, de um discurso sobre a origem, mas de um procedimento que 

amplia o horizonte da discussão do perspectivismo e coloca a moral numa espécie de 

tribunal histórico, onde a mesma é instada a revelar sua inocuidade ou utilidade para a 

formação do homem nobre, sua capacidade de promover ou inibir o crescimento 

humano, a vida. É aqui que Nietzsche pode enunciar uma nova exigência: 

 
[...] por fim, uma nova exigência se faz ouvir. Enunciemo-la, esta nova 
exigência: necessitamos de uma crítica dos valores morais, o próprio valor 
destes valores deverá ser colocado em questão – para isto é necessário um 
conhecimento das condições e circunstâncias nas quais nasceram, sob as 
quais se desenvolveram e se modificaram [...] um conhecimento tal como até 
hoje nunca existiu nem foi desejado. Tomava-se o valor desses “valores” 
como dado, como efetivo, como além de qualquer questionamento; até hoje 
não houve dúvida ou hesitação em atribuir ao “bom” valor mais elevado que 
ao “mau”, mais elevado no sentido da promoção, utilidade, influência 
fecunda para o homem (não esquecendo o futuro do homem). E se o contrário 
fosse a verdade? E se no “bom” houvesse um sintoma regressivo, como um 
perigo, uma sedução, um veneno, um narcótico, mediante o qual o presente 
vivesse como que às expensas do futuro? Talvez de maneira mais cômoda, 
menos perigosa, mas também num estilo menor, mais baixo?... De modo que 
precisamente a moral seria culpada de que jamais se alcançasse o supremo 
brilho e potência do tipo homem? De modo que precisamente a moral seria o 
perigo entre os perigos?...106.  
 

Já vimos como em Além do bem e do mal, Nietzsche protesta contra a falta de 

sentido histórico dos filósofos e como estes concebem a moral como dada, dispensada 

de todo e qualquer questionamento. Na evolução do argumento esta mesma moral passa 

a ser questionada a partir de sua eficácia frente à elevação do tipo nobre de homem, tão 

bem tipificado no capítulo nono da referida obra. Vale aqui fazer uma pequena 

digressão a este capítulo, pois as reflexões ali presentes hão de nos ajudar a 

compreender melhor o sentido de cada tipo apresentado na Genealogia, desde o nobre, 

passando pelo malogrado até a figura do sacerdote ascético.  
                                                 
105 FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder; tradução, organização e introdução Roberto Machado – 
Rio de Janeiro, Edições Graal, 1979.  
106 GM/GM, “Prólogo” § 6 (Grifos do autor). 
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Para cada tipo humano corresponde uma moral: uma moral de senhores, típica do 

homem nobre e uma moral de escravos, característica principal do homem desprezível. 

Cada uma delas insere-se numa forma particular de avaliar a vida. No entanto faz-se 

mister lembrar aqui que não se trata de uma classificação rígida. Nietzsche não tem a 

intenção de fornecer ao leitor uma tipologia sedimentada concernente aos modos de 

valorar o mundo.  É o que nos lembra com muita propriedade Alberto Onate ao afirmar 

que “não se deve entender tal segmentação como fixadora de compartimentos estanques 

possibilitadores de classificações instantâneas e superficiais dos homens numa ou 

noutra destas categorias”107. De fato tal segmentação “comporta inúmeros graus 

peculiares, tanto no seio de cada tipo encarado enquanto totalidade quanto no âmbito de 

cada indivíduo tomado isoladamente”108. De qualquer forma o próprio Nietzsche deixa 

claro tal diferenciação no seio de cada moral, dirimindo qualquer possibilidade de se 

pensar em compartimentos estanques: 

 
Há uma moral dos senhores e uma moral de escravos; acrescento de imediato 
que em todas as culturas superiores e mais misturadas aparecem também 
tentativas de mediação entre as duas morais, e, com ainda maior freqüência, 
confusão das mesmas e incompreensão mútua, por vezes inclusive dura 
coexistência – até mesmo num homem, no interior de uma só alma109.  

 
A determinação nietzschiana segue o padrão de clarificação e condensação das 

diversas morais em dois tipos, duas formas de avaliar a vida. No primeiro caso, a moral 

dos senhores, são os dominantes que determinam o conceito de “bom” e “são os estados 

de alma elevados e orgulhosos que são considerados distintivos e determinantes da 

hierarquia”110. Nesta primeira espécie de moral “a oposição ‘bom’ e ‘ruim’ significa 

tanto quanto ‘nobre’ e ‘desprezível’”111. O homem nobre é aquele que determina o 

dever ser, e que estabelece, cria valores, sobretudo a partir de si mesmo, do orgulho que 

sente de sua extirpe, em detrimento daqueles considerados malogrados, desprezíveis112. 

Como afirma o próprio Nietzsche: 

 
uma semelhante moral é glorificação de si. Em primeiro plano está a 
sensação de plenitude, de poder que quer transbordar, a felicidade da tensão 
elevada, a consciência de uma riqueza que gostaria de ceder e presentear – 

                                                 
107 ONATE, Marcos Alberto. ”Vontade de verdade: uma abordagem genealógica”. Cadernos Nietzsche: 
revista do Departamento de Filosofia/USP, São Paulo, n. 1, p. 07-32, 1996.  
108 Ibid., p. 18 
109 JGB/BM, § 260 (Grifos do autor). 
110 Ibid.,  
111 Ibid., 
112 Ibid., 
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também o homem nobre ajuda o infeliz, mas não ou quase não por 
compaixão, antes por um ímpeto gerado pela abundância de poder. O homem 
nobre honra em si o poderoso, e o que tem poder sobre si mesmo, que 
entende de falar e calar, que com prazer exerce rigor e dureza consigo e 
venera tudo que seja rigoroso e duro113  

 
O homem nobre carrega em si os mesmos sentimentos de Zaratustra: “Eu desejaria 

dar e distribuir tanto, que os sábios dentre os homens voltassem a alegrar-se de sua 

loucura e os pobres, de sua riqueza”114. Tal desiderato o coloca em frontal oposição ao 

homem desprezível, aquele da moral escrava, pois este carrega em si os mesmos 

sentimentos de Cristo, conforme a sentença do apóstolo Paulo. A moral escrava lança 

um olhar de desprezo à vida. Tal forma de valoração alimenta um profundo temor e 

desconfiança frente ao poderoso. Este é visto como “mau”. As virtudes cultivadas e 

aceitas por este indivíduo são aquelas que exprimem a sua fraqueza e incapacidade de 

transbordamento de forças: “a compaixão, a mão solícita e afável, o coração cálido, a 

paciência, a diligência, a humildade, a amabilidade”115. Seguindo esta linha Nietzsche 

pode concluir com toda propriedade: 

 
A moral dos escravos é essencialmente uma moral de utilidade. Aqui está o 
foco de origem da famosa oposição “bom” e “mau” – no que é mau se sente 
poder e periculosidade, uma certa terribilidade, sutileza e força que não 
permite o desprezo. Logo, segundo a moral dos escravos o “mau” inspira 
medo; segundo a moral dos senhores é precisamente o “bom” que desperta e 
quer despertar medo, enquanto o homem “ruim” é sentido como 
desprezível116.  

 
Nietzsche leva estas reflexões justamente para a primeira dissertação da 

Genealogia da moral, intitulada “bom” e “mau”, “bom” e “ruim”. O ponto fulcral deste 

estudo é a investigação dos sentidos em que tais expressões assumiram ao longo do 

tempo, assim como o ponto de partida sobre o qual se estabeleceram enquanto valor. 

Em sua explanação inicial Nietzsche retoma a discussão feita no capítulo nono de Além 

do bem e do mal. A diferença é a forma incisiva e direta com a qual os juízos “bom” e 

“mal” são identificados com certo tipo de indivíduos: 

 
O juízo “bom” não provém daqueles aos quais se fez o “bem”! Foram os 
“bons” mesmos, isto é, os nobres, poderosos, superiores em posição e 
pensamento, que sentiram, e estabeleceram a si e a seus atos como bons, ou 
seja, de primeira ordem, em oposição a tudo que era baixo, de pensamento 

                                                 
113 JGB/BM, § 260 
114 Za/ZA, “Prólogo”, § 1. 
115 JGB/BM, § 260 
116 Ibid., 
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baixo, e vulgar e plebeu. Desse pathos da distância é que eles tomaram para 
si o direito de criar valores, cunhar nomes para os valores117.  
 

Importante destacar o pathos da distância, pois é ele que caracteriza a atitude do 

homem nobre, daquele que se sente superior, acima de qualquer avaliação que provenha 

de fora. O forte não precisa do referendo de outrem, ainda que este habite numa 

realidade supra-sensível. Ele mesmo é o criador de valores. Partindo deste princípio o 

homem nobre pode conceber o fraco como o “ruim”, ou seja, como a antítese de sua 

maneira altiva de encarar a vida. Por ser incapaz de se igualar aos fortes, o ressentido 

estabelece a ideia de mau não a partir de si mesmo, mas por se perceber fraco, indigente 

ante a força do homem nobre. Em resumo, uma determinada casta de indivíduos (os 

fortes), estabelece os critérios de valor a partir de si mesmos e outra camada (os fracos), 

determina o valor da vida a partir de outrem, ou seja, negando a si mesmo. É o que 

resume de forma muita precisa Scarlett Marton: 

 
Torna-se possível, portanto, traçar uma dupla história dos valores “bem” e 
“mal”. O fraco concebe primeiro a ideia de “mau”, com que designa os 
nobres, os corajosos, os mais fortes do que ele – e então, partindo dessa ideia, 
chega como antítese à concepção de “bom”, que se atribui a si mesmo. O 
forte, por sua vez, concebe espontaneamente o princípio “bom” a partir de si 
mesmo e só depois cria a ideia de “ruim” como “uma pálida imagem-
contraste”. Para o forte, “ruim” é apenas uma criação secundária; para o 
fraco, “mau” é a criação primeira, o ato fundador da sua moral118.  
 

 Entretanto, tudo leva a crer que ao longo da história a moral dos fracos conseguiu 

não apenas rebelar-se, mas impor o seu modus operandi como único e verdadeiro 

prisma sob o qual a vida deve ser encarada. A história desta rebelião, segundo 

Nietzsche, começa com os judeus, este povo de escravos, cuja capacidade para o 

sofrimento se expressa ao longo de toda a sua história. Este povo conseguiu realizar um 

grande milagre, descrito por Nietzsche em Além do bem e do mal, nestes termos: 

 
Os judeus – um povo “nascido para a escravidão”, como diz Tácito, e com 
ele todo o mundo antigo, “o povo eleito entre as nações”, como eles mesmos 
dizem e crêem – os judeus realizaram esse milagre da inversão dos valores, 
graças ao qual a vida na terra adquiriu um novo e perigoso atrativo por alguns 
milênios – os seus profetas fundiram “rico”, “ateu”, “mau”, “violento” e 
“sensual” numa só definição, e pela primeira vez deram cunho vergonhoso à 
palavra “mundo”. Nessa inversão dos valores (onde cabe utilizar a palavra 
“pobre” como sinônimo de “santo” e “amigo”) reside a importância do povo 
judeu: com ele começa a rebelião escrava na moral119.   

                                                 
117 GM/GM I, § 2 (Grifos do autor). 
118 MARTON, p. 87 
119 JGB/BM, § 195 (Grifos do autor). 

35 



 

A afirmação nos parece bastante elucidativa, pois coloca os judeus num patamar 

singular na obra nietzschiana, pois estes tiveram a “honra” de realizar uma verdadeira 

“revolução” na história dos sentimentos morais. A despeito da ironia do filósofo, no que 

tange a importância do povo judeu, fica bastante claro o processo operado por este povo 

no sentido de impulsionar uma reviravolta na concepção da vida e do mundo, dando um 

cunho negativo a este último, tomando tal palavra como uma refutação de toda a vida e 

passando a valorizar não este, mas outro mundo. É neste referencial histórico que 

Nietzsche se espelha para afirmar na Genealogia da moral, que “a rebelião escrava na 

moral começa quando o próprio ressentimento se torna criador e gera valores: o 

ressentimento dos seres aos quais é negada a verdadeira reação, a dos atos”120. Tal 

vingança só pode ser imaginária, realizada por um Deus todo poderoso na outra vida, 

um Deus que não cessa de velar pelos mais fracos (bons) e que prepara um duro castigo 

aos pecadores (fortes). O triunfo, ainda que temporário, desta moral se faz sentir no 

desenvolvimento do cristianismo, o qual tem na figura do judeu Jesus Cristo o seu ponto 

de referência. O cristianismo, aliás, consegue realizar uma operação ainda mais 

engenhosa e refinada face aquela realizada pelo judaísmo, pois oferece à humanidade 

um redentor capaz de não apenas vingar os mais fracos, mas apagar toda a sua culpa, 

purificar os corações, tendo em vista a salvação das almas da condenação eterna.  

A visão dos malogrados constitui para Nietzsche o sucedâneo mais imediato da 

degenerescência dos valores, a supremacia dos instintos mais baixos e plebeus face o 

vigor e exuberância de vida presente nos fortes. Tal supremacia salta aos olhos de 

qualquer analista que resolve baixar os olhos na oficina onde os fracos fabricam seus 

ideais. Aqui a fraqueza é transformada em mérito, a impotência em bondade, a baixeza 

em humildade, a submissão em obediência, a miséria em bem-aventurança, o não-

poder-vingar-se em não-querer-vingar-se121. O alcance desta inversão pode ser 

vislumbrado quando se percebe a operação realizada no sentido da interiorização da 

culpa, em outras palavras, quando o ressentimento recai sobre o ressentido. Desta forma 

podemos compreender o âmbito das reflexões acerca da origem da responsabilidade, 

culpa, má consciência e coisas afins, presente na segunda dissertação. Aqui Nietzsche 

retoma o problema da autoridade, baseada na moralidade do costume, ampliando o seu 

alcance ao identificar nesta obediência a longa tarefa da humanidade, a saber, a de 

tornar o homem um animal capaz de fazer promessas. Como pressuposto para a 
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realização deste desígnio faz-se necessário tornar “o homem até certo ponto necessário, 

uniforme, igual entre iguais, constante, e portanto confiável”122.  A tarefa de criar um 

animal capaz de fazer promessas supõe alijar deste processo a força ativa do 

esquecimento, tendo por consequência a mumificação das ações humanas. Para 

Nietzsche o esquecimento não é uma vis inertiae (força inercial), mas “uma força 

inibidora ativa, positiva no mais rigoroso sentido”.  Incapaz de esquecer, o homem se 

torna um animal previsível. Como afirma Scarlett Marton: 

 
Nessa medida, a proveniência da memória acha-se ligada às origens da 
responsabilidade. Capaz de prometer, o indivíduo torna-se “previsível, 
constante, necessário”, responsabilizando-se por suas ações diante de si 
mesmo e do próximo. Previsível, não esconde o que dele se pode esperar; 
constante, não corre o risco de surpreender com seus atos; necessário, não 
representa perigo algum para a coletividade123.  
 

Este indivíduo previsível, constante e necessário parece estar em consonância com 

toda tradição do pensar ocidental, que não fez outra coisa a não ser esquadrinhar no caos 

da vida o elemento invariável, imutável, permanente, perene. A tarefa de criar um 

animal capaz de prometer acaba por afastar do âmbito da ação o esquecimento, 

provocando um rompimento do indivíduo com o imenso horizonte de possibilidades que 

é a existência. Na verdade “a memória encerra um mundo limitado: afugentando o 

desconhecido e evitando o inesperado, impede a aventura; apontando para o passado e o 

futuro, impossibilita a luta;” 124 e ao trabalhar em “circuito fechado, paralisa o poder de 

criação”125.  

Visto deste ângulo o homem nobre e forte sabe utilizar esta faculdade do 

esquecimento, esta força ativa e, desta forma afirmar-se perante os fracos. Ele perdoa os 

malefícios causados por outros não porque seja piedoso, mas porque simplesmente 

esquece, pelo fato de não ter memória para injúrias e insultos126. A má consciência é o 

fruto recolhido da árvore da culpa. Esta última aparece atrelada ao conceito material de 

dívida, à relação comprador e vendedor, credor e devedor127. Desta relação Nietzsche 

deduz, entre outras coisas, o sentimento presente na comunidade de estar em dívida com 

seus ancestrais, antepassados, transfigurando de certa forma estas relações contratuais. 

O decisivo para a nossa investigação é o que Nietzsche chama de moralização dos 
                                                 
122 GM/GM II, § 2 
123 MARTON, p. 94 
124 Ibid; 
125 Ibid., 
126 GM/GM I, § 10 
127 GM/GM II, § 8 
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conceitos de culpa e dever, dito de outra forma, o afundamento destas noções na má 

consciência. O procedimento genealógico permite ao pensador alemão entender que “a 

consciência de ter dívidas para com a divindade não se extinguiu após o declínio da 

forma de organização da ‘comunidade’ baseada nos vínculos de sangue”128. Tal 

consciência ganha força na medida “em que nesse mundo cresceram e foram levados às 

alturas o conceito e o sentimento de Deus”129. Ao mudar de direção, o sentimento de 

culpa volta-se contra o próprio devedor, tornando-o culpado inclusive de sua 

incapacidade de resgatar sua dívida e suplicar penitência. Tal culpa tende a voltar-se 

para o próprio credor e, nesta evolução, segundo Nietzsche, o cristianismo foi mestre:  

 
[...] subitamente nos achamos ante o expediente paradoxal e horrível no qual 
a humanidade atormentada encontrou um alívio momentâneo, aquele golpe 
de gênio do cristianismo: o próprio Deus se sacrificando pela culpa dos 
homens, o próprio Deus pagando a si mesmo, Deus como o único que pode 
redimir o homem daquilo que para o próprio homem se tornou irredimível – 
o credor se sacrificando por seu devedor, por amor (é de se dar crédito?), por 
amor a seu devedor!...130 .  

 

Segundo Nietzsche, o cristianismo elevou ao máximo a consciência da 

humanidade de estar em dívida para com uma divindade, aumentando na mesma 

proporção, o sentimento de culpa. Na direção contrária, o ateísmo abre novas 

possibilidades nesta relação, contribuindo para a diminuição desta culpabilidade. É o 

que se depreende das palavras abaixo: 

 
O advento do Deus cristão, o deus máximo até agora alcançado, trouxe 
também ao mundo o máximo de sentimento de culpa. Supondo que tenhamos 
embarcado na direção contrária, com uma certa probabilidade se poderia 
deduzir, considerando o irresistível declínio da fé no Deus cristão, que já 
agora se verifica um considerável declínio da consciência de culpa do 
homem131.   

 

A figura que melhor exemplifica este ideal é o sacerdote ascético. Na disposição 

dos capítulos da Genealogia, quis Nietzsche reservar o último capítulo para a 

apresentação e refutação deste proeminente representante da moral dos ressentidos. A 

análise deste capítulo ocupará as próximas páginas de nosso trabalho. 

 

                                                 
128 GM/GM II, § 20 
129 Ibid., 
130 Ibid., § 21 (Grifos do autor). 
131 Ibid., § 20 (Grifos do autor). 
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2.3 O significado do ideal ascético  

 

A terceira dissertação da Genealogia da Moral condensa as conclusões presentes 

nos dois estudos anteriores, desenvolvendo uma profunda reflexão acerca do significado 

do ideal ascético. É importante chamar a atenção para um aspecto significativo 

concernente à própria formulação da pergunta, e que diz respeito a uma mudança de 

acentuação, a qual parte do plural “o que significam ideais ascéticos” desaguando num 

questionamento proposto no singular, ou seja, perquirindo o significado do ideal 

ascético. Como bem notou Marco Brusotti, a análise nietzschiana move-se numa 

direção que vai da periferia ao centro a fim de aprofundar e elucidar cada aspecto 

significativo contido na proposição inicial. De fato: 

 
Aqui, a passagem para o singular liga-se a uma mudança na pergunta: a 
pergunta “o que significam ideais ascéticos?”, que possibilita e exige uma 
multiplicidade de diferentes respostas, é reconduzida, em última instância, a 
uma segunda, mais fundamental. Pois não se trata mais neste caso, “o que” 
significam ideais ascéticos, mas sim, “que” o ideal ascético significou 
bastante. Por que o ideal ascético significou tanto para a humanidade esta 
pergunta é muito mais clara e fundamental do que a que serviu de ponto de 
partida132.   
 

  Este detalhe inicial pode nos servir como chave interpretativa importante, 

sobretudo pelo fato de adentrar no cerne do questionamento proposto por Nietzsche na 

terceira dissertação. Uma visão panorâmica nos faz perceber que os ideais ascéticos, no 

plural, assumem diversos significados, de acordo com o tipo afetado. Artistas, filósofos, 

eruditos, mulheres, sacerdotes, santos, todos partilham do mesmo sentimento de 

valorização da espiritualidade como algo de maior valor em relação ao corpo. Este 

exercício espiritual no qual o corpo vai se modelando às exigências do espírito não 

parece, à primeira vista, constituir um problema candente, desde que, nesta relação, a 

vida, o elemento imanente seja buscado como meta principal do ser humano. 

Poderíamos afirmar com Mauro Araújo Souza que “por influência religiosa o ascetismo 

tem-se sobressaído como um exercício espiritual, diante do qual o corpo não é senão um 

instrumento. O próprio corpo é modelado por uma ascese imposta pelo espírito.”133. 

