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APRESENTAÇÃO

Nietzsche – super-homem e superação: uma abordagem

política, de José Amorim de Oliveira Júnior, focaliza, de forma clara
e rigorosa, importantes questões da filosofia nietzschiana. O autor
destaca a articulação entre os conceitos de auto-superação e super-
homem à luz de uma interpretação política, analisando os diversos
períodos da obra nietzschiana e privilegiando a fase geralmente
denominada “consolidação da obra”, iniciada após a publicação de
Assim falou Zaratustra.

Na interpretação proposta por Oliveira Júnior, o conceito de
superação (Überwindung) se equipara ao de auto-superação
(Selbsüberwindung), pois, para Nietzsche, o processo de
intensificação das forças não precisa de excitantes externos: todo
impulso procura sempre, pela sua própria dinâmica, ir ao fundo do
que pode e exprimir a sua potência. Assim, superação é sempre auto-
superação.

O intérprete mostra como a noção de auto-superação permeia
toda a obra nietzschiana, tendo uma importância fundamental na sua
teoria. A auto-superação se vincula a outras questões relevantes do
autor de Assim falou Zaratustra, tais como vida, vontade de potência
e super-homem. Nesse sentido, o âmago da tese de Oliveira Júnior
consiste em demonstrar a articulação essencial entre auto-superação
e super-homem, na teoria nietzschiana.

Tudo o que existe tende a exprimir a sua força, almeja
continuamente tornar-se mais do que é, atingir o ápice de intensidade.
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Essa dinâmica das forças se manifesta em todos os âmbitos: no
inorgânico, no orgânico, no homem. No âmbito humano, a tendência
à superação atiça os corpos, de forma permanente. Porém, conforme
se perfilam as forças, vão surgindo tipos fortes e fracos, ativos e
reativos, nobres e plebeus. Esses tipos são variáveis, instáveis,
dependendo da conjunção e luta de forças; assim, o fraco pode tornar-
se forte e vice-versa; até num mesmo indivíduo convivem, em
alternância contínua, a força e a fraqueza. Dessa forma, Nietzsche
foge das interpretações deterministas: o forte sempre está em processo
de afirmar (ou não) a sua força, ou o fraco sempre está em processo
de manter (ou não) a sua fraqueza. Mesmo com a essencial alternância
de impulsos vitais, é possível detectar tipos predominantemente fortes
e tipos predominantemente fracos. Na interpretação de Oliveira Júnior,
partindo dessa forma divergente de manifestação de forças, é possível
detectar uma tipologia nietzschiana que caracteriza fortes e fracos.

A superação encontra a sua mais clara expressão nos tipos
fortes: eles escoam a força vital, eles têm a capacidade de elevar o
homem, criando grandes obras, gerando novos valores. Nesse sentido,
é possível encontrar – nas diversas etapas do pensamento nietzschiano
– um liame, uma gradação, entre as figuras fortes. Oliveira Júnior vai
destacar, particularmente, a relação conceitual entre o gênio, o espírito
livre e o super-homem. As primeiras figuras prenunciam o super-
homem. Haveria uma progressão entre esses tipos fortes até atingirem
o cume, a máxima expressão, no super-homem. Ele tornar-se-á o
catalizador de todas as forças criativas; ele será o indivíduo capaz de
concretizar plenamente a dinâmica de auto-superação da vida, gerando
valores sem cessar, afirmando a existência na sua totalidade.

Finalmente, Oliveira Júnior frisa a importância da perspectiva
política nietzschiana para interpretar a relação entre auto-superação
e super-homem. O homem sempre age na sociedade; suas forças se
defrontam com as forças de outros homens; nas sociedades sadias, o
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confronto não é cerceado, mas estimulado. Porém, o Estado,
principalmente o Estado moderno, como adverte Nietzsche, depreciou
as forças criativas do homem, “amestrou” os seus impulsos polêmicos,
em prol da paz, de uma tranqüilidade morna e medíocre. Esse Estado
não fomenta a cultura, a criação, mas visa o conforto, a passividade
mesquinha, o cultivo do lucro e da economia. Trata-se da égide dos
últimos homens, daqueles que visam a uma felicidade sem riscos.
Os estados europeus modernos praticam a pequena política em que
tudo se mediocriza, se avilta, se degrada. Mas, é possível reverter essa
tendência estimulando a auto-superação dos indivíduos, atiçando a sua
capacidade de intensificar as suas forças, de aproximar-se do super-homem.

O autor detecta, no conceito nietzschiano de grande política,
a possibilidade de articular as três questões fundamentais analisadas
no seu trabalho: política, superação e super-homem. Pois, a capacidade
de auto-superação atingiria a sua culminância nos filósofos
legisladores, que ousariam impor novas tábuas de valores à
humanidade, instaurando uma dominação universal, iniciando a grande

política. E esses filósofos legisladores, que marcariam novos rumos
ecumênicos, seriam justamente super-homens. Trata-se, sem dúvida,
de questões relevantes da compreensão nietzschiana da cultura que,
ainda hoje, estão longe de serem esgotadas. Eis o mais importante
mérito do livro de Oliveira Júnior: trazer à tona problemas avistados
por Nietzsche, relembrar perguntas levantadas pelo autor de
Zaratustra. Essas perguntas convocam a refletir sobre a crise que
espreita o homem da nossa época, e impelem a procurar respostas
para superar esta época niilista, para tentar enxergar uma era em que
seja possível a afirmação da vida.

MIGUEL ANGEL DE BARRENECHEA

Professor Adjunto do Departamento de Filosofia e Ciências

Sociais da Universidade do Rio de Janeiro (Unirio)



INTRODUÇÃO

Muitos são os mitos criados pela interpretação das obras de

Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844-1900), principalmente com relação

ao super-homem.1

Nesta obra, proponho elucidar o conceito de super-homem,

por meio da análise de sua articulação e conexão com o conceito de

auto-superação.2  A partir do mapeamento desses dois conceitos –

super-homem e auto-superação – nas obras nietzschianas, busco

apresentar uma exegese que esclareça de que forma podem-se

compreender ambos, analisando suas evoluções nas várias fases de

produção intelectual de Nietzsche, embora a exegese elaborada se

concentre no terceiro período de sua produção intelectual, também

denominado “período de maturidade”.3

Embora o termo super-homem não esteja manifesto nas obras

iniciais, trabalhei com a hipótese de serem os conceitos de gênio e

espírito livre – presentes desde as primeiras obras do filósofo – idéias

embrionárias do super-homem.

1. Esse assunto é abordado no terceiro capítulo desta obra.

2. Ao abordar a temática da articulação entre os conceitos de auto-superação e super-
homem, posiciono-me ao lado dos poucos estudiosos nietzschianos que têm abordado a
auto-superação como ponto importante em Nietzsche. A título de ilustração, cf. Julião,
2001.

3. Adoto a periodização das obras de Nietzsche proposta por Marton (1993, p. 27):
primeiro período (1870-1876); segundo período (1878-1882) e terceiro período, o
denominado “período de maturidade” (1883-1888).
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O resgate da importância do conceito nietzschiano de auto-

superação – geralmente marginalizado pelos comentadores, que não

o consideram como temática relevante ou não o vinculam a conceitos

centrais do filósofo alemão, como super-homem, vontade de poder e

vida, por exemplo – foi também uma motivação para a redação desta

obra. A título de ilustração, Martin Heidegger (1971, Tomo II, p. 38),4

em seu Nietzsche, elenca os termos que considera a quintessência

do pensamento nietzschiano: “Os cinco termos capitais: ‘niilismo’,

‘transvaloração de todos os valores’, ‘vontade de poder’, ‘eterno

retorno’, [...] ‘super-homem’”.

Eugen Fink (1983, p. 195) considera a doutrina da vontade de

poder, o eterno retorno, a morte de Deus e o super-homem como os

temas fundamentais no pensamento nietzschiano. Contrariando os

comentadores que elencam temas centrais em Nietzsche, Safranski

(2001, p. 215) acredita ser impossível encontrar, no autor de Assim

falou Zaratustra, um pensamento central.5

A auto-superação, embora não seja incluída por nenhum desses

comentadores entre os conceitos fundamentais de Nietzsche, está

imbricada fundamentalmente com o conceito de super-homem, como

pretendo demonstrar.

Esta obra está estruturada em três capítulos. No primeiro,

intitulado “Nietzsche, filósofo político?”, analiso a recepção filosófica

ao pensamento político do autor de Assim falou Zaratustra, tratando,

também, de algumas questões políticas, tais como o papel que o filósofo

alemão atribui ao Estado e sua noção de “grande política”.

4. A citação de trechos de obras originalmente em outros idiomas foi feita pelo autor
desta obra.

5. Segundo Safranski, aquele que procura teses centrais, em Nietzsche, assume o
papel de tosco.



17

Nietzsche – super-homem e superação: uma abordagem política

No segundo capítulo, “O conceito de auto-superação em

Nietzsche”, trato da temática da auto-superação, concedendo-

lhe lugar privilegiado na filosofia nietzschiana, imprescindível para

a elaboração de importantes conceitos, como super-homem,

vontade de poder e vida.

“Quem é o super-homem de Nietzsche?” é o título do terceiro

capítulo, cujo leitmotiv é apresentar minha compreensão a respeito

desse importante tipo, para o que recorro a uma análise da tipologia

nietzschiana, dividida, apenas para efeito didático, em duas categorias

fundamentais: os fortes e os fracos. Desta forma, apresento a

“genealogia” do super-homem, que considero como uma maturação

dos conceitos de gênio e espírito livre. Para a elucidação do super-

homem recorro às análises de suas relações com outros conceitos-

chave da filosofia nietzschiana, tais como morte de Deus e eterno retorno.

A tipologia nietzschiana é relevante pelo auxílio que fornece

na compreensão das inter-relações existentes entre os tipos fortes

(tais como super-homem, gênio, espírito livre e o aristocrata) e os

tipos fracos (tais como homens superiores, últimos homens e animais

de rebanho) abordados pelo filósofo alemão.

Em vez de redigir uma conclusão, optei por dar um caráter

“conclusivo” ao terceiro e último capítulo, no qual busco articular os

principais conceitos apresentados ao longo desta obra, visando

arrematar os problemas que são levantados, embora não tenha como

objetivo esgotar as possibilidades interpretativas que apresento.



6. A exigência de uma realidade constituída por opostos é uma marca presente nos
escritos do filósofo alemão, seja como crítica à tradição da filosofia – que tende sempre
a eliminar um dos lados –, seja como tentativa de erigir um tipo elevado, estimulado pela
tensão dos opostos. Nietzsche é um pensador no qual as contradições não são um
impedimento ao pensamento e sim um estímulo: o filósofo pensa com as contradições,
sem aniquilá-las; as contradições e os paradoxos de seus livros não estão neles, pois “os
denominados paradoxos do autor que tanto chocam os leitores não estão, freqüentemente,
no livro do autor, senão que na mente do leitor” (Humano, demasiado humano, § 185).

7. A título de exemplo, cito as seguintes publicações sobre o tema: Nietzsche como
pensador político, de Keith Ansell-Pearson; Nietzsche e la filosofia politica del XIX
secolo, de Roberto Escobar e Nietzsche et la question politique, de Simone Goyard-Fabre.

CAPÍTULO 1

NIETZSCHE, FILÓSOFO POLÍTICO?

A “filosofia política” de Nietzsche

Muito se tem questionado sobre a existência de uma “filosofia

política” em Nietzsche. Por não ter constituído um sistema filosófico

propriamente dito, e por Nietzsche ter sido um pensador no qual as

contradições se afiguram como uma constante,6  a comunidade

filosófica reluta em aceitar uma filosofia política nietzschiana,

embora tal interpretação venha sendo questionada por vários

pesquisadores que resgatam no autor de Assim falou Zaratustra

um pensamento político.7
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Embora não se encontrem nos escritos nietzschianos a

construção de um sólido sistema político,8  nenhum sistema teórico

sobre as leis, o governo, o Estado, o contrato social ou outros elementos

clássicos da filosofia política, apresentado de forma sistemática, é

correto fazer uso de sua filosofia para pensar tais questões?

Um argumento geralmente utilizado para se questionar a

existência de uma filosofia política nietzschiana é fornecido pelo próprio

filósofo, em sua autobiografia Ecce homo, na qual se proclama como

antipolítico: “eu, o último alemão antipolítico” (Ecce homo, “Por que

sou tão sábio”, § 3, p. 26). Porém, é necessário considerar que, ao se

posicionar desta forma, o filósofo está se distanciando não da política

em si, mas da política fútil do nacionalismo e estatismo que, a seu ver,

tinha acometido a Alemanha.9

Embora não concorde com Ansell-Pearson (1997, p. 18),

quando este afirma que Nietzsche é primeiro e primordialmente um

pensador “político” – pois assim se colocaria a política como centro

de seu pensamento filosófico, o que seria questionável –, defendo a

existência de uma filosofia política nietzschiana, não obstante esta

não seja sua temática central. Assim, rompe-se com a tradição que

tende a pensar a coisa política basicamente na forma de poder político

8. Em Nietzsche, aliás, é impossível encontrar não apenas um sistema político mas
também qualquer outro tipo de sistema, visto ser o filósofo alemão assistemático e um
pensador de problemas e processos. Poucos são os estudiosos nietzschianos que defen-
dem a possibilidade de se antever um sistema em Nietzsche. Dentre eles, cito Gianni
Vattimo (1990, p. 60), que acredita antever em Nietzsche “se não a completa realização,
pelo menos a formulação de um projeto de ‘sistema’, e uma certa sistematicidade parece
indispensável para uma filosofia que queira ter ‘aplicações’, que queira tornar-se princí-
pio para uma nova humanidade histórica”.

9. Essa citação do Ecce homo tem levado a inúmeras interpretações questionáveis, nas
quais se considera Nietzsche como pensador essencialmente antipolítico. Por exemplo,
Hálevy (1989, p. 50) diz que o filósofo alemão interessa-se por tudo, menos pela
política, dizendo que da vida comum dos homens eleva-se um rumor dissonante que lhe
repugna: “decididamente, diz ele, ‘não sou um animal político’.”
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10. Cf. Marton (2000c, p. 89): “Que não exista, no pensamento nietzschiano, uma
teoria política acabada salta aos olhos de quem entra em contato com sua obra. Nem por
isso o filósofo deixou de refletir sobre as questões relativas ao poder. Em seus escritos, são
freqüentes as vezes em que se detém no exame das relações entre indivíduo e Estado; e
também aquelas em que se empenha em analisar [...] os exércitos nacionais, os partidos
políticos [...] o desaparecimento das nações e a unificação da Europa. [...] no entanto
[tais temas] não recebem tratamento especial. Nietzsche não se pretende teórico do
poder, no sentido estrito da palavra, e tampouco se quer analista político”.

11. “O Estado grego” é um dos Cinco prefácios para cinco livros não escritos, prefácios
de livros que Nietzsche pretendia escrever, tarefa não levada a cabo.

estatal,10 no que concordo com Giacoia (1999, p. 150), ao afirmar que
a filosofia política de Nietzsche não apenas fica mal-entendida, como
também se revela inconsistente e desvirtuada, se a tomarmos como
“auto-subsistente, desvinculada da relação essencial que mantém com
a crítica da moral e da religião”. Essa posição encontra eco também
em Marton (2000c, p. 89): “a política nietzschiana aparece
estreitamente vinculada à moral e à religião; melhor ainda: moral,
política e religião constituem ponto modal em seu pensamento”. Dessa
forma, é permitido se vislumbrar no autor de Assim falou Zaratustra,
crítico dos valores, da moral, da cultura e da metafísica, um filósofo
político, resgatando em seu pensamento, desde seu escrito de
juventude, “O Estado grego”,11  até seus escritos da maturidade, a
quintessência de seu pensamento político que é, conforme
propugno, a concepção do Estado, subordinado à cultura e
fomentador do super-homem.

Além de defender a presença de uma filosofia política em
Nietzsche, Giacoia diz que a política não pode ser tomada como um
problema marginal, de pouca relevância no interior do programa crítico
nietzschiano. Antes, pelo contrário, pode nos guiar em direção aos
problemas fulcrais da sua filosofia (A “grande política”: fragmentos,
“Introdução”, p. 7-9).

Com efeito, a Nietzsche o que importa não é apenas
“interpretar” o mundo, mas transformá-lo; como afirma Müller-Lauter
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(1997, p. 135), Nietzsche compreendeu que “todo transformar é
interpretar e todo interpretar transformar”, tese  corroborável na obra
nietzschiana, na qual abundam importantes trechos relacionados à
prática e à política.12  Porém, em que pese ser possível vislumbrar aí
uma conotação transformadora da atividade filosófica, há também a
tese de que não cabe à filosofia remover ou solucionar, por meio de
um acontecimento político, o “problema da existência”. Se algum
filósofo se arrogar tal pretensão estará fazendo uma “filosofia de
brinquedo e uma pseudofilosofia” (Schopenhauer como educador,
§ 4, p. 37). Afinal, utilizando-se das palavras do autor de Assim falou

Zaratustra, como poderia uma inovação política bastar para fazer
dos homens, de uma vez por todas, habitantes satisfeitos da Terra?

A interpretação elaborada nesta obra adota dois vetores para
a compreensão da filosofia política nietzschiana. No primeiro, analiso
de que forma o filósofo alemão percebe a origem, a estrutura e a
finalidade do Estado, mediante a apresentação da sua idiossincrática
concepção, na qual o Estado subordina-se à cultura e visa ao cultivo
de um tipo humano elevado. O segundo vetor refere-se à noção de
grande política, conceito com o qual faz-se frente à política moderna,
considerada como pequena política.

O conceito nietzschiano de Estado

A partir da visão que o filósofo alemão tem do nascimento do
Estado, analiso sua crítica contundente ao Estado moderno para, assim,
apresentar sua peculiar concepção de Estado como fomentador de
um tipo humano elevado.

12. Segundo Vattimo (1990, p. 62-63), Nietzsche se preocupa com os efeitos que
tenciona produzir no plano histórico: “um dos traços dominantes das obras do último
período é o interesse histórico-político”.
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O nascimento do Estado

Emprego a palavra “Estado”, mas é fácil com-

preender que me refiro a uma horda qualquer de aves

de rapina, uma raça de conquistadores que, com a

sua organização guerreira, deixaram cair sem escrú-

pulos as suas formidáveis garras sobre uma popula-

ção talvez infinitamente superior em número, mas

ainda inorgânica e errante.

Tal é a origem do “Estado”.

(Nietzsche, Genealogia da moral)

Ainda em seus escritos de juventude, é possível identificar
várias passagens em que Nietzsche inicia seus escritos políticos,
refletindo sobre o Estado:

entendemos por estado [...] a mola de ferro que obriga o processo
social. Sem estado, no natural bellum omnium contra omnes [guer-
ra de todos contra todos], a sociedade não pode de modo algum
lançar raízes em uma escala maior e além do âmbito familiar. (Cinco
prefácios para cinco livros não escritos, “O Estado grego”, p. 56).

A existência do Estado é uma condição sine qua non para a
convivência do homem em sociedade. O autor examina, então, qual é
a base para a sustentação da autoridade do Estado, formulando a
seguinte questão: “De onde surge [...] este poder súbito do Estado,
cuja meta está além do exame e além do egoísmo do homem singular?”
Nietzsche irá encontrar uma resposta bastante incômoda para aqueles
que acreditam ser o Estado fruto de um pacífico e cordato pacto
social: “É a violência que dá o primeiro direito, e não há nenhum
direito que não seja em seu fundamento arrogância, usurpação, ato
de violência” (Cinco prefácios para cinco livros não escritos, “O
Estado grego”, p. 56).
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Segundo Ansell-Pearson (1997, p. 136), em Genealogia da

moral Nietzsche rejeita a abordagem da tradição da lei natural do
pensamento político moderno – entre os quais se situam Hobbes,
Locke e Rousseau –, que estabelece a legitimidade da dominação
política por meio da noção do contrato social. O filósofo alemão
suspende as questões da obrigação política e da legitimidade, adotando
uma análise histórica e psicológica da evolução do homem como um
animal moral, considerando que ele “não é naturalmente um animal
político, mas tem sido submetido a um processo de aprendizagem e
cultivo através da evolução da moralidade e séculos de desenvol-
vimento social”. Na base de fundamentação do Estado, o filósofo
supõe haver não um contrato social, e sim a supremacia de forças:
poderes mais fortes suplantam e dominam poderes mais fracos, por
meio da imposição de violência.

Em Nietzsche, a teoria do direito, com relação à criação do
Estado, baseia-se na idéia das forças dos poderes envolvidos: o direito
é um produto da força, na medida em que é fruto dos conflitos que se
travam dentro de uma sociedade, prevalecendo a posição dos mais
fortes.13  Dessa forma, prevalece o princípio da realidade histórica
das relações de poder, o que é um avanço no que se refere às teses
contratualistas, consideradas pelo filósofo alemão como românticas,
com sua tese de um contrato social (Genealogia da moral, II, §
17, p. 75).

É interessante notar entretanto que, apesar de Nietzsche adotar
com recorrência a tese não-contratualista, ele apresenta, em algumas
passagens, uma visão contratualista, na qual parece acreditar ser o
direito fruto de um pacto, pois “sem pacto não há direito” (Humano,

demasiado humano, § 446, p. 241). O filósofo afirma ainda que, por

13. A temática do tipo forte é tratada no 3º capítulo desta obra, intitulado “Quem é o
super-homem de Nietzsche?”
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necessitar conviver em sociedade, o homem “precisa de um acordo
de paz e se esforça para que pelo menos a máxima bellum omnium

contra omnes desapareça de seu mundo” (Sobre a verdade e a

mentira no sentido extra-moral, p. 32). Essa visão – do Estado
fundamentado em um pacto – se diferencia da apresentada em
“O Estado grego”, onde a convivência social é uma imposição. Porém,
a tese da origem do Estado como resultado de um contrato social não
prevalece na obra nietzschiana, sendo considerada apenas fantástica
pelo filósofo.14  O que prevalece é a tese que afirma ter o Estado
uma origem terrível, sendo fruto da violência e da conquista (Cinco

prefácios para cinco livros não escritos, “O Estado grego”, p. 50).
É nesse sentido que ele considera que o homem moderno tem uma
maneira enganosa de entender a origem e o significado do Estado,
fantasiando-o como fruto de um pacto, quando deveria ser entendido
como um processo assustador e terrível, relacionado a questões como
escravidão e sofrimento.15

No texto abaixo, o filósofo apresenta sua primeira descrição
acerca da criação do Estado antigo:

a natureza, para chegar à sociedade, forjou a ferramenta cruel do
estado – aquele conquistador com mão de ferro [...] A monstruosa
inevitabilidade do estado [...] exprime-se quando vemos como os
que foram submetidos pouco se preocupam com a origem assusta-
dora do estado, tanto que não há no fundo nenhum acontecimento

14. Outra ressalva que se deve fazer é que, nos raros momentos em que considera a
possibilidade de um pacto social, ele é fruto da aglutinação dos mais fracos contra os mais
fortes. A esse respeito conferir Ansell-Pearson (1991, p. 112): “Nietzsche considera o
contrato social uma fraude: não do forte sobre o fraco, mas do fraco sobre o forte. Para
Nietzsche, é o escravo e não o senhor, quem sai vitorioso na história moderna”.

15. É importante notar que, embora Nietzsche pense, efetivamente, contra o Estado,
acredita que ele tenha algumas eficácias. O filósofo envida sua crítica acrimoniosa sobre-
tudo para o Estado moderno, poupando o modelo de Estado grego, da qual sua concepção
se aproxima, salvo, evidentemente, as particularidades de seu pensamento e sua visão de
que é impossível um retorno aos gregos.
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que a historiografia ensine de maneira pior do que a realização da-
quelas usurpações súbitas, violentas [...], não esclarecidas. (Cinco
prefácios para cinco livros não escritos, “O Estado grego”, p. 52).

O tema do nascimento do Estado é recorrente em Nietzsche
e, apesar de surgir na sua primeira fase (Cf. Cinco prefácios para

cinco livros não escritos, “O Estado grego”, p. 51), será delineado
em diversos momentos posteriores como em Humano, demasiado

humano, por exemplo, em que o filósofo diz que o indivíduo pode, no
estado de natureza – condição que precede o estado civil –,

tratar outros seres de maneira dura e cruel, visando intimidá-los:
para garantir sua existência, através de provas intimidantes de seu
poder. Assim age o homem violento, o poderoso, o fundador origi-
nal do Estado, que subjuga os mais fracos. Tem o direito de fazê-lo,
como ainda hoje o Estado o possui. (Humano, demasiado humano
§ 99, p. 75).

O filósofo assinala que, no estado de natureza, aliás, não só o
indivíduo tem o direito de usar a força para intimidar seus pares como
não há direito que possa impedi-lo de assim agir. Para Nietzsche,
somente quando um indivíduo maior – ou “coletivo” –, como a
sociedade, o Estado, submete os indivíduos, “retirando-os de seu
isolamento e os reunindo em associação” é que se pode preparar
terreno para toda moralidade. Ou seja, a moralidade, para o filósofo,
é antecedida pela coerção, sendo ainda uma forma de coerção,
embora sublimada: “Depois ela se torna costume, mais tarde
obediência livre, e finalmente quase instinto: então, como tudo o que
há muito tempo é habitual e natural, acha-se ligado ao prazer – e se
chama virtude” (Humano, demasiado humano § 99, p. 75).16

16. Esse trecho nietzschiano mostra, de modo inequívoco, a influência que Nietzsche
exercera em Foucault (cf., por exemplo, Vigiar e punir), mormente quanto aos aspectos
da internalização do vigiar e do punir, pelo próprio indivíduo, por meio de mecanismos
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Essa forma de se pensar a origem do Estado, como oriundo
de uma casta de conquistadores, que dominam populações mais fracas,
de origem camponesa ou mercantil, agregando-as, está presente em
outras obras, como Além do bem e do mal (§ 257, p. 169):

Digamos, sem meias palavras, de que modo começou na terra toda
sociedade superior! [...] homens de rapina, ainda possuidores de
energia de vontade e ânsias de poder intacta, arremeteram sobre
raças mais fracas, mais polidas, mais pacíficas, raças de comercian-
tes ou de pastores, talvez, ou sobre culturas antigas e murchas

ou ainda em Genealogia da moral (II, § 17 p. 74), onde o filósofo
nota que, ao usar a palavra Estado, refere-se a uma horda qualquer
de aves de rapina, uma raça de conquistadores que, com a sua
organização guerreira, “deixaram cair sem escrúpulos as suas
formidáveis garras sobre uma população talvez infinitamente superior
em número, mas ainda inorgânica e errante. Tal é a origem do ‘Estado’ ”.

Nietzsche apresenta ainda uma outra hipótese, acerca da
origem do Estado, ou melhor, de uma ordem sociopolítica, consoante
a qual o Estado seria fruto de populações fracas que se unem para
combater um inimigo comum, formando uma comunidade: “A
comunidade é, no princípio, a organização dos fracos em vista do
equilíbrio com poderes ameaçadores” (O viandante e sua sombra,
§ 22, p. 33).17  Porém, essa posição não prevalece em suas obras,
visto que o esquema que propugna uma organização para fins de
agressão e de força recebe maior destaque.

de disciplinas e vigilâncias facultadas pelo panoptismo. Aliás, são constantes as referên-
cias do filósofo francês a Nietzsche.

17. Para o filósofo, ainda assim seria preferível que, em vez de tal agregação de fracos,
houvesse uma organização que tivesse por fim a superioridade, se se chegasse a ser deste
modo suficientemente forte para aniquilar a potência adversa. Note-se que, nesta passa-
gem, Nietzsche refere-se à comunidade e não ao Estado, como um modelo de organiza-
ção sociopolítico primitiva.
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A crítica nietzschiana ao Estado

Antes de adentrar à crítica que Nietzsche desfecha contra o
Estado, considero procedente refutar a tese segundo a qual há em
sua filosofia um desejo saudosista de retorno ao Estado grego,
possibilidade que não encontra sustentação em suas obras, a não ser
por uma interpretação questionável, elaborada a partir das várias
passagens nas quais, como eminente helenista, reflete sobre a política,
estabelecendo paralelos a partir de uma comparação entre seu tempo
e o mundo grego. A impossibilidade de retorno aos gregos é declarada
explicitamente, quando, em Humano, demasiado humano (§ 24, p. 33),
afirma-se que a cultura antiga deixou para trás sua grandeza e seus
bens, e a educação histórica nos obriga a admitir que ela jamais
recuperará seu frescor: “é preciso uma estupidez intolerável ou um
fanatismo igualmente insuportável para negar isso [...] um progresso
no sentido e pela via da cultura antiga não é sequer concebível”.
Também em A gaia ciência (V, § 377, p. 312), o filósofo mantém tal
posição: “Nós não ‘conservamos’ nada, nós também não queremos
regressar a épocas passadas”.

Desfeito esse mal-entendido, é interessante ressaltar que há,
no mínimo, duas concepções de Estado na obra nietzschiana: o Estado

antigo – ou primitivo – e o Estado moderno. O primeiro foi uma
invenção para atender às necessidades de conservação da vida; já o
segundo, esquecido da invenção inicial, devido ao hábito e à sua
eficácia, se torna uma verdade absoluta, como sendo algo natural,
inerente ao homem.18

No núcleo da reflexão que Nietzsche faz sobre a política
moderna situa-se sua crítica à democracia, que se estende sobre o

18. O filósofo alemão não poupa críticas ao Estado moderno, presente no Assim falou
Zaratustra e em alguns aforismos de Humano, demasiado humano, por considerá-lo
uma degradação do Estado antigo, originado de uma casta de fortes guerreiros.
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Estado, que é reduzido à esfera da sociedade, cabendo-lhe a tarefa
de ser mero atendente da vontade popular, ao mesmo tempo em que
ludibria o povo com suas promessas vãs e seu caráter demagógico,
em sua intenção de influenciar as massas: “por causa dessa intenção,
todos são obrigados a transformar seus princípios em grandes afrescos
de estupidez” (Humano, demasiado humano, § 438, p. 237). O
filósofo condena, também, a pretensão da política de meramente
agradar à grande massa, com a promoção de uma justiça igualitária.
Para ele, a política não deveria ter a maioria como referência, posto
que isso a converte em uma mera conformidade com a vontade popular.
Contra essa tendência de valorizar a massa, é apresentada a proposta
para que o indivíduo viva “a serviço dos mais raros, mais valiosos
tipos humanos, e não para o bem da maioria” (Schopenhauer como

educador, § 5). Essa é a forma pela qual a vida pode atingir “o mais
alto valor e a mais profunda significação”.

Essa tendência de ludibriar os indivíduos é uma característica
inerente à democracia, que utiliza o que o filósofo denomina “as duas
potências” (Schopenhauer como educador, p. 40), a saber, o Estado
e o poderio econômico, potências que, indubitavelmente, pretendem
apenas tirar vantagem do povo para fins próprios, o que as coloca
como embargo ao Estado, em sua tarefa de efetivação da força mais
elevada que constituiria um novo tipo de homem, superior ao atual.
Ao tratar dessas “duas potências”, o filósofo antevê o perigo da
degeneração da política enquanto dominada pelos interesses de classe
da moderna economia monetária e pela racionalidade instrumental da
tecnologia moderna, levando as pessoas a perderem o controle político
de seus próprios destinos e tornarem-se politicamente apáticas. Esse
movimento, que subordina o político ao econômico, leva à degeneração
da política, colocando-a a serviço de interesses econômicos e de mera
autoconservação (Ansell-Pearson, 1997, p. 56), provocando um “desvio
do papel do Estado”, da tendência estatal para a tendência monetária.
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Por meio desse desvio, os especuladores da economia utilizam
abusivamente da política, dos Estados e da sociedade como aparatos
de seu próprio enriquecimento. Nietzsche critica também o que ele
considera ser uma perigosa característica da política de seu tempo, a
mudança dos pensamentos revolucionários a serviço de uma
aristocracia monetária egoísta e desestatizada, bem como a
monstruosa expansão do otimismo liberal como resultado dessa
economia monetária, percebendo as mazelas sociais causadas pela
ordem econômica.

A crítica ao Estado é estendida às instituições liberais, que
garantem e prometem “tudo” ao indivíduo, mas o sufoca, o mediocriza,
produzindo uma cultura de comerciantes:

Agora vemos formar-se, de diferentes lados, a cultura de uma soci-
edade cuja alma é o comércio [...] O que se entrega ao comércio sabe
taxar tudo sem produzi-lo, taxá-lo segundo as necessidades do con-
sumidor, e não segundo sua necessidade pessoal [...] Emprega, por
conseguinte [...] este tipo de taxação: a propósito de tudo, por con-
seguinte também a propósito das produções e das artes e das ciên-
cias, dos pensadores, dos sábios, dos artistas, dos homens de
Estado, dos povos, dos partidos e até épocas inteiras. (Aurora,
§ 175, p. 114-115).

O Estado, assim como as instituições que o compõem, são
invenções que servem para atender às necessidades de autocon-
servação humana, sempre desempenhando uma forma de domínio e
de agregação, desde sua criação até a decadente forma do Estado
moderno democrático, que representa e preconiza o apático homem
moderno. O desejo de Nietzsche é resgatar, nesse homem, o guerreiro,
o homem forte e atuante, que lutava pela sua pólis, participando
ativamente de sua construção, visto que o moderno Estado liberal
caracterizou-se justamente por uma desvalorização da atividade
política, concebida como arena pública, dominando a vida política e
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cultivando a tirania da maioria (“opinião pública”) às custas da liberdade
individual e da genuína ação pública.19

É no âmbito desse projeto, de restauração do agon (disputa)
na política moderna, que o filósofo orienta sua crítica às instituições
liberais, por serem instrumentos mediocrizantes, apequenando o
homem, tornando-o embrutecido, pela apatia e avidez de prazer
(Crepúsculo dos ídolos, § 37, “Incursões de um intempestivo”, p. 110).
Essas instituições – moral, igreja e Estado, principalmente – deixam o
homem acomodado no convívio social, com a pretensão de que já
conquistou graus de direitos e satisfações desejáveis, não necessitando
lutar mais, adestrando-o, tornando-o servil e dócil, gregário, ansioso
pela igualdade. Considerando que a cultura e a educação superior
não devem conduzir a um servilismo nem a um adestramento brutal
do indivíduo para com o Estado (Crepúsculo dos ídolos, “O que os
alemães estão a perder”, § 5, p. 73), é que Zaratustra, no seu esforço
de auto-superação para atingir o mais alto valor, proclama que
somente onde o Estado termina se pode ver o arco-íris e as pontes
para o super-homem. Para Nietzsche, a auto-superação do homem
deveria ser a dinâmica e o sentido de todas as instituições sociais
(Além do bem e do mal, “O que é nobre?”, § 257, p. 169).

Ao recomendar um distanciamento de alguns indivíduos com
relação à política, dizendo ser necessário que esses indivíduos “mais
do que nunca [...] se abstenham da política e se coloquem um pouco
à parte” (Humano, demasiado humano, § 438, p. 237), o filósofo
não está pregando a apatia política, mas a possibilidade de esses

19. Em síntese, o indivíduo, em sua auto-superação, encontra nas instituições mais um
inimigo do que um aliado, pois elas são quase sempre conservadoras e desejam a manu-
tenção do animal de rebanho, lutando contra o nascimento do homem forte, do super-
homem, o rebento temido. É contra essa tendência que Nietzsche oferece sua visão de
política, na qual a elevação do tipo homem, sua auto-superação deveria ser a dinâmica e
o sentido do Estado e de todas as instituições sociais (cf. Além do bem e do mal, “O que
é nobre?”, § 257, p. 169).
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indivíduos se envolverem no cenário sociopolítico por meio da reflexão,
da crítica, do questionamento, da criação de novos valores, nos quais
a política deveria se pautar. Afinal, a sociedade tem de proporcionar
espaço para o raro, o único e o nobre, isto é, um espaço para
sentimentos e esforços apolíticos, de modo a assegurar que nem tudo
na vida se politize e, como resultado, se vulgarize.

Os espíritos mais dotados devem ser poupados de exercer
certas funções políticas e econômicas em função de fins mais altos e
mais raros: “Nosso século, que tanto fala de economia, é um
esbanjador: esbanja o mais precioso, o espírito” (Aurora, p. 132-133).
Aliás, na sua concepção de homem, há sempre o cuidado de evitar-
se o aniquilamento do indivíduo, não apenas dos grandes indivíduos,
dos tipos fortes, mas também dos tipos fracos, dos indivíduos que
necessitam se submeter à lida diária. É esse o sentido de sua crítica à
forma com que os trabalhadores são tratados: “gastos como o parafuso
de uma máquina e, de certo modo, bode expiatório do espírito inventivo
dos homens” (Aurora, § 206, p. 133-134).