Embora esta perspectiva coloque o corpo em segundo plano, “essa é a melhor das 

                                                 
132 BRUSOTTI, Marco. Ressentimento e vontade de nada. Cadernos Nietzsche: revista do Departamento 
de Filosofia/USP, São Paulo, n. 8, p. 3-34, 2000. 
133 ARAÚJO SOUZA, Mauro. Nietzsche: um tipo asceta.  REVER: revista de estudos da religião/PUC. 
São Paulo, n. 2, p. 24-42, 2006.   
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hipóteses do ascetismo para o corpo. A pior é aquela em que o corpo, para dar liberdade 

à alma, deixa o espírito fluir e acaba consigo mesmo”134.  

O tipo ascético contido no filósofo apresenta aspectos interessantes. Este vai ao 

encontro do ideal ascético com um sorriso nos lábios e a certeza de que sua busca não o 

levará para fora desta existência em favor de uma realidade superior e atemporal. O 

ascetismo filosófico oferece as condições para a mais alta e ousada espiritualidade, sem 

negar a existência135. Como estímulo à reflexão filosófica, a vida ascética contribui no 

sentido de refinar os pensamentos, dando ao exercício filosófico um caráter próprio. E 

como se manifesta concretamente este ideal ascético presente no filósofo? No “estar 

livre de coerção, perturbação, barulho, de negócios, deveres, preocupações”136. 

Frequentemente busca o filósofo “uma obscuridade voluntária, talvez; um evitar a si 

mesmo; uma aversão a barulho, veneração, jornais, influência; um emprego modesto, 

um cotidiano, algo que esconda mais do que exponha”137.  

Mais do que uma visão idílica do filósofo, Nietzsche quer reforçar um aspecto 

singular pelo qual este tipo exercita a sua relação com a vida sem aderir à fuga quietista 

operada pelo homem religioso. Até quando fala da castidade dos filósofos, Nietzsche 

ressalta o elemento fecundo manifestado na criação de novos ideais e valores opostos 

aos propugnados pelos representantes da religião, por exemplo. Nisso, diria Nietzsche, 

“nada existe de castidade por um escrúpulo ascético ou ódio aos sentidos, como não há 

castidade quando um atleta ou um jóquei se abstém de mulheres”138. Entretanto, o 

desenvolvimento mesmo deste ideal redundou numa crescente desvalorização desta 

vida. Isto pode ser observado na história do pensamento ocidental. Como ponto de 

partida, o ascetismo se revela uma força criadora, impulsionadora do conhecimento e da 

vida. Porém, o espírito filosófico acaba cedendo à tentação de sublimar estas condições, 

transformando-as em programa e razão de ser da investigação filosófica. Pode parecer 

ambíguo, mas apesar de “um certo ascetismo, uma dura e serena renúncia feita com a 

melhor vontade”, estar entre as condições para uma elevada espiritualidade, isto não 

impediu que tal ideal tenha sido visto pelos filósofos com certa parcialidade. Assim 

Nietzsche pode afirmar que “a um exame histórico sério, o laço entre ideal ascético e 
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filosofia revela-se ainda mais estreito e sólido”139. O filósofo cria um monstro do qual 

não pode mais livrar-se. No decorrer de sua construção e desenvolvimento histórico, a 

filosofia acaba por transformar-se em ascese intelectual, afastamento do mundo dos 

sentidos, repulsa a tudo aquilo que diz respeito à realidade humana na sua contradição 

mesma. Como bem notou Mauro Araújo:  

 
A condição é que, antes de Platão e depois dele, muitas religiões praticaram o 
ascetismo contra o corpo e em prol do além. Interessante é que Nietzsche, 
crítico por excelência do ideal ascético, principalmente na Genealogia da 
Moral, estende esta metafísica ao artista, ao cientista e ao filósofo. Porém, ele 
o faz tomando a verdade, o a priori como ponto de referência para tais tipos 
humanos. Neste sentido, a ascese do ideal ascético do religioso, do artista, do 
cientista e do filósofo não se diferenciam, porque todas essas asceses têm 
como baliza um mesmo ideal: o de verdade140.   

 

A questão da verdade aparece mais uma vez de forma decisiva no 

encaminhamento da questão sobre o valor dos valores morais. Ele perpassa toda a 

crítica nietzschiana das valorações com as quais lidamos para referendar ou negar o 

mundo tal como ele aparece a todos nós, com suas contradições e seu devir constante. O 

que caracteriza o espírito filosófico, segundo Nietzsche, é a busca incessante deste 

mundo primevo e essencial por detrás do aparente caos da existência. Ao resumir a 

questão do ideal ascético para os filósofos Nietzsche chama a atenção para o seguinte 

cenário: 
[...] de início, o espírito filosófico teve sempre de imitar e mimetizar os tipos 
já estabelecidos do homem contemplativo, o sacerdote, o feiticeiro, o 
adivinho, o homem religioso, em suma, para de alguma maneira poder 
existir: por um longo tempo o ideal ascético serviu ao filósofo como forma de 
aparecer, como condição de existência – ele tinha de representá-lo para poder 
ser filósofo, tinha de crer nele para poder representá-lo. A atitude à parte dos 
filósofos, caracteristicamente negadora do mundo, hostil à vida, descrente 
dos sentidos, dessensualizada, e que foi mantida até a época recente, 
passando a valer quase como a atitude filosófica em si – ela é sobretudo uma 
consequência da precariedade de condições em que a filosofia surgiu e 
subsistiu: na medida em que, durante muitíssimo tempo, não teria sido 
absolutamente possível filosofia sobre a terra sem o invólucro e disfarce 
ascético, sem uma auto-incompreensão ascética141. 

 
Tal como se constituiu ao longo do tempo, a filosofia assumiu um aspecto cada 

vez mais ascético e negador da vida. A ascese no ideal ascético cumpre a sua função de 

“estabelecer a prioridade do além sobre o aqui e agora, do além ou como sobrenatural, 
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ou ainda um além que está para lá do corpo, um ‘além’ razão”142. No ideal ascético o 

corpo “é submetido a um além-mundo, a um além-corpo”143. O problema é que este 

homem do ideal ascético “não eternizou esta vida, ele eternizou a vida no além, 

eternizou, em outras instâncias de seu conhecimento, a razão como consciência e como 

superiora ao corpo”144. Dito de outra forma “o tipo do ideal ascético eternizou a negação 

desta vida tendo em vista congelar o ser”145. Ademais, “o ideal ascético, ainda que 

muitas vezes flerte com o vir-a-ser, não está disposto a uma aproximação maior com o 

devir. O que temos é um não à vida como deveniente”146. A figura que, de acordo com 

Nietzsche, melhor representa este não à vida é o sacerdote ascético. 

  

2.4 O sacerdote ascético e a desvalorização da vida 

  

 Ao nos depararmos com o sacerdote ascético, este representante dos poderes 

divinos, podemos compreender o significado mais profundo deste ideal. A resposta 

parcial do filósofo de Röcken deixa entrever o liame com o qual será tecida toda a 

argumentação contrária a esta espécie de porta voz do céu. Com estas palavras 

Nietzsche define o significado deste ideal: 

 
no fato de o ideal ascético haver significado tanto para o homem se expressa 
o dado fundamental da vontade humana, o seu horror vacui [horror ao 
vácuo]: ele precisa de um objetivo – e preferirá ainda querer o nada a nada 
querer.147   

 

O homem deseja dar um sentido à existência e, como possibilidade mais própria, 

constroi, edifica para si um ideal no qual possa fincar os seus pés, garantindo por sua 

vez a segurança negada pela própria constituição das forças presentes na vida. É preciso 

reconhecer com Brusotti que: 

 
A referência ao “horror vacui” do querer humano e ao seu próprio vazio não 
esclarece simplesmente que o ideal ascético significou muito, mas responde 
ipso facto, à questão o que este ideal significou necessariamente148.   

 

                                                 
142 ARAÚJO, p. 27 
143 Ibid., 
144 Ibid., p. 28 
145 Ibid., 
146 Ibid., 
147 GM/GM III, § 1 (Grifos do autor). 
148 BRUSOTTI, p. 5. 
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Na verdade, Brusotti quer destacar a convicção nietzschiana de que o ideal 

ascético só vingou por que algo faltava, devido à falta de resistências e de um ideal 

contrário que pudesse servir de antípoda a seu poder hegemônico. 

 O alcance da crítica nietzschiana estende-se ao processo de avaliação da nossa 

existência contido nas formulações vigentes acerca do não valor desta face à valorização 

de uma outra situação existencial, esta sim, verdadeiramente valiosa. O trabalho 

exercido por este dispensador das graças divinas cria um abismo enorme entre os 

homens, ocasionando uma cisão na forma pela qual estes interpretam as suas vivências 

mais próprias. Destarte, é preciso recordar algo que para Nietzsche é fundamental, a 

saber, que o ideal ascético possui uma relevância enorme na vida do sacerdote. Nas 

palavras do filósofo “o sacerdote ascético tem nesse ideal não apenas a sua fé, mas 

também sua vontade, seu poder, seu interesse”149. Ele mesmo reivindica através deste 

ideal o seu direito à existência150. Entretanto, o que mais o coloca numa posição ímpar 

perante os outros é o seu modo de vida, bem como a forma pela qual a vida é avaliada a 

partir de sua ótica. É com as armas do método genealógico que Nietzsche esclarece o 

problema da avaliação da vida tal como esta se encontra desvalorizada nas tábuas de 

valor escritas pelo sacerdote: 

 
... O pensamento em torno do qual aqui se peleja, é a valoração de nossa vida 
por parte dos sacerdotes ascéticos: esta (juntamente com aquilo a que 
pertence, “natureza”, “mundo”, toda a esfera do vir a ser e da transitoriedade) 
é por eles colocada em relação com uma existência inteiramente outra, a qual 
exclui e à qual se opõe, a menos que se volte contra si mesma, que negue a si 
mesma: neste caso, o caso de uma vida ascética, a vida vale como uma ponte 
para essa outra existência. O asceta trata a vida como um caminho errado, 
que se deve enfim desandar até o ponto onde começa; ou como um erro que 
se refuta - que se deve refutar com a ação: pois ele exige que se vá com ele, e 
impõe, onde pode, a sua valoração da existência151.   

 

Quando o sacerdote se arroga o direito de ser o juiz da vida e determinar o seu 

valor, atribuindo um caráter universal, imperativo, unilateral, a existência mesma passa 

a estar comprometida, sobretudo no que concerne ao seu valor perspectivista. O 

parâmetro a partir do qual a vida pode ser afirmada está absolutamente comprometido 

desde o seu nascedouro com a suposição, aliás, falsa, de que somos peregrinos neste 

mundo, rumo ao reino celeste. O sacerdote asceta configura o mundo ao seu modo e o 

apresenta na condição de única e verdadeira instância avaliativa possível, descartando 
                                                 
149 GM/GM III, § 11 
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outras possibilidades igualmente relevantes. A consequência mais imediata de tal 

atitude pode ser vista no modo como os homens encaram suas vivências mais próprias, 

deixando-se enganar pelas pomposas palavras saídas da boca dos pregadores dos 

trasmundos. O que mais chama a atenção do filósofo é a incidência deste tipo de 

valoração na história do homem. O fato de o ideal ascético ter vigorado e significado 

tanto leva Nietzsche a inferir que estamos diante de “um dos fatos mais difundidos e 

duradouros que existem”152. Na verdade: 

 
Lida de um astro distante, a escrita maiúscula de nossa existência terrestre 
levaria talvez à conclusão de que a terra é a estrela ascética por excelência, 
um canto de criaturas descontentes, arrogantes e repulsivas, que jamais se 
livram de um profundo desgosto de si, da terra, de toda a vida, e que a si 
mesmas infligem o máximo de dor possível, por prazer em infligir dor – 
provavelmente o seu único prazer153.   

 
O significado deste ideal inscreve-se na história da humanidade como anseio pelo 

nada, fuga aterradora de tudo aquilo que produz dor, inconstância, malogro, engano. 

Face ao enigma da existência os homens buscam refúgio no discurso depreciador da 

vida, exaltando o caráter eterno e pleno da “outra” vida oferecida pelos ascetas de todos 

os tempos e lugares. Entretanto a vida ascética manifesta uma contradição em sua 

própria efetivação. Aqui, como diria Nietzsche, o ponto de partida de cada valoração 

está alicerçado no ressentimento e parte daquelas naturezas menos vigorosas, as quais se 

servem deste artifício na tentativa de conter a afirmação dos fortes, dos acasos felizes. A 

vida ascética é, neste sentido, uma contradição. Aqui uma vontade de poder “deseja 

senhorear-se, não de algo da vida, mas da vida mesma, de suas condições maiores, mais 

profundas e fundamentais”154. Aqui se realiza continuamente a tentativa de usar a força 

“para estancar a fonte da força; aqui o olhar se volta, rancoroso e pérfido, contra o 

florescimento fisiológico mesmo, em especial contra a sua expressão, a beleza, a 

alegria”155. O asceta encontra “satisfação no malogro, na desventura, no fenecimento, 

no feio, na perda voluntária, na negação de si, autoflagelação e auto-sacrifício”156.  

Como foi dito anteriormente, a terra assemelha-se a uma estrela ascética. Parece 

que ao longo do tempo os homens, sobretudo os sábios, fizeram uma avaliação 

equivocada da vida, colocando-a na categoria de um erro destinado a ser refutado e 
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superado. Nietzsche toma Sócrates como modelo desta atitude equivocada perante a 

vida. As premissas da filosofia socrática se adequam perfeitamente aos parâmetros de 

uma avaliação ascética da existência. Nietzsche vislumbra na figura de Sócrates o 

modelo de um pensar comprometido com as realidades supra terrenas, apartadas do 

contato com os sentidos e tudo aquilo ao qual supõe uma ligação com o mundo 

material. Imbuído deste espírito crítico Nietzsche procede a uma refutação bastante 

contundente de certa concepção de sabedoria, com a qual os sábios de todos os tempos 

flertaram consciente ou inconscientemente. Certamente “em todos os tempos, os 

homens mais sábios fizeram o mesmo julgamento da vida: ela não vale nada”157. Ao 

que tudo indica “sempre, em toda parte, ouviu-se de sua boca o mesmo tom – um tom 

cheio de dúvida, de melancolia, de cansaço da vida, de resistência à vida”158. O próprio 

Sócrates estava farto desta vida. O sentimento de saciedade cedeu lugar a um 

esgotamento das forças, ocasionando por sua vez avaliações cujo grau de ascese faz-se 

notar a partir de um exame consciencioso de tais edifícios conceituais. Ocorre que o 

valor da vida não pode ser estimado. Tal equivoco pode ser observado, por exemplo, 

nas pretensões do sacerdote ascético, o qual pretende que o seu modo de valorar se 

imponha como o único possível. Para afastar qualquer dúvida quanto ao erro presente 

em tais considerações, Nietzsche opõe a observação acurada dos mecanismos que 

engendram as próprias valorações. Isto o leva a concluir que: 

 
Juízos, juízos de valor acerca da vida, contra ou a favor, nunca podem ser 
verdadeiros, afinal; eles têm valor apenas como sintomas, são considerados 
apenas enquanto sintomas – em si, tais juízos são bobagens. É preciso 
estender ao máximo as mãos e fazer a tentativa de apreender essa espantosa 
finesse [finura], a de que o valor da vida não pode ser estimado. Não por um 
vivente, pois ele é parte interessada, até mesmo objeto da disputa, e não 
juiz159.  
 

Como bem recorda Frezzatti em sua análise da fisiopsicologia nietzschiana, “as 

apreciações desfavoráveis, ou mesmo favoráveis, da vida são apenas sintomas... a vida é 

para ser vivida, não podemos nos apartar dela para avaliá-la”160. Consequentemente 

juízos sobre a vida “são apenas sintomas: de crescimento de potência e alto grau de 

hierarquização, se favorável; de declínio de potência e anarquia dos impulsos, se 
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desfavorável”161. Porque estamos presos à nossa “esquina” tudo o que afirmamos acerca 

do valor da existência carrega o peso de nosso comprometimento com nossas próprias 

valorações, visto não sermos observadores imparciais do grande palco de disputas que é 

a vida. Eis aqui, notadamente, um dos erros cometidos pelo sacerdote ascético: este 

deseja que todos os homens caibam em sua esquina, partilhando, por sua vez, dos 

mesmos pontos de vista, negando aos mesmos a possibilidade de lançar-se ao mar 

aberto das infinitas possibilidades com as quais a vida pode ser estimada e pensada. 

Quando esta vontade encarnada de contradição se põe a filosofar, descarrega todo o seu 

ódio e furor contra os instintos, ou seja, contra a própria vida.  

A estreita ligação entre ideal ascético e apreciação da vida leva Nietzsche a 

distinguir de um lado os malogrados, cansados da vida, e os acasos felizes, os fortes. 

Ainda de acordo com Frezzatti “para Nietzsche, o mundo nada mais é do que um fluxo 

eterno de mudança que se efetiva enquanto vontade de potência, ou seja, uma 

multiplicidade de impulsos que lutam por mais potência”162. Consequentemente “uma 

produção cultural pode ser considerada produto de um organismo bem hierarquizado e 

com impulsos potentes e, portanto, saudável”163. Por outro lado esta mesma construção 

pode ser “produto de um organismo no qual os impulsos estão enfraquecidos ou 

desorganizados e, portanto, doente”164. Seguindo esta linha de raciocínio Frezzatti ainda 

destaca o seguinte ponto: 

 
Esses graus de saúde se revelam pela relação que suas criações estabelecem 
com a vida. Por exemplo, uma filosofia saudável afirma a vida enquanto que 
uma filosofia mórbida a nega. Afirmar ou negar a vida no sentido que 
Nietzsche a define: vida é mudança, movimento contínuo de autossuperação. 
Dessa forma, filosofia, arte, ciência ou qualquer outra produção humana são 
saudáveis se entenderem a vida enquanto fluxo contínuo de mudança, o que é 
sintoma de uma configuração de impulsos, isto é, de um organismo potente e 
bem hierarquizado. Criações humanas que necessitam de conceitos 
imutáveis, eternos e absolutos são doentias, negam a vida, e, assim, são 
sintomas de configurações de impulsos mórbidas165.  

 
O sacerdote ascético parece enquadrar-se naquelas criações humanas que 

necessitam de conceitos imutáveis, cujas sensações e estados fisiológicos revelam uma 

tendência na direção da morbidez. Ademais “o ideal ascético nasce do instinto de cura 

e proteção de uma vida que degenera, a qual busca manter-se por todos os meios, e luta 
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por sua existência”166. O ascetismo do sacerdote, sua prática espiritual indicam “uma 

parcial inibição e exaustão fisiológica, que os instintos de vida mais profundos, 

permanecidos intactos, incessantemente combatem com novos meios e invenções”167. 

Na medicação sacerdotal Nietzsche enxerga o artifício de preservação da vida, 

sobretudo da vida que degenera. Contraditoriamente o sacerdote mantém apegado à vida 

todo o rebanho dos fracos e malogrados. Se ele conseguiu se impor ao longo da história 

isto se deve à condição doentia do homem, ao menos na sua feição moderna, 

democrática, amansada. Cabe aqui ressaltar o caráter antagônico da filosofia de 

Nietzsche tal como o propõe Muller-Lauter, posto que a terapêutica sacerdotal acaba 

por estabelecer uma dupla situação na qual o apelo à realidade transcendente mantém 

apegado o rebanho de malogrados a este mundo. Está claro, porém, o tipo de espécie 

beneficiada por tal medicação: a espécie doente do homem. Como bem notou Di 

Matteo: 

 
Se o ideal ascético se perpetuou e dominou na civilização, é porque até agora 
foi a forma que a condição doentia do homem, domesticado pela civilização, 
encontrou em sua “luta fisiológica” contra o desgosto da vida, o desejo do 
fim, da morte168.  

 
O movimento interno estabelecido pela análise de Nietzsche volta-se para a 

denúncia do grande perigo que se abate sobre a humanidade. Duas ameaças se insinuam 

no horizonte donde se pode observar tal condição doentia do homem. O grande nojo e a 

compaixão pelo homem constituem para Nietzsche o que há de mais nefasto quando 

inclinamos nossos ouvidos a fim de auscultar a cultura moderna. Além da grande estrela 

ascética a terra se assemelha a um grande hospital, repleto de doentes de toda espécie, 

sobretudo os da espécie compadecida e prenhe de asco a todas as formas humanas. Eles 

constituem o grande perigo, não os sãos, não o animal de rapina. A visão destes últimos 

obriga os fortes a serem cada vez mais rijos, altivos, dispensando-os da incômoda 

presença dos malogrados, doentes. Nesta cruzada ascética os doentes acabam impondo 

o seu modo de valorar, fazendo com que os fortes se envergonhem do excedente de 

força presente em sua constituição fisiológica. A moral dos potentes sucumbe à cruzada 

incansável deflagrada pelos pregadores do homem bom, aperfeiçoado, virtuoso, amante 

da verdade e do reino do ser. Aquela bizarra equação socrática, descrita por Nietzsche 
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nos seguintes termos razão = virtude = felicidade169, triunfa, deflagrando um processo 

de negação e acusação da vida. É digno de nota recordar o seguinte aspecto destacado 

por Frezzatti, a saber, que: 
 
Essa equação, que iguala verdade e bem absolutos com a felicidade, denuncia 
a necessidade de valores fixos em detrimento da aceitação do vir-a-ser, a 
incapacidade de o organismo decadente suportar sua própria finitude e 
mudança170. 