Para o filósofo, é vergonhoso que, por uma elevação de salário,
desapareça o que há de essencial na condição de miséria a que é
submetido o trabalhador, em seu avassalamento impessoal:

É vergonhoso [...] que, por um aumento desta impessoalidade, no
meio das engrenagens da máquina de uma nova sociedade, a vergo-
nha da escravidão possa transformar-se em virtude! Vergonhoso
também o preço pelo qual uma pessoa deixa de ser pessoa para
converter-se em parafuso! Sois cúmplices da loucura atual das na-
ções, essas nações que querem antes de tudo produzir muito e ser o
mais possível ricas? Cabe a vós apresentar-lhes a conta corrente,
mostrar-lhes que grandes somas de valor inteiro são dissipadas
para tal fim exterior! Mas onde está vosso valor interior se não
sabeis o que é respirar livremente, se mal sabeis conter a vós mes-
mos, se muitas vezes vos sentis fatigados de vós mesmos, como de
uma bebida choca. (Aurora, § 206, p. 133-134).
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Nesse parágrafo, percebe-se a prevalência do cultivo e da

valorização do homem, em detrimento da valorização da economia e

do mercado, estendendo sua crítica à postura das nações que visam

mais poder – bélico, financeiro ou qualquer que seja – do que

salvaguardar os interesses dos seus cidadãos.

É como filólogo e helenista que Nietzsche compara, de forma

contundente, os antigos escravos gregos e o trabalhador moderno,

afirmando haver mais dignidade e honra na vida daquele do que deste,

considerando que nós, que nos arrogamos o estatuto de “homens

livres”, somos mais escravos do que os antigos escravos gregos. Nossa

“liberdade” não passa de uma vaidade, colocada acima de questões

mais importantes, como segurança e moradia, por exemplo:

cada qual deve admitir que em todo aspecto os escravos viviam de
maneira mais segura e feliz do que o trabalhador moderno, e que o
trabalho escravo é pouco trabalho, em relação àquele do “trabalha-
dor” [moderno]. (Humano, demasiado humano, § 457, p. 246).

Segurança e dignidade são exatamente o que a política

moderna não pode dar-nos, ainda que coloque tais elementos como

dogmas. Até nas sociedades escravocratas tinha-se mais dignidade –

a humanidade transformou a liberdade em um dogma, mas tirou do

homem sua dignidade.

Nós, homens modernos, com nossas virtudes de trabalho,

simplicidade, eqüidade e de exatidão, nosso amor ao próximo, nosso

espírito colecionador, econômico e maquinal, vivemos numa época de

debilidade, pois a pedra de toque para se medir a força de uma época

é avaliar o tipo de homem que ela cria e, no tocante a isso, nossa

época cria o animal de rebanho, ansioso pela igualdade, pela

padronização e nivelamento de todos, enquanto a igualdade é
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precisamente o signo de civilizações decadentes:20  “a multiplicidade
de tipos, a vontade de ser cada um algo, de distinguir-se [...] é o que
é próprio das épocas fortes” (Crepúsculo dos ídolos, “Incursões de
um intempestivo”, § 37, p. 110).

Sobre a desigualdade de direitos entre os homens, o filósofo
enuncia seu pensamento na seguinte fórmula: “Para os iguais,
igualdade; para os desiguais, desigualdade” (Crepúsculo dos ídolos,
“Incursões de um intempestivo”, § 37, p. 110). Em O anticristo, a
desigualdade dos direitos é a primeira condição para a existência dos
direitos. Invertendo nossa forma de pensar, a injustiça reside na
pretensão a direitos “iguais” e não na existência de direitos desiguais.21

É nesse cenário que Nietzsche enuncia sua estratégia para
se criar o que ele denomina “cultura superior” que, em sua concepção,
apenas é viável onde haja diferenças entre os homens, inclusive
possibilitando-se que alguns se dediquem a trabalhos mais laboriosos,
enquanto outros se dedicam ao verdadeiro ócio (Humano, demasiado

humano, § 439, p. 238). Essa diferença entre os homens é denominada
pathos da distância.22

20. O conceito de decadência, em Nietzsche, é complexo, envolvendo vários elemen-
tos, e não apenas o abordado nessa passagem. Heidegger (1960, p. 190), por exemplo,
relaciona a decadência à conservação: “É próprio da essência da vida o querer crescer, o
aumento. [...] Toda vida que se limite à mera conservação torna-se decadente”. Nietzsche
vincula a decadência a vários elementos conceituais, conforme noto a seguir: à retração
na intensidade vital ou, na terminologia nietzschiana, à impotência e à retração dos
instintos (cf. O anticristo, § 17); à necessidade de ilusão ou mentira (Ecce homo, “O
nascimento da tragédia”, § 2); a forças declinantes (O nascimento da tragédia, § 4, p.
18); à auto-negação (Ecce homo, “Por que sou um destino”, § 8, p. 116-117); à piedade
ou compaixão (O anticristo, § 7, p. 15). Evidentemente, o termo “decadência” merece-
ria uma elucidação mais aprofundada, mas permito-me restringir às observações aqui
apontadas.

21. Cf. O anticristo, § 57, p. 123. É importante notar que os “espíritos mais dotados”,
isto é, os indivíduos fortes, nobres, os tipos superiores, não são assim definidos em
função de sua classe social ou econômica, e sim em função do seu talento, sua capacidade
criativa.

22. Cf. Ansell-Pearson (1997, p. 20), onde é comentado o § 257 de Além do bem e do
mal: “[Nietzsche] argumenta que a criação de tipos humanos [...] complexos e elevados
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A temática da exploração e do aniquilamento do indivíduo,

em função do mercado, é recorrente em Nietzsche, desde suas

primícias, já estando presente em “O Estado grego”, escrito em 1872.

Nesse texto, o filósofo critica o que considerava como as novas formas

de escravidão: o trabalhador moderno, livre e com igualdade de direitos

torna-se, de fato, um “escravo” que agora tem de se entreter dia

após dia com mentiras transparentes, que todo bom observador

reconhece “na pretensa ‘igualdade para todos’ e nos chamados

‘direitos do homem’, [...] ou na dignidade do trabalho” (Cinco

prefácios para cinco livros não escritos, “O Estado grego”, p. 45).

Giacoia adverte que se deve evitar o mal-entendido na

interpretação que identifica o essencial da filosofia nietzschiana apenas

com sua crítica à modernidade política: certamente essa crítica existe,

mas não é menos certo que ela é apenas uma faceta ou conseqüência

da crítica da moral e da crítica da cultura empreendida por Nietzsche,

uma espécie de subproduto de sua tentativa de crítica genealógica do

cristianismo e de transvaloração de todos os valores superiores da

cultura ocidental (Giacoia, 1999, p. 149-150).

A concepção nietzschiana de Estado: o fomento de um
tipo humano elevado

O Estado, com seus falsos esforços de igualdade e bem-estar,
desempenha, ao longo da história, o papel de promotor de um tipo de

requer que haja distâncias entre os seres humanos, distâncias estas que só podem ser criadas
por meio de certas espécies sociais e de relações econômicas. Uma ampliação sempre
nova das distâncias dentro da alma, que torne possível o alcance de mais completos, raros
e elevados estados do ser, só pode ser cultivada mediante certas disposições sociais e uma
forma especial de política”.
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homem medíocre e fraco,23  constituindo-se no principal estorvo para
a dinâmica da auto-superação e para a criação do super-homem.24

Contrapondo-se a essa visão, Nietzsche apresenta sua
concepção peculiar, na qual o Estado é o indutor da cultura e da
grandeza humana, por meio do estímulo à auto-superação e à criação
do super-homem (Obras incompletas, v. 1, p. XVI), colaborando
para que este não seja mais obra do acaso, exceção, mas sim um tipo
desejado, ainda que o mais temível, pois forte e independente (O anticristo,
§ 3 e 4, p. 10 e 11). Para o filósofo, a meta do Estado concebido em
sua filosofia é “a existência olímpica e a geração e preparação sempre
renovadas do gênio, diante do que tudo mais não passa de instrumento,
auxílio e condição de possibilidade” (Cinco prefácios para cinco

livros não escritos, “O Estado grego”, p. 54).
Essa finalidade que o filósofo atribui ao Estado não é “natural”

e sim fruto de uma valoração, pois é impossível a sustentação de uma
teleologia original para o Estado: não tendo nenhum objetivo em si,
ele deve receber um objetivo nobre, tal como Nietzsche acredita lhe
atribuir, ao concebê-lo como promotor do cultivo de um tipo de homem
mais elevado, por meio da auto-superação. Porém, além dessa
possibilidade, outra se configura como princípio direcionador, como
meta do Estado: a criação do tipo medíocre, o animal de rebanho, que
apenas “sobrevive”, o estímulo à autoconservação, hipótese rejeitada
na filosofia nietzschiana, para a qual não é a sobrevivência que
interessa, mas o máximo de impulso vital, o fomento ao surgimento

23. Cf. Assim falou Zaratustra (“Do novo ídolo”, p. 65). Essa é a mesma posição crítica
que Nietzsche defende em alguns aforismos de Humano, demasiado humano, na seção
intitulada “Uma olhada sobre o Estado”.

24. Cf. A “grande política”: fragmentos, “Introdução”, p. 7-9: “Para Nietzsche, o
projeto político da modernidade, sob a forma da extensão planetária da igualdade demo-
crática como única forma de legitimação ético-política, constitui não apenas uma forma
decadente da organização social, mas, mais profundamente, uma forma de rebaixamento
e mediocrização da humanidade”.
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do super-homem: “O homem é uma corda estendida entre o animal e
o super-homem [...] o que há de grande, no homem, é ser ponte, e
não meta [...] o que pode amar-se, no homem, é ser uma transição e
um ocaso” (Assim falou Zaratustra, § 4, p. 31).

A “autoconservação” não caracteriza o objetivo das forças e
energias da vida, visto que todo ser vivo faz tudo o que pode, não para
se conservar, mas para se tornar “mais”, num movimento de cresci-
mento e expansão, visando desenvolver-se. Se, por um lado, a autocon-
servação produz o animal de rebanho, por outro, a auto-superação
produz o super-homem, o ideal da política nietzschiana.25

Nietzsche reconhece a importância do Estado, como
organização que visa à proteção dos indivíduos; porém, em sua teoria
política, ele não pode sobrepujar, em importância, a figura do indivíduo,
pois se exagerarmos no enobrecimento do seu papel “o indivíduo será
enfim debilitado e mesmo dissolvido por ele – e então o objetivo original
do Estado será radicalmente frustrado” (Humano, demasiado

humano, V, § 235, p. 162-163). Para Jaspers, “o Estado corrompe os
indivíduos” quando os sobrepuja, concluindo que Nietzsche dá as boas-
vindas ao Estado quando vê nele, e por meio dele a possibilidade de
promover a cultura e os homens individuais criadores; porém, “quando
exerce funções de solidificação, tornando-se favorável às massas
[...] aos supérfluos, Nietzsche o rebate, considerando-o corruptor do
homem” (Jaspers, 1963, p. 373-374). Nietzsche enfatiza seu
posicionamento radical contra o Estado que se desvia de sua meta
fundamental, preocupado apenas em manter-se ou expandir-se,
alertando-nos para “o perigo que há em todo acúmulo de poder estatal”
(Humano, demasiado humano, § 473, p. 256), principalmente se

25. Pela sua forma de pensar o Estado, Nietzsche é colocado por Ansell-Pearson (1997,
p. 89) na mesma linhagem da concepção platônica clássica do Estado, “em que a ênfase
se coloca sobre a base ética da vida política e em que o indivíduo é valorizado na medida
em que [...] desempenha sua função específica no todo social”.
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este acúmulo for usado para interesses de “determinadas” classes sociais,
e não estiver a serviço da cultura e da promoção do super-homem.

É evidente que o Estado propugnado por Nietzsche é
incompatível com o modelo estatal moderno-democrático, pois este
último ocupa-se apenas com a conservação do homem, como forma
de domínio e agregação:

Onde cessa o Estado, somente ali começa o homem que não é su-
pérfluo – ali começa o canto do necessário, essa melodia única e
insubstituível. Onde o Estado cessa – olhai para ali, meus irmãos!
Não vedes o arco-íris e as pontes do super-homem? (Assim falou
Zaratustra, I, “Do novo ídolo”, p. 67).

Nesse trecho, o filósofo apresenta o conflito entre Estado e
super-homem, uma vez que o primeiro se interessa pela formação de
cidadãos obedientes, impedindo o desenvolvimento da cultura,
tornando-a estática e estereotipada.26

Na filosofia política de Nietzsche o Estado assume uma
posição deveras diferente – para não dizer incompatível – com o
modelo existente historicamente, o que nos leva a pensar que o filósofo
proponha alguma forma de implementar sua concepção de Estado.
Porém, isso não acontece: são fornecidos apenas alguns esboços nesse
sentido, por meio da figura de grandes homens que orientariam na
condução de um tal Estado.27  A esses homens, o filósofo alemão
atribuiria a seguinte fala: “cuidai de mim, pois tenho algo melhor a
fazer, ou seja, cuidar de vós” (Schopenhauer como educador, p. 44).

26. Essa crítica ao Estado, como estorvo ao super-homem, já era apresentada em vários
aforismos de Humano, demasiado humano, como na seção “Uma olhada sobre o
Estado”; porém, ele ainda não dispunha da sua “linguagem própria”, o conceito de super-
homem.

27. Na seção “Pequena política versus grande política” desta obra, aprofundo a reflexão
sobre as questões relacionadas ao funcionamento do Estado, tal como Nietzsche o
concebe, bem como a respeito dos filósofos legisladores.
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Ansell-Pearson expõe a tese segundo a qual Nietzsche não
desenvolve uma noção de legitimidade para apoiar sua teoria política:
após a morte de Deus,28  o preceito político já não pode basear-se na
sanção divina, sendo compelido a sacrificar a questão moderna da
legitimidade de “direitos”, de igualdade, liberdade e de justiça que
antes legitimavam a política. Destarte, o filósofo alemão contorna a
ausência dessa legitimidade em sua filosofia política pela figura do
super-homem, um tipo humano do porvir, que simplesmente se justifica
(Ansell-Pearson, 1997, p. 54), bem como por meio do governo
aristocrático e sua noção de cultura: daí surge, todavia, o grande
problema encarado por Zaratustra, de como uma política aristocrática
pode interessar a seres humanos “que vivem em uma época e em um
mundo social não-aristocráticos, e atraí-los para se transformarem e
se tornarem sobre-humanos” (1997, p. 167-168). Essa questão será
abordada a seguir.

O antagonismo entre Estado e cultura

Cultura e Estado são termos antagônicos [...] Um
vive do outro; um prospera às custas do outro.

(Nietzsche, Crepúsculo dos ídolos)

Nietzsche explica o antagonismo que existiria entre cultura e
Estado,29  em função desse último desejar, via de regra, fazer da cultura
um instrumento de formação de cidadãos obedientes, impedindo-a de

28. Esse tema é abordado em profundidade no Capítulo 3, por meio de sua interconexão
com o conceito de super-homem.

29. Aliás, o Estado não é o único a tentar barrar o avanço da cultura. A religião, com seu
caráter conservador, também é uma grande antagonista da cultura: “Também há exem-
plos de que religiões poderosas petrificam por longos períodos um determinado nível
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desenvolver-se (Obras incompletas, v. 1, p. XV e XVI, “Vida e
obra”), e sufocando o nascimento dos grandes homens. Desta feita,
em vez de promover a cultura, o Estado autopromove-se na cultura,
não concebendo nenhum valor superior ao seu próprio bem e à
sua existência.

Ao comentar esse conflito entre o Estado e a cultura, Marton
(1990, p. 142) o faz sob a ótica da estratégia que o Estado adota,
buscando escravizar o indivíduo, paralisar sua iniciativa, debilitar sua
atividade intelectual e diminuir seu poder criativo:

Cultura e Estado, de certa forma, são adversários, um vivendo e
prosperando às expensas do outro. Se os povos, como os indivídu-
os, só podem gastar o que possuem, ao fortalecerem o Estado, ne-
cessariamente enfraquecem a cultura. Se despendemos com o poder,
a grande política, a economia [...] o parlamentarismo, os interesses
militares, adverte o filósofo, se despendemos desse lado o quanto
temos, o quanto somos em inteligência, em seriedade, em vontade,
em autodomínio, tanto nos faltará do outro lado.

O filósofo, resolutamente, toma partido favorável à cultura,
em detrimento do Estado. Aliás, na filosofia nietzschiana, não só o
Estado, mas tudo deve estar subordinado à cultura.30  Como bem
nota Ernani Chaves (2000, p. 52), em Nietzsche, “as exigências da
ordem ‘política’, por mais importantes e necessárias que sejam, jamais
poderão ser ‘condicionantes’ da ‘cultura’ ”. Ou seja, se cultura e
Estado concorrem, entre si, pela energia criativa dos indivíduos e dos
povos, é à cultura que o autor de Assim falou Zaratustra confere a
predominância, alinhando-se com seus antigos mestres Schopenhauer

cultural, podando com foice implacável tudo aquilo que ainda quer crescer com força. [...]
a mesma crueldade que encontramos na essência de toda cultura também está na essência
de toda religião poderosa e principalmente na natureza do poder [...]” (Cinco prefácios
para cinco livros não escritos, “O Estado grego”, p. 49).

30. Cf. Georges Bataille, On Nietzsche, trad. B. Boone, Londres: Athlone Press, 1992,
Anexo I, ‘Niilismo and National Socialism’, p. 171, apud Ansell-Pearson, 1997, p. 110.
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e Burckhardt, que também criticavam o que denominavam a

“divinização” do Estado. Ernani Chaves (2000, p. 53) lembra que,

para esses filósofos, “todo Estado, toda forma de sociedade que

não se organize em torno dos ‘ideais’ da ‘cultura’, representa um

perigo para a idéia mesma de ‘cultura’ e, por isso, precisa ser

severamente criticado”.

Esse movimento do Estado, visando se sobrepor à cultura, é

algo histórico. Ao analisar a cultura grega, na época das pólis,

Nietzsche percebe que desde aquela época o Estado (ou melhor, a

pólis) já era, como todo o poder político organizador, exclusiva e

desconfiada em relação ao crescimento da cultura: “a cidade não

queria admitir nem história, nem evolução da cultura [...] Foi pois

apesar da Pólis que a cultura se desenvolveu” (Humano, demasiado

humano, § 474, p. 256).

Mas, o que é a cultura, para Nietzsche? Fernando de Moraes
Barros (2002, p. 72) nos auxilia na resposta a essa questão, ao afirmar
que a cultura, para Nietzsche, não significa simplesmente erudição:
significa, de maneira bem diferente, “o conjunto de todas as
determinações da experiência humana consideradas, nos termos do
filosofar nietzschiano, como produto de uma determinada atividade
vital”. Essa idéia da cultura como valorização da vida e não apenas
erudição tem forte eco no pensamento do autor de Assim falou

Zaratustra. No primeiro período de seu filosofar – quando insistia na
necessidade de “educar os educadores” –, o filósofo já questionava a
idéia de um saber exclusivamente erudito: “O fato de saber muito e
de haver aprendido muito não é, todavia, nem um meio necessário da
cultura nem um sinal de cultura e, se for preciso, resultam
perfeitamente compatíveis com a antítese da cultura” (David Strauss,

crente e escritor, § 1). Aliás, ao associar cultura e erudição, em
detrimento da vida, os “filisteus da cultura” recebem duras críticas de
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Nietzsche, que assim denomina os que, utilizando-se da opinião pública,

fazem acreditar que vivemos em uma época de fecundidade cultural,

autêntica e elevada.31

Porém, essa não é a única acepção de cultura em Nietzsche.

Convivem, na reflexão do filósofo, duas concepções de cultura.

Conforme nota Katia Muricy (2000, p. 57), há, por um lado, uma

compreensão crítica e negativa de cultura:

É a que denuncia a cultura como a fantasmagoria que encena as
ilusões consoladoras do “otimismo teórico”, isto é, a cultura que,
em um procedimento antropomórfico, desnatura o real. Mas há tam-
bém uma compreensão da cultura como conciliação do homem com
a realidade trágica do devir.

Essa segunda dimensão da cultura, positiva32  – também

denominada cultura trágica (Ansell-Pearson, 1997, p. 20) –, é

valorizada na obra nietzschiana, posto que ela nos permitiria a criação

de um espaço “para o descobrimento do ser humano em toda a sua

diversificada natureza” (Ansell-Pearson, 1997, p. 20).

A noção negativa de cultura é combatida por Nietzsche por

considerá-la uma forma de domesticação e enfraquecimento do

homem. Porém, não obstante as críticas que faz a esse processo, o

filósofo considera-o necessário, ou seja, o homem teve de ser

“domesticado”, em certo grau, e suas forças impulsivas tiveram de

ser domadas, pelo processo civilizatório. No entanto, deve-se

questionar o “preço” dessa domesticação, quando dela resulta a

repressão da crueldade humana:

31. Sobre a crítica de Nietzsche aos filisteus da cultura, veja, por exemplo, David Strauss,
crente e escritor (p. 20).

32. Os adjetivos “positivos” e “negativos” atribuídos à cultura são recursos que adoto,
para efeito didático, não se encontrando em Nietzsche.
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assim como na repressão, atrofia, torção, deslocamento, internali-
zação dos impulsos cruéis. Além disso, deve-se considerar:
domesticação não é supressão. No subsolo fervilham ainda as
forças reprimidas, sempre prontas a irromper outra vez. (Maurer,
1995, p. 177).

Além da distinção entre os aspectos positivos e negativos da
cultura, Nietzsche também diferencia, num certo momento, cultura
de civilização, como nota Ernani Chaves (2000, p. 61): “a primeira
recobrindo o domínio da vida intelectual e a segunda reenviando-nos
às condições materiais e práticas que caracterizam a vida em
sociedade”, embora essa distinção seja, posteriormente, anulada de
seu pensamento.

Nietzsche, em suas anotações, sustenta a tese de que
precisamos decidir se o sentido da cultura é o bem-estar da maioria
ou a vida bem-sucedida em casos isolados, afirmando que quem tem
em vista o bem-estar do maior número possível de pessoas pensa
moralmente, enquanto que quem declara o cume das figuras bem-
sucedidas da cultura pensa esteticamente:

Nietzsche opta pelo pensamento estético. Os indivíduos “devem
submeter-se ao bem-estar dos indivíduos mais elevados”.

33
 E es-

tes são as pessoas criativas [...]. Se optarmos pela felicidade e liber-
dade do maior número possível de pessoas, [...] teremos uma
cultura democrática, onde triunfa o gosto das massas. (Safranski,
2001, p. 63-64).

Essas ressalvas que Nietzsche faz, quanto ao preço a ser
pago pelo processo de aculturamento do homem, se coadunam com
sua insistência em manter a autonomia humana diante da autoridade
do Estado e das instituições sociais. Ainda que o homem se aculture,

33. Segundo Safranski, esse texto é uma anotação de Nietzsche, num fragmento do
outono de 1873.
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ele deve salvaguardar sua liberdade interior e impor-se, ao mesmo
tempo, rigorosa disciplina. A liberdade interior conduz à rebelião contra
toda autoridade e à revolta contra toda crença: “quanto menos uma
pessoa é capaz de mandar, tanto maior apetência terá por alguém
que ordene, mas que o faça severamente – Deus, príncipe, classe
social, médico, professor, dogma, consciência partidária” (A gaia

ciência, § 347, p. 259). A disciplina rigorosa – a autotirania – leva a
desfazer-se de hábitos, abandonar comodidades, renunciar à segurança.
Aliás, é no âmbito desse reclamo pela autonomia do indivíduo diante
do Estado que se deve entender o que Nietzsche chamaria de uma
paidéia antiestatal, uma educação do indivíduo que se contraponha à
ação embargadora do Estado, com relação ao surgimento do super-
homem, educação essa na qual o indivíduo superaria uma característica
que lhe é inerente, relacionada à dificuldade que possui em desaprender
e propor-se um novo alvo (Schopenhauer como educador, p. 40),
o cultivo do super-homem.34

34. É importante ressaltar a diminuição da acrimoniosidade que Nietzsche adota quanto
à posição do Estado – mais explicitamente a democracia –, diante da cultura, assumindo
um tom mais conciliador, em alguns de seus escritos. O filósofo alemão passa então a
considerar a política democrática moderna sob um ângulo muito diferente das preocupa-
ções e receios que expressou no ensaio “O Estado grego”, um dos cinco prefácios para
cinco livros não escritos. Nietzsche parece pensar, então, que a democracia não signifi-
ca inevitavelmente a morte da cultura elevada e dos valores nobres, contanto que as duas
– cultura e política – possam chegar a um acordo acerca dos objetivos de cada uma, e que
se proporcione espaço para a prática de ambas. Sua opinião é de que a democracia é a
forma política do mundo moderno capaz de oferecer melhor proteção para a cultura.
Para corroborar essa interpretação, pode-se citar, por exemplo, a seção 275 de O
viandante e sua sombra, na qual Nietzsche, após ter observado que “a democratização
da Europa é irresistível”, passa a sustentar que “aquilo que se pode considerar como tal
processo representa um elo na corrente dessas terríveis medidas profiláticas que são a
concepção dos tempos modernos e pelas quais nos separamos da Idade Média. Somente
agora é a era da construção ciclópica! Finalmente firmamos os alicerces para que todo
o futuro possa se construir seguramente sobre eles! Tornamos possível, doravante, que
os férteis campos da cultura sejam de novo destruídos, da noite para o dia, por tumultu-
osas e insensatas torrentes! Erigimos represas de pedra e muros protetores contra
bárbaros, contra pestes, contra a escravização física e espiritual!”.
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Feitas essas distinções, é importante lembrar que a cultura,
entendida como cultivo das grandezas e dos seres humanos fortes,
está intimamente ligada à noção de Estado nietzschiano, uma vez que
cabe a este lutar por uma cultura que preze pelo cultivo dos grandes
homens, do gênio criador, do grande indivíduo, do super-homem
(Ansell-Pearson, 1997, p. 60-61), dissolvendo então a tensão entre
ambos – Estado e cultura. A hegemonia que Nietzsche concede à
cultura, como determinante para o processo político, se dá em função
de ser ela, e não a política, a criadora dos valores que, em última
instância, comandam o mundo:35

eu desaprendi a ter fé nos “grandes acontecimentos” [...] Os maio-
res acontecimentos – não são as nossas horas mais barulhentas,
mas as mais silenciosas. Não em torno de novos barulhos: em torno
dos inventores de novos valores, gira o mundo; gira inaudível.
(Assim falou Zaratustra, II, “De grandes acontecimentos”, p. 143).

Se adotarmos a premissa de que são os valores, criados pela
cultura, que governam o mundo, e não as leis e as regras, criadas pela
política, chegaremos à conclusão inelutável de que nenhum valor tem
as coisas, no mundo, sem que, antes, sejam elaboradas e apresentadas
por indivíduos. Mas, apenas os grandes indivíduos, os tipos humanos
nobres e elevados, os filósofos legisladores são capazes de criar esses
valores, em torno dos quais gira o mundo: “São as palavras mais
silenciosas as que trazem a tempestade. Pensamentos que chegam
com pés de pomba dirigem o mundo” (Assim falou Zaratustra, II,
“A hora mais silenciosa”, p. 158).

35. Essa determinação da cultura sobre a política é um dos poucos conceitos que Nietzsche
mantém em todos os seus períodos de produção filosófica. Ansell-Pearson (1997, p. 77)
comenta que a teoria da cultura que Nietzsche formula em O nascimento da tragédia
baseia-se “em uma concepção particular da esfera política. Encontramos nesse texto
uma clara expressão da singular teoria política de Nietzsche, com sua ênfase sobre a vida
política como meio para a produção de grandes seres humanos e de cultura”.
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A esses grandes indivíduos que constroem valores nobres da
política, Nietzsche nomeia “filósofos legisladores” e, à política que
visa à criação de metas elevadas para a humanidade, o filósofo nomeia
“grande política”.

Pequena política versus grande política

Na visão de Nietzsche, a política se distingue em “pequena”
e “grande” política. A primeira – duramente criticada pelo filósofo
alemão – visa à criação do animal de rebanho, do último homem, do
homem moderno, tipo acrítico, dominado, apático, fruto da
mediocrização da humanidade e da banalização da existência
promovida pelo Estado e pelas instituições sociais. Segundo Giacoia
(1999, p. 151-152) a pequena política significa também a pretensão
democrática à felicidade, segurança, comodidade, ausência de dor e
igualdade de direitos. A pequena política é, assim, a política da
conservação do homem: sua verdadeira meta é a criação do animal
de rebanho, do homem fraco, a submissão do particular ao universal,
do indivíduo à comunidade, tomando o primeiro como um instrumento
do bem comum (A “grande política”: fragmentos, “Introdução”, p. 17).

Como alternativa à pequena política, o filósofo cunha a
expressão grande política, largamente utilizada após 1886, em suas
últimas obras, principalmente entre os fragmentos não publicados.
No aforismo 208 de Além do bem e do mal, o filósofo alemão proclama
ter passado o tempo da pequena política. Doravante, seria travado
um combate pelo domínio na terra: esse domínio faz da grande política

a orientadora na reconstrução da relação entre indivíduo e sociedade
e entre indivíduo e Estado. A grande política se afigura, assim, como
a política da criação de um tipo de homem elevado, forte, movido pela
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auto-superação e pela superação do tipo de homem moderno.36  Nessa
tarefa, de construção de um tipo mais elevado e soberano, o filósofo
alemão estaria disposto inclusive a legitimar o sacrifício da evolução
do gênero humano, o que não deve ser entendido no sentido de
extermínio e matança de indivíduos que não ocupem o lugar dos fortes,
mas sim a criação de condições que possam privilegiar os grandes
homens, que são o ideal de toda grande cultura.

Nesse processo, a grande política deve considerar a conversão
de alguns princípios morais em prática social e econômica (Friedrich

Nietzsche: fragmentos finais, p. 27). Indubitavelmente, não se trata
de uma moral de escravos – que objetiva a conservação do homem e
sua mediocrização – e sim da moral de senhores – que objetiva a
auto-superação do homem: “a grande política [...] quer gerar um poder
suficientemente forte para forçar a humanidade a ser uma totalidade
superior” (Friedrich Nietzsche: fragmentos finais, p. 37).

A reavaliação dos valores morais é apontada por Nietzsche
quando diz que a decadência dos valores morais é a mais importante
de todas as questões, tratando-se de algo crucial para o futuro da
humanidade, fundamental ao cultivo da grande política: os filósofos
legisladores seriam os responsáveis, em uma cultura superior, pela
definição de valores e leis, provocando uma relação de determinação
da filosofia para com o poder político. Assim procedendo, os filósofos
legisladores dominariam a humanidade, impondo novas tábuas de
valores, transvalorando os valores até então existentes (Cf. Ecce homo,
“O nascimento da tragédia”, § 4 e “Por que sou uma fatalidade”, § 1),
promovendo a grande política que fomentaria a grandeza e a identidade
cultural daqueles que a experimentassem, superando práticas como o

36. Cf. Ansell-Pearson (1997, p. 42). Esse comentador considera também que o
pensamento político de Nietzsche concentra-se na necessidade de uma “auto-supe-
ração do homem”.
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nacionalismo político, bélico e econômico, o imperialismo, a

subordinação da cultura ao Estado e se orientando para a criação

de um tipo de homem fortalecido, trágico, afirmador (Giacoia, 1999,

p. 150-151).

A figura do filósofo legislador é controversa. A partir do Assim

falou Zaratustra, Nietzsche pensa o filósofo como um legislador, um

inventor de valores que tencionam fundar uma nova história. O autor

de Assim falou Zaratustra afirma inclusive que não basta “anunciar

uma doutrina: é necessário, também, além disso, transformar à força

os homens, de modo a que a recebam” (Nietzsche apud Vattimo,

1990, p. 61). Essa frase, escrita em 1883, não se coaduna com o

pensamento do Nietzsche maduro, para o qual não se pode transformar

ninguém, sendo essa uma tarefa de cada indivíduo. Caberia então ao

filósofo legislador o papel de criar novos valores, mas não o de impô-

los aos outros indivíduos.

Os filósofos legisladores seriam, então, os homens fortes que

conduziriam a grande política ou, conforme nota Jaspers (1963, p. 368),

os filósofos legisladores “são chamados a transformar, radicalmente, os

valores de todos os valores e, assim, cumprir a tarefa da grande política”.

Analisando a história, Nietzsche percebe que o Estado sempre

temeu os filósofos, buscando favorecer apenas os que a ele se aliavam,

atraindo para si o maior número de filósofos que lhe dessem a aparência

de ter a filosofia a seu lado. Porém, no modelo nietzschiano de Estado,

os filósofos têm um papel central. Na denominação “filósofo

legislador”, deve-se entender legislação não meramente como a

criação de leis, mas como criação de valores (Além do bem e do

mal, § 211). Os filósofos legisladores são, assim, os tipos ativos, que

determinam valores positivos e criativos, sem renunciar às suas

verdades. Esses autênticos filósofos “estendem sua mão criadora em
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direção ao futuro, e tudo o que é e foi se torna para eles meio, instru-
mento, martelo. Seu ‘conhecer’ é criar, seu criar é uma legislação”
(Além do bem e do mal, § 211, p. 118), atribuindo um caráter
intervencionista à filosofia. Apesar disso, não se defende que o filósofo
deva reunir às suas atividades todas as práticas dos legisladores, isto
é, ele não operacionalizaria a política, como Nietzsche nota, ao falar
sobre o dispêndio que isso seria para os espíritos melhor dotados, tal
como é o caso dos filósofos legisladores:

Todas as condições políticas e sociais não valem juntas os espíritos
melhor dotados que tenham forçosamente de se ocupar delas e que
se vejam obrigados a tal [...]. A política é o campo de trabalho para
certos cérebros medíocres, e este campo de trabalho não deveria
estar aberto a outras pessoas (Aurora, III, § 179, p. 116).

Para Jaspers (1963, p. 368-369), os filósofos legisladores
ocupariam uma posição similar a um “conselheiro” político, um
legislador de valores:

A política de Nietzsche [...] tem uma gênese que precede a todo o
fazer determinado. A semelhante origem, Nietzsche denomina “cri-
ar” [...] A possibilidade de conceber o pensar político de Nietzsche
tem que ser, neste caso, de tal forma que se possa desprender da
visão da origem criadora, dentro de um movimento contrário a
toda subsistência.

Poderia-se supor encontrar uma depreciação na figura dos
filósofos legisladores concebidos por Nietzsche, na medida em que
não lhes cabe o papel de executar ações políticas, de gerenciar a
coisa pública. Porém, quanto a esse aspecto, Jaspers (1963, p. 399)
ressalva: “A origem criadora da grande política – transvaloração de
todos os valores e legislação –, enquanto origem, não pode se constituir
em uma meta”. Afinal, com seu conceito de grande política, Nietzsche
não propõe nenhuma política determinada, no sentido da esfera singular
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e própria do fazer humano, mas “desperta, por assim dizer, um templo
essencial do político, referido-se à existência da humanidade em suas
possibilidades” (Jasper, 1963, p. 406-407).

Em síntese, é possível vislumbrar uma filosofia política em
Nietzsche, embora ela não se apresente nos moldes da política
tradicional, que ele denomina “pequena política” e à qual contrapõe
sua noção de “grande política”: se a primeira se ocupa da criação de
um tipo de homem fraco, a segunda dedica-se à criação do tipo forte,
o super-homem, aquele que aceita o desafio da auto-superação,
conceito examinado a seguir.



CAPÍTULO 2

O CONCEITO DE AUTO-SUPERAÇÃO
EM NIETZSCHE

O lugar da auto-superação na filosofia nietzschiana

A auto-superação (Selbstüberwindung) ocupa um lugar
fundamental na filosofia nietzschiana, devido à sua relevância
fundamental na elaboração de importantes conceitos do filósofo
alemão, como super-homem, vida e vontade de poder.

A temática da auto-superação – ou superação
(Überwindung), forma variante de auto-superação37  – aparece já
no primeiro período nietzschiano, nas quatro Considerações

intempestivas escritas e publicadas pelo filósofo. Na primeira, Da

utilidade e dos inconvenientes da história para a vida (§ 9, p. 187),
embora não explicitado enquanto conceito, a superação está
presente enquanto conteúdo:

é preciso que o mundo avance, mas não basta sonhar com este
estado ideal, é necessário merecê-lo pela luta e pelo combate [...]

37. Por ora, restrinjo-me a estabelecer uma equivalência entre os conceitos de superação
e auto-superação. Porém, essa questão será aprofundada na seção “Superação é
auto-superação?”
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Virá o tempo [...] em que não haverá consideração pelas massas mas
tão-só pelos indivíduos que formam como que uma espécie de pon-
te por cima da torrente desordenada do devir. [...] Esses constitu-
em a república de gênios [...]. A missão da história é permitir o
nascimento do homem de gênio e dar-lhe forças: [...] o objetivo
final da humanidade não está no seu termo, mas nos seus exem-
plares superiores.