  
Há aqui uma afinidade entre vida decadente e negação do devir. Se, por exemplo, 

“uma filosofia afirma o movimento do mundo, a finitude do homem e a mudança dos 

valores, ela é produção de um organismo sadio e, portanto, com impulsos potentes e/ou 

bem hierarquizados”171. Contudo, se, na direção contrária, essa mesma filosofia afirma a 

“fixidez do mundo, a infinitude ou a divindade da alma humana e propõe valores 

absolutos, ela é produção de um organismo doente e, portanto, com impulsos fracos 

e/ou pouco hierarquizados”172.  

Seguindo o fio de nossa investigação, o ideal ascético, colocado como modelo pelo 

sacerdote, atua no sentido de aprofundar a distância entre sãos e doentes. O pathos da 

distância faz-se necessário para que os fortes estejam livres da visão dos fracos e 

possam, desta forma, recuperar o orgulho de serem os bem constituídos, os 

verdadeiramente retos e cheios de vida. Livres deste contato tão prejudicial ao seu 

desenvolvimento, os fortes podem crescer longe da inveja e ressentimento dos fracos. 

Estes “pobres de espírito” são pródigos em transformar a existência num “vale de 

lágrimas”, assumindo a posição de pecadores, coitados, injustiçados, lançando um olhar 

de ódio, mascarado de compaixão e perdão, aos sãos. Neste terreno construído sobre os 

pilares do autodesprezo: 

 
verdadeiro terreno pantanoso, cresce toda erva ruim, toda planta venenosa, e 
tudo tão pequeno, tão escondido, tão insincero, tão adocicado. Aqui pululam 
os vermes da vingança e do rancor; aqui o ar fede a segredos e coisas 
inconfessáveis; aqui se tece continuamente a rede da mais malévola 
conspiração – a conspiração dos sofredores contra os bem logrados e 
vitoriosos, aqui a simples vista do vitorioso é odiada173.   
 

Esta conspiração se estabelece a partir da atitude negativa dos fracos ante os 

poderes configuradores presentes na vida dos potentes. A reação dos malogrados se faz 
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notar, sobretudo quando o próprio Nietzsche constata o processo pelo qual estes 

“monopolizaram inteiramente a virtude, esses fracos e doentes sem cura, quanto a isso 

não há dúvida: ‘nós somente somos os bons, os justos’ [...] os homines bonae voluntatis 

[ homens de boa vontade]”174. De fato “eles rondam entre nós como censuras vivas, 

como advertências dirigidas a nós - como se saúde, boa constituição, força, orgulho, 

sentimento de força fossem em si coisas viciosas, as quais um dia se devesse pagar”175. 

O cuidado dos doentes não pode ser reservado aos sãos, mas a médicos que sejam eles 

mesmos, doentes. O sentido da existência do sacerdote ascético assume um outro 

aspecto relevante, posto que sua tarefa consiste em cuidar das naturezas fracas, 

consolando e pondo em prática a arte na qual é mestre, a compaixão. Sua missão 

histórica o conduz para fora de si. O seu zelo pelo rebanho dos malogrados deve ser 

percebido como o sintoma mais nítido de sua natureza igualmente doentia. De fato “a 

dominação sobre os que sofrem é o seu reino, para ela o dirige seu instinto, nela 

encontra ele sua arte mais própria, sua mestria, sua espécie de felicidade”176. 

Consequentemente, e em decorrência da terapêutica usada, “ele próprio tem de ser 

doente, tem de ser aparentado aos doentes e malogrados desde a raiz, para entendê-los – 

para com eles se entender”177. Paradoxalmente ele precisa ser forte e integralmente mais 

“senhor de si do que dos outros, inteiro em sua vontade de poder, para que tenha a 

confiança e o temor dos doentes, para que lhes possa ser amparo, apoio, resistência, 

coerção, instrução, tirano, deus”178. Sua tarefa consiste em defender os doentes dos sãos 

e, mais ainda, da inveja que nutrem contra os sãos179. A medicação sacerdotal é 

derramada sobre o rebanho de malogrados como um bálsamo e os seus unguentos 

acalmam a dor, mas precisam necessariamente ferir para cumprirem sua função de 

sedativos. Ao agir como médico, o sacerdote consegue envenenar no mesmo ato a ferida 

anteriormente sanada, “pois disso entende ele mais que tudo, esse feiticeiro e domador 

de animais de rapina, em volta do qual tudo o que é são torna-se necessariamente 

doente”180.  Frequente e incansavelmente ele combate com afinco, de um modo sagaz, 

duro e secreto a “anarquia e a autodissolução que a todo momento ameaçam o rebanho, 

no qual aquele mais perigoso dos explosivos, o ressentimento, é continuamente 

                                                 
174 GM/GM III, § 14 
175 Ibid., 
176 Ibid., § 15 (Grifos do autor). 
177 Ibid., 
178 Ibid., 
179 Ibid., 
180 Ibid., 
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acumulado”181. Aqui Nietzsche reconhece a eficácia do tratamento dispensado ao 

rebanho pelo sacerdote ascético. Este consegue mudar a direção do ressentimento, 

efetuando um revés no qual este sentimento acaba retornando ao seu possuidor. Neste 

sentido, os instintos voltam-se para trás, encontrando no seu caminho o próprio doente, 

o qual passa a se ver não mais a partir da ótica do enfermo, mas interpretando a sua 

situação em termos religiosos e morais. O doente transforma-se em pecador. A causa de 

seu sofrimento ele a encontra em si mesmo, na sua natureza pecaminosa, arredia aos 

ensinamentos divinos e, portanto, fadada a ser continuamente afetada pelas 

consequências do pecado. Isto revela a sabedoria do sacerdote no seu afã de encontrar 

mecanismos de defesa “contra a falta de sentido do próprio sofrimento e a busca de um 

responsável para culpabilizar e punir”182. O sofrimento ganha um sentido na medida em 

que o sofredor encontra dentro de si as causas do seu padecer, na medida em que se 

descobre, ele mesmo, culpado. Desta forma o sacerdote pode exercer o seu papel de 

médico da alma, distribuindo remédios destinados a mitigar tal sensação de culpa. No 

entanto, este curandeiro exerce sua função atacando apenas o sofrimento e o desprazer 

do sofredor, não a sua causa, a qual pode ser definida como um sentimento de obstrução 

fisiológica, ocasionada por diversos fatores, tais como o cruzamento de raças 

heterogêneas, mistura de classes, emigrações equivocadas, velhice, cansaço de raça, 

dieta errada (alcoolismo), ou degeneração do sangue, malária, sífilis183. Ao 

desconsiderar estes fatores o sacerdote sublima tais sentimentos, plantando no homem a 

desconfiança em relação ao seu procedimento, em outras palavras, moralizando o 

conceito de culpa. Os meios utilizados pelo sacerdote para mitigar tal desconforto, o 

amortecimento geral do sentimento de vida, a atividade maquinal, a pequena alegria do 

amor ao próximo, a organização gregária, cumprem o seu papel de amansar e 

tranquilizar o pecador, porém sem atacar a raiz do problema. A espécie culpada de 

medicação sacerdotal torna o doente mais doente, ainda que o torne melhor.  

Foi através das mãos do sacerdote que o sentimento de culpa transformou-se em 

pecado, numa reinterpretação equivocada da má consciência animal e este foi “até agora 

o maior acontecimento na história da alma enferma: nele temos o mais perigoso e fatal 

artifício da interpretação religiosa”184. A cura acontece na mesma proporção em que o 

doente vai se tornando domesticado, enfraquecido, desencorajado, refinado, 
                                                 
181 Ibid., (Grifos do autor). 
182 DI MATTEO, p. 129 
183 GM/GM III, § 17 
184 Ibid., § 20 
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embrandecido, emasculado, nisto consiste a definição nietzschiana para o termo 

melhorado185. Estamos diante de uma neurose religiosa que se manifesta através do 

contínuo e ininterrupto estado culposo, quando o homem religioso se vê continuamente 

sob a capa do transgressor da lei, crendo firmemente em sua natureza má e pecadora, 

necessitada da misericórdia divina, a qual pode alcançar, ao menos parcialmente, 

através das prescrições sacerdotais. De que forma é possível medir a força deste ideal? 

Em outras palavras, existe um contra-ideal capaz de sobrepujar a supremacia do modo 

de valorar a vida prescrito pelo sacerdote ascético?  

 

2.5 Em busca de um contra-ideal: o aprofundamento do ateísmo  

 

O reconhecimento do alcance e significado do ideal ascético encarnado na figura 

do sacerdote leva Nietzsche a, num movimento contrário, buscar um contra-ideal, o 

antípoda capaz de suplantar a força confortadora inscrita na prática ascética. Aqui 

avistamos novamente a concepção de verdade, com o qual a metafísica e a moral 

fincaram seus pressupostos.  A ciência moderna não pode servir de contra ideal, 

tampouco os últimos idealistas, assim como a historiografia moderna, pois todos estão 

embebidos do ideal da verdade a qualquer custo. O ideal científico inscrito no domínio 

das forças naturais, apelando à experimentação em vez de recorrer aos argumentos da 

fé, expulsou e relativizou o papel do dogma religioso como instância adequada na busca 

do saber. O efeito mais imediato é a transferência da autoridade do saber, o qual passa a 

a estar vinculado estritamente ao discurso científico, colocando os dogmas religiosos no 

seu devido lugar de crenças sem fundamento no mundo real. Entretanto, Nietzsche se 

recusa a conferir à ciência moderna o status de modelo antagônico frente ao referencial 

ascético sacerdotal. Os pressupostos contidos no discurso científico se coadunam de 

forma bastante nítida ao modelo vigente representado pelo asceta. A defesa da 

construção de uma ciência sem pressupostos, livre das contingências do investigador, 

desveladora do mundo, denota o desejo de asseio intelectual, afastamento dos sentidos, 

confiança absoluta no logos como único elemento capaz de conferir sentido à realidade. 

Tudo isto é ascetismo e encantamento ante a possibilidade de se adentrar nesta câmara 

invisível que se chama verdade. Para tornar mais clara sua posição Nietzsche brada aos 

ouvidos sensíveis e amolecidos dos homens modernos: 

                                                 
185 Ibid., § 21 
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Não! Não me venham com a ciência, quando busco o antagonista natural do 
ideal ascético, quando pergunto: “onde está a vontade oposta, na qual se 
expressa o seu ideal oposto?”. Para isso a ciência está longe de assentar 
firmemente sobre si mesma, ela antes requer, em todo sentido, um ideal de 
valor, um poder criador de valores, a cujo serviço ele possa acreditar em si 
mesma – ela mesma jamais cria valores. Sua relação com o ideal ascético não 
é absolutamente antagonística em si, ela antes representa, no essencial, a 
força propulsora na configuração interna deste. Um exame mais atento 
mostra que ela contradiz e combate não o ideal mesmo, mas o que nele é 
exterior, revestimento, jogo de máscaras, seu ocasional endurecimento, 
ressecamento, dogmatização – ela liberta nele a vida, ao negar o que nele é 
exotérico. Ambos, ciência e ideal ascético, acham-se no mesmo terreno – já o 
dei a entender – na mesma superestimação da verdade (mais exatamente: na 
mesma crença na inestimabilidade, incriticabilidade da verdade), e com isso 
são necessariamente aliados – de modo que, a serem combatidos, só 
podemos combatê-los e questioná-los em conjunto186. 

 
A ciência jamais cria valores por estar embebida da certeza igualmente dogmática 

de que a verdade existe e é possível alcançá-la através dos seus métodos. O valor da 

verdade não é colocado sob suspeita, antes assume a característica de pressuposto 

indispensável da investigação científica. O parentesco que os une, ideal ascético e 

ciência, atende pelo nome se superestimação da verdade, como ponto de partida 

indispensável a qualquer investigação do conhecimento. Tampouco a historiografia 

moderna merece os aplausos do filósofo de Röcken no que concerne ao papel de 

sucessor legítimo do ideal ascético. Ao rejeitar qualquer ideia de telos e se colocar como 

um discurso neutro a respeito dos acontecimentos, propugnando uma nova forma de 

fazer história baseada na mera descrição dos fatos, sem apelar para a instância do dever 

ser, tais historiadores denunciam sua filiação e proximidade com o ascetismo. Sem 

apelar a uma concepção divina da história, esta vertente dos estudos modernos tem a 

nobre pretensão de mostrar a realidade através de um espelho, pois “rejeita qualquer 

teleologia; nada mais deseja ‘provar’; desdenha fazer de juiz, vendo nisto seu bom gosto 

– ela não afirma, e tampouco nega, ela constata, ‘descreve’”187. Porém, assevera 

Nietzsche, “tudo isso é ascético em alto grau; ao mesmo tempo, que não haja engano, é 

niilista em grau ainda mais elevado! Vemos um olhar triste, duro, porém decidido – um 

olho que olha para longe, como faz um explorador polar desgarrado”188.  Destarte, a 

rejeição por parte de Nietzsche de tais antagonistas não deve ser confundida com uma 

capitulação ante o poder invencível e inexpugnável do ideal ascético. Na verdade, mais 

do que reconhecimento da derrota Nietzsche quer deixar claro que os ideais modernos 

estão embebidos deste anseio pelo nada. Os ideais democráticos de igualdade, liberdade 
                                                 
186 GM/GM III, § 25 (Grifos do autor). 
187 Ibid., § 26 
188 Ibid., (Grifos do autor). 
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de expressão, livre comércio, diálogo, tolerância, não passam, segundo Nietzsche, de 

expressões do moderno misarquismo, do amolecimento moderno dos sentidos, os quais, 

no fundo, expressam a persistência de uma visão ascética da vida. 

Onde encontrar, pois, o verdadeiro inimigo do ideal ascético, desta vontade de 

nada encarnada na figura do sacerdote apartado dos prazeres proporcionados pelos 

sentidos? Nos comediantes deste ideal, naquelas naturezas que despertam desconfiança 

a respeito da plausibilidade e importância da medicação sacerdotal. Em outras palavras, 

o melhor remédio consiste em abster-se deste ideal, através do ateísmo. Livre de toda e 

qualquer pretensão de verdade o ateísmo encarna o processo de superação do ascetismo. 

Nietzsche reconhece que não estamos, à primeira vista, diante de um opositor 

consolidado, mas ante um processo de desenvolvimento no qual o ateísmo representa a 

sua última fase. É o que Nietzsche procura deixar claro ao afirmar, ciente das 

dificuldades encerradas nesta proposição, que “o ateísmo incondicional e reto não está, 

portanto, em oposição a esse ideal, como parece à primeira vista”189. Ele não pode 

assumir este papel porque ainda não foi capaz de se desvencilhar em algumas de suas 

produções mais visíveis, a ciência, por exemplo, da estima pela verdade. Todavia, em 

relação ao ideal ascético, ele “é, isto sim, uma das últimas fases do seu 

desenvolvimento, uma de suas formas finais e consequências internas”190. Ele “é a 

apavorante catástrofe de uma educação para a verdade que dura dois milênios, que por 

fim se proíbe a mentira de crer em Deus”191. Di Matteo reconhece a dificuldade 

levantada por Nietzsche, sobretudo no que diz respeito ao poder destruidor do ateísmo 

na sua luta contra as sombras de Deus presentes nas suas hostes. De fato “o problema é 

que mesmo ‘o ateísmo incondicional e reto’ ainda está às voltas com sua vontade de 

verdade e não se opõe ao ideal ascético”192. A saída para esta dificuldade passa por uma 

crítica contundente ao cristianismo, com sua moral baseada na condenação de tudo o 

que é mundano e, portanto, mau, e no enobrecimento de tudo o que é celeste, 

representado na figura do bem absoluto e que atende pelo nome de Deus. Assim o 

entende Di Matteo ao afirmar que “o verdadeiro phármakon que nos pode curar dessa 

doença se encontra na sua própria causa, isto é, na moral cristã, veneno e medicamento 

ao mesmo tempo”193. O ataque desferido pelo filósofo à religião cristã tem por 

                                                 
189 GM/GM III, § 27 
190 Ibid., 
191 Ibid., (Grifos do autor). 
192 DI MATTEO, p. 133 
193 Ibid., 
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finalidade minar os alicerces sobre os quais a moral, juntamente com o conceito de 

verdade, sustentou o seu ambicioso projeto de dar conta da realidade humana em sua 

totalidade. A renúncia aos instintos e, consequentemente, à vida, se estabelece como 

forma de promover a ascensão daquelas naturezas fracas, acolhidas em sua fraqueza 

pela compaixão presente no cristão. Nietzsche acredita que o cristianismo travou uma 

guerra de morte com o tipo mais elevado de homem194, tomando posição em favor de 

tudo aquilo que inspira fraqueza, baixeza, malogro195. O cristianismo “transformou em 

ideal aquilo que contraria os instintos de conservação da vida forte”196, desprezando os 

“afetos tônicos” que possibilitam o aumento da energia vital. Neste sentido “a história 

fáctica do cristianismo, para Nietzsche, torna-se a história do sentimento de vingança 

que os fracos nutrem em relação aos fortes”197.   

O ateísmo entendido como superação da visão cristã do mundo prepara o caminho 

para a construção de uma nova compreensão do homem e da vida. Vistos não mais sob 

a ótica da moral cristã, tais realidades assumem outro viés, permitindo o 

estabelecimento de novas determinações valorativas, ou seja, uma nova tábua de 

valores. Ao reconhecer o elemento mundano e humano que perpassa toda e qualquer 

avaliação moral, a filosofia nietzschiana afasta-se do ideal ascético e seus derivativos, 

verdade, fundamentação do saber, crença em realidades suprassensíveis. Apelar para 

uma moral e religião anticristãs significa recolocar o homem na sua devida posição, a 

saber, na condição de um animal entre outros animais, em oposição às concepções que o 

fazem derivar do espírito ou da divindade198. Tal pensamento leva o próprio Nietzsche a 

reconhecer que “nem a moral nem a religião, no cristianismo, têm algum ponto de 

contato com a realidade”199. Sendo assim todo o mundo fictício inventado pelo cristão 

“tem raízes no ódio ao natural”200, sendo, pois a “expressão de um profundo mal-estar 

com o real”201. 

A critica aos valores morais, sobretudo aqueles representados pelo cristianismo, 

leva Nietzsche a propor uma nova forma de se instituir valores, não mais assentados na 

                                                 
194 NIETZSCHE, Friedrich. O anticristo: Maldição ao cristianismo: Ditirambos de Dionísio; tradução, 
notas e posfácio Paulo César de Souza – São Paulo: Companhia das Letras, 2007, § 5 (de agora em diante 
citado como AC/AC). 
195 AC/AC, § 5 
196 Ibid., (Grifos do autor). 
197 MÜLLER-LAUTER, p. 159 
198 AC/AC, § 14 
199 AC/AC, § 15 
200 Ibid., (Grifos do autor). 
201 Ibid., 
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ideia de uma verdade e sob uma base metafísica, mas a partir do processo de 

transvaloração de todos os valores. Para dar conta desta tarefa, Nietzsche elabora o 

conceito de super homem, do homem que encontra em si mesmo um fértil terreno para a 

criação de valores. É o que veremos no próximo capítulo.    
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3. A TAREFA CONSTRUTIVA: A MORAL DIONISÍACA DO SUPER HOMEM 

 

Nos capítulos precedentes expusemos as críticas de Nietzsche a moral, sobretudo 

no que concerne ao seu caráter limitador das possibilidades humanas. A análise deteve-

se no aspecto dogmático da mesma visto que, de acordo com o filósofo, todas as 

filosofias tentaram uma fundamentação da moral, mas não colocaram o problema do 

valor dos valores morais. O pensar metafísico erigiu uma concepção de verdade em 

torno da qual é possível ao homem ter um acesso privilegiado ao mundo, aos fatos, à 

coisa-em-si. O pano de fundo de tais concepções emerge da crença igualmente 

metafísica da dualidade do mundo, segundo a qual existe uma realidade sensível em 

oposição ao inteligível, sendo esta última a meta para onde deveria colimar todo o 

conhecimento. A solução apontada por Nietzsche sugere um desacoplamento destas 

duas noções (moral e verdade), sobretudo retirando destas a carga metafísica que 

acumularam ao longo da tradição filosófica. Desta forma é possível estabelecer uma 

nova tábua ou, mais precisamente, um novo modo de atribuir valores às coisas, à 

medida que o pensamento se afasta da pretensão de apreender a realidade no que esta 

tem de essencial. Dito de outra forma faz-se necessário, num primeiro movimento, 

superar este homem moral, desmontá-lo, abrindo passagem àquele que Nietzsche chama 

de homem superior, além-do-homem, super homem.  

A primeira parte deste trabalho expôs a tarefa desconstrutiva realizada por 

Nietzsche, privilegiando alguns aspectos dos seus escritos onde a ênfase recai no 

entrelaçamento entre moral e verdade, destacando, sobretudo a postura anti-metafísica 

do pensador alemão. O caminho que vai do homem moral ao super-homem pode ser 

descrito como a superação de um filosofar que comete o defeito hereditário de conceber 

o homem como uma verdade eterna, desconsiderando o elemento criativo pertinente à 

forma como a vida atua, a saber, por expansão e aquisição de novas potências 

valorativas. 