É interessante notar que Nietzsche expõe, já nas suas primícias,
a tese central da superação: a necessidade de superação constante,
mediante um esforço individual identificado como luta e combate,
cuja meta é a criação dos exemplares mais elevados da humanidade
– identificados, aqui como “gênios”, conceito que será ofuscado pelo
super-homem, no terceiro período filosófico nietzschiano.38

Em Schopenhauer como educador, a auto-superação se
apresenta como temática mediante a qual o filósofo busca meios para
atingir o mais profundo valor do ser humano, numa política de
superação do homem que culmina com o seguinte desfecho do § 5
(p. 216): “que lutemos incansavelmente contra tudo o que nos impediu
de realizar até agora a forma superior de existência, permitindo-nos
chegar a ser esses homens que Schopenhauer concebera”.

Considero que, nesse período, Nietzsche começa a lidar com
a temática da auto-superação principalmente por meio dos conceitos
de agon,39  luta,40  elevação espiritual41  e grandeza.42  Gérard Lebrun

38. No momento, atenho-me a adiantar algumas das teses centrais do terceiro capítulo
desta obra: a genealogia do conceito de super-homem, a partir do gênio e a imbricação
entre os conceitos de superação e super-homem.

39. Cf., dentre outros, A filosofia na época trágica dos deuses, V, p. 43; Cinco prefácios
para cinco livros não escritos, “A disputa de Homero”, p. 73. Cf. também a acurada
análise que Conway (1997, p. 69-70) elabora a respeito desse ponto.

40. Cf., por exemplo, Cinco prefácios para cinco livros não escritos, “A disputa de
Homero”, p. 67-68 e O nascimento da tragédia, § 1, p. 27.

41. Cf., por exemplo, Despojos de uma tragédia, XXIX, p. 93, carta a Erwin Rohde.

42. Cf., dentre outros, A filosofia na época trágica dos deuses, III, p. 31.
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(1977, p. 33), por sua vez, sustenta ser possível antever-se no agon

homérico os traços constitutivos do que viria a ser a vontade de poder:
“esse texto [“A justiça de Homero”] deixa transparecer um traço
característico [...] [da vontade de poder]: mais próxima de um jogo
que da guerra total, a luta é sempre pela dominação, nunca pelo
aniquilamento do adversário”.

Já nos fragmentos póstumos do período de 1870-1873, a auto-
superação aparece não apenas como temática, mas como conceito.
Em Da utilidade e dos inconvenientes da história para a vida

(§ 4), Nietzsche também já cita o conceito de auto-superação
(Selbstüberwindung), assim como em Richard Wagner em

Bayreuth (§ 9).
No segundo período nietzschiano, o conceito de superação

também aparece, em vários textos, como O viandante e sua sombra.
Nessa obra, publicada em 1880, como segundo complemento a
Humano, demasiado humano, o termo superação aparece
explicitamente, estando ligado à superação das paixões e ao
conceito de espírito:

Superando as paixões. O homem que superou suas paixões tomou
posse do mais fértil dos terrenos [...] Semear as sementes do bom
trabalho no solo das paixões superadas é então a tarefa imediata-
mente urgente. A superação de si mesmo é apenas um meio, não um
objetivo; se isto não é observado, todo tipo de ervas daninhas e
besteiras diabólicas irão rapidamente se lançar em seu rico solo
agora desocupado e, em breve, haverá mais confusão do que jamais
existiu. (O viandante e sua sombra § 53, p. 323)

O termo superação (Überwindung) é registrado, ainda que
apenas uma única vez, na obra Aurora (Livro V, § 500), consoante a
edição crítica das obras de Nietzsche, em alemão. Já nas edições
disponíveis em português, a superação aparece apenas como idéia e
não como conceito. A título de exemplo, cito o § 146, em que o filósofo
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faz apologia do que denomina “uma vitória sobre nós próprios”,
vinculando-a à elevação da potência. No último aforismo de Aurora,
§ 475, intitulado “Argonautas do espírito”, a auto-superação também
aparece, embora apenas como conteúdo: novamente nota-se a
vinculação de auto-superação com grandeza espiritual.

Nietzsche geralmente emprega dois termos que são
freqüentemente traduzidos como auto-superação: Selbstüberwindung

e Selbstaufhebung – , isso ocorre não apenas na língua portuguesa,
mas também na língua inglesa (Conway, 1997, p. 66). Porém, entre
os tradutores, há divergências a esse respeito: Paulo César de Souza,
por exemplo, ressalta, quanto à tradução de “Selbstaufhebung” por
“auto-superação”:

Selbstaufhebung der Gerechtigkeit. O verbo aufheben significa
primariamente “levantar, pegar (algo do chão)”, e também “conser-
var, guardar” ou “cancelar, abolir, acabar”. Com base na riqueza de
sentidos do termo, Hegel o elaborou e transformou em conceito
filosófico – prática comum na filosofia de língua alemã. No texto de
Nietzsche, porém, Aufhebung tem claramente o significado de “su-
pressão, cancelamento”. Por isso não se justifica a expressão self-
overcoming of justice, usada por Walter Kaufmann (“auto-superação
da justiça”). O novo tradutor inglês o critica acertadamente nesse
ponto e recorre a self-cancellation, em harmonia com os demais
tradutores (que também usam “auto-supressão”). (Genealogia da
moral, p. 156, nota n.º 15).

Paulo César de Souza mantém, em toda a sua tradução de
Genealogia da moral, a observância quanto à necessária distinção
que ele acredita haver entre os termos Selbstüberwindung e
Selbstaufhebung.43

43. Exemplo disso é a tradução de Paulo César de Souza, referente ao § 27 da terceira
dissertação de Genealogia da moral: “Alle grossen Dinge gehen durch sich selbst zu
Grunde, durch einen Akt der Selbstaufhebung: so will es das Gesetz des Lebens, das Gesetz
der nothwendigen „Selbstüberwindung“ im Wesen des Lebens [...]” (Genealogia da
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Conway também faz ressalvas quanto às diferenças entre os

dois termos, ao constatar que Selbstüberwindung é mais

recorrentemente utilizado nos escritos de Nietzsche, especialmente

em Assim falou Zaratustra, sendo que Selbstaufhebung é mais

usado na fase pós-Assim falou Zaratustra. Na visão do comentador,

Nietzsche deseja distanciar-se de Hegel, ao contrapor ambos os termos:

“[Nietzsche] aparentemente pretende marcar sua distância de Hegel

pela justaposição dos termos ‘auto-superação’ (Selbstüberwindung)

e ‘auto-supressão’ (Selbstaufhebung)” (Conway, 1997, p. 66).

Nas edições disponíveis na língua portuguesa, são freqüentes

os casos de tradutores que não fazem distinção entre os dois termos.

A título de exemplo, cito a parte final do § 4 do Prefácio de Aurora,

que Rui Magalhães (p. 9) traduz como “auto-ultrapassagem da moral”,

no sentido de auto-superação, enquanto que Mário Ferreira Santos

(p. 15) traduz como “auto-supressão da moral”. Outro exemplo de

comentador que considera os dois termos intercambiáveis é Ansell-

Pearson (1991, p. 249, nota 1): “O leitor deve estar atento para o fato

de que Nietzsche usa as expressões ‘Selbstaufhebung’ e

‘Selbstüberwindung’ intercambiavelmente, ao falar da lei da

auto-superação”.

Essa seção teve como objetivo ressaltar a importância do

conceito de superação no pensamento nietzschiano, demon-

strando que essa temática perpassa todos os seus períodos de

produção filosófica.44

moral, III, § 27. In: KSA, ed. al.), em cuja tradução mantém-se a distinção entre os dois
termos (os grifos são meus): “Todas as grandes coisas perecem por obra de si mesmas,
por um ato de auto-supressão: assim quer a lei da vida, a lei da necessária ‘auto-
superação’ ”.

44. Porém, inequivocamente, deve ser ressalvado que realmente apenas no Assim falou
Zaratustra a superação parece ocupar um lugar de destaque conceitual, principalmente ao
ser explicitamente vinculada ao conceito de vida e vontade de poder.
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Superação é auto-superação?

Penso a auto-superação e a superação como uma dinâmica
única, tendo em vista que o próprio Nietzsche, em vários momentos,
deixa claro que o movimento de superação mais importante não é
com relação a algo externo, ao outro, e sim internamente, isto é,
de se auto-superar:

quiséramos conseguir uma vitória sobre nós mesmos, não seria essa
uma atitude moral mais alta e mais livre do que aquela em que nos
sentimos a coberto, em que uma ação faça bem ou mal ao próximo?
Pois, pelo sacrifício – a que nos temos vinculado, nós, assim como
nossos próximos, fortificaríamos e elevaríamos o sentimento geral
de potência humana. (Aurora, Livro II, § 146, p. 100, tradução de
Mário F. Santos).

Aliás, consoante Frezzati (2002, p. 136), os ideais de
dominação do outro se colocam como uma “estratégia de conservação
de tipos decadentes”. Rüdiger Safranski (2001, p. 257-258) também
destaca que (o grifo é meu), “antes de tudo, Vontade de poder é
Vontade de poder sobre si próprio. [...] É autodesenvolvimento”.

Deleuze (1965, p. 24) afirma que apenas na perspectiva dos

fracos é que a vontade de poder deixa de querer dizer “criar”:

para significar querer o poder, desejar dominar (portanto, atribuir-se
ou fazer com que lhe atribuam os valores estabelecidos, dinheiro,
honras, poder...). Ora, esta vontade deste poder é precisamente a do
escravo, é a maneira como o escravo ou o impotente concebe o
poder, a idéia que dele faz, e que ele aplica quando triunfa.

45

Dito de outra forma, superação não é, eminentemente,
superação do outro.  A luta por mais poder é legítima, enquanto

45. Deleuze (1965, p. 34) afirma que devemos evitar o contra-senso de interpretar a
vontade de poder como meramente um desejo de dominar ou querer o poder.
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criadora, enquanto impõe formas, força plástica, instituidora de novos

sentidos e novos valores.46 Porém, se esse processo for envidado

buscando-se seu reconhecimento perante os outros, isso já significa

adotar a perspectiva do escravo, do tipo reativo, e não do tipo que

incorpora voluntária e plenamente a vontade de poder – o super-

homem. Assim, a frase com a qual Marton (2000b, p. 81) sintetiza

sua exposição acerca do conceito de vontade de poder merece

meticuloso cuidado, para não ser entendida em um contexto reativo:

no fim das contas a vontade de poder é impulso de apropriar e dominar.

Uma forte vontade de poder não precisa dominar os outros;

ao contrário, em geral são os fracos que têm necessidade de controlar

os outros e empregam poder e violência contra estes.47  Só desse

modo podem adquirir auto-estima e confiança – uma impressão de

poder. Uma forte ou nobre vontade de poder, como Nietzsche a encara,

“tem relação com os outros sob o aspecto de derramar abundante

energia criativa, inspirando-os e transformando-os. Ela tem um

generoso e alegre espírito ou alma” (Ansell-Pearson, 1997, p. 62).

No entanto, é possível reconhecer em Nietzsche uma exploração das

forças mais fracas pelas mais fortes, embora isso se dê apenas como

efeito involuntário de uma vontade de poder forte.

46. Pior do que as interpretações que vêem na vontade de poder e na superação um
movimento inerentemente voltado para o outro – ou talvez seria melhor dizer “contra
o outro”, o que constitui perspectiva meramente reativa – são as interpretações que
legitimam o extermínio do outro, por meio da dominação, a partir desses conceitos. A
esse respeito Marton (2000c, p. 44) diz que “o combate não pode se confundir com
extermínio nem a precedência com hegemonia. Para que ocorra a luta, é preciso que
existam antagonistas; como ela é inevitável e sem trégua ou termo, não pode implicar a
destruição dos beligerantes – e nisso se revela o seu caráter agonístico”.

47. Essa posição também é defendida por Ansell-Pearson (1991, p. 103): “Em Nietzsche
a auto-superação pressupõe uma nova concepção de vida, nomeada por ele de vontade de
poder e à qual ele designou para permitir à vida se remodelar e se sublimar, e não
simplesmente no sentido de uma consciência de mando e controle mas, mais
importantemente, no sentido de deixar ir e deixar ser”.
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Essa perspectiva da auto-superação, como dinâmica
predominantemente interna, rompe com o mito segundo o qual
Nietzsche preconizaria o domínio do mais fraco pelo mais forte, como
pretexto para o uso excessivo da força. É por ter uma orientação
notadamente interna, imposta sobretudo a si mesma, que a auto-
superação, em sua plenitude, não está ao alcance do indivíduo fraco,
sempre em busca do bem-estar48  e da comodidade, incapaz de superar
suas limitações e fraquezas. Nesse sentido pode-se, inclusive,
estabelecer um contraponto entre auto-superação e bem-estar:
superação significa jamais se render à comodidade e futilidade deste.
O autor de Assim falou Zaratustra é taxativo ao condenar o bem-
estar como um alvo, tal como se coloca para os fracos, que evitam a
auto-superação porque ela os distancia do bem-estar, no que vincula
sua crítica ao bem-estar à crítica ao Estado, seu grande promotor,
asseverando que um tal Estado logo torna os homens ridículos e
desprezíveis, fazendo-os sucumbir.49

O movimento de superação, presente no interior de cada
indivíduo – auto-superação –, deve se dar também nos construtos
humanos, como a cultura: ao avaliar a cultura grega, pela qual nutre
grande admiração, Nietzsche não a considera como autóctone,
inserindo o elemento de auto-superação que deve haver também na
cultura, ou seja, ao sorver e assimilar uma cultura externa, proveniente
de outros povos, os gregos não a teriam assimilado simplesmente: o
segredo da grandeza da cultura grega seria exatamente ter conseguido
“retomar a lança onde um outro povo a abandonou, para arremessá-

48. Cf. Genealogia da moral, II, § 2, p. 49. Cf. também Friedrich Nietzsche: fragmentos
finais, p. 100: “Os esgotados querem descanso, relaxamento, paz, quietura – essa é
a felicidade das religiões e das filosofias niilistas” (Fragmento póstumo 14 [174],
do período de outono de 1885 e janeiro de 1889).

49. A auto-superação exige a disciplina do sofrimento, do grande sofrimento e, sem ele,
o indivíduo não pode se auto-superar: “não sabeis que somente essa disciplina criou todas
as elevações do homem até agora?” (Além do bem e do mal, § 225).
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la mais longe” (A filosofia na época trágica dos deuses, § 1, p. 19).
A auto-superação deve se dar também no âmbito das nossas
afetividades, em nossos sentimentos. É necessário, por exemplo,
superar sentimentos como a compaixão, enquanto virtude fraca, por
meio do que se está cultivando uma virtude nobre.50  Deve-se se
auto-superar também na incorporação51  e assimilação das
experiências passadas em uma aceitação incondicional, tornando-as
ponto de partida para a auto-superação humana, para a construção
de uma existência superior. Este pensamento pode ser anunciado da
seguinte forma: “Na Escola Bélica da Vida – o que não me faz
morrer me torna mais forte” (Crepúsculo dos ídolos, “Máximas e
sátiras”, p. 10).

Zaratustra é, também, um bom exemplo de auto-superação:
outrora crente, ele se auto-superou e testemunha esse processo:

Assim, também eu, noutro tempo, projetei a minha ilusão para além
do homem [...] Ah, meus irmãos, esse Deus, que eu criava, era obra
humana e humana loucura, como todos os deuses! Homem era ele,
e nada mais do que um pobre pedaço de homem e do meu eu; [...]
superei a mim mesmo, levei a minha cinza para o monte e inventei
para mim uma chama mais clara. (Assim falou Zaratustra, I, “Dos
transmundanos”, p. 47-48).

50. Cf. Ecce homo, “Por que sou tão sábio”, § 4, p. 29.

51. Embora não adote, explicitamente, o conceito de incorporação como uma aborda-
gem da temática da auto-superação, a incorporação é um importante elemento para se
tratar da auto-superação. Conway (1997, p. 65), por exemplo, sustenta que Nietzsche
entende a auto-superação como uma disciplina “baseada em um princípio de assimilação
ou incorporação”. O comentador estabelece um contraponto entre o modo de agir da
auto-superação nietzschiana ao compará-la com o modo de agir da moral cristã que, em
vez de adotar a incorporação, adota a castração. Enquanto que a assimilação das diver-
sidades e das adversidades “habilita o processo de assimilação ou incorporação que
Nietzsche associa com a auto-superação” a moral cristã “opera sobre um princípio de
castração ou eliminação; a auto-superação incorpora inúmeras e diversas capacidades”
(p. 67-68). Segundo o comentador, a auto-superação implica a capacidade de “acomodar
sempre maiores níveis de diferença, oposição e contradição em sua alma” (p. 68). Sobre
o tema da incorporação, veja a interessante análise feita por Safranski, em seu Nietzsche:
biografia de uma tragédia, p. 217-218.



60

Nietzsche – super-homem e superação: uma abordagem política

Nietzsche diz que seus escritos falam somente de suas

superações.52  Até em seu estilo o filósofo reconhece uma superação:

“O meu estilo é uma dança; um jogo de simetrias de toda a sorte e

uma superação e um escárnio dessas simetrias. E o jogo vai até à

escolha das vogais” (Poemas, “Prefácio”, p. XIV). Em uma carta a

Peter Gast, datada do final de agosto de 1883, confessa que, na redação

da segunda parte da obra Assim falou Zaratustra, “atrás de cada

palavra estaria uma auto-superação de primeiro grau” (Nietzsche

apud Salaquarda, 1997, p. 19).

Mas, para melhor se entender a auto-superação, algumas

perguntas reivindicam resposta: a) a auto-superação é um princípio

cosmológico? b) a auto-superação é um conceito moral? c) a

superação é superação do quê? d) auto-superar-se depende do querer

ou acontece involuntariamente, naturalmente? e) a auto-superação é

alcançada no indivíduo que se isola ou se insere na sociedade? f) qual

é o parâmetro, o referencial, para se atingir a superação? g) auto-

superar-se tem como meta o super-homem, isto é, o super-homem é

o indivíduo que se superou?

Tais questões são objeto de reflexão nas seções subseqüentes.

Auto-superação: princípio moral?

A auto-superação é geralmente abordada sob duas

perspectivas: alguns comentadores consideram-na como um conceito

moral, enquanto outros restringem sua amplitude conceitual à auto-

superação da moral. A meu ver, ambas as abordagens são exageradas,

52. Cf. Obras incompletas, v. 1, p. 79.
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não mantendo uma fidelidade necessária ao pensamento nietzschiano.
Esta seção tem o propósito de analisá-las, apresentando, em seu

arremate, a minha interpretação sobre a questão.

A auto-superação como moral perfectionism ou moral perfectibility

O objetivo desta seção é apresentar dois exemplos de notáveis
comentadores em cuja abordagem se observa uma interpretação moral
do conceito de auto-superação.

Daniel Conway, em sua obra Nietzsche & the political (1997,
p. 70), apresenta o conceito de auto-superação como um moral

perfectionism nietzschiano. Porém, o próprio comentador apresenta-
nos elementos a partir dos quais é possível uma crítica dos argumentos
que arrola para defender sua posição. Isso acontece em um dos vários
momentos em que pretende explicitar seu conceito de moral

perfectionism: “Uma determinação precisa do perfeccionismo moral
nietzschiano é complicada pela sua aparente recomendação de dois
modelos distintos de auto-superação”. Conway afirma (1997, p. 70),
a respeito desses dois modelos distintos de auto-superação, que em
algumas ocasiões Nietzsche usa um conjunto de imagens e termos
fortemente cognitivos, “estimulando-nos a descobrir nossa verdade,
nosso ser autêntico, enquanto que em outras ocasiões ele prefere um
vocabulário distintamente voluntarista, exortando-nos a nos transformar
naquilo que queremos ser”. Ora, a meu ver, essas duas perspectivas
são absolutamente conciliáveis, conforme procurei demonstrar nesta
obra (“O lugar da auto-superação na filosofia nietzschiana”). Ademais,
ao reconhecer que ambos os modelos que apresenta “são
inextrincavelmente ligados” (Conway, 1997, p. 70) derrui-se, a partir
do próprio texto de Conway, a base para sua crítica do perfeccionismo
moral em Nietzsche.
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Nesta primeira abordagem da leitura que Conway faz de
Nietzsche como perfeccionista moral, elaborei uma crítica interna ao
texto do comentador, retirando dele os argumentos que utilizo para
demonstrar a fragilidade da sua tese. Para concluir a refutação à sua
interpretação, recorro agora a dois textos nietzschianos. Inicio por
um texto do primeiro período,53  no qual o filósofo alemão salienta que
“um conceito não pode fazer os homens mais morais e melhores [...];
é tão fácil pregar moral como é difícil fundar uma moral” (David

Strauss, crente e escritor, § 7, p. 47). O segundo texto, O caso

Wagner (p. 9), pertence ao terceiro período:

Voltar as costas para Wagner foi para mim um destino [...], uma
vitória. [...] Uma longa história! – Querem uma designação para ela?
– Se eu fosse um moralista, quem sabe como a chamaria? Talvez
superação de si. – Mas o filósofo não ama os moralistas... E também
não ama as palavras bonitas...

 Comentando essa passagem de Nietzsche, Conway (1997,
p. 66) salienta: “Nietzsche pode até não amar ‘belas palavras’, como
auto-superação, mas ele é ‘moralista’ o suficiente para sugerir este
termo para o perfeccionismo moral que ele advoga”.54  Ora, a defesa
de um perfeccionismo moral nietzschiano, aqui reiterada por
Conway,55  é questionável, pela sua incompatibilidade com a dinâmica
interna da auto-superação, conforme procuro demonstrar ao longo
desta obra.

53. Para ser mais exato, David Strauss, crente e escritor – a primeira das quatro Consi-
derações intempestivas publicadas pelo filósofo alemão – foi o segundo texto publicado
por Nietzsche, sendo precedido apenas de O nascimento da tragédia.

54. Para uma melhor explicitação acerca do perfeccionismo moral, veja, na obra Nietzsche
& the moral, de Daniel Conway, a seção “Moral perfectionism and/as Ethical Egoism”,
p. 52-60. Não me deterei com mais profundidade nesse termo, por não ser o objeto desta
obra e em função de ser um termo usual, ao se tratar da moral.

55. Essa tese de Conway (1997, p. 65) é reiterada em vários outros momentos, como o
seguinte: “Nietzsche propõe a ‘auto-superação’ como seu modelo preferido para a
atividade aversiva que constitui um regime de perfeccionismo moral”.
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Em princípio, pode-se até pensar que o super-homem seria

esse lócus, o que é prontamente refutado, em função de a dinâmica

da auto-superação, inerente ao conceito de super-homem, não ter um

télos, isto é, a superação nunca cessa de existir: até mesmo as melhores

e maiores construções do super-homem devem ser superadas, sempre.

Ele jamais deixa de se auto-superar, o que põe em xeque a noção de

perfeccionismo moral defendida por Conway.

Ansell-Pearson (1991, p. 103) também admite a existência

do que ele denomina perfectibilidade humana em Nietzsche: “o

conceito de auto-superação serve para demarcar no pensamento

nietzschiano uma perspectiva de perfectibilidade humana”. Porém, o

comentador britânico é mais fiel ao pensamento nietzschiano do que

Conway, e faz duas importantes ressalvas à sua noção de

perfectibilidade humana: a) apesar de sua rejeição da bondade e da

maldade como valores incorporados às normas naturais, ou sobre

percepções transcendentais. Também não pode postular um mundo

moral ordenado, o qual tem de ser copiado como que para oferecer

um guia de obrigações morais; b) o ensinamento de Niezsche acerca

da auto-superação é que também não há uma natureza humana fixa

e imutável de acordo com a qual o ser humano deveria viver, nem

uma moral eterna sobre a qual alguém poderia basear uma dedução

de uma ordem social ou política: “ao contrário, é a lei da vida que tudo

deve superar a si mesmo repetidamente sem finalidade ou propósito

último” (Ansell-Pearson, 1971, p. 102).

Penso que essas ressalvas de Ansell-Pearson deslegitimam

ou, ao menos, amenizam consideravelmente a defesa da presença de

uma tese de perfectibilidade humana, inicialmente apresentada pelo

comentador, na obra nietzschiana. Faço coro a essas ressalvas,

acrescentando que o autor de Assim falou Zaratustra não defende

tal tese: ele pretende, isso sim, uma intensificação do homem. Aliás,



64

Nietzsche – super-homem e superação: uma abordagem política

para se adotar uma interpretação fiel ao seu pensamento é mais

prudente considerar que a moral exerce, sobre o homem, um efeito

degenerativo, causando obstáculo a seu engrandecimento: a moral

que pretende “melhorar” a humanidade é, na verdade, ódio aos

impulsos vitais.56  No entanto, se a superação é a característica

intrínseca à vida, uma moral possível em Nietzsche não buscará a

perfeição mas a intensificação do homem, o que demonstrarei no

terceiro capítulo desta obra.

Como arremate desta seção, elaboro uma crítica a Zaratustra

contra Zaratustra, de Francesca Cauchi (1998, p. 169-170), obra

que, curiosamente, é concluída com a seguinte asserção:

A auto-superação é o preceito impossível no coração da romântica
ética do perfeccionismo nietzschiano. [...] Nietzsche revela o grau
de desordem que ocorre dentro de sua alma, proclamando a vaidade
da auto-superação. [...] Nietzsche, como Zaratustra, é um artista
ambicioso e na sua trágica palavra de sua metafísica de artista, auto-
superar é simplesmente uma simulação de estilo. Não existe supera-
ção; Zaratustra sabe disso, Nietzsche sabe disso, e qualquer um
com um que tenha um pouco de integridade intelectual sabe disto.
[...] A filosofia de Nietzsche se sustenta ou cai com a eficácia da
auto-superação. Um homem pode somente se transformar em uma
criança inocente, transformando-se, se ele pode superar seu passa-
do e abraçar o eterno retorno do que existe. O homem só pode se
transformar no super-homem se ele superar o homem, mas o homem
só pode superar o homem, se ele puder superar sua enganosa e
orgulhosa consciência. [...] e finalmente, o homem apenas pode atingir
o epifânico meio-dia se ele puder superar as sombras de suas própri-
as sombras [...]. Se, porém, como este livro defende, a auto-supera-
ção é um ideal impossível, e tornar-se aquilo que se é, fora um eterno
retorno do mesmo, então é com “muito atraso” que toda a filosofia
de Nietzsche produz o sério experimento de re-avaliação.

56. A esse respeito, cf. A gaia ciência, “Os melhoradores da humanidade”, § 2 e O
anticristo, § 14.
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A leitura de Cauchi, que atribui à auto-superação o caráter
de uma “romântica ética do perfeccionismo”, de “afetação de estilo”
e de “falha”, parte de quatro premissas questionáveis, as quais
passo a elucidar:

1o) Cauchi considera a auto-superação como “ética do
perfeccionismo”, perspectiva discutível para se abordar o conceito
de auto-superação, por desconsiderar a crítica à moral que ele traz
embutido em si e por confundir a moral nietzschiana – se se ousar
afirmar que em Nietzsche há uma moral – com a moral dos fracos, a
moral de rebanho, que o filósofo tanto critica. Se há uma moral, no
autor de Assim falou Zaratustra, ela é uma moral baseada no princípio
de auto-superaração, incompatível com qualquer ideal de perfeição,
posto que não visa à superação do agon e da própria dinâmica de
sempre se auto-superar – o que é bem presente em teses que
defendem a perfeição. Sequer visa, de outro lado, o atingimento de
um lócus onde a perfeição tem sua morada – tal lócus está
presente, por exemplo, no âmbito da moral judaico-cristã, com o
conceito de paraíso.

2o) Ao acusar Nietzsche de psychological determinism,

Cauchi elabora, a meu ver, uma leitura questionável do filósofo alemão,

por considerá-lo determinista. Evidentemente, ela procura fundamentar

essa visão apressada a partir da noção de que o eterno retorno conduz

inequivocamente a um “determinismo”, entendido a partir da tese57

segundo a qual os acontecimentos são fixados, condicionados e

estabelecidos previamente. Ora, essa interpretação do eterno retorno

é discutível, por considerá-lo apenas sob a perspectiva cosmológica.

Nessa obra, tal perspectiva – cosmológica – é precisamente colocada

em segundo plano, posto que, conforme demonstrarei no terceiro

57. Cf. a definição que Lalande, em seu Vocabulário técnico e crítico da filosofia (p. 245),
concede ao termo determinismo.
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capítulo, a perspectiva ética sobrepõe-se à cosmológica, evitando,

desta forma, qualquer interpretação determinista acerca do eterno

retorno.58  Outrossim, interpretações que tomam tal conceito,

isoladamente, sem considerar suas relações com outros conceitos

nietzschianos, como amor fati, por exemplo, levam a conclusões

precipitadas. Uma das várias formas de se rebater a interpretação

elaborada por Cauchi acerca de um possível “determinismo” em

Nietzsche a partir do eterno retorno nos é fornecida a seguir:

Meu ensinamento diz: viver de tal modo que tenhas de desejar viver
outra vez, é a tarefa, – pois assim será em todo caso! Quem encontra
no esforço o mais alto sentimento, que se esforce; quem encontra
no repouso o mais alto sentimento, que repouse; quem encontra em
subordinar-se, seguir, obedecer, o mais alto sentimento, que obede-
ça. Mas que tome consciência do que é que lhe dá o mais alto
sentimento, e não receie nenhum meio! Isso vale a eternidade!
(“O eterno retorno”, Obras incompletas, v. 2, p. 170).

3o) A interpretação apresentada por Cauchi, que considera o

eterno retorno nietzschiano um “eterno retorno do mesmo”, derrui

com o sentido que Nietzsche, recorrentemente, busca imprimir ao

conceito. Nesse ponto, também a interpretação apresentada pela

autora de Zaratustra contra Zaratustra é discutível.

4o) Finalizo minha crítica a Cauchi com o argumento de que a

comentadora, ao apresentar o Assim falou Zaratustra impregnado

de um ceticismo moral, desconsiderou as palavras de Nietzsche em

Ecce homo (“Além do bem e do mal – prelúdio a uma filosofia do

futuro”, § 1, p. 95), em que o filósofo apresenta o Assim falou

Zaratustra como sua filosofia positiva, a parte afirmativa de sua tarefa.

58. Ou seja, apesar do devir determinante de todas as coisas, inclusive do agir humano,
o indivíduo pode deliberar sobre os atos que comete.



67

Nietzsche – super-homem e superação: uma abordagem política

Auto-superação da moral apenas?

Procurei demonstrar na seção anterior que a auto-superação
não possui implicitamente um sentido moral. Ela visa, inclusive, superar
a moral, como é demonstrado no seguinte trecho de Nietzsche: “A
superação da moral [...] este poderia ser o nome para o longo e secreto
lavor que ficou reservado para as mais finas e honestas, e também
mais maliciosas consciências de hoje” (Além do bem e do mal,
§ 32, p. 40).

Porém, outra abordagem discutível da superação é considerá-
la estritamente como superação da moral, posição que é defendida
por Ansell-Pearson em sua obra Nietzsche contra Rousseau. A meu
ver, ao colocar a superação em termos de superação da moral, o
comentador britânico deprecia o conceito, cuja amplitude é maior.
Mais grave que isso, talvez, é o fato de que, ao adotar como parâmetro
para a superação algo externo ao próprio indivíduo, corre-se o risco
de se apresentar uma abordagem reativa do conceito de superação,
como a superação eminentemente de algo externo – a moral. Note-
se um trecho no qual o comentador britânico explicita sua tese: “em
Assim falou Zaratustra, por meio da figura de Zaratustra e de seu
ensinamento do super-homem e do eterno retorno, Nietzsche revela
o modo para a performance da auto-superação da moral” (Ansell-
Pearson, 1991, p. 17). Ou ainda, ao propugnar que “A figura do
Zaratustra incorpora o sentido do ensinamento da auto-superação da
moralidade dentro de si mesmo” (p. 154). Para corroborar sua posição,
o comentador britânico cita Ecce homo (“Por que sou um destino”,
§ 3, p. 110-111):

Não me foi perguntado, deveria me ter sido perguntado, o que pre-
cisamente em minha boca, na boca do primeiro imoralista, significa o
nome Zaratustra: pois o que constitui a imensa singularidade deste
persa na história é precisamente o contrário disso. Zaratustra foi o



68

Nietzsche – super-homem e superação: uma abordagem política

primeiro a ver na luta entre o bem e o mal a verdadeira roda motriz na
engrenagem das coisas – a transposição da moral para o metafísico
[...] é sua obra. Mas essa questão já seria no fundo a resposta.
Zaratustra criou este mais fatal dos erros, a moral: em conseqüên-
cia, deve ser também o primeiro a reconhecê-lo. [...] A auto-supera-
ção da moral [...] em seu contrário [...] isto significa em minha boca o
nome Zaratustra.

Ansell-Pearson apresenta, a meu ver, uma interpretação

questionável, ao estender a frase de Nietzsche – Zaratustra é a

superação da moral – a uma interpretação na qual todo o ensinamento

de Zaratustra e todo o sentido da superação são reduzidos ao âmbito

da superação da moral. Contraponho a essa perspectiva, minha tese

de que a dinâmica mais relevante da auto-superação é a superação

de si próprio, no âmbito de um processo de autodeterminação e

autoformação que tem apenas como resultado, e não como leitmotiv,

a superação de elementos externos – como a moral, por exemplo.

Nietzsche, aliás, é explícito quanto à abrangência da superação:

ela não se dá apenas na superação da moral, mas também da religião,

da ciência, do niilismo e de tantos outros aspectos tão ou mais

relevantes que a auto-superação da moral (KSA, Fragmentos

póstumos 21[4], do período de julho de 1882 ao inverno de 1883-

1884). Ao ler esses trechos, torna-se límpida a posição do filósofo

alemão quanto à necessidade de se superarem também a igreja, a

tartufice moral, a compaixão, a vaidade idealista, por exemplo.59

59. Nietzsche oferece vários outros objetos que também devem ser alvo da auto-supera-
ção. Cf. por exemplo, Sämtliche Werke: Kritische Studienausgabe (doravante citado
como KSA), Fragmentos póstumos 26 [241], do período da primavera ao outono de
1884. Outrossim, é interessante notar que Ansell-Pearson (1991, p. 17) reduz não
apenas a superação, ao âmbito da superação da moral, mas também a política: “Eu volto
minha atenção para a questão da política nietzschiana à luz da tarefa da auto-superação
da moral”.
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Auto-superação: moral versus experimentação

O tema do experimentalismo é complexo, não cabendo aqui

sua análise detalhada. Porém, invoco-o na defesa de um contraponto

às duas perspectivas anteriormente expostas, em que a primeira –

apresentada na seção “A auto-superação como moral perfectionism

ou moral perfectibility” – considera a superação em um sentido

moral, e a segunda – apresentada na seção “Auto-superação da moral,

apenas?” – reduz a superação à superação da moral.

É importante ressaltar que Nietzsche não é pragmático quanto

à moral, isto é, ele não intenta definir uma moral. Aliás, para o filósofo,

não é sequer possível haver uma moral pré-definida: cada um deve

fazer experimentos consigo próprio.

Se, anteriormente, procurei questionar a posição de Conway

(1997, p. 73) – quanto à existência de um perfeccionismo moral

nietzschiano – busco, agora, utilizar-me de sua leitura que considera

possível uma moral, em Nietzsche, entendida “como um exercício de

auto-experimentação. Por meio da auto-experimentação, o ‘filósofo

genuíno’ chega ‘próximo’ a si mesmo, o que capacita uma crítica

imanente da época como um todo”. É notável a ressalva feita pelo

comentador quanto à possibilidade de uma moral no autor de Assim

falou Zaratustra: “Mas o filósofo que busca superar seu tempo em

si mesmo não possui receitas ou fórmulas para transformar o eterno”

(Conway, 1997, p. 73). De fato, em Nietzsche não há regras ou

fórmulas que pautam, taxativamente, o agir humano. Porém, isso não

o coloca em uma posição relativista quanto à moral, posto que ele

define um princípio ao qual pode-se recorrer para uma orientação –

não ortodoxa, evidentemente – do agir humano:
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Meu ensinamento diz: viver de tal modo que tenhas de desejar viver
outra vez, é a tarefa, – pois assim será em todo caso! Quem encontra
no esforço o mais alto sentimento, que se esforce; quem encontra
no repouso o mais alto sentimento, que repouse; quem encontra em
subordinar-se, seguir, obedecer, o mais alto sentimento, que obe-
deça. Mas que tome consciência do que é que lhe dá o mais alto
sentimento, e não receie nenhum meio! Isso vale a eternidade! (“O
eterno retorno”, Obras incompletas, v. 2, p. 170)

Ou seja, ao invocar o eterno retorno como imperativo ético, o

filósofo adverte que, ao agir, o homem deve desejar viver outra vez

essa ação, ou melhor, deve desejar que essa ação retorne eternamente.

Assim, cada indivíduo tem de definir, autonomamente por meio do

auto-experimento e não por meio da apropriação de experimentos
alheios, aquilo que lhe dá o seu mais alto sentimento, isto é, aquilo que

lhe permite afirmar sua ação eternamente, sem alimentar para com

ela ressentimento nem asco.