O Zaratustra nietzschiano procura cumprir esta exigência, na medida em que 

procede a uma refutação deste homem moral, diluindo todos os equívocos em torno dos 

quais este foi concebido pela tradição. Para avançarmos em nossa argumentação 

faremos uma incursão sobre a questão do super homem, tal como este é descrito por 

Nietzsche em Assim falou Zaratustra. Não é nossa intenção fazer uma exegese desta 

obra que é uma das mais controversas de Nietzsche, mas apenas pontuar aqueles 

elementos que aparecem ao longo da mesma e que podem ampliar o campo de visão em 
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torno da questão do valor dos valores morais, além de favorecer a compreensão dos 

postulados com os quais Nietzsche pretende estabelecer uma nova forma de instaurar 

valores sem cair na armadilha do dogmatismo. A superação da visão cristã do mundo 

aparece como passo importante no estabelecimento de novas condições sobre as quais a 

moral pode ser erigida e servir de alavanca para a afirmação do indivíduo, ao invés de 

ser instrumento de formação do rebanho. Neste sentido, a moral passa a ser descrita no 

plural, ou seja, como as diversas formas sob as quais a vida pode ser concebida sem que 

nenhuma visão de mundo se arrogue o direito de ser a única descrição possível do 

homem e de suas possibilidades. 

 

3.1 O Zaratustra nietzschiano: por uma nova escala de valores 

 

São muitas as interpretações que Assim falou Zaratustra suscita no leitor que se 

depara com suas páginas repletas de imagens, símbolos, poemas, os quais relatam a 

saga de um personagem que assume o nome de um famoso profeta persa, “o primeiro a 

ver na luta entre o bem e o mal a verdadeira roda motriz na engrenagem das coisas”202. 

O próprio Nietzsche, como bem notou Salaquarda, “hesitou quanto ao gênero a que 

pertenceria a obra Zaratustra, uma vez concluída”203. De pregação moral a quinto 

evangelho, livro sagrado, passando pela rubrica de poesia ou sinfonia, Salaquarda 

recorda a dificuldade encontrada por Nietzsche no tocante à definição mais pertinente 

que poderia ser dada ao escrito. Este poderia conter cada uma destas descrições e, ao 

mesmo tempo, não se enquadrar em tais parâmetros. Salaquarda reconhece que “todas 

estas caracterizações põem em evidência um aspecto importante, mas apenas um 

aspecto, de Assim falava Zaratustra”204. Entretanto, a par de tantas descrições possíveis, 

Salaquarda postula que a doutrina do eterno retorno e sua relação com a ideia de amor 

fati, constituem senão a totalidade, ao menos a concepção básica da referida obra. 

Seguindo a mesma trilha, Marton faz notar que dos textos de Nietzsche, Zaratustra é o 

mais controvertido, suscitando diversas leituras e prestando-se aos mais diversos tipos 

                                                 
202 NIETZSCHE, Friedrich. Ecce Homo: como alguém se torna o que é; tradução, notas e posfácio 
Paulo César de Souza – São Paulo: Companhia das Letras, 1995, “Por que sou um destino” § 3 (de agora 
em diante citado como EH/EH). 
203 SALAQUARDA, Jörg. “A concepção básica de Zaratustra”. In: Cadernos Nietzsche, 2, 1997. São 
Paulo, Departamento de Filosofia/USP, pp. 17-39.  
204 Ibid., p. 18 
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de trabalho205. Num primeiro momento a linguagem utilizada na obra parece uma 

mistura de verdade e poesia, o que daria razão aos críticos do filósofo quando o definem 

como literato ou poeta206. Porém, a escrita nietzschiana, sobretudo no Zaratustra, 

consegue, no dizer de Marton, entronizar um conteúdo filosófico atrelado a uma forma 

literária, sendo, ambos, indissociáveis e complementares207. Apesar de sua concordância 

com Salaquarda no que concerne à doutrina do eterno retorno, Marton confere peso 

maior não à relação deste com o conceito de amor fati, mas com o de além-do-homem, 

visto que “eterno retorno e além-do-homem são ideias inseparáveis: este permite aceitar 

aquele, aquele é garantia deste”208.  

Reconhecendo a popularidade e estranheza que o livro alcançou em nossa época, 

Stegmaier destaca o elemento antidoutrinário presente no escrito, deixando entrever a 

intenção do próprio autor de não se deixar compreender por inteiro, pois “quem 

pretende sem mais compreender outrem, iguala simplesmente o entendimento alheio ao 

seu próprio, e restringe-se a isso”209. Sendo assim, Zaratustra encarna um profeta que 

deseja sucumbir com suas doutrinas, a fim de provar a implausibilidade de se ensinar a 

partir de uma determinada doutrina, visto que todo ensinamento doutrinário pressupõe a 

transmissão de um conteúdo que não se altera, podendo ser compreendido da mesma 

forma por todos. Consequentemente, segundo Stegmaier, “as doutrinas de Zaratustra 

deveriam ser então antidoutrinas, doutrinas contra o ensinar, doutrinas que evidenciam a 

impossibilidade de ensinar para além da distância no entender”210. Tais doutrinas 

“encerrariam assim uma nova e mais radical crítica da razão, uma crítica da razão que 

não pressupõe mais que indivíduos associem a priori o que quer que seja”211. Nietzsche 

propôs Assim falou Zaratustra, conclui Stegmaier, “não como tratado teórico, mas 

como ‘tragédia’ de um indivíduo singular que fracassa na tentativa de comunicar-se a 

outros”212.  

Para Roberto Machado, Assim falou Zaratustra é a narração dramática do 

aprendizado trágico de Zaratustra. De acordo com Machado, se Nietzsche expôs em O 

                                                 
205 MARTON, Scarlett. Nietzsche e a celebração da vida: a interpretação de Jörg Salaquarda. In: 
Cadernos Nietzsche, 2, 1997. São Paulo, Departamento de Filosofia/USP, pp. 07-15 
206 Ibid., p. 8 
207 Ibid., 
208 MARTON, Scarlett. Nietzsche: a transvaloração dos valores. São Paulo: Moderna, 1993, p. 35. 
209 STEGMAIER, Werner. Antidoutrinas. Cena e doutrina em Assim falava Zaratustra, de 
Nietzsche. In: Cadernos Nietzsche, 25, 2009. São Paulo, Departamento de Filosofia/USP, p. 14. 
210 Ibid., 
211 Ibid., pp. 14-15 
212 Ibid., p. 15 
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nascimento da tragédia a definição do mito trágico como “um acontecimento épico que 

glorifica o herói combatente, lutador, pela apresentação do sofrimento existente no seu 

destino e em seus triunfos mais dolorosos”213. É justamente no Zaratustra que este herói 

se concretiza, visto que este “assume seu destino trágico, isto é, diz sim à vida como ela 

é, sem introduzir oposição de valores, afirmando poeticamente seu eterno retorno”214  

Ao analisar a relação entre romantismo e tragicidade no Zaratustra nietzschiano, 

André Martins ressalta, dentre outras coisas, que: 

 
A saga de Zaratustra vai no sentido do aprendizado da afirmação e da 
aprovação da realidade, da existência e da vida, sem que o fato destas 
incluírem inevitavelmente a dor ser um motivo de decepção ou 
desvalorização215.  

 
Por sua vez, Vattimo atribui ao Zaratustra o status de obra mais significativa de 

Nietzsche, enumerando algumas razões para tal classificação: a obra contém toda a 

doutrina do filósofo, resume toda a ambiguidade que caracterizou tanto sua filosofia 

quanto sua personalidade, podendo igualmente ser descrita como “uma obra que atrai e 

repele, que inquieta precisamente pela inextricável ambivalência dos sentimentos que 

suscita”216. 

Diante desta breve exposição podemos notar as dificuldades que se apresentam no 

que diz respeito à compreensão das inúmeras possibilidades interpretativas presentes no 

Zaratustra de Nietzsche. Evidentemente, não é possível dar conta de todas elas, mas 

apenas pontuar alguns aspectos que consideramos relevantes para nossa exposição, e 

que certamente serão tão parciais quanto aqueles aos quais aludimos anteriormente. O 

que conta nesta explanação é o caráter propositivo encarnado nos discursos e na vida do 

personagem principal.  Zaratustra aparece ao longo da exposição como denunciante e 

proponente. À medida que vai desconstruindo a imagem platônico-cristã de homem, sob 

a qual a moral ocidental firmou seus pressupostos, Nietzsche, pela boca do seu 

Zaratustra, descreve as condições pelas quais o super-homem é possível. De fato, 

estamos ante um filósofo que não propõe novos valores, mas condições sob as quais é 

possível edificar novas formas de valorar a vida, o homem, a existência. Concordamos 

com Heidegger quando este afirma: 
                                                 
213 MACHADO, Roberto. Zaratustra: tragédia nietzschiana – 3. ed. – Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed. 
2001, p. 29 
214 Ibid., 
215 MARTINS, André. Romantismo e tragicidade no Zaratustra de Nietzsche. In Cadernos Nietzsche, 
25, 2009. São Paulo, Departamento de Filosofia/USP, pp.115-143. 
216 VATTIMO, p. 299 
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A instauração de valores deve ser uma nova instauração, ou seja, não apenas 
o que é estabelecido como valor deve ser novo, mas deve ser novo antes de 
qualquer outra coisa o modo como em geral os valores são estabelecidos. Se 
se levanta uma objeção contra Nietzsche e se diz que ele não foi no fundo 
criativo, uma vez que não estabeleceu de qualquer modo propriamente 
nenhum novo valor, então essa objeção carece inicialmente de comprovação. 
No entanto, como quer que essa objeção venha a se apresentar, ela mesma 
não toca no que Nietzsche propriamente quer antes de qualquer outra coisa: 
fundar de maneira nova o modo como os valores são estabelecidos, instaurar 
um novo fundamento para tanto217.     
 

Consequentemente o caminho percorrido por Zaratustra revela a necessidade 

nietzschiana de propor condições para a emergência do super homem. A moral 

dominante apenas perpetua a espécie universal e previsível de homem, aquele tipo tão 

bem descrito pela filosofia metafísica. Ao analisar os discursos da primeira parte do 

Zaratustra, Stegmaier concorda com Heidegger, porém dando um passo adiante ao 

afirmar que ele, Zaratustra, “não quer criar novos valores – eles seriam apenas os 

‘últimos’ valores - mas sim criar uma nova liberdade para a criação de valores, para a 

superação da crença em valores ‘últimos’”218. Vejamos, de forma bastante pontual, 

como Nietzsche apresenta o super homem, atentando para o que de há de mais 

significativo para a nossa discussão.    

 

3.2 O super homem e o sentido da terra 

 

O trecho que nos servirá de referência pertence ao prólogo quando, após gozar dez 

anos de sua solidão em uma montanha, Zaratustra decide descer aos homens e oferecer-

lhes a sua sabedoria. De certa forma Nietzsche se aproveita deste enredo para introduzir 

a problemática do super homem, pois, ao se deparar com os homens na cidade, 

Zaratustra não hesita em fazer o seu anúncio: 

 
Vede, eu vos ensino o super-homem! O super-homem é o sentido da terra. 
Fazei a vossa vontade dizer: ‘que o super-homem seja o sentido da terra!’ Eu 
vos rogo, meus irmãos, permanecei fieis à terra e não acrediteis nos que vos 
falam de esperanças ultraterrenas! Envenenadores, são eles, que o saibam ou 
não. Desprezadores da vida, são eles, e moribundos, envenenados por seu 
próprio veneno, dos quais a terra está cansada; que desapareçam, pois, de 
uma vez! Outrora, o delito contra Deus era o maior dos delitos; mas Deus 
morreu e, assim, morreram também os delinquentes dessa espécie. O mais 
terrível, agora, é delinquir contra a terra e atribuir mais valor às entranhas do 
imperscrutável do que ao sentido da terra!219. 

                                                 
217 HEIDEGGER, pp. 30-31 
218 STEGMAIER, p. 35 
219 Za/ZA, “Prólogo” § 3 (Grifos do autor). 
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O chamado de Zaratustra a todos aqueles que ouvem sua palavra ocorre no sentido 

de valorizar esta vida e não, como o fez Platão e o cristianismo, por exemplo, desprezar 

esta existência como se esta fosse indigna de ser vivida ou ontologicamente inferior à 

verdadeira realidade, a saber, o mundo inteligível. Toda moral até então foi edificada 

sob esta base equivocada, pois cometeu o erro de querer assentar seus fundamentos em 

realidades que não o são de fato, mas apenas fantasmagorias, delírios da razão humana. 

A emergência do super-homem passa pelo reconhecimento de que o homem é algo que 

deve ser superado. Dito de outra forma, e retomando alguns pontos abordados 

anteriormente, é preciso superar o conceito de homem como uma aeterna veritas, como 

uma constante em toda a multifacetada realidade do devir. O que em Humano, 

demasiado, humano surge na forma de aforismo, aparece aqui sob o aspecto de doutrina 

anti-metafísica, conferindo à realidade humana precedência face a tudo o que até então 

foi considerado como nobre e digno de ser pensado. Aqui aparece o homem para além 

de todos os atributos que lhe foram imputados pela moralidade. Como afirma 

Stegmaier: 

 
O “homem” é um conceito de homem, que, como o conceito do velho Deus, 
deve do mesmo modo valer para todos, e pode ser ensinado a todos. Portanto, 
se ‘o homem’ ‘deve ser superado’, tais conceitos e teorias do homem devem 
ser superados também. Entendido como antidoutrina, o pensamento do além-
do-homem é a superação do conceito de homem em geral. Todo conceito 
geral de homem, seja ele ainda visto tão ‘humano’, atua normativamente, 
torna-se medida para os homens singulares, e é empregado como justificação 
para julgá-los segundo ele e para submetê-los a ele. O pensamento do além-
do-homem, em contrapartida, seria o pensamento de homens para além de 
todas as normatizações220.  

 

Ultrapassar o velho conceito de homem significa retirar todo conteúdo metafísico 

que serviu de referência acerca de sua realidade. Como a moral esteve por muito tempo 

atrelada à noção de verdade, isto não foi possível, mas agora Nietzsche nos chama a 

atenção para esta tarefa desmistificadora, retornando ao fundamento mais palpável e, 

por conseguinte, determinante para a compreensão da realidade humana. Só faz sentido 

falar do humano se o pensarmos a partir da realidade humana, em outras palavras, 

descrevendo a humanidade a partir do critério da vida, para além de qualquer dualismo, 

seja ele corpo-mente, terra-céu, bem-mau. Assumir o super homem como o sentido da 

terra não significa inverter o lócus epistemológico de referência assumindo, por 

exemplo, a perspectiva do imanente em contraposição ao transcendente. Como foi dito 
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anteriormente, isto faria Nietzsche cair na tentação do dualismo. Falar de sentido da 

terra significa rejeitar a pertinência, a plausibilidade de duas realidades distintas, a 

saber, mundo sensível de um lado e mundo inteligível como seu antípoda.  

O anúncio do super-homem vem acompanhado da descrição de outro 

acontecimento igualmente relevante e que Zaratustra faz questão de pontuar: a morte de 

Deus. Este tema aparece de forma explícita em A gaia ciência, quando Nietzsche, quer 

por sua própria voz §108, quer pela boca do homem louco §125, constata este fato, 

apontando igualmente para a sua relevância. Ao denunciar os assassinos de Deus, o 

homem louco não hesita em afirmar: 

 
Para onde foi Deus? [...] Já lhes direi! Nós o matamos – vocês e eu. Somos 
todos seus assassinos! Mas como fizemos isso? Como conseguimos beber 
inteiramente o mar? Quem nos deu a esponja para apagar o horizonte? Que 
fizemos nós ao desatar a terra do seu sol? Para onde se move ele agora? Para 
onde nos movemos nós? Para longe de todos os sois? Não caímos 
continuamente? Para trás, para os lados, para a frente, em todas as direções? 
Existem ainda ‘em cima’ e ‘embaixo’? Não vagamos como que através de 
um nada infinito? Não sentimos na pele o sopro do vácuo? [...] Deus está 
morto! Deus continua morto! E nós o matamos!221  
 

Com a morte de Deus os homens perdem o seu referencial. Já não há mais em 

cima e embaixo, a vida perdeu o seu fundamento divino e precisa ser tomada em si 

mesma como a única base possível no processo de construção e criação de valores. Se 

foi no mundo supra-sensível, escreve Marton, “que até então os valores encontraram 

legitimidade, trata-se agora de suprimir o solo mesmo a partir do qual eles foram 

colocados, para então engendrar novos valores” 222. Por serem humanos, demasiado 

humanos, “os valores instituídos surgiram em algum momento e em algum lugar. E, em 

qualquer momento e em qualquer lugar, novos valores poderão vir a ser criados”223. 

 A princípio Nietzsche relata a saída niilista propugnada por aqueles que, carentes 

de um referencial divino, mergulham no nada, renunciando à vida, denunciando-a sem 

sentido. Ao analisar este mesmo aforismo, Stegmaier reconhece que “esse Deus, que 

eles podem matar, foi por eles criado. Criou-se um Deus para dar um sentido à vida 

inteira, um sentido idêntico, comum, transmissível a todos”224. Destarte, o Deus que foi 

morto “era um Deus que deveria garantir a ordem moral da vida, um ‘deus moral’. 

Agora, que ele está morto, restaram suas sombras, os valores morais, sem luz, 
                                                 
221 FW/GC, § 125 (Grifos do autor). 
222 MARTON, Scarlett. Extravagâncias: Ensaios sobre a filosofia de Nietzsche. 2ª ed. – São Paulo: 
Discurso Editorial e Editora UNIJUÍ, 2001, p. 70. 
223 Ibid; p. 70-71. 
224 STEGMAIER, p. 28 
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desvalorizados”225.  De fato, as sombras deste ‘deus moral’ continuam vivas, não apenas 

na moral, mas na ciência moderna, por exemplo, visto que ambas continuam a 

referendar em seus pressupostos o ideal da verdade, de um conhecimento puro e isento 

de qualquer contato com a vida. Uma das tarefas de Zaratustra será a de empreender 

uma luta intensa contra os resquícios deixados por deus quando do seu óbito. Deus está 

morto; é verdade, mas, “tal como são os homens, durante séculos ainda haverá cavernas 

em que sua sombra será mostrada – Quanto a nós – nós teremos que vencer também a 

sua sombra!”226. Como poderíamos então definir as ideias acerca de Deus? 

Parafraseando o que Nietzsche diz em Sobre verdade e mentira no sentido extra-moral, 

podemos defini-las como um “exército de metáforas, metonímias e antropomorfismos”, 

construções mentais utilizadas com a finalidade de situar o homem no mundo, mas que 

foram tomadas canonicamente como verdades eternas, independentes da criação 

humana. Tal referencial divino precisa de uma moral que, abstraindo-se de tudo o que é 

empírico, como diria Kant, fundamente os seus preceitos na cega obediência ao dever, 

sem abrir espaços para qualquer tipo de questionamento sobre sua validade. Ao se 

dirigir aos trasmundanos, Zaratustra reconhece que outrora também havia projetado sua 

“ilusão para além do homem, tal como todos os trasmundanos”227. E de que forma 

aparecia-lhe este mundo? “Obra de um Deus sofredor e atormentado afigurava-se-me, 

então, o mundo”228, afirma o mestre do eterno retorno. Porém, ao decidir olhar sem 

medo para além do homem, Zaratustra supera tais equívocos, podendo relatar aos seus 

irmãos sua experiência: 

 
Que aconteceu, meus irmãos? Sofredor, superei a mim mesmo, levei a minha 
cinza para o monte e inventei para mim uma chama mais clara. E eis que, 
então, o fantasma desapareceu! Um sofrimento seria agora, para mim, e, em 
minha convalescença, um suplício, acreditar em tais fantasmas [...] Acreditai-
me, meus irmãos! O corpo que desesperava da terra - foi ele que ouviu falar-
lhe o ventre do ser. E, então, quis passar a cabeça através das últimas paredes, 
e não somente a cabeça, para o outro lado, para “aquele mundo”. Mas 
“aquele mundo” acha-se bem oculto dos homens, aquele mundo desumanado 
e inumano, que é um celestial nada; e o ventre do ser não fala absolutamente 
ao homem, a não ser como homem [...] Sim, este eu, e a contradição e 
confusão do eu, é ainda quem mais honestamente fala do seu ser: este eu que 
cria, que quer, que estabelece valores e que é a medida e o valor de todas as 
coisas229. 
 

                                                 
225 Ibid., 
226 FW/GC, § 108 
227 Za/ZA I, “Dos trasmundanos”. 
228 Ibid., 
229 Ibid., (Grifos do autor). 
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Ao projetarem-se para além desta vida os homens cometem o equívoco de não 

retornar a ela e, desta forma, tomá-la como fundamento para qualquer processo de 

transcendentalização. Testificado o obituário de Deus, daquele que por muito tempo foi 

o fiador da ordem moral do mundo, Nietzsche vislumbra um horizonte de possibilidades 

imensas para o homem, no que concerne ao processo de abertura para mares até então 

inexplorados. Esta metáfora do mar aparece, inclusive, numa das mais significativas 

passagens de A gaia ciência, quando Nietzsche descreve as consequências para a 

Europa do grande acontecimento contido no anúncio da morte de Deus. Este aforismo 

tem o mérito de confirmar nossa suspeita acerca do alvo escolhido por Nietzsche 

quando atesta o falecimento do velho Deus. Não se trata de um Deus qualquer. 