Vida: o referencial da auto-superação

Inicio esta seção aludindo a leitura de Schuback, na qual ela

interpreta a auto-superação como “intensificação” (2001, p. 96),

combatendo a idéia de auto-superação como um movimento que vai

do tipo inferior em direção ao tipo superior. Ou seja, para a

comentadora, a auto-superação não é um deslocamento de um menos

para um mais, de um mais baixo para um mais alto: “superar não

significa, para Nietzsche, ir para frente, nem ir para cima e sim um

movimento de intensificação, um querer mais, um querer a

radicalidade”. Segundo Schuback, a experiência de superação que

Zaratustra nos transmite só ganharia transparência quando se

entendesse que o que se pode identificar como movimento de superação
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não é um movimento progressivo, mas intensificador: a vida, para
Zaratustra, quer intensificar-se e, intensificando-se, se superar.

Essa equivalência entre auto-superação e intensificação é algo

defensável, embora a dicotomia que a comentadora estabelece entre

intensificação e o que ela denomina “movimento progressivo”, que

“vai de um menos para um mais”, de um “tipo inferior para um tipo

superior” seja questionável. Considero que a auto-superação é, sim,

intensificação; mas intensificação de quê? Possivelmente das forças

e impulsos vitais, intensificação da vida, pois a vida é o referencial

para se auto-superar; ou seja, quanto mais pleno de vida um indivíduo

se torna, mais se auto-supera. Porém, não há como negar que o critério

para a definição da tipologia nietzschiana é exatamente o modo pelo

qual cada tipo se posiciona e enfrenta a existência.

A auto-superação é um dos critérios para a definição dos

tipos, podendo ser tida como intensificação – intensificação da vida,

pois, sendo a lei da vida a superação, o processo que ela implica é de

sempre se tornar mais (Cf. Genealogia da moral, III, § 27); mas

também como um movimento que vai do tipo inferior ao tipo superior,

pois em Nietzsche há mobilidade entre os tipos.

Eugen Fink, em sua obra A filosofia de Nietzsche (1983, p. 84),

diz que “o conceito fundamental nietzschiano de ‘vida’ é

conceptualmente pouco desenvolvido; a vida é abordada em diferentes

parábolas, a intuição central de Nietzsche não chega a um sistema

conceptual elaborado”. Essa interpretação é discutível: afinal, a vida

é um dos poucos temas que aparecem em profusão na obra

nietzschiana, sendo desenvolvido conceitualmente, de forma rica,

embora muitas vezes implícita.
Reconheço que o conceito nietzschiano de vida é complexo,

pois exige, para sua compreensão, uma abordagem perspectivista,
relacionando-o com alguns temas com os quais se imbrica, tais como
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auto-superação, autoconservação, vontade de poder e luta. Em razão
disso é que, antes de adentrar propriamente no conceito nietzschiano,
inicio com uma breve introdução sobre como tal conceito – vida – é
percebido pela tradição filosófica.

O conceito de vida, apresentado pela tradição filosófica,
conforme pode-se observar em alguns léxicos de filosofia, é definido
como “o conjunto de manifestações de crescimento, de assimilação e
de reprodução dos organismos vegetais e animais” (Durozoi, 1996,
p. 484) ou, em sentido estrito, “o conjunto dos fenômenos apresentados
por certos corpos e dos quais o essencial é a nutrição” (Lalande,
1996, p. 1211), ou ainda “o conjunto dos fenômenos de toda espécie
(particulamente de nutrição e de reprodução) que, para os seres que
têm um grau elevado de organização, se estende do nascimento [...]
até a morte” (Lalande, 1996, p. 1210).

Esse sentido tradicional do termo vida aproxima-se das
concepções herdadas de Darwin, Schopenhauer e Espinosa, dentre
outros. Exemplo disso é, em Darwin, a concepção de que o
aperfeiçoamento contínuo das espécies visa à autoconservação; em
Espinosa, a tendência para a preservação60  e, sobretudo em
Schopenhauer, a vontade de viver, a vontade de conservação da vida.

Nietzsche se posiciona contra o conceito schopenhaueriano
de vontade de existência, argumentando que, seguramente, não
encontrou a verdade quem criou essa expressão, posto que “o que

60. Cf. A gaia ciência, § 349, p. 262-263: “Querer preservar-se é expressão de indigên-
cia, de uma limitação do próprio instinto fundamental da vida, o qual tende à expansão
do poder e, nesta vontade, não poucas vezes põe em questão e sacrifica a autopreservação.
Considere-se sintomático que alguns filósofos, como, por exemplo, Espinosa, [...] eram
obrigados a ver, como decisivo, precisamente o chamado instinto de conservação: trata-
va-se de pessoas em situação de indigência. [...] na natureza não domina a indigência mas
sim a abundância, o desperdício, mesmo até ao absurdo. A luta pela vida é só uma
exceção, uma restrição temporária da vontade de viver; as lutas maiores e menores
movem-se sempre em redor da vantagem, do crescimento e expansão, do poder, em
conformidade com a vontade de poder, a qual é justamente a vontade de viver”.
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não existe não pode querer; mas, o que é existente, como poderia
ainda querer existência!” (Assim falou Zaratustra, III, “Do superar
a si”, p. 128).

Já a relação Nietzsche–Darwin é mais complexa. Marton
assinala que o filósofo alemão, em seus primeiros escritos, mostra-se
por vezes bastante próximo da doutrina de Darwin, apresentando-se,
nas Considerações intempestivas, de certo modo como darwiniano,
parecendo acreditar que a seleção natural pode aplicar-se às questões
relativas às ciências do espírito. Em David Strauss, crente e escritor,

embora ataque a opinião, muito difundida na época, que fazia de Darwin
o grande benfeitor da humanidade, afirma que uma moral darwinista
autêntica e seguida com seriedade levantaria contra si os filisteus,
pois se pautaria pelo direito do mais forte (Considerações

intempestivas, I, § 7). Porém, já em Humano, demasiado humano

(“Enobrecimento por degeneração”, § 224, p. 155-156), o filósofo
começa a afastar-se do darwinismo, ao explicar o progresso espiritual
de uma comunidade como fruto de seus indivíduos degenerados, que
contribuiriam para inocular o elemento da inovação, melhorando a
própria comunidade:

todo progresso em grande escala tem de ser precedido de um enfra-
quecimento parcial. As naturezas mais fortes mantêm firme o tipo,
as mais fracas ajudam a aperfeiçoá-lo [...] Nessa medida, parece-me
que a célebre luta pela existência não é o único ponto de vista a
partir do qual pode ser explicado o progresso ou fortalecimento de
um homem, de uma raça.

Para Marton (1990, p. 44-45), se o distanciamento em relação
à doutrina de Darwin já se faz sentir no segundo período da obra,
certamente acentua-se no terceiro período, no qual o filósofo alemão
abandona tanto a idéia de que a lei de seleção natural poderia aplicar-
se aos problemas das ciências do espírito quanto a de que as naturezas
degeneradas contribuiriam para o progresso espiritual da comunidade:
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Retomando de forma mais elaborada e veemente a crítica ao
darwinismo, passa a operar em outro registro. Se, no conceito [...]
[de vontade poder], mantém a idéia darwiniana de concorrência vi-
tal, em vez de justificá-la pela necessidade de autoconservação,
aponta para a superabundância da vida. Se conserva também a idéia
de luta, entende que se desencadeia entre os múltiplos elementos
em que atua [...] [a vontade de poder] e não apenas entre os seres
vivos e, o mais importante, em vez de implicar o aniquilamento dos
adversários, reveste-se de caráter agonístico.

Há, de fato, uma ruptura entre os conceitos de vida presentes

em Nietzsche e em Darwin: mesmo que se possa dizer haver no

filósofo alemão um “certo biologismo”, por este pensar a vida sob o

influxo da biologia de sua época, ele se distancia dos biólogos de

inspiração social-darwinista, em função de seu conceito singular de

vida no tocante à teoria adaptacionista. Eugen Fink (1983, p. 53-56)

nota que há rupturas no conceito de vida, dentro da própria obra

nietzschiana, ressaltando que, se no primeiro período ela é apresentada

como um “conceito cósmico-metafísico”, no segundo, torna-se um

“conceito psicológico e biológico”.

Marton (1990, p. 46) nos oferece uma “genealogia” do

conceito nietzschiano de vida, mostrando que ele é pensado, ao longo

da obra do filósofo alemão, a partir de várias perspectivas:

Os primeiros trabalhos apontam a existência de um conflito entre
vida e conhecimento. Essa idéia [...] encontra-se no ensaio Sobre
verdade e mentira no sentido extramoral. O texto quer chamar a
atenção para o efeito enganador do intelecto: privilegiando de ma-
neira desmedida o conhecimento, ele acaba por desmerecer a vida.
[...] o conhecimento não passa de invenção para assegurar-lhes a
sobrevivência. Deve-se, portanto, colocá-lo a serviço da vida. É
justamente o que defendem as Considerações extemporâneas. A
segunda, Da utilidade e desvantagem da história para a vida,
abre-se com uma advertência: é preciso cultivar a história em função
dos fins da vida; e a terceira, Schopenhauer como educador, nota
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que “a única crítica de uma filosofia que é possível e que além disso
demonstra algo, ou seja, ensaiar se se pode viver segundo ela, nun-
ca foi ensinada em universidades”.

Em sua análise, Marton salienta a mudança de perspectiva
quanto à relação entre orgânico e inorgânico em Nietzsche: no terceiro
período da sua obra, o filósofo parece mudar radicalmente de atitude:
se, na A gaia ciência, pensava a vida como uma espécie muito rara
de morte, em Além do bem e do mal (§ 36) encara a morte como
uma pré-forma de vida. Se tivesse sentido dizer que a vida se inicia
em algum lugar, então esse lugar seria o inorgânico. O mundo material
passaria a ser entendido como uma forma mais primitiva do mundo
das emoções, ainda encerrando em poderosa unidade tudo aquilo que
em seguida, no processo orgânico, se ramifica e configura; como
uma espécie de vida de impulsos em que ainda todas as funções
orgânicas, como auto-regulação, assimilação, nutrição, secreção,
metabolismo, estão sinteticamente ligadas umas às outras.

Por rejeitar a noção de um objetivo final e de uma meta da
evolução, é que Nietzsche concebeu a vida sob a ótica de um
desenvolvimento não-teleológico, uma dinâmica de crescimento
auto-referida:

a vida é o fim para si mesma, mas de um modo tal que deve investigar
e extrair as possibilidades que há em seu interior. O ser humano que
desperta para a consciência é o lugar privilegiado dessa auto-inves-
tigação da vida. No ser humano a vida realizou consigo mesma uma
experiência particularmente ousada. (Safranski, 2001, p. 300).

No Assim falou Zaratustra (II, “Do superar si mesmo”,
p. 127), Nietzsche apresenta sua concepção de vida, vinculando-a à
superação, mola propulsora da vida. A vida revela-se como aquilo
que deve sempre se auto-superar: “E este segredo a própria vida me
confiou: ‘vê’, disse, ‘eu sou aquilo que deve sempre superar a si
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mesmo’ ”. Ao segredar isso a Zaratustra, é como se a vida estivesse
lhe auxiliando na condução de seu aprendizado e de seu ensinamento
acerca da superação e do super-homem: Zaratustra não aprende
isso de ninguém, ele aprende isso da Vida, isto é, do experimentar,
do vivenciar.

Segundo Machado (1997, p. 101), a idéia mais importante da

seção “Do superar a si mesmo” é a definição da vida como vontade

de poder, no sentido de auto-superação: “tendência a subir, vitória

sobre si mesma, domínio de si mesma, esforço sempre por mais

potência”. O comentador nota a evolução do conceito de auto-

superação apresentado no Assim falou Zaratustra: se, na seção

anterior, “De mil e de um alvos”, a auto-superação já definia a vontade

de poder, em “Do superar a si mesmo”, a auto-superação apresenta

uma diferença, não mais caracterizando unicamente os povos ou os

homens, mas a própria vida. Outra singularidade que o conceito

apresenta, nesse capítulo, é sua imbricação com a vida e a vontade

de poder ou, mais precisamente, na apresentação da vontade de poder

como princípio pelo qual a vida se projeta para além de si mesma, se

auto-superando, num processo que não visa a um télos; afinal, o

indivíduo deve se opor a tudo o que cria e ama, para se auto-superar

e novamente criar,61  numa dinâmica que não tem fim.

Ao formular a vida como auto-superação (Selbstüberwindung)
e não como autoconservação (Selbstererhaltung), o autor de Assim

falou Zaratustra segue a trilha dos filósofos alemães que buscam

61. Segundo Julião (2001, p. 2), esse movimento da superação nietzschiana deve ser
entendido no sentido de uma transposição de obstáculos num processo performático
pedagógico, como, por exemplo, em: “o melhor é ainda algo que deve ser superado”
(Assim falou Zaratustra, III, “Das velhas e novas tábuas”, 14), com uma conotação mais
existencial, ontogenética, que implica uma oposição ao princípio de conservação como
sendo a meta da existência. Concebido dessa forma, o princípio de superação funcionaria
como um ensinamento que educa o indivíduo como chegar a ser o que se é, superando em
si tudo o que há de “humano demasiadamente humano”.
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atribuir-lhe um ideal de grandeza, cujo resultado, em sua filosofia, é o

super-homem, fruto da auto-superação, e cuja antítese é o animal de

rebanho, o tipo fraco, fruto da autoconservação. Sendo concebida

como “o instinto de crescimento, de duração, a acumulação das forças,

o instinto de poder” (O anticristo, § 6, p. 13), a vida, ou melhor, sua

intensificação, torna-se o referencial para o conceito de auto-superação.

Ainda que a idéia de superação (Überwindung) esteja

intimamente ligada à idéia de conservação ou preservação (erhaltung),

e ainda que sem conservação não haja superação, de maneira alguma

Nietzsche concorda com a equivalência entre vida e o simples fato

de se conservar: afirmar a conservação como finalidade é, para

Zaratustra–Nietzsche, sinal de debilidade e, por isso, deve ser

desprezado. Com esse raciocínio, Frezzati (2002, p. 80) destaca que

“Nietzsche aceita a conservação – como característica da vida –

apenas como subproduto da superação. É dessa forma que devem ser

entendidos os textos nos quais parece tratá-la como princípio da vida”.

Nietzsche (Assim falou Zaratustra, “Dos homens superiores”,

§ 3) afirma que os mais preocupados hoje indagam “como se

conservará o homem?”, enquanto que Zaratustra teria sido o

primeiro a indagar:

“como se superar o homem?” [...] Isso pergunta e não cessa de
perguntar: “como poderá o homem conservar-se melhor, mais
longamente, mais agradavelmente?” Com tal pergunta – eles são os
senhores de hoje. Superai, meus irmãos, esses senhores de hoje –
esses pequenos homens: eles são o maior perigo do super-homem.

Assim procedendo, esses pequenos homens estabelecem a
conservação da espécie como finalidade, o que denota uma atitude
de fraqueza perante a vida, uma busca pela manutenção do tipo fraco:

o homem, para se conservar, inibe, com medo, as forças de intensificação



78

Nietzsche – super-homem e superação: uma abordagem política

que lhe são primordiais. Ao propor a superação como alternativa à

conservação, o filósofo alemão busca instituir um princípio ético, e

não cosmológico, que atuará de forma dinâmica, intensificando as

forças, buscando sempre o mais como modo de sua manifestação.

Na obra Genealogia da moral (III, § 27), o impulso para a

auto-superação é a marca distintiva de tudo o que é: “Todas as coisas

grandiosas trazem consigo a sua própria destruição através de um

ato de auto-supressão; assim quer a lei da vida, a lei da necessária

auto-superação”, em função do que Nietzsche considera possível o

vivente se colocar em risco – e até mesmo se sacrificar –, levado

pelo instinto fundamental da vida, que tende à superação e à expansão

do poder:62  o desejo pela autoconservação é, destarte, expressão de

indigência, de uma limitação do próprio instinto fundamental da vida,

o qual tende à expansão do poder. Entretanto, na natureza não domina

a indigência mas sim a abundância (A gaia ciência, p. 262, § 349).

62. Cf. Azeredo (2001, p. 346): “Pelo caráter intrínseco da vontade o declínio não é
mais que o sacrifício pela expansão da potência e, nesses termos, o superar a si mesmo”.
Possivelmente, Nietzsche adota essa posição, de privilegiar a auto-superação, ainda que
isso cause risco à vida, devido ao fato de que, em seu pensamento, o conceito de morte
não se encontra em oposição à vida: “Guardemo-nos de dizer que a morte é oposta à vida,
o vivente é somente uma espécie de morto, e uma espécie muito rara” (A gaia ciência,
§ 109). A vida é o que resiste à morte, estando esta pulverizada, distribuída em aconteci-
mentos parciais: “Viver – isso significa: rejeitar para longe de si algo que tende a morrer:
viver – isso significa: ser cruel e inexorável com tudo o que em nós é velho e enfraque-
cido, e não somente em nós” (A gaia ciência, § 26). Em suma, todos os viventes
naturalmente se degeneram, adoecem e morrem, num processo que é inerente à dinâmica
da vida. Porém, ainda que, em Nietzsche, a concepção de vida esteja ligada à morte, não
se devendo condenar a vida por causa de seus aspectos declinantes, o filósofo alemão não
prega a sucumbência à morte e sim um viver perigosa e intensamente, baseado na auto-
superação, e não um viver monótono, baseado na autoconservação. É sob essa perspec-
tiva que devemos entender as seguintes passagens de Nietzsche: “Ainda prefiro o meu
declínio a renunciar a essa única coisa; e, em verdade, onde há declínio e cair de folhas,
sim, é ali que a vida se sacrifica pela potência” (Assim falou Zaratustra, “Da superação de
si”) e “procuramos instintivamente uma vida elevada à enésima potência [...], a
vida do perigo” (Nietzsche 15 [94], fragmento da primavera de 1888, apud Machado,
1997, p. 134).
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Porém, um empecilho encontrado pelo indivíduo em seu
itinerário de auto-superação é a ânsia pela estabilidade e segurança:
tendo aprendido a se resguardar das mudanças e das transformações
constantes, que poderiam colocar sua segurança e seu bem-estar em
risco, acaba por resistir às inovações da criação de valores e sentidos
promovidos pela dinâmica da auto-superação. Para resguardar a
ordem, cria as instituições, conservadoras e desejosas em manter o
velho homem, animal de rebanho. Essas instituições acabam por se
afigurar mais como um inimigo do que um aliado do indivíduo que
quer exercer sua auto-superação.