Nietzsche se propõe a descrever o declínio do deus cristão, cujo ocaso redunda em 

benefício de todos aqueles que têm a coragem para a experimentação, a novidade, para 

aceitar a existência tal como ela é, ou seja, desprovida de um além consolador. 

Nietzsche se expressa nestes termos: 

 
O maior acontecimento recente – o fato de que “Deus está morto”, de que a 
crença no deus cristão perdeu o crédito - já começa a lançar suas primeiras 
sombras sobre a Europa. Ao menos para aqueles poucos cujo olhar, cuja 
suspeita no olhar é forte e refinada o bastante para este espetáculo, algum sol 
parece ter se posto, alguma velha e profunda confiança parece ter se 
transformado em dúvida: para eles o nosso velho mundo deve parecer cada 
dia mais crepuscular, mais desconfiado, mais estranho, “mais velho” [...] 
Talvez soframos demais as primeiras consequências desse evento – e estas, 
as suas consequências para nós, não são, ao contrário do que talvez se 
esperasse, de modo algum tristes e sombrias, mas sim algo difícil de 
descrever, uma nova espécie de luz, de felicidade, alívio, contentamento, 
encorajamento, aurora... De fato, nós, filósofos e “espíritos livres”, ante a 
notícia de que “o velho Deus morreu” nos sentimos como iluminados por 
uma nova aurora; nosso coração transborda de gratidão, espanto, 
pressentimento, expectativa – enfim o horizonte nos aparece novamente livre, 
embora não esteja limpo, enfim os nossos barcos podem novamente zarpar ao 
encontro de todo perigo, novamente é permitida toda a ousadia de quem 
busca o conhecimento, o mar, o nosso mar, está novamente aberto, e 
provavelmente nunca houve tanto “mar aberto”230  

 

 A imagem do mar aberto nos permite vislumbrar o homem como um ser 

atravessado por infinitas possibilidades de ser, de afirmação, ainda que tal postulado 

entre em contradição com aquelas construções morais, cuja finalidade se esgota na 

descrição do fenômeno do agir moral, sem levar em conta o próprio agente capaz de dar 

valor aos postulados morais, ou seja, o homem. O que salta aos olhos na passagem 

acima é a relação de identidade: deus moral = deus cristão. O cristianismo conseguiu de 
                                                 
230 FW/GC, § 343 (Grifos do autor). 
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certa forma impor o seu modelo de conduta moral, o seu deus e, ao fazê-lo, obstruiu a 

visão do homem, vedando todas as passagens capazes de conduzi-lo a outras margens, 

em outras palavras, fê-lo enxergar com apenas um dos olhos, tornando-o míope para as 

diversas possibilidades interpretativas presentes no valorar. 

 Uma das consequências mais nocivas deste império da moralidade cristã foi a 

domesticação do homem e, mais ainda, a padronização dos modos de pensar, dos 

comportamentos. A moral cristã conseguiu, no dizer de Zaratustra, transformar a dúvida 

e a vontade de afirmar o ser próprio em heresia, identificando tais atitudes com o mal231.  

Ao olhar para mares distantes, Zaratustra se depara com a figura do deus moral, 

sentindo, por sua vez, o desejo de refutá-lo. Dizia-se Deus, afirma Zaratustra “quando se 

olhava para mares distantes: mas, agora, eu vos ensino a dizer: ‘Super-homem’”232. Por 

ser uma suposição, este Deus, juntamente com este supor, não pode ir além da vontade 

criadora do homem, tampouco pode ultrapassar o limite do que pode ser pensado233. 

Zaratustra vai além e afirma que “Deus é um pensamento que torna torto tudo o que é 

reto e faz girar tudo o que está parado”234, concluindo de forma ainda mais contundente 

ao considerar más e anti-humanas “todas essas doutrinas do uno e perfeito e imóvel e 

sacio e imperecível”235. Ao explicar, em Ecce Homo, o fato de ser tão inteligente, 

Nietzsche radicaliza ainda mais a crítica feita por seu Zaratustra ao deus moral, 

mostrando que o ateísmo faz parte de sua condição intelectual: “’Deus’, ‘imortalidade 

da alma’, ‘salvação’, ‘além’ – afirma o filósofo – puras noções, às quais não dediquei 

atenção nenhuma, tempo algum, mesmo quando criança”236. Sobre o ceticismo em 

relação à crença num Deus, Nietzsche não hesita em confessar: 

 
Não conheço em absoluto o ateísmo como resultado, menos ainda como 
acontecimento: em mim ele é óbvio por instinto. Sou muito inquiridor, muito 
duvidoso, muito altivo para me satisfazer com uma resposta grosseira. Deus é 
uma resposta grosseira, uma indelicadeza para conosco, pensadores – no 
fundo até mesmo uma grosseira proibição para nós: não devem pensar!237  

 
O pensamento de Deus, segundo Nietzsche, inibe toda a capacidade humana para o 

exercício do livre pensar, na medida em que determina unilateralmente o que deve e 

merece ser pensado, sobretudo no campo da moral, quando a reflexão se traduz numa 
                                                 
231 Za/ZA I, “Do pálido criminoso”. 
232 Za/ZA II, “Nas ilhas bem-aventuradas”. 
233 Ibid., 
234 Ibid., 
235 Ibid., 
236 EH/EH, “Por que sou tão inteligente” § 1. 
237 Ibid., (Grifos do autor). 
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determinada forma de agir conforme certos postulados previamente estabelecidos. Ao 

interpretar o discurso nietzschiano acerca da morte de Deus, Granier trata novamente de 

especificar o destinatário da crítica, apontando diretamente para a estrutura e o modo de 

agir constitutivo das Igrejas, ou seja, não se trata apenas de uma ordem moral cuja 

autoridade passa a ser questionada. Diz Granier: 

 
A “morte de Deus”, mais exatamente, significa que a concepção moral de 
Deus se torna caduca – o que, por conseguinte, obriga a pergunta a se situar 
decididamente além do bem e do mal, extirpando da religião as imagens do 
Deus da verdade, princípio da virtude e da segurança; portanto, ela significa 
também, à luz de uma polêmica tão veemente que muitas vezes adota um 
estilo panfletário, a denúncia dos costumes, dos gostos, da pedagogia e da 
mentalidade representativas da tradição das Igrejas, seja do lado protestante 
ou do lado católico238  

 

Neste sentido, o ateísmo se impõe como condição importante para a superação do 

modo de valorar cristão. Já o dissemos no segundo capítulo desta dissertação, e aqui 

reafirmamos a importância dada por Nietzsche ao ateísmo como o verdadeiro antípoda 

do sacerdote cristão ascético. Esta atitude para com a noção de Deus tem o mérito de 

poder limpar o terreno, apagar suas sombras e dar voz a novas formas de valorar a 

existência. Desta forma a própria noção de verdade cai em descrédito, levando consigo 

o ideal científico de uma ciência sem pressupostos tão propalada pelo ideal positivista, 

um dos alvos da crítica nietzschiana. Retomando, então, um dos pontos discutidos no 

primeiro capítulo, o que significa vontade de verdade? Vontade de verdade, afirma 

Nietzsche, “não significa ‘não quero me deixar enganar’, mas – não há alternativa – 

‘não quero enganar, nem sequer a mim mesmo’: e com isso estamos no terreno da 

moral”239.  Entretanto, nem o pensamento metafísico, nem a moral, sobretudo na sua 

versão cristã, nem a noção de verdade conseguem dar conta do problema do valor da 

vida, visto que não levam em conta o fato de que a vida é composta de aparência, erro, 

embuste, simulação, cegamento, autocegamento240. Para que moral? Pergunta 

Nietzsche, “quando vida, natureza e história são ‘imorais’”?241. Poderíamos estender 

esta questão para o problema da necessidade de um deus moral e obteríamos do autor de 

Zaratustra a mesma resposta.   

Quando a moral exprime o ideal metafísico da verdade, consoante à crença num 

Deus que é providência, transcendência, a vida perde o seu caráter perspectivístico, e as 
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239 FW/GC, § 344 (Grifos do autor). 
240 Ibid., 
241 Ibid., 
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paixões, desejos, tudo o que é humano, demasiado humano, passa a ser condenado 

como manifestação de tendências vis, pecaminosas, imorais, merecendo, portanto, a 

condenação da “boa” e “correta” consciência moral. Ao criticar o ideal de uma ciência 

sem pressupostos Nietzsche refuta, ao mesmo tempo, a crença de que Deus é a verdade 

e, mutatis mutandis, a verdade é Deus: 

 
Não há dúvida, o homem veraz, no ousado e derradeiro sentido que a fé na 
ciência pressupõe, afirma um outro mundo que não o da vida, da natureza e 
da história; e, na medida em que afirma esse “outro mundo” – não precisa 
então negar a sua contrapartida, este mundo, nosso mundo?... Mas já terão 
compreendido onde quero chegar, isto é, que a nossa fé na ciência repousa 
ainda numa crença metafísica - que também nós, que hoje buscamos o 
conhecimento, nós, ateus e antimetafísicos, ainda tiramos nossa flama 
daquele fogo que uma fé milenar acendeu, aquela crença cristã, que era 
também de Platão, de que Deus é a verdade, de que a verdade é divina... Mas 
como, se precisamente isto se torna cada vez menos digno de crédito, se nada 
mais se revela divino, com a possível exceção do erro, da cegueira, da 
mentira – se o próprio Deus se revela como a nossa mais longa mentira?242  

 
Tanto a abertura ao perspectivismo das valorações como o reconhecimento da 

importância das paixões e desejos humanos representam um passo decisivo para a 

afirmação do super homem, na medida em que tal procedimento libera a questão do 

humano das falsas questões postas pelo pensamento metafísico, quer na sua versão 

científica, quer no seu viés cristão. Isto leva Nietzsche a atribuir importância 

significativa ao processo de criação dos valores. Esta tarefa cabe ao indivíduo, 

sobretudo ao filósofo, àquele que pretende colocar em xeque os valores estabelecidos, 

os quais favorecem o agir em rebanho, para que seja possível propor uma nova escala de 

valores, assentada no pluralismo das visões de mundo e na afirmação das pulsões, para 

me servir de um termo freudiano, humanas. O individual e singular ganha então uma 

significativa importância na constituição de uma moral que pretenda dar conta do 

fenômeno humano. Pela boca de Zaratustra, Nietzsche destaca a necessidade de desejar 

a vontade do leão. É ela que, pela substituição do “tu deves” pelo “eu quero”243, 

possibilita a abertura para a construção de uma nova forma de se estabelecer valores. 

Esta vontade do leão pode ser identificada com a postura do espírito livre em oposição 

ao crente, ao homem religioso, que tem fé. Quando uma pessoa, afirma Nietzsche, 

“chega à convicção fundamental de que tem de ser comandada, torna-se ‘crente’”244. Por 

outro lado, Nietzsche chama a atenção para a atitude do espírito livre o qual, capaz de 

                                                 
242 FW/GC, § 344 (Grifos do autor). 
243 Za/ZA I, “Das três metamorfoses”.   
244 FW/GC, § 347 (Grifo do autor). 
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criar, sente prazer e força na autodeterminação, na liberdade de vontade com a qual se 

despede de toda crença e desejo de certeza245.  Tal processo de criação, alerta-nos 

Nietzsche, não pode exceder e extrapolar a realidade concreta, o mundo em que 

vivemos. Precisamos afirmar esta existência com todas as suas vicissitudes, pois, caso 

contrário, corremos o risco de cair na tentação do idealismo metafísico. É a partir da 

própria vida que as diversas valorações adquirem sentido, pois o homem é um ser 

avaliador por excelência. Desta forma o pensamento de Nietzsche se volta cada vez 

mais para a tarefa da criação. Por sua capacidade de instaurar valores o homem pode 

não apenas instituir pontos de vista alternativos e múltiplos, como também criar novos 

deuses. Vamos analisar mais detidamente a questão do processo criador de valores na 

sua relação com o super-homem nietzschiano. 

 

3.3 O caráter estético-perspectivístico da vida 

 

Ao escrever O nascimento da tragédia, Nietzsche fez questão de fazer um pequeno 

prefácio com a clara intenção de homenagear o seu amigo Richard Wagner. Suas 

palavras mais parecem uma dedicatória do que propriamente um prefácio. Porém, ao 

fazer este oferecimento, Nietzsche revela um pensamento que, ao que parece, ele 

continuou a defendê-lo durante toda a sua vida e obra. Neste prefácio/dedicatória 

Nietzsche, antecipando-se às possíveis críticas que o escrito sofreria em virtude da 

questão central ali abordada, o fenômeno estético, faz a seguinte afirmação: 

 
É possível, porém, que justamente para eles resulte de algum modo 
escandaloso ver um problema estético ser tomado tão a sério, caso não 
estejam em condições de reconhecer na arte mais do que um divertido 
acessório, do que um tintinar de guizos que se pode muito bem dispensar ante 
a “seriedade da existência”: como se ninguém soubesse o que implicava, em 
face dessa contraposição, tal “seriedade da existência”. A esses homens 
sérios sirva-lhes de lição o fato de eu estar convencido de que a arte é a tarefa 
suprema e a atividade propriamente metafísica desta vida...246  

 
Vale a pena destacar as últimas palavras acima descritas: “a arte como a tarefa 

suprema e a atividade propriamente metafísica desta vida”. Já expusemos de que 

maneira Heidegger propõe uma solução para o problema da verdade como ilusão em 

Nietzsche, evocando a arte como garantidora do caráter perspectivista da existência. Por 
                                                 
245 Ibid., 
246 NIETZSCHE, Friedrich. O nascimento da tragédia ou helenismo e pessimismo; tradução, notas e 
posfácio J. Guinsburg – São Paulo: Companhia das Letras, 1992, “Prefácio para Richard Wagner” (de 
agora em diante citado como GT/NT). 
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ser criador o artista não se conforma com os cânones estabelecidos para todo o sempre, 

mas é capaz de moldar, significar, ressignificar, criar novas formas artísticas, dando um 

sentido transcendente à vida sem necessariamente negá-la. Para melhor explicitar este 

fenômeno, Nietzsche descreve o processo pelo qual a tragédia Ática ganhou vida, 

sobretudo a partir da duplicidade e entrelaçamento do apolíneo e o dionisíaco, os quais 

representam as divindades Apolo e Dionísio. Apolo, o deus dos poderes configuradores, 

o deus divinatório, o resplendente, atua no sentido de garantir a expressão da bela 

forma, da aparência, do mundo interior, da individuação e da fantasia. Dionísio, 

representado pela analogia da embriagez, representa a celebração da vida, a magia da 

festa, do êxtase, do excesso a reconciliação do homem com a natureza247. Marton ainda 

destaca o entrelaçamento destes dois conceitos, o apolíneo e o dionisíaco, com o 

conceito de vontade de potência: 

 
Na vontade de potência, acham-se subsumidos ainda dois outros conceitos. 
Presentes nos primeiros trabalhos do filósofo, desempenharam papel 
relevante na análise da arte grega. No Nascimento da tragédia, ao apolíneo 
ele contrapôs o dionisíaco. Apolo, o deus da bela forma e da individuação, 
permitia a Dioniso que se manifestasse; Dioniso, o deus da embriaguez e do 
dilaceramento, possibilitava a Apolo que se exprimisse. Um assegurava 
ponderação e domínio de si; o outro envolvia pelo excesso e vertigem. Como 
a luz e a sombra, a superfície e as profundezas, a aparência e a essência, 
mostravam-se imprescindíveis. Conjugados na tragédia, eram manifestações, 
na arte, de duas pulsões cósmicas. No período da transvaloração dos valores, 
a ideia reaparece. Pulsões cósmicas, apolíneo e dionisíaco são aspectos que o 
conceito de vontade de potência recobre. Dionisíaco é o princípio que quebra 
barreiras, rompe limites, dissolve e integra; apolíneo, o que delineia 
distingue, dá forma. Ora, por seu caráter intrínseco, as forças querem exercer-
se sempre mais; da luta entre elas, surgem novas formas, outras 
configurações248 . 

 
Como princípio que “quebra barreiras, rompe limites, dissolve e integra” o 

dionisíaco possibilita compreender os dois aspectos do processo de criação de novos 

valores, os quais envolvem ao mesmo tempo a destruição dos velhos paradigmas e a 

construção de novas formas de valorar a vida. Num certo sentido, Zaratustra encarna a 

faceta dionisíaca do edificar novos valores. Zaratustra diz sim à vida, a despeito de 

reconhecer nesta o único abrigo possível contra a dor, o sofrimento, a morte, e é através 

deste sim que Zaratustra pode dar passagem ao super homem, determinando a partir de 

si mesmo quais são os valores importantes para a existência, encontrando em si mesmo 

a vontade para determinar o que é certo ou errado, útil ou desnecessário. Dito de outra 
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forma, Zaratustra é o único que pode efetivamente conferir valores às coisas. Assim 

como o artista, o super-homem é criador e fiador de sua existência. Se é possível criar 

um Deus, também é plausível criar o super homem. “Podeis pensar um Deus?”, 

pergunta Zaratustra aos seus discípulos, ao que ele mesmo responde: “que tudo se 

transforme no que pode ser humanamente pensado, humanamente visto, humanamente 

sentido! Deveis pensar, até o fim, os vossos próprios sentidos!”249. O próprio processo 

de criação é ele mesmo doloroso, apesar de ser, contraditoriamente, a redenção para o 

sofrimento, o antídoto contra toda a fuga quietista da vida, uma das mais importantes 

armas na superação do niilismo. Entrementes criar, afirma Zaratustra, “é a grande 

redenção do sofrimento, é o que torna a vida mais leve. Mas, para que o criador exista, 

são deveras necessários o sofrimento e muitas transformações”250. Continuando com seu 

ensinamento Zaratustra recorda aos seus discípulos: “sim, muitas mortes amargas 

deverá haver em vossa vida, ó criadores! Assim, sereis intercessores e justificadores de 

toda a transitoriedade”251. Contrariamente ao profeta bíblico, o qual afirma que a 

verdade liberta, Zaratustra professa a crença de que o querer liberta. Esta é a verdadeira 

doutrina da vontade e liberdade252. Zaratustra ainda insiste neste ponto quando afirma: 

“não mais querer e não mais determinar valores e não mais criar: ah, sempre longe de 

mim fique esse grande cansaço!”253. No que concerne à inclinação para o conhecimento 

Zaratustra dispara: “sinto apenas o prazer da minha vontade de procriar e evolver; e, se 

há inocência em meu conhecimento, tal acontece porque há nele vontade de 

procriação”254. O querer possibilita a expansão da vontade artístico-criadora para além 

dos limites impostos pela moral vigente. Neste sentido, o criador, entendido como 

artista, super homem, discípulo de Dionísio, não pode prescindir da necessidade de estar 

sempre em contradição com a sua época. Para escapar da armadilha moral, o 

aprisionamento do homem em verdades indiscutíveis, o homem superior precisa viver 

extemporaneamente, além do seu tempo, sobretudo a partir de suas vivências mais 

singulares. Em Humano, demasiado humano, Nietzsche utiliza esta imagem para definir 

o espírito livre. A despeito de seu vínculo com as concepções vigentes em sua época, 

cultura, ambiente familiar, o espírito livre “pensa de modo diverso do que se esperaria 

com base em sua procedência, seu meio, sua posição e função, ou com base nas 
                                                 
249 Za/ZA II, “Nas ilhas bem-aventuradas”. 
250 Ibid., 
251 Ibid., 
252 Ibid.,  
253 Ibid., 
254 Ibid.,  
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opiniões que predominam em seu tempo”255. A singularidade de sua posição o coloca 

inevitavelmente como exceção entre os seus pares, infundindo nos mesmos um certo 

desdém pela forma como o espírito livre manifesta suas posições. Por ser a exceção, o 

espírito livre é visto como um sujeito excêntrico, esquisito, alguém que procura por 

todos os meios possíveis ser notado pela maioria, a fim de adquirir prestígio entre seus 

pares. Ele, o espírito livre “é a exceção, os espíritos cativos são a regra”256.  Não é da 

essência do espírito livre “ter opiniões mais corretas, mas sim ter se libertado da 

tradição, com felicidade ou com um fracasso”257. Zaratustra experimenta na própria 

carne o desígnio de ser a voz destoante em meio ao vozerio da multidão. Esta sequer 

tem os ouvidos atentos a sua palavra no momento em que o profeta chega à cidade 

anunciando a emergência do super homem. A turba tem a sua atenção dirigida a um 

funâmbulo, o qual tenta se equilibrar numa corda comprida, sendo motivo de interesse 

por parte de todos os que desejam contemplar este espetáculo.  

Este mesmo espírito livre aparece em Além do bem e do mal, sob o signo da 

individualidade legisladora, prenhe de desejo de afirmar a si mesma, para não correr o 

risco de ser absolvida pela multidão.  Evocando, talvez, o desígnio do seu personagem 

Zaratustra, Nietzsche destaca a atitude do homem seleto. Este, por sua vez, “procura 

instintivamente seu castelo e seu retiro, onde esteja salvo do grande número, da maioria, 

da multidão; onde possa esquecer a regra ‘homem’, enquanto exceção a ela”258. Só faz 

sentido ser arrastado para esta regra “por um instinto ainda mais forte, como homem do 

conhecimento no sentido grande e excepcional”259. Após ser obrigado a fugir da cidade 

e de ser ameaçado por um farsista disfarçado de diabo e com o funâmbulo morto em 

suas mãos, Zaratustra se infiltra numa floresta, dorme longamente e, ao acordar, vê-se 

diante de uma verdade a qual, desde então, passaria a servir-lhe de meta: “uma luz raiou 

em mim: de companheiros, eu preciso, e vivos – não de companheiros mortos e 

cadáveres, que levo comigo aonde quero”260. Ao reconhecer o clarão de luz que raiou 

em sua mente o profeta reitera: “não à multidão fale Zaratustra, mas a companheiros! 

Não deve Zaratustra tornar-se pastor e cão de um rebanho!”261. E mais: “companheiros, 

procura o criador, e não cadáveres; nem, tampouco, rebanhos e crentes. Participantes na 

                                                 
255 MA I/HH I, § 225. 
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257 Ibid., 
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criação, procura o criador, que escrevam novos valores em novas tábuas”262. 

Entrementes “não pastor, devo ser, nem coveiro. Não quero mais, sequer, falar 

novamente ao povo; pela última vez, falei a um morto. Quero unir-me aos que criam, 

que colhem, que festejam”263. O homem superior e espírito livre não se prende à opinião 

comum, posto que tal atitude destoaria da tarefa criadora, a qual supõe o afastamento 

das convenções previamente estabelecidas. Seu propósito consiste em proceder a uma 

crítica destes valores com vistas a sua superação e a consequente instauração de 

perspectivas diferentes daquelas compartilhadas pelos “muitos-demais”, expressão 

bastante utilizada por Zaratustra. O espírito livre é, pois, independente e tal 

independência “é algo para bem poucos: - é prerrogativa dos fortes. E quem procura ser 

independente sem ter a obrigação disso, ainda que com todo o direito, demonstra que 

provavelmente é não apenas forte, mas temerário além de qualquer medida”264. O 

homem superior é independente em relação aos valores morais estabelecidos, 

enraizados, e que foram dogmaticamente justificados. 

 Nietzsche faz questão de incluir nesta categoria de homens superiores os filósofos 

do futuro, estes homens vindouros, os quais serão capazes de tomar para si a tarefa de 

preparar o terreno para a afirmação do super homem, denunciando, por sua vez, o 

caráter negador da moral (sobretudo a moral cristã), no que concerne à valorização das 

potencialidades criadoras presentes no homem. Tais filósofos serão fiadores da verdade, 

porém eliminando todos os resquícios metafísicos que entraram na composição de seu 

conceito: 

 
Serão novos amigos da “verdade” esses filósofos vindouros? Muito 
provavelmente: pois até agora todos os filósofos amaram suas verdades. Mas 
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. “Meu 
juízo é meu juízo: dificilmente um outro tem direito a ele” – poderia dizer um 
tal filósofo do futuro. É preciso livrar-se do mau gosto de querer estar de 
acordo com muitos. “Bem” não é mais bem, quando aparece na boca do 
vizinho. E como poderia haver um “bem comum”? O termo se contradiz: o 
que pode ser comum sempre terá pouco valor. Em última instância, será 
como é e sempre foi: as grandes coisas ficam para os grandes, os abismos 
para os profundos, as branduras e os tremores para os sutis e, em resumo, as 
coisas raras para os raros265.  
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263 Za/ZA, “Prólogo” § 9. 
264 JGB/BM, § 29 (Grifo do autor). 
265 Ibid., § 43 (Grifo do autor). 
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O problema da moral, na sua relação com a questão da verdade, encontra neste 

momento uma resposta no sentido da valorização das diversas possibilidades 

interpretativas presentes em cada juízo sobre a vida. Pretender conferir a um juízo, que é 

sempre particular, a categoria de universalidade é ferir a vida no que ela tem de mais 

específico, a saber, a multiplicidade dos pontos de vista, de forças que combatem entre 

si com vistas a obtenção de mais poder. Vida é vontade de potência. Filosofia 

metafísica, conceito tradicional de verdade, moral cristã, eis o triunvirato tantas vezes 

aclamado pelos filósofos, o qual serviu para atentar contra o que há de mais dinâmico na 

existência: sua capacidade de se auto-afirmar pelo combate incessante de forças 

contraditórias e em constante expansão. A espécie de homem raro descrita por 

Nietzsche é aquela que aceita a vida como ela é. A realidade, como ela é, afirma 

Stegmaier, “seria então a realidade além de todos os conceitos generalizáveis e 

transmissíveis”266. Sem dúvida, “essa realidade também é ‘concebida’, pensada e 

interpretada segundo conceitos. A realidade pode ser sempre somente aquela que nós 

interpretamos como tal”267. De fato, não é mais possível pensar a intrincada rede de 

conceitos sobre a realidade como sendo a última palavra sobre a mesma, mas apenas 

formas pelas quais interpretamos o mundo e nossas próprias vivências. Com muita 

propriedade, Stegmaier recorda a intuição dada por Kant, o qual reconhecia que “a 

interpretação mesma é a realidade”268. Porém, vale destacar o passo à frente dado por 

Nietzsche, pois este “não aceita nenhuma interpretação como a priori, como válida 

desde sempre, mas considera todas como criações de indivíduos”269. Neste sentido, 

quem, “como ‘indivíduo’, pode ‘criar’ interpretações, para além das válidas até agora, 

‘é’ a realidade ‘mesma’, realidade no sentido daquilo que ela é interpretação”270. O 

perspectivismo nietzschiano se coaduna perfeitamente com a questão estética na medida 

em que o próprio Nietzsche reconhece o aspecto criativo presente em toda potência 

avaliadora da vida. Assim o reconhece Zaratustra, quando afirma: 

 
Avaliar é criar: escutai-o, ó criadores! O próprio avaliar constitui o grande 
valor e a preciosidade das coisas avaliadas. Somente há valor graças à 
avaliação; e, sem a avaliação, seria vazia a noz da existência. Escutai-o, ó 
criadores!271. 

                                                 
266 STEGMAIER, p. 34  
267 Ibid., 
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269 Ibid., 
270 Ibid., 
271 Za/ZA I, “De mil e um fitos”. 
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Ademais “mudança de valores – é mudança dos criadores. Sempre destroi, aquele 

que deverá ser um criador [...] homens amantes, foram sempre, e criadores, os que 

criaram o bem e o mal”272. Avaliar é, segundo Nietzsche, “o modo mais eficaz de ser 

criador: ele altera o valor da vida, à medida que transforma o pensamento dos 

homens”273. Procedimento difícil, pois, afinal de contas, o avaliar “não se pode justificar 

por nada, visto que ocorre por completa responsabilidade de cada um”274.  Toda e 

qualquer justificação moral da vida encontra o seu limite e critério de validade na 

capacidade humana para a criação. Toda moral, sobretudo a cristã, se constituiu, para 

Nietzsche, negando o elemento estético-criador, associando o individual à categoria de 

contingência e, portanto insuficiente para a caracterização e formação de qualquer 

conceito, preceito, doutrina. Recordando as reflexões contidas em Sobre verdade e 

mentira no sentido extra-moral, a moral operou por igualação do não igual, reduzindo o 

singular a epifenômeno do universal. Daí a importância dada por qualquer moral não 

aos homens particulares, mas a “o homem”. Ao criticar o imperativo categórico 

kantiano Nietzsche se expressa nestes termos: 

 
“Deves obedecer seja a quem for, e por muito tempo: senão perecerás, e 
perderás a derradeira estima por ti mesmo” – esse me parece ser o imperativo 
categórico da natureza, o qual certamente não é “categórico”, como dele 
exige o velho Kant (daí o “senão”), nem se dirige ao indivíduo (que importa a 
ela o indivíduo!), mas sim a povos, raças, eras, classes, mas sobretudo ao 
inteiro bicho “homem”, a o homem275  

  

Retomando a questão do homem superior na sua relação com o cultivo de uma 

nova espécie de homens, sobretudo filósofos, examinemos mais detidamente algumas 

intuições nietzschianas no que diz respeito a afirmação do singular, representado pelos 

homens raros, filósofos do futuro, em detrimento do homem moral, superficial, ligado 

visceralmente ao rebanho. Após analisar as consequências da especialização científica e 

seu impacto no trabalho dos filósofos, transformando-os quase sempre em especialistas, 

trabalhadores filosóficos, Nietzsche sublinha a importância da tarefa criadora. 

Ceticismo, criticismo, especialização, objetividade, são etapas importantes na formação 

do filósofo, mas não devem ser tomadas como fim em si mesmo. De acordo com 

Nietzsche, o filósofo deve dar um salto qualitativo em direção à qualidade intelectual 
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capaz de suscitar em si mesmo a competência no criar e estabelecer novos valores. Por 

tudo isto: 
Talvez seja indispensável, na formação de um verdadeiro filósofo, ter 
passado alguma vez pelos estágios em que permanecem, em que têm de 
permanecer os seus servidores, os trabalhadores filosóficos; talvez ele próprio 
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. Mas tudo isso são apenas precondições de sua 
tarefa: ela mesma requer algo mais – ela exige que ele crie valores276.  

 
Vattimo recorda muito bem que o termo valor, tal como Nietzsche o apresenta 

acima, “não indica apenas a moral, evidentemente: como qualquer evidência é evidência 

na medida em que é aceita com base em uma valoração, criar valores significa tout 

court criar critérios de verdade”277. Para que assumam o caráter de novidade tais 

critérios de verdade não podem ser tomados no seu aspecto ontológico, fundacional, 

mas sob o prisma do perspectivismo, da abertura para novas possibilidades 

interpretativas. 

Portanto, o fator preponderante para a afirmação do filósofo é, para além de toda 

tarefa crítica, descritiva, iconoclasta, o transcender a si mesmo, seu tempo, seus pares, 

apontando novos e possíveis horizontes capazes de recordar ao homem o caráter 

transitório e, ao mesmo tempo, eterno da vida. Criar e destruir são, vistos deste ângulo, 

as duas faces da mesma moeda e representam a própria vida no seu pulsar incessante e 

permanente. Retomando uma imagem de Heráclito, o rio flui continuamente, porém 

dentro da margem, e não fora dela. Sem dúvida “os autênticos filósofos são 

comandantes e legisladores: eles dizem ‘assim deve ser!’, eles determinam o para onde? 

e para quê? do ser humano”278. Por conseguinte “seu ‘conhecer’ é criar, seu criar é 

legislar, sua vontade de verdade é – vontade de poder”279. A grandeza do filósofo 

consiste, para Nietzsche, na atitude nada confortável de ser a “má consciência do seu 

tempo”. O filósofo, decerto, “sendo por necessidade um homem do amanhã e do depois 

de amanhã, sempre se achou e teve de se achar em contradição com o seu hoje”280. Os 

verdadeiros filósofos sempre tiveram a ousadia de colocar em xeque as virtudes do seu 

tempo, investigando minuciosamente os valores tidos por verdadeiros, com a clara 
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finalidade de demonstrar o caráter histórico e, portanto, transitório dos mesmos. Seu 

maior segredo é descrito por Nietzsche nestes termos: “saber de uma nova grandeza do 

homem, de um caminho não trilhado para o seu engrandecimento”281. Ao criticar o que 

chama de virtudes modernas, Nietzsche profere estas palavras: 

 
Hoje o gosto e a virtude do tempo enfraquecem e diluem a vontade, nada é 
tão atual como a fraqueza da vontade: em consequência, no ideal do filósofo 
devem ser incluídas na noção de “grandeza” justamente a força da vontade, a 
dureza e a capacidade para decisões largas; com a mesma justificativa com 
que a doutrina inversa e o ideal de uma humanidade simplória, abnegada, 
humilde e desinteressada se adequavam a uma época inversa, uma tal que, 
como o século XVI, sofresse da sua energia de vontade acumulada e das 
selvagens marés e cheias do egoísmo282. 

 
Por ser duro para consigo mesmo e os outros, o verdadeiro filósofo é capaz de 

determinar o para quê? e o para onde? Superar o velho conceito do homem e instaurar 

as condições para que o super-homem apareça. Contudo: 

 
O filósofo revelará algo do seu próprio ideal quando afirmar: “Será o maior 
aquele que puder ser o mais solitário, o mais oculto, o mais divergente, o 
homem além do bem e do mal, o senhor de suas virtudes, o transbordante de 
vontade; precisamente a isto se chamará grandeza: pode ser tanto múltiplo 
como inteiro, tanto vasto como pleno”. E mais uma vez perguntamos: será 
hoje – possível a grandeza?283   

 

Por estar em contradição com o hoje, o super homem se vê condenado à solidão, 

destino reservado ao Zaratustra nietzschiano.  Porém, esse estar a sós, não diz respeito a 

um lugar físico. Se assim o fosse Nietzsche estaria propondo com o seu Zaratustra uma 

espécie de misticismo. Desta forma o super homem não passaria de um anacoreta, um 

tipo criado por Nietzsche para propor uma negação da vida em sociedade. Nada mais 

anti-nietzschiano do que tal raciocínio, o que nos levaria a supor que a crítica de 

Nietzsche aos valores morais teria como alvo a mera negação da vida social em prol de 

uma existência errante, ainda que afastada de todos os valores vigentes. Tal solidão 

deve ser compreendida sob outro aspecto, a saber, como resistência face ao modo de 

pensar tradicional, desejo por originalidade, abertura para o caráter perspectivístico da 

vida. Vattimo recorda que ao buscar novos valores o filósofo se dá conta de que estes se 

encontram fora do âmbito do velho mundo. Sendo assim, “o filósofo que não aceita essa 

responsabilidade de estar só, que prefere a companhia de seus contemporâneos, que 
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deseja pertencer a seu tempo (ou mesmo atuar em seu tempo), não cria nada”284. Por 

conseguinte, tal filósofo “limita-se a ser expressão de sua época ou de uma certa 

sociedade, codifica os preconceitos e os instintos dominantes”285. Analisando a tarefa do 

filósofo, Vattimo ainda recorda que para Nietzsche a filosofia é uma atividade supra-

histórica, não podendo ser entendida, pois, como a expressão, justificação e organização 

de certo mundo286. 

Tal desejo de ser si mesmo e de estar em contradição com a sua época não faz do 

super homem um indivíduo egocêntrico, centrado unicamente nas suas vontades, mas 

um ser aberto à pluralidade das interpretações. Esta postura faz do super homem, e aqui 

trazemos novamente Vattimo para nossa discussão, “um sujeito novo, capaz de viver 

em um mundo desprovido de fundamentos sem se tornar um mesquinho cultor do seu 

eu mais limitado e de seus interesses mais brutais e imediatos”287. Uma atitude como a 

descrita acima faz do super homem um ferrenho adversário daqueles aos quais 

Nietzsche denomina no Crepúsculo dos ídolos de “melhoradores da humanidade”. E 

aqui entramos no último ponto a ser discutido nesta dissertação, a saber, a posição 

assumida por Nietzsche em relação a determinada moral do aperfeiçoamento: a moral 

cristã.  

 

3.4 Por uma moral trágica: crítica à moral cristã 

 

Apresentando suas credenciais de redentora dos homens, a religião cristã, 

juntamente com sua moral do aperfeiçoamento, sempre trabalhou no sentido de 

desqualificar as paixões e instintos humanos, dando ênfase na salvação da alma, na luta 

contra o pecado, representados por estas paixões mesmas. Por negar tudo o que diz 

respeito aos sentidos, o cristianismo, no dizer de Nietzsche, não pode sequer ser 

considerado do ponto de vista estético, artístico. Daí o silêncio do autor em relação à 

arte cristã ao escrever o Nascimento da tragédia. O próprio Nietzsche, no prefácio 

escrito em 1886, reitera o motivo pelo qual sua primeira obra publicada não faz 

nenhuma menção à arte cristã. São essas as suas palavras: 
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Talvez onde se possa medir melhor a profundidade desse pendor antimoral 
seja no precavido e hostil silêncio com que no livro inteiro se trata o 
cristianismo – o cristianismo como a mais extravagante figuração do tema 
moral que a humanidade chegou até agora a escutar. Na verdade, não existe 
contraposição maior à exegese e justificação puramente estética do mundo, 
tal como é ensinada neste livro, do que a doutrina cristã, a qual é e quer ser 
somente moral, e com seus padrões absolutos, já com sua veracidade de 
Deus, por exemplo, desterra a arte, toda arte, ao reino da mentira – isto é, 
nega-a, reprova-a, condena-a288.   

 
A arte caminha em direção contrária à moral cristã, na medida em que reconhece o 

que há de perspectivístico na existência. A vida repousa, como já foi dito, no erro, na 

aparência, na ilusão, na ótica, na necessidade do perspectivístico e do erro289.  Nietzsche 

reconhece por sua vez, que o cristianismo foi “desde o início, essencial e basicamente, 

asco e fastio da vida na vida, que apenas se disfarçava, apenas se ocultava, apenas se 

enfeitava sob a crença em ‘outra’ ou ‘melhor’ vida”290. Esta vontade de declínio, este 

olhar antiestético, toda a constelação de preceitos morais com os quais o cristianismo se 

estabeleceu revelam um que de ódio ao mundo, maldição dos afetos, medo à beleza e à 

sensualidade291. Diferentemente do Deus cristão, os deuses gregos, por sua vez, “não 

devem ser concebidos como rebentos da falta (Not) e da necessidade”292. Por 

conseguinte “não foi para voltar as costas à vida que uma genial fantasia projetou suas 

imagens no azul”293. A partir destas imagens “fala uma religião da vida, não do dever, 

da ascese, ou da espiritualidade”294. Todas estas figuras respiram o triunfo da existência, 

um profuso sentimento de vida acompanha o seu culto”295. Nestas figuras “o existente é 

divinizado, seja ele bom ou mau”296. 

Por seu turno, ao invés de espiritualizar as paixões a moral cristã, e seu 

representante maior, o sacerdote ascético, condenou a mesma como pertencente aos 

instintos vis, corrompidos pelo pecado. A ascese cristã labuta incessantemente contra 

tais sentimentos, a fim de extirpá-los da vida do homem, pois estes obstaculizam a 

relação com o transcendente, uno, eterno, indiviso, bom Deus. Tal postura diante das 

paixões recebe a condenação de Zaratustra, o qual volve o seu discurso contra os que ele 
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292 NIETZSCHE, Friedrich. A visão dionisíaca do mundo e outros textos da juventude. Trad. Maria 
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chama de desprezadores do corpo. Renunciar às paixões é o mesmo que desterrar a vida, 

negá-la, ser avesso a dimensão estético-dionisíaca presente no destruir e criar. Assim o 

fazem aqueles para os quais Zaratustra dirige as seguintes palavras: 

 
Quero dizer uma palavra aos desprezadores do corpo. Que desprezem decorre 
de que prezam. Mas quem criou o apreço e o desprezo e o valor e a vontade? 
O ser próprio criador criou para si o apreço e o desprezo, criou para si o 
prazer e a dor. O corpo criador criou o espírito como mão da sua vontade. 
Mesmo em vossa estultície e desprezo, ó desprezadores do corpo, estais 
servindo o vosso ser próprio. Eu vos digo: é justamente o vosso ser próprio 
que quer morrer e que volta as costas à vida [...] Perecer, quer o vosso ser 
próprio, e por isto vos tornastes desprezadores do corpo! Porque não 
conseguis mais criar para além de vós. E, por isso, agora, vos assanhais 
contra a vida e a terra297.  
 

Podemos mais uma vez observar a ênfase dada por Zaratustra ao elemento criador, 

e que faz do homem um ser avaliador por excelência. Por ser fluida e não caber em 

nenhum de nossos esquemas mentais, a vida se oferece como um feixe de possibilidades 

interpretativas aberto a todos, inclusive para aqueles que a desejam negá-la. Assim o 

fazem os desprezadores do corpo, com o agravante de não perceberem que este negar 

decorre do seu criar e não de preceitos fornecidos por algum ser apartado do único 

mundo que vivemos e conhecemos. Assim o fazem os sacerdotes, por exemplo. Estes 

inculcam nos fieis a crença de que este desprezar faz parte da vontade exclusiva de um 

Deus, o qual deseja levar todos à santidade, a crescer, evoluir, melhorar a sua natureza 

pecadora, rumo à obtenção das chamadas virtudes cristãs. Apesar de reconhecer neles, 

os sacerdotes, certo heroísmo, Zaratustra lamenta a forma como estes se portam e, 

sobretudo, condenam a vida no que ela tem de mais enriquecedor. Zaratustra os 

considera “prisioneiros e marcados com ferrete”298, pois “aquele a quem chamam 

redentor impôs-lhes grilhões”299. Tais grilhões foram construídos a partir de palavras 

ilusórias e falsos valores, adornados por doutrinas sofisticadas que apontavam para além 

desta vida ao invés de afirmá-la300. Em sua ingenuidade “chamaram Deus àquilo que se 

lhes opunha e os fazia sofrer; e, na verdade, havia muito de heróico em sua adoração! E 

não souberam amar o seu Deus de outro modo, senão crucificando o homem!”301. Mas 

não esqueçamos de que tais sacerdotes são os representantes de uma cosmovisão que, 

apesar de hostil à vida, conseguiu se impor como verdade oficial e definitiva sobre a 
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realidade humana, abarcando todas as suas facetas, atacando, sobretudo, as paixões. 

Seguindo este caminho reflexivo Nietzsche denuncia a moral como antinatureza. É o 

que ele deixa entrever nesta passagem do Crepúsculo dos ídolos: 

 
Todas as paixões têm um período em que são meramente funestas, em que 
levam para baixo suas vítimas com o peso da estupidez – e um período 
posterior, bem posterior, em que se casam com o espírito, se 
“espiritualizam”. Antes, devido à estupidez na paixão, fazia-se guerra à 
paixão mesma: conspirava-se para aniquilá-la – todos os velhos monstros da 
moral são unânimes nisso: “il faut tuer lês passions” [é preciso matar as 
paixões] [...] Aniquilar as paixões e os desejos apenas para evitar sua 
estupidez e as desagradáveis consequências de sua estupidez, isso nos parece, 
hoje, apenas uma forma aguda de estupidez302.  
 

A moral cristã, segundo Nietzsche, declara guerra às paixões, negando o seu 

aspecto criador, detendo-se unicamente no que há de estupidez quando do seu 

rebaixamento. Uma outra solução possível para combater tal rebaixamento seria a 

espiritualização das paixões e não a sua extirpação. Em sua cruzada religiosa, o 

sacerdote ascético elege como inimigo mortal justamente aqueles instintos capazes de 

gerar vida, a saber, aqueles relacionados às paixões. Por conseguinte, “a Igreja combate 

a paixão com a extirpação em todo sentido: sua prática, sua ‘cura’ é o 

castracionismo”303. Através de seus preceitos morais, o cristianismo divinizou o além, 

estabeleceu regras de conduta capazes de levar o fiel a conquistar os tesouros do céu. 

Tal caminhada, entretanto, supõe a desvalorização do elemento passional presente no 

homem. Segundo Nietzsche, a Igreja, sempre foi incapaz de fazer a seguinte pergunta: 

como “espiritualizar, embelezar, divinizar um desejo? - em todas as épocas, ao 

disciplinar, ela pôs a ênfase na erradicação (da sensualidade, do orgulho, da avidez de 

domínio, da cupidez, da ânsia de vingança)”304. E Nietzsche conclui de forma enfática: 

“atacar as paixões pela raiz significa atacar a vida pela raiz: a prática da Igreja é hostil à 

vida”305.   

Sabemos o quanto Nietzsche identificou em São Paulo o grande arauto da 

propagação dos ideais cristãos, distorcendo a mensagem original do evangelho tal como 

fora pregado pelo nazareno Jesus Cristo. Diferentemente de Paulo, os ensinamentos de 

Jesus seguem na contramão de toda e qualquer formulação dogmática. Nietzsche 

classifica Jesus como idiota no sentido grego, pois vê nele uma profunda aversão a 

                                                 
302 GD/CI, “Moral como antinatureza” § 1(Grifos do autor). 
303 GD/CI, “Moral como antinatureza” § 1. 
304 Ibid.,  
305 Ibid., (Grifos do autor). 

80 



 

fórmulas, dogmas, costumes, instituição. Seu evangelho apela para o interior, não se 

atendo ao que é exterior. Nietzsche ainda considera o fato de que seria possível, 

guardadas as devidas proporções, tomar a figura de Jesus como um espírito livre: “ele 

não faz caso do que é fixo: a palavra mata, tudo que é fixo mata. O conceito, a 

experiência ‘vida’, no único modo como ele a conhece, nele se opõe a toda espécie de 

palavra, fórmula, dogma, fé, lei”306. Na pregação do Nazareno Nietzsche consegue notar 

o elemento vida preponderando face a qualquer discurso moralista, regulador, 

sedimentador de verdades eternas. Sem dúvida, “ele fala apenas do que é mais íntimo: 

‘vida’, ‘verdade’, ‘luz’ é sua palavra para o que é mais íntimo”307. Destarte “todo o 

resto, a realidade inteira, toda a natureza, a própria linguagem, tem para ele apenas o 

valor de um signo, de uma metáfora”308.   

Guardemo-nos aqui de fazer uma explanação detalhada das posições de Nietzsche 

acerca da figura de Jesus, pois estas encerram algumas ambiguidades, antagonismos, no 

dizer de Muller-Lauter, próprios da filosofia do pensador de Röcken. O que nos 

interessa particularmente é a correspondência entre moral cristã e desvalorização dos 

instintos, tal como Nietzsche percebe na doutrina paulina da salvação pela fé em Jesus 

Cristo, a qual enfatiza a renúncia aos desejos da carne.  Coube ao apóstolo Paulo a 

incumbência de retirar todo o sentido original da pregação evangélica empreendida por 

Jesus, transformando o evangelho em “disangelho”, negação dos impulsos promotores 

da vida em favor de uma moral do ressentimento. Nietzsche enxerga em Paulo “o tipo 

contrário ao ‘portador da boa nova’, o gênio em matéria de ódio, na visão do ódio, na 

implacável lógica do ódio”309. Em sua pregação riscou toda a historia do povo 

escolhido, inventando um momento inicial do cristianismo, além de falsear a própria 

memória do povo de Israel a fim de que ela parecesse a preparação, o prenúncio da 

chegada do redentor310. Na contramão da pregação de Jesus, Paulo tinha olhos apenas 

para “conceitos, doutrinas, símbolos com que são tiranizadas as massas, são formados 

os rebanhos”311. Tudo isto leva Nietzsche a concluir: “quando se coloca o centro de 

gravidade da vida não na vida, mas no ‘além’ – no nada –, despoja-se a vida do seu 

centro de gravidade”312. Decerto “a grande mentira da imortalidade pessoal destroi toda 
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razão, toda natureza no instinto – tudo de benéfico, promovedor da vida, garantidor de 

futuro nos instintos passa a despertar suspeita”313.  

Retomando a questão de espiritualização das paixões, Nietzsche contesta os 

remédios oferecidos pelo cristianismo ao homem, sobretudo os que dizem respeito à 

mortificação dos desejos. A busca incessante por tal controle dos instintos leva 

Nietzsche a afirmar: “a hostilidade radical, a inimizade mortal à sensualidade é um 

sintoma que faz pensar: justifica especulações sobre o estado geral de alguém tão 

excessivo”314. Na verdade, o grande triunfo sobre o cristianismo, e esta é a proposta de 

Nietzsche, atende pelo nome de “espiritualização da sensualidade”, em outras palavras, 

amor, acompanhado da consequente “espiritualização da inimizade”315. De acordo com 

Nietzsche não faz sentido eliminar nossos adversários, pois é a partir deles que podemos 

afirmar nossa vontade de potência. Enquanto a Igreja propõe a eliminação dos inimigos, 

a moral do super-homem propõe a devida demarcação dos front’s de batalha, 

pressuposto necessário para que a vida possa expressar o seu caráter mais próprio, qual 

seja, o de luta incessante por mais poder. A aposta nietzschiana se estende até mesmo 

para o inimigo interior, cuja necessidade de existência corrobora o aspecto estético da 

vida, tantas vezes negado pelo ideal cristão, o qual sempre pretendeu negar, 

desconsiderar os afetos contraditórios presentes no ser humano, como se fosse possível 

impedir o inteiro e multifacetado fato homem de ser si mesmo, a saber, múltiplo, 

ambíguo, contraditório. Deixemos que o próprio Nietzsche se expresse: 

 
Não agimos de modo diferente em relação ao inimigo “interior”: também aí 
espiritualizamos a inimizade, também aí compreendemos o seu valor. Somos 
fecundos apenas ao preço de sermos ricos em antagonismos; permanecemos 
jovens apenas sob a condição de que a alma não relaxe, não busque a paz... 
Nada se tornou mais estranho a nós do que aquele desiderato de antigamente, 
o da “paz de espírito”, o desiderato cristão; nada nos causa menos inveja do 
que a vaca moral e a gorda satisfação da boa consciência. Renunciamos à 
vida grande, ao renunciar à guerra316. 

 
Em certa medida estas assertivas acima, extraídas do Crepúsculo dos ídolos, 

contribuem no sentido de corroborar a tese de Müller-Lauter, segundo a qual os 

antagonismos da filosofia de Nietzsche decorrem do fato de existir no interior do seu 

pensamento uma filosofia dos antagonismos. Talvez o maior obstáculo encontrado por 

Nietzsche em relação à moral cristã seja o seu pendor para desqualificar os instintos 
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contraditórios presentes no homem. Do ponto de vista da moralidade podemos afirmar 

com Muller-Lauter que Nietzsche “buscou sustentar o antagonismo como sendo 

constitutivo do mundo”317. Desta negação da vida no que ela tem de contraditório, 

pulsante, instintivo, Nietzsche infere a possibilidade de se pensar a moral sob dos 

ângulos distintos: uma moral natural e, portanto, sadia e uma moral antinatural, 

detratora dos instintos vitais: 

 
Darei formulação a um princípio. Todo naturalismo na moral, ou seja, toda 
moral sadia, é dominado por um instinto da vida – algum mandamento da 
vida é preenchido por determinado cânon de ‘deves’ e ‘não deves’, algum 
impedimento e hostilidade no caminho da vida é assim afastado. A moral 
antinatural, ou seja, quase toda moral até hoje ensinada, venerada e pregada, 
volta-se, pelo contrário, justamente contra os instintos da vida – é uma 
condenação, ora secreta, ora ruidosa e insolente, desses instintos. Quando diz 
que “Deus vê nos corações”, ela diz não aos mais baixos e mais elevados 
desejos da vida, e toma Deus como inimigo da vida... O santo no qual Deus 
se compraz é o castrado ideal... A vida acaba onde o “Reino de Deus” 
começa...318. 
 

A partir deste ponto somos impelidos a reafirmar o que dissemos anteriormente 

acerca do fato de que o valor da vida não pode ser estimado. Tudo concorre para 

identificar a moral antinatural com o modo cristão de valorar a vida, o qual pretende 

situar-se fora da mesma assumindo a posição de juiz face as infindáveis possibilidades 

explicativas da realidade. Por não poder se colocar fora da ótica da vida, a moral cristã 

também está sujeita ao mesmo julgamento que pretende proferir para toda e qualquer 

perspectiva de mundo. Portanto “uma condenação da vida por parte do vivente é, afinal, 

apenas o sintoma de uma determinada espécie de vida”319. De fato “seria preciso estar 

numa posição fora da vida e, por outro lado, conhecê-la como alguém, como muitos, 

como todos os que a viveram, para poder sequer tocar no problema do valor da vida”320. 

A moral antinatural, cristã, de rebanho, pretende realizar tal operação. Porém, “ao falar 

de valores, falamos sob a inspiração, sob a ótica da vida: a vida mesma nos força a 

estabelecer valores, ela mesma valora através de nós, ao estabelecermos valores”321. 

Ademais, “disto se segue que também essa antinatureza de moral, que concebe Deus 

como antítese e condenação da vida, é apenas um juízo de valor da vida”322. Porém, de 

qual vida? O próprio Nietzsche responde: “da vida declinante, enfraquecida, cansada, 
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condenada”323. A moral cristã também advogou para si o dever de mostrar ao homem o 

verdadeiro caminho da justiça, da virtude, da santidade, porém apresentando o seu 

corpus doutrinário como o único caminho, a única via de acesso para o aperfeiçoamento 

do tipo homem. Ao fazê-lo, novamente desconsidera a incomensurável variedade de 

formas humanas, as quais atestam a riqueza e abundância presentes neste mosaico 

humano. A moral, afirma Nietzsche, “na medida em que condena em si, não por 

atenções, considerações, intenções da vida, é um erro específico do qual não se deve ter 

compaixão, uma idiossincrasia de degenerados que causou dano incomensurável!”324 . 

A ideia mesma de aperfeiçoamento da humanidade soa estranha para Nietzsche. Ela 

parece entrar em contradição com o ideal do super homem, visto que na própria 

concepção de melhoramento se esconde uma intenção moralizante, asfixiante, como se 

fosse possível colocar o ser humano numa moldura e dizer: eis o verdadeiro e único 

conceito de homem.  

Neste ponto nos sentimos estimulados a expor as palavras que Nietzsche dirige a 

estes “melhoradores da humanidade”, pois aqui o filósofo consegue de forma ao mesmo 

tempo resumida e profunda, descer às raízes do problema moral, e que foi objeto de 

discussão durante todo este trabalho. A superação de uma determinada concepção 

moral, notadamente a cristã, está no cerne da filosofia dos valores de Nietzsche, cuja 

desconstrução aparece como condição sine qua non em vista da proposição de novas 

tábuas capazes de engendrar novos valores. Entrementes, Nietzsche se expressa nestes 

termos: 

 
Não existem absolutamente fatos morais. O julgamento moral tem isso em 
comum com o religioso, crê em realidades que não são realidades. Moral é 
apenas uma interpretação de determinados fenômenos, mais precisamente, 
uma má interpretação. O Julgamento moral é parte, como o religioso, de um 
estágio de ignorância em que falta inclusive o conceito de real, a distinção 
entre real e imaginário: de modo que “verdade”, nesse estágio, designa coisas 
que agora chamamos de “quimeras”. Portanto, o julgamento moral nunca 
deve ser tomado ao pé da letra: assim ele constitui apenas contra-senso. Mas 
como semiótica é inestimável: revela, ao menos para os que sabem, as mais 
valiosas realidades das culturas e interioridades que não sabiam o bastante 
para “compreenderem” a si próprias. Moral é apenas linguagem de signos, 
sintomatologia: é preciso saber antes de que se trata, para dela tirar 
proveito325. 

 

                                                 
323 Ibid., 
324 Ibid., § 6 (Grifos do autor). 
325 GD/CI, “Os ‘melhoradores’ da humanidade” § 1 (Grifos do autor). 
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Através do julgamento moral sempre se quis melhorar os homens. A moral cristã 

conseguiu atingir este objetivo, porém Nietzsche reitera o que já havia afirmado na 

terceira dissertação da Genealogia da moral, a saber, que este melhorar significa o 

mesmo que amansar, domesticar o homem. A domesticação do animal compreendida 

como aperfeiçoamento ressoa aos ouvidos de Nietzsche como uma grande chacota326. 

Para tornar mais preciso o alcance de suas reflexões Nietzsche afirma: 

 
Em termos fisiológicos: na luta contra a besta, tornar doente pode ser o único 
meio de enfraquecê-la. Isso compreendeu a Igreja: ela estragou o ser 
humano, ela o debilitou – mas reivindicou tê-lo “melhorado”327. 
 

 A partir destas considerações Nietzsche pode sustentar a defesa do ateísmo, da 

dieta anticristã como prenúncio, aurora e sol do meio dia capaz de fazer emergir no 

homem a vontade do leão a qual nos referimos anteriormente. Esta afirmação da vida é 

própria de um espírito anticristão, o qual deseja assenhorear-se da vida com tudo o que 

ela carrega em si. Ela é dionisíaca porque supõe a “aniquilação das barreiras elimites 

habituais da existência”328, a embriaguez, o transbordamento dos impulsos, não a sua 

negação e, pior ainda, sua condenação. Destarte, Nietzsche antepõe à figura de Dionísio 

o ícone da moral cristã, Jesus Cristo. Ambos representam duas concepções diferentes 

acerca da vida, embora partilhando de alguns pontos convergentes. A respeito deste 

embate Dionísio/Jesus Cristo na obra de Nietzsche, Deleuze afirma: 

 
Tanto em Dionísio quanto em Cristo, o mártir é o mesmo, a paixão é a 
mesma, é o mesmo fenômeno, mas os sentidos são opostos: por um lado, a 
vida que justifica o sofrimento, que o afirma; por outro lado, o sofrimento 
que acusa a vida, que faz dela algo que deve ser justificado. O fato de haver 
sofrimento na vida significa, para o cristão, que a vida não é justa, que é 
culpada, que deve pagar pelo sofrimento – como?: com o próprio sofrimento 
(o que forma a “má-consciência”). Tal define o niilismo cristão, isto é, sua 
maneira própria de negar a vida. Mesmo o amor cristão não se opõe à esse 
ódio, como quer o dialético: a alegria cristã é a alegria de “resolver” a dor, 
interiorizando-a e assim oferecendo-a à Deus329  
 

Apesar de partilharem do mesmo pathos, os impulsos dionisíaco e Cristão trazem 

em si esta diferença fundamental: o primeiro quer a vida, sobretudo esta vida, não outra, 

com todo o seu peso, o segundo se utliza do sofrimento para acusar a vida, esta vida, em 

                                                 
326 Ibid., § 2. 
327 Ibid., (Grifo do autor). 
328 DW/VD, § 3. 
329 DELEUZE, Gilles. Nietzsche e a Filosofia; trad. Edmundo Fernandes Dias e Ruth Joffily Dias – Rio 
de Janeiro: Editora Rio, 1976, p. 8. 
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prol de uma outra, quimérica vida. Por conseguinte, prossegue Deleuze, “para Dionísio 

a vida não tem de ser justificada: é ela quem se encarrega de justificar. A vida é 

essencialmente justa”330. De fato “ela afirma mesmo o mais amargo sofrimento, sem 

‘resolver’ a dor ao interiorizá-la, mas afirmando-a no elemento de sua exterioridade”331. 

A oposição Dionísio - Cristo é, pois, para Deleuze: 

 
 a oposição da afirmação da vida e da negação da vida. O sofrimento 
dionisíaco (por superabundância de vida) é uma afirmação, sua embriaguez é 
uma atividade, seu dilaceramento é a própria afirmação múltipla; o 
sofrimento cristão (por empobrecimento de vida) é uma acusação à vida, sua 
embriaguez é um torpor ou convulsão, sua morte é a imagem da contradição 
e sua solução. A oposição de Dionísio à Cristo não é uma oposição dialética, 
mas oposição à própria dialética: a afirmação diferencial contra a negação 
dialética332.  

 
É o que Nietzsche procura tornar claro em Ecce Homo quando, ao se reportar ao 

fato de que sempre enfrentou os momentos de doença com altivez, curando a si mesmo, 

discorre sobre sua natureza afirmativa e guerreira. As palavras com as quais Nietzsche 

expõe tais experiências são sintomáticas não apenas do seu caráter, mas do seu filosofar 

trágico: “um ser tipicamente mórbido não pode ficar são, menos ainda curar-se a si 

mesmo; para alguém tipicamente são, ao contrário, o estar enfermo pode ser até um 

enérgico estimulante ao viver, ao mais-viver”333. O transbordamento de forças, a 

embriaguez dionisíaca, o estar cheio de vida, leva Nietzsche a reconhecer: “fiz da minha 

vontade de saúde, de vida, a minha filosofia”334. E mais: “foi durante os anos de minha 

menor vitalidade que deixei de ser um pessimista: o instinto de auto-restabelecimento 

proibiu-me uma filosofia da pobreza e do desânimo”335. 

Nas últimas páginas de Ecce Homo, Nietzsche deixa transparecer de forma ainda 

mais lúcida sua crítica à moral cristã, definindo-a como a antítese de tudo aquilo que 

pode elevar o tipo homem, como a negação ressentida e rancorosa da existência humana 

em sua pluralidade de afetos e cosmovisões. A crítica à moral proposta pelo pensamento 

nietzschiano tem por corolário a destituição da moral cristã da sua pretensão de ser a 

única possibilidade pela qual o homem possa afirmar sua individualidade. Muito pelo 

contrário, os pressupostos presentes no âmbito dos ensinamentos morais da Igreja 

esvaziam o homem da sua condição de ser aberto à multiplicidade. Neste sentido, soa 
                                                 
330 Ibid., 
331 Ibid., 
332 Ibid., 
333 EH/EH, “Por que sou tão sábio” § 2 (Grifo do autor). 
334 Ibid., (Grifo do autor) 
335 Ibid., (Grifo do autor). 
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implausível afirmar que exista em Nietzsche uma rejeição completa da moral. Na 

verdade, o que está em jogo é muito mais um redimensionamento da própria forma pela 

qual o homem deve instituir valores, sem recorrer a verdades metafísicas e que foi, por 

sua vez, o expediente adotado pela moral cristã em todo o seu desenvolvimento. A 

moral cristã engendrou um tipo de homem absolutamente mórbido em relação à vida; 

por isso ela deve ser combatida e negada, a fim de que o super-homem seja possível. 

É o que deseja a filosofia dos valores de Nietzsche em sua tarefa destruidora e 

negadora, ou seja, garantir a possibilidade da afirmação da vida na sua incomensurável 

variabilidade valorativa, afinal de contas, diria Nietzsche, “o negar e o destruir são 

condição para o afirmar”336. E o que Nietzsche deseja negar é, por um lado, “um tipo de 

homem que até agora foi tido como o mais elevado, os bons, os benévolos, os 

benéficos”337, e por outro lado, “uma espécie de moral que alcançou vigência e domínio 

como moral em si – a moral de décadence, falando de modo mais tangível, a moral 

cristã”338. 

Zaratustra é o antípoda mais ferrenho desta moral, pois ele concebe um outro 

gênero de moral e, fundamentalmente, de homem. Tal gênero concebido pela sabedoria 

de Zaratustra é aquele que “concebe a realidade como ela é: ele é forte o bastante para 

isso – ele não é a ela estranho, dela estranhado, ele é ela mesma, ele tem ainda em si 

tudo o que dela é terrível e questionável”339. O sentido da palavra imoralista ganha 

clareza à medida quando Nietzsche afirma: “ainda ninguém sentiu a moral cristã como 

abaixo de si: isso requeria uma altura, uma longividência, uma até então inaudita 

profundidade, ou ‘abissalidade’ psicológica”340. Para que não reste dúvida quanto ao 

alvo escolhido, Nietzsche sentencia: “a moral cristã foi até agora a Circe de todos os 

pensadores – eles estiveram a seu serviço”341.  Talvez para conferir maior credibilidade 

às suas conclusões, Nietzsche afirma, despedindo qualquer afetação ou modéstia: “o que 

me separa, o que me põe à parte de todo o resto da humanidade, é haver descoberto a 

moral cristã”342.  E ao descrever este ser moral, o cristão típico, não economiza palavras 

para sentenciar: 

 

                                                 
336 Ibid., “Por que sou um destino” § 4 (Grifo do autor). 
337 Ibid., (Grifos do autor). 
338 EH/EH, “Por que sou um destino” § 4. 
339 Ibid., § 5 (Grifos do autor). 
340 Ibid., § 6 (Grifos do autor). 
341 Ibid., 
342 Ibid., § 7 (Grifo do autor). 
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O cristão foi até aqui o “ser moral”, uma curiosidade ímpar – e, como “ser 
moral”, mais absurdo, mendaz, vaidoso, leviano, mais prejudicial a si mesmo 
do que mesmo o maior desprezador da humanidade poderia se ter permitido 
sonhar.  A moral cristã – a mais maligna forma da vontade de mentira, a 
verdadeira Circe da humanidade: o que a corrompeu. Não é o erro como erro 
que me assusta à visão disto, não a milenar falta de “boa vontade”, de 
disciplina, de decência, de valentia nas coisas do espírito, que se revela em 
sua vitória – é a falta de natureza, é o fato terrível inteiramente de que a 
própria antinatureza recebeu as supremas honras como moral,  e como lei, 
como imperativo categórico, permaneceu suspensa sobre a humanidade!... 
Equivocar-se em tal medida, não como indivíduo, não como povo, mas como 
humanidade!... Que se tenha ensinado o desprezo pelos primeiríssimos 
instintos da vida; que se tenha inventado uma “alma”, um “espírito”, para 
arruinar o corpo [...] Como?! Estaria a humanidade mesma em décadence? 
Sempre esteve? – Certo é que lhe ensinaram sempre os valores de décadence 
como os valores supremos. A moral da renúncia de si é a moral de declínio 
par excellence, o fato “eu pereço” traduzido no imperativo: “todos devem 
perecer” – e não só no imperativo!... Essa única moral que até aqui foi 
ensinada, a moral da renúncia de si, trai uma vontade de fim, nega em seus 
fundamentos a vida343. 
 

Como depreciadora dos instintos, os quais permitem que a vida se encarregue de 

dar vazão aos impulsos criadores, a moral cristã tende igualmente para a monopolização 

das avaliações acerca da existência. Neste sentido, a coexistência de inúmeras 

perspectivas avaliativas dentro da sociedade garante o aspecto plural, antagônico e 

bélico da existência. A moral cristã, juntamente com sua noção de verdade, fixa a vida, 

a moral dionisíaca, artístico-criadora, do super homem, estabelece as condições para o 

criar, rompendo todo o comprometimento com qualquer pretensão de fixidez. Em seu 

diálogo com a filosofia nietzschiana, Heidegger distingue estes dois elementos, arte e 

verdade, afirmando que “a arte é a vontade mais própria e mais profunda da aparência, a 

saber, a vontade mais própria e mais profunda do reluzir do elemento transfigurador, no 

qual se torna visível a legalidade suprema da existência”344. Por sua vez a verdade é a 

“aparição a cada vez firmemente estabelecida que deixa a vida residir fixamente sobre 

uma determinada perspectiva e se manter aí. Como tal fixação, a verdade paralisa e, 

com isso, obstrui e destroi a vida”345. E mais: “a arte como transfiguração é mais 

elevadora da vida do que a verdade como fixação de uma aparição”346. 

Uma moral dionisíaca aproxima-se mais do caráter perspectivístico da existência 

do que a moral cristã a qual, retomando as palavras de Nietzsche, quer ser somente 

moral, condenação da vida, negação dos instintos. O super homem aquele que superou a 

moral cristã e seus pressupostos (verdade, dogmatismo, fixidez dos conceitos) quer, 

                                                 
343 Ibid., (Grifos do autor). 
344 HEIDEGGER, p. 192. 
345 Ibid., 
346 Ibid., (Grifos do autor). 
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sobretudo, afirmar a vida. Seu estimar e avaliar se constitui para além dos dualismos, 

notadamente aquele que diz respeito às noções de bem e mau. É a partir de si mesmo 

que o homem superior estabelece valores. Ademais, ele reconhece a precariedade e 

parcialidade destes mesmos valores, não os toma por fundamentos últimos, destituindo-

os de qualquer pretensão de universalidade. O além do homem, diz Heidegger, “é o 

homem que funda o ser de maneira nova – no rigor do saber e no grande estilo do 

criar”347.  

Encerramos nossa discussão com uma passagem do Crepúsculo dos ídolos, onde 

Nietzsche tece uma definição mais detalhada do dionisíaco, associando-o ao conceito do 

trágico, da moral trágica do além do homem. Assim diz o filósofo: 

 
O dizer Sim à vida, mesmo em seus problemas mais duros e estranhos; a 
vontade de vida, alegrando-se da própria inesgotabilidade no sacrifício de 
seus mais elevados tipos – a isso chamei dionisíaco, nisso vislumbrei a ponte 
para a psicologia do poeta trágico. Não para livrar-se do pavor e da 
compaixão, não para purificar-se de um perigoso afeto mediante sua 
veemente descarga – assim o compreendeu Aristóteles: mas para, além do 
pavor e da compaixão, ser em si mesmo o eterno prazer do vir-a-ser – esse 
prazer que traz em si também o prazer no destruir... E com isso toco 
novamente no ponto do qual uma vez parti – O nascimento da tragédia foi 
minha primeira tresvaloração de todos os valores: com isso estou de volta ao 
terreno em que medra meu querer, meu saber – eu, o último discípulo do 
filósofo Dionísio – eu, o mestre do eterno retorno348.  

 
Aqui tocamos no cerne do problema moral em Nietzsche, o qual diz respeito à 

insuficiência da moral, no que concerne ao processo de afirmação ou negação do caráter 

perspectivístico da existência. Como vida é vontade de potência toda moral, se quer dar 

conta de seu pulsar, precisa abdicar da pretensão de ser a moral, a verdade, assumindo a 

transitoriedade inegável da existência para além de todo dualismo, para além do bem e 

do mal. 

 

3.5 Relativismo ou perspectivismo? Os limites da crítica nietzschiana à moral  

 

Uma questão final novamente se impõe: a crítica nietzschiana aos valores morais 

não redunda numa saída relativista Qual deveria ser então a fonte destes valores? Neste 

momento cabe aqui recordar a crítica de Rorty, que em sua polêmica com a moral cristã 

afirma que a fonte dos ideais é a imaginação humana. Destarte, faz-se necessário 

                                                 
347 Ibid., p. 195. 
348 GD/CI, “O que devo aos antigos” § 5 (Grifos do autor). 
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abandonar a crença de que tais ideais deveriam fundamentar-se em algo mais amplo que 

eles mesmos, aceitando sem nenhum ressentimento o fato de que os mesmos não 

passam de criações humanas349. De fato, diria Rorty, “grande parte da filosofia ocidental 

é, como a teologia cristã, uma tentativa de nos colocar em contato com algo maior que 

nós”350. Doravante, é possível substituir um ideal moral por outro, pois “não há nada de 

existente que nossas convicções morais deveriam tentar corresponder”351. Como não 

existe um fundamento último a que possamos referir o nosso avaliar, todo ideal moral 

deve contentar-se em ser uma provisória ferramenta de orientação para os homens no 

transcorrer de sua convivência em sociedade. 

Porém, cabe aqui novamente questionar: tal procedimento não faz com que a nova 

forma de engendrar valores proposta por Nietzsche caminhe na direção de um 

relativismo? Tal afirmação não faz sentido, visto que a ideia de relativismo supõe o 

reconhecimento de uma realidade absoluta à qual lhe sirva de contraponto. Como 

Nietzsche se recusa a pensar segundo o modo consagrado pela tradição filosófica, ou 

seja, a partir de dualismos, a acusação de relativismo perde sua consistência. Contudo, 

se compreendermos o empreendimento nietzschiano a partir da recusa feita por 

Nietzsche em conceder status privilegiado à metafísica, ao pensamento que vai à 

direção da descoberta de essências que estão por trás do mundo sensível, tal proposição 

soa pertinente. Retomando, pois, a reflexão proposta por Rorty, o relativismo, ou 

perspectivismo, para estarmos mais de acordo com as ferramentas conceituais utilizadas 

por Nietzsche, supõe a atitude segundo a qual o indivíduo encontra-se aberto a novas 

possibilidades, a uma mudança doutrinal352. Os relativistas, afirma Rorty, “são apenas 

aqueles para quem estaríamos melhor sem noções como as obrigações morais 

incondicionadas fundamentadas na estrutura da existência humana”353. 

Da recusa a todo fundamento ao modo de valorar perspectivístico, Nietzsche infere 

a necessidade de que o indivíduo seja capaz de libertar-se dos ditames impostos pela 

moral oficial, pelo pensamento único, fazendo valer a sua vontade criadora. Para isto ele 

deve estar sempre em contradição com os de seu tempo, com os “muitos-demais”, 

inaugurando novas formas de avaliar e, consequentemente, novos valores morais. Neste 

sentido, sua filosofia quer salvaguardar o singular face ao poder esmagador da maioria, 
                                                 
349 RORTY, Richard. Uma ética laica; tradução Mirella Traversin Martino; revisão da tradução Silvana 
Cobucci Leite – São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2010, p. 14. 
350 Ibid; p. 15 
351 Ibid; p. 18 
352 Ibid; 
353 Ibid; p. 19 
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dos valores vigentes, quase sempre tidos por inquestionáveis. Na boca de seu Zaratustra, 

Nietzsche simboliza esta vontade através da figura do leão, o qual, pela sua pujança e 

excesso de força, é capaz de determinar e afirmar o seu ser mais próprio, recusando todo 

imperativo representado na fórmula “tu deves”, e se entregando fortemente ao seu 

querer mais próprio, em outras palavras, engendrando o seu “eu quero”, seu “assim o 

quis”. Tal operação é possível graças à capacidade criativa presente nas forças vitais que 

constituem o mundo e o próprio homem. Dito de outra forma, o afirmar decorre da 

vontade de potência presente na forma singular com a qual a vida cria valores. É a partir 

do afirmar a si mesmo que o indivíduo faz valer a sua vontade mais própria, evitando 

assim o nivelamento com o rebanho e, decorrência disto, a mera reprodução dos valores 

já consagrados e canonizados por seus pares. A vontade de potência se revelou 

inicialmente para nós um conceito pelo qual Nietzsche abriu espaço para o elemento 

estético-criador do existir. A moral de rebanho do cristianismo é antiestética porque 

anula o indivíduo em favor de um agir que se coaduna com os pressupostos do rebanho, 

onde os indivíduos agem conforme a máxima evangélica: fazei tudo o que o mestre 

disser. 

A introdução, pois, do elemento dionisíaco marca o salto da filosofia nietzschiana 

rumo à defesa daquilo que Nietzsche considera um axioma humano, demasiado 

humano, a saber, o de que os homens não desejam apenas adaptar-se ao mundo, mas 

atuar nele; porém este agir ocorre por intermédio da destruição, reconstrução, criação, 

manifestação de força abundante, a qual deseja transbordar para dominar, vencer, 

reconhecer-se como senhora de si e, portanto, elevada frente àquelas naturezas fracas, 

covardes, cansadas da vida. Entretanto, vemos aqui um problema, pois ao reconhecer o 

elemento potente presente nos afetos humanos, Nietzsche faz aquela distinção, 

explorada no segundo capítulo deste trabalho, entre os malogrados, fracos, cansados da 

vida e os fortes, potentes, transbordantes de vida. Isto o leva a tecer uma crítica 

contundente à moral cristã, enxergando na mesma um sintoma deste cansaço que é 

próprio daqueles que, por serem fracos, se refugiam na proteção do rebanho, do maior 

número, das estatísticas reificantes, as quais nivelam todos os homens, transformando-

os em números. Seu filosofar a marteladas vai além ao identificar as conquistas 

modernas (democracia, igualdade de direitos) como sintomas deste cansaço. A ênfase 

dada ao diálogo, à eliminação das diferenças, tudo o que diz respeito à modernidade, 

aponta, segundo Nietzsche, para o nivelamento do homem, sua domesticação e 

amansamento, ainda que apareça sob a capa de melhorias concedidas a todos. Nietzsche 
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deseja que o pathos da distância seja preservado, para que se torne manifesto as 

diferenças entre aqueles que reconhecem o caráter bélico (no sentido heraclitiano) da 

existência e os que se refugiam no maior número a fim de ocultar sua pequenez e 

mediocridade. O super homem se recusa a fugir deste pathos presente na existência. Ao 

contrário, ele afirma a sua capacidade e força criativa para além, de todos os dualismos, 

atuando além do bem e do mal, ou seja, conforme o seu querer mais próprio. 

Ainda não ficou muito claro para nós de que modo a vontade de potência pode se 

efetivar, sobretudo no modo de agir do homem superior, evitando a armadilha de um 

“eu” demasiadamente inflado ao invés de humano. O desejo do homem superior de 

determinar a si próprio a partir de si mesmo pode significar não apenas o 

reconhecimento do caráter perspectivístico da existência, mas pode denunciar um 

resquício de certa filosofia da subjetividade, a qual foi alvo de uma contundente crítica 

ao longo dos escritos de Nietzsche. Em um artigo onde discute a relação de proximidade 

entre o filósofo alemão e o pragmatismo, Rorty faz uma ressalva importante no que 

concerne à definição de vida como vontade de potência, tal como proposta por 

Nietzsche. Inicialmente admite sua concordância com a ideia nietzschiana segundo a 

qual a “época do homem socrático está encerrada, porém discordando sobre o que deve 

sucedê-la”354. De acordo com Rorty, a superação do socratismo não deveria redundar 

numa concepção trágica da vida, mas no apelo democrático ao igualitarismo. Porém, o 

que nos chama mais a atenção na reflexão proposta por Rorty é a admissão de que 

“Nietzsche nunca foi suficientemente capaz de livrar-se da esperança de que, se alguém 

pudesse de alguma maneira, libertar-se de Sócrates, poderia então transcender a 

condição humana”355. Desta forma seria possível, prossegue Rorty, “entrar de algum 

modo em relação com alguma coisa mais real do que o humano”356.  Rorty vai além ao 

perceber nesta tendência nietzschiana um resquício daquela filosofia da subjetividade 

caracterizada por Habermas, ou seja, da “tradição que assegura que os seres humanos 

têm algo profundo dentro deles mesmos, algo como razão ou uma vontade de potência, 

algo que nos coloca em contato com alguma coisa maior que nós mesmos”357. Dito de 

outra forma, a despeito de sua crítica a todas as concepções baseadas na crença da 

existência de realidades supra terrenas e de uma essência humana, Nietzsche parece ter 

                                                 
354 RORTY, Richard. Nietzsche, Sócrates e o pragmatismo. Cadernos Nietzsche: revista do 
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sido “incapaz de abafar o desejo de transcender a condição humana”358. Por ceder a esta 

tentação, Nietzsche teria elaborado o conceito de vontade de potência sem perceber a 

implicação ontológica deste mesmo conceito. Porém, isto requer um estudo mais 

aprofundado deste “eu” nietzschiano, a fim de elucidar a sua real dimensão.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Após traçarmos o itinerário da crítica nietzschiana aos valores morais na sua 

relação com a emergência do super homem, iniciemos estas breves considerações finais 

avaliando, ainda que de forma breve, os desdobramentos desta mesma crítica. Vimos ao 

longo deste trabalho como, segundo Nietzsche, a crença em verdades metafísicas 

sustentou as diversas concepções morais, sobretudo a partir da tradição socrático-

platônica. Tal fundamento aprisionou o homem em verdades eternas e imutáveis, 

vedando o caminho para novas possibilidades de interpretação da vida, bem como o 

acesso a percepções inovadoras no que diz respeito à compreensão do inteiro fato 

humano. A superação de um pensamento assentado na edificação de dualismos 

corrobora a intenção de fundar a filosofia em bases novas, não mais recorrendo a 

substâncias e realidades estanques, como se isto fosse possível encontrar no eterno fluir 

da vida, mas à capacidade presente no homem de criar valores calcados na realidade 

humana, única realidade palpável, plausível. O dualismo bem-mal, ocupa uma 

considerável parte das investigações de Nietzsche, sendo um dos principais 

responsáveis pela sustentação do ideal cristão de mundo, o qual foi objeto de uma 

severa crítica operada pelo filósofo de Röcken ao longo de seus escritos. A moral cristã, 

portanto, mereceu atenção especial da parte de Nietzsche, visto que seus pressupostos 

demarcaram não apenas uma determinada concepção de homem, mas o próprio modo 

pelo qual a filosofia e a ciência engendraram seus métodos de investigação da realidade, 

cuja consequência mais imediata foi a divinização do conceito de verdade. Se o 

sacerdote ascético é o mais proeminente representante do ideal cristão da moralidade, o 

ateu, com sua dietética dos valores cristãos, surge como o antípoda capaz de propor uma 

nova forma de edificar valores, onde os dualismos não têm direito a cidadania na arena 

de disputas em que a vida se configura. Neste sentido, a filosofia de Nietzsche se abre 

ao perspectivismo, ao mostrar que quando falamos de valores o fazemos sempre a partir 

de um determinado lócus discursivo-valorativo, não sendo possível avaliar a vida a 

partir de um lugar neutro, fora dela mesma. 

Semelhante compreensão da moral supõe não a negação de toda e qualquer moral, 

mas o reconhecimento de que, como criação humana, ela precisa ser pensada a partir da 

ótica da vida, a qual, sendo definida por Nietzsche  a partir do conceito de vontade de 

potência, não pode ser avaliada, mas vivida. Desta forma não faz sentido, dentro do 

pensar e filosofar nietzschianos, pensar uma moral que se pretenda única, verdadeira, 
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perscrutadora da essência humana, visto que o caráter perspectivístico da existência nos 

obriga a pensá-la como um eterno fluxo de visões de mundo que a perpassam e que, por 

sua vez, não dão conta de sua riqueza e inesgotabilidade. Sendo assim, só é possível 

falar de moral no plural, porquanto cada vez que avaliamos o fazemos a partir da nossa 

própria esquina, como diria o próprio Nietzsche. Uma moral laica na perspectiva 

nietzschiana não supõe a eliminação da moral cristã, até porque em Nietzsche a 

contradição é algo peculiar e característico da existência, mas a negação de que exista 

um fundamento último que sustente e dê sentido à realidade humana, quer este 

fundamento esteja em alguma realidade alhures, quer se pense a partir de uma essência 

própria presente no homem.  Neste sentido, toda moral que reivindique para si este 

título deve reconhecer o seu caráter limitado, provisório, parcial, ou seja, 

correspondente à dinâmica peculiar da vida, a qual não se deixa afugentar por nossos 

modelos de compreensão. Entretanto, Nietzsche parece acreditar que exista no homem 

algo que transcenda a realidade humana como, por exemplo, um “eu” legislador, uma 

vontade de potência. Este problema é tanto mais sério, pois pode nos conduzir a uma 

recusa total das conquistas da modernidade, sobretudo os ideais democráticos. Decerto, 

o diálogo, a igualdade de direitos, a luta por melhores condições de vida, podem ser 

sintomas de uma vida que supera a si mesma a cada vitória e não necessariamente um 

declinar dos afetos tônicos, alimentadores da vontade de potência. Portanto, a filosofia 

de Nietzsche parece estar ainda bastante comprometida com a ideia de um “eu” 

onipotente, legislador, ainda que enraizado numa existência natural. Teria razão então 

Habermas ao afirmar que a filosofia de Nietzsche não consegue sair do âmbito de uma 

filosofia da subjetividade, a qual tanto criticara? Seria então a vontade de potência o 

afirmar de uma subjetividade, ainda que não substancial ou transcendental, elevada a 

condição de fiadora única do valor da existência? Ao relacionar vida com vontade de 

potência não teria Nietzsche reduzido demais a mesma? Será que a vida em sua 

totalidade cabe dentro deste esquema? O eu nietzschiano não corre o risco de enveredar 

para um culto do singular? Seriam fracos, cansados da vida, aqueles para os quais a vida 

não é vontade de potência? Os ideais democráticos não se coadunam com o conceito de 

vontade de potência? 

Estas e outras questões carecem de uma investigação mais aprofundada, o que 

faremos na continuação deste trabalho, pois o mesmo teve por finalidade introduzir a 

problemática moral em Nietzsche na sua relação com o super homem. No segundo 

momento, pretendemos aprofundar a relação do super homem com o conceito de 
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vontade de potência, a fim de investigar até que ponto Nietzsche conseguiu superar os 

dilemas de uma filosofia da subjetividade, dissolvendo o problema do eu substancial e 

transcendental na noção de vontade de potência. Desconfiamos que a moral potente do 

super homem engendre uma perigosa distinção com base única e exclusivamente num 

eu que se pretende senhor de si, a despeito de seus condicionamentos.  
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