Para uma compreensão desse aspecto da auto-superação da
vida como transgressão,63  faço uso da análise que considera a auto-
superação da vida decorrente do fato de que o poder só poderia
manter-se, em sua essência, na condição de transgredir cada vez
mais o grau de poder atingido. Afinal, uma vida que estacionou seu
nível de poder alcançado, que está impedida de crescer, é decadente,
“im-potente”: se a vida é vontade de poder, “ou seja, se tende para
um sentimento máximo de potência, então o vivente deve dar vazão à
sua força” (Bacelar, 1996, p. 40). Esse processo de dar vazão à força
redunda às vezes em infração, transgressão, violação, exploração e
destruição, tornando o indivíduo que se auto-supera suspeito aos olhos
das instituições sociais, que visam à conservação e à suspensão desse
estado “trágico” da auto-superação. Nesse sentido Nietzsche diz que,
“do ponto de vista biológico mais elevado, o direito não pode ser senão

63. O conceito de transgressão é importante para a elaboração de uma análise acurada da
auto-superação, o que me leva a abordá-lo, embora de forma concisa. Ansell-Pearson
(1991, p. 124) também aponta as imbricações entre transgressão e auto-superação: “Se
nós identificamos a auto-superação como a ‘lei da vida’, então isto significa que todas as
leis devem eventualmente serem transgredidas visto que todas as grandes coisas produ-
zam suas próprias destruições porque esta é a lei fundamental da vida. Isto significa que
criar é destruir, mas que este ato de simultânea criação e destruição deve se dar livre do
espírito de ressentimento de forma que alguém não cria um novo futuro pela vingança
com o passado – mas sim inocentemente”.
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um estado de exceção” (Genealogia da moral, II, § 11), isto é, ele
– o direito – impõe à vida uma dinâmica artificial, que não lhe é própria,
visando preservar a conservação e a ordem na sociedade.64

Mas, afinal, a superação é superação de quê? Essa pergunta,

formulada no início deste capítulo, pode ter, agora, uma resposta mais

elucidativa. É importante assinalar inicialmente que, na filosofia
nietzschiana, os conceitos de vida e valor estão intimamente ligados:

moral, política, religião, ciência, arte, filosofia, toda apreciação deve

ser submetida a um exame, deve passar pelo crivo da vida (Marton,

1993, p. 64). Ao se falar em valores, a vida se impõe como o valor

supremo, para o autor de Assim falou Zaratustra, posição que ele

manterá em todas as fases de sua produção filosófica: todos os valores
serão avaliados sob a adoção incondicional do ponto de vista da vida.

Consoante Drucker (2001, p. 42), tudo é visto a partir de uma certa

perspectiva, mas a perspectiva mais autorizada é a da vida: “Tudo é

relativo, menos a vontade de poder”, ou seja, quando se trata da crítica

dos valores, o critério de avaliação da vida, enquanto vontade de poder,

é o aumento do poder, da intensidade da vida. O valor fundamental, o
que tem mais valor, é aquilo que aumenta o poder, que intensifica a

vida, seu crescimento, sua constante auto-superação, critério usado

por Nietzsche, em O anticristo (§ 2, p. 16), ao estabelecer os valores

de bom e mau: “O que é bom? – Tudo aquilo que desperta no homem

64. A moral foi sempre usada como a expressão de uma vontade conservadora orientada
para a seleção de um tipo idêntico. A máxima da moral tem sido: “é necessário prevenir
toda variação; deve apenas subsistir o prazer de usufruir deste tipo único”. Um certo
número de qualidades são aqui longamente conservadas e abertamente cultivadas, e as
diferentes sacrificadas; todas as morais desse gênero são duras; elas produzem homens
cujos traços característicos são pouco numerosos, porém muito acentuados e sempre
idênticos. Esses traços correspondem às condições básicas que permitem a tais comuni-
dades se manterem e se firmarem diante de seus inimigos. Os tipos transgressores, fortes,
seriam, justamente, os que levariam a moral à sua instabilidade, daí a rejeição que as
instituições, e não apenas a moral, adotam para com tais tipos (Nietzsche, Fragmento
póstumo 35 [20], de maio/julho de 1885, apud Frezzatti, 2002, p. 128).
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o sentimento de poder, a vontade de poder, o próprio poder. O que é
mau? – Tudo o que nasce da fraqueza”. Ou seja, além de elemento
constitutivo do mundo, a vontade de poder desempenha também o
papel de parâmetro no procedimento genealógico e valorativo.

O filósofo alemão ousa colocar em questão o valor dos valores:

Sua preocupação consiste em trazer à luz as condições históricas
das quais emergiram nossos supostos valores absolutos, colocan-
do em dúvida a pretensa sacralidade de sua origem. Em sua
genealogia da moral, Nietzsche pretende também submeter a julga-
mento o valor desses mesmos valores: foram eles propícios ou no-
civos ao florescimento e intensificação da vida humana na terra?
(Giacoia, 2000, p. 25).

Mas, se se considerar que o valor depende de um processo
de avaliação, supõe a avaliação, deve-se concordar com Roberto
Machado (1997, p. 70), quando esse afirma que a filosofia de
Nietzsche acaba por se tornar mais propriamente uma filosofia da
avaliação, do que do valor, “tornando inclusive possível uma
transvaloração que põe em questão o valor dos valores metafísico-
cristãos e modernos, propondo novos princípios de avaliação”.

A vida se torna, destarte, o conceito fundamental da filosofia
nietzschiana, orientando a genealogia em seu momento crítico e
constituindo o único fator reconhecido de emergência dos valores:
“em última análise, a crítica dos valores funda-se numa concepção do
mundo, a genealogia repousa numa cosmologia” (Marton, 1993, p. 64).

Na base da avaliação está a vida, entendida como vontade de
poder e auto-superação. Mas essa definição não esgota a questão:
afinal, o que é a vida, para Nietzsche? Viver é

essencialmente apropriação, violação, dominação do que é estran-
geiro e mais fraco, opressão, dureza, imposição da própria forma,
incorporação e, pelo menos, no mais clemente dos casos, exploração.
(Além do bem e do mal, § 259).
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A vida apresenta-se enquanto processo de acumulação da

força, da vontade de poder; o movimento definitório da vida é a

expansividade, a profusão, o avanço, a conquista, a vitória, o submeter,

o crescimento, o domínio, e esta expansão deverá entender-se como

um movimento puramente afirmativo, não-reativo. Júlio Cabrera (1999,

p. 47-48) descreve assim essas características:

a vida ganha uma “essência”: a vida é, essencialmente, luta, confli-
to, enfrentamento, busca de resistências e de obstáculos, querer ter
inimigos e inimigos fortes. A vida é vontade de mandar, de submeter
outras vontades, de estabelecer hierarquias, de sentir um sentimen-
to de superioridade.

Essa é a essência da vida: não a busca pelo prazer ou a

conservação, mas apenas essa expansão sem finalidade nem objetivos.65

Outra forma de aprofundar o entendimento sobre o conceito

de vida, em Nietzsche, é pensá-la sob a perspectiva da luta: “Traço

fundamental da vida, a luta é necessária: simplesmente não pode deixar

de existir. Não visa a objetivos nem cumpre finalidades; não admite

trégua nem prevê termo” (Marton, 1990, p. 48). Assim, atinge-se o

ponto de conexão entre vida, auto-superação e luta: se a vida deve

ser compreendida como um movimento incessante por dominação, e

se a vida é, fundamentalmente, superação, a dominação e a superação

devem se superpor de algum modo. A ação de dominar pode ser

entendida como a ação de superar mediante “suportar o contrapeso

da força mais fraca, este é então um tipo de continuação da luta”

65. Essa característica da vida, como luta, é ressaltada também por Azeredo (2001, p.
346): “A luta passa a aparecer como algo fundamental da vida e como traço distintivo do
vir-a-ser. ‘Que eu deva ser luta e vir-a-ser e finalidade e contradição das finalida-
des...’ A vida é apresentada propriamente como luta e vir-a-ser, em vista disso,
pode ser ao mesmo tempo finalidade e contradição das finalidades”.
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(KSA, ed. fr. Fragmentos Póstumos 26 [276], do período do verão-
outono de 1884, p. 248) e mediante a hierarquia:

O homem é uma pluralidade de forças que se situam em uma hierar-
quia, de tal forma que existem aquelas que comandam, mas que
aquelas que comandam devem também fornecer àquelas que obe-
decem tudo o que elas necessitam para sua subsistência, de tal
forma que elas mesmas são condicionadas pela existência destas
últimas. Os senhores devem, por sua vez, estar subordinados e, nos
casos mais sutis, lhes é necessário trocar temporariamente seus
papéis e aqueles que comandam devem, por sua vez, obedecer. (KSA,
ed. fr. Fragmentos póstumos 34 [123], do período de Abril-Junho de
1885, p. 190).

Assim, as forças dominantes assumem responsabilidades para
com as forças dominadas, numa relação que ultrapassa o simples
comandar, visto que a parte que domina deve também, à parte
dominada, uma certa dose de obediência.

Possivelmente, a idéia nietzschiana da vida como luta é
tributária a Darwin, posto que o estudo de Darwin e seus discípulos
fez com que o filósofo alemão tivesse contato com a tese da “luta
pela existência”. Porém, é necessário fazer uma importante distinção
entre Darwin e Nietzsche: se este absorve do primeiro a idéia de vida
como luta, dele se distancia, por não concordar com uma preservação
defensiva – autoconservação –, preferindo a tese de um
autodesenvolvimento ofensivo – a auto-superação: ao “querer-
sobreviver”, contrapõe o “querer-crescer”.66

Em vários trechos de suas obras, Nietzsche criticará Darwin
e seus discípulos pelo que ele denomina “o erro da escola de Darwin”,
ou seja: considerar a vida como conservação, ignorando seu caráter
de superação. Aliás, imputa esse “erro” não apenas a Darwin e seus
discípulos, mas à humanidade, posto que esta

66. Cf. Friedrich Nietzsche: fragmentos finais, p. 30.
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repetiu sempre o mesmo erro: ter feito de um meio de vida um padrão
de vida: em vez de buscar a medida na própria intensificação máxima
da vida [...] utilizou os meios para uma vida bem determinada a fim
de excluir todas as outras formas de vida [...], ou seja, o ser humano
prefere finalmente os meios em função deles mesmos, olvidando-os
como meios: de maneira que agora eles passam a aflorar-lhe na cons-
ciência como metas, como padrões de finalidades (Friedrich
Nietzsche: fragmentos finais, p. 133).

Em seu artigo “A concepção nietzschiana de corpo enquanto

grande razão”, Ramacciotti (2001, p. 213) faz uma ressalva importante

quanto à noção nietzschiana de ser vivo, compreendido como um

conjunto de impulsos que lutam por mais força, uns mandando e outros

obedecendo. Essa definição de vida como luta entre mando e

obediência é tributária de Roux,

que demonstrara que a vida funda para sua ascensão colônias cres-
centes de células, de tecidos, de órgãos, nos quais as associações
disputam os alimentos e o espaço, os mais fracos se subordinam,
vivem menos e proliferam menos. O conjunto, embora dilacerado
pelas lutas internas, manifesta sua coalizão contra o exterior.

Para não adotar uma interpretação limitada do conceito

nietzschiano de vida, considerando-o apenas em sua positividade –

sob a perspectiva da auto-superação e da vontade de poder –, faço

uso da ponderação apresentada por Júlio Cabrera (1999, p. 49-50) de

que esse aspecto “positivo” da vida, apesar de predominante, não é o

único admitido por Nietzsche: a vida se expande e se retrai, avança e

recua, quer dominar e ser dominada, infringir a dor e sofrê-la, continuar

vivendo e morrer, embora o filósofo interprete que os movimentos

restritivos, de retraimento, de recuo, de sofrer a dominação e de morrer

são movimentos vitais “decadentes”, ou estratégias de dominação e

de sobrevivência de naturezas “fracas”.



85

Nietzsche – super-homem e superação: uma abordagem política

Auto-superação: tarefa do indivíduo isolado ou inserido na
sociedade?

O Assim falou Zaratustra é fundamental na explicitação do
conceito de auto-superação. O ensinamento de Zaratustra sobre a
superação, apresentado sobretudo no “Prólogo” e na “Quarta Parte”,
constitui um dos temas principais dessa obra, sendo o leitmotiv que
impulsiona a elaboração dos principais conceitos nela apresentados.

Porém, ao se falar no ensinamento de Zaratustra sobre a
superação, uma questão vem à baila: a auto-superação pode ser
ensinada? Alguém pode ensinar outrem a se auto-superar? Zaratustra,
no início do seu percurso, acredita que isso é possível. Ele quer ensinar
o caminho da auto-superação: superabundante, sente necessidade de
procurar os homens para ensinar-lhes o que aprendeu: a auto-
superação. Ele fixa sua tarefa de educador, ao sair de seu isolamento
e tentar ensinar os indivíduos a se auto-superar. Todavia, percebe
não ser suficiente que ele ensine e os outros aprendam, pois isso seria
a repetição da antiga conexão mestre–discípulo, idéia nefasta a
Nietzsche, para quem se retribui mal a um mestre, quando se
permanece sempre e somente seu discípulo (Ecce homo, “Prólogo”,
§ 4, p. 20).

Ao final da primeira parte da obra, Zaratustra exorta seus

discípulos a renegarem-no e a buscarem a si mesmos (Assim falou

Zaratustra, “Da Virtude Dadivosa”, 3): esse gesto – de exigir de

seus discípulos que se auto-superem e superem a seu antigo mestre –

é uma afirmativa da necessidade da autonomia humana, da criação

de seus próprios valores, algo incipiente na figura de um discípulo, ou
seja, Zaratustra falharia no seu ensinamento da superação e do super-

homem, se não estimulasse seus discípulos a se tornarem

independentes. Afinal, ele ensina o super-homem, o tipo que tem como
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uma de suas características marcantes a autonomia e a criação de
seus próprios valores.

Zaratustra só descobre a impossibilidade de se ensinar outrem

a se superar após experimentar o ensinamento da superação ao povo

e a seus discípulos, ao que ele conclui que o processo de se tornar

pleno precisa antes ser vivenciado, experimentado. Ele aprende que,

enquanto ensinava para todos, para a multidão reunida na praça

pública, ensinava para ninguém, vendo-se compelido a retirar-se em

sua solidão. Seu itinerário é um testemunho de auto-superação: ele

aprende, ao mesmo tempo em que ensina, tem seu ocaso e seu zênite,

incorpora a dinâmica da auto-superação, vivenciado-a.67

Para que Zaratustra se superasse, ele teve de se inserir junto

aos homens, na sociedade, explicitando um ponto geralmente

incompreendido a esse respeito, que é o de se pensar que a superação

só seja possível no isolamento, na mais absoluta solidão. A esse

respeito, Machado (1997, p. 44) adverte-nos que solidão não é

isolamento: “Para Zaratustra [...] ser solitário não é isolar-se [...]

67. No discurso feito por Zaratustra, já no final da primeira parte da obra, ele fala a seus
discípulos, considerando-os como criadores, solitários e pontes para o super-homem:
“Quedai-vos vigilantes e à escuta, ó solitários. [...] Vós, os solitários de hoje, os segrega-
dos, sereis, algum dia, um povo; de vós [...] deverá nascer um povo eleito e dele – o super-
homem” (Assim falou Zaratustra, I, “Da virtude que dá”, § 2). Nesse discurso recende
ainda um teor “comunitário”, pode-se dizer, para o atingimento do super-homem.
Zaratustra parece ainda crer que o super-homem é algo que deva ser buscado coletiva-
mente. Sobre esse aspecto, Machado (1997, p. 78) comenta que, no projeto de dar à luz
o super-homem, “os discípulos desempenham um papel crucial. No início de sua trajetó-
ria, de sua aprendizagem, Zaratustra é um anunciador do super-homem futuro. E se, nessa
etapa, ele faz discípulos, é porque acredita haver progresso dos discípulos, ao super-
homem [...]”. Segundo o comentador, deste modo, ao tema do super-homem considera-
do como meta, como alvo, corresponde, do ponto de vista dramático, o apelo, no
primeiro momento, ao povo, e, em seguida, aos discípulos. Ou seja, ao atrair muitos para
fora do rebanho, “companheiros que escrevam novos valores em novas tábuas” (Assim
falou Zaratustra, “Prólogo”), Zaratustra mostra sinais de sua auto-superação, tornando-
se mais maduro, ao perceber que não é possível falar a todos, e sim a um pequeno grupo,
seus discípulos, sobre o super-homem.
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A solidão de Zaratustra não dispensa os homens. E, por isso, lança o

desafio de viver no meio deles – ou com o mundo – sem sentimento
de perda, sem esvaziamento, enfraquecimento”.

Embora a auto-superação não necessite do reconhecimento
ou do assentimento por parte do outro, para se efetivar, o solipsismo
que tal imagem sugere deve ser diluído no contexto do aprendizado
de Zaratustra, que somente se auto-supera e atinge sua plenitude no
enfrentamento com os homens.68  Não fosse assim, ao descer da
montanha para “ensinar” os homens, Zaratustra já deveria estar pronto,
não deveria ter nada a aprender, o que não se confirma na saga deste
personagem. Porém, apesar de Nietzsche reconhecer que a auto-
superação do tipo homem deve ser fomentada não apenas
individualmente, mas também na esfera da sociedade, ele ressalta
que isso só é plenamente possível em um tipo de sociedade que acredita
nas diferenças de valor entre os indivíduos e que fomente a auto-
superação dos indivíduos, incentivando-os na “elaboração de estados
sempre mais elevados, mais raros, remotos, a contínua ‘auto-superação
do homem’” (Além do bem e do mal, § 257, p. 169).

Para Zaratustra, ser solitário é fundamentalmente ser criador,
inventor de novos valores, é poder dar a si próprio o seu bem e o seu
mal, é colocar sua vontade acima de si como uma lei, algo que só
pode ocorrer no indivíduo singular. É por isso que “Zaratustra se
apresenta como modelo, mas a experiência da superação é singular,
somente cada um pode se auto-reconhecer, reconhecer o seu próprio
caminho” (Julião, 2001, p.187).

68. É possível encontrar, em Nietzsche, várias passagens que demonstram sua postura
não-individualista, deixando claro que, por um lado, ele sobrevaloriza o papel do indiví-
duo, em aparente detrimento da sociedade, ele também se preocupa em fazer com que os
grandes indivíduos dêem sua contribuição à sociedade. Cito, a título de exemplo, A gaia
ciência, § 356: “o homem tem valor e significado somente na medida em que é uma
pedra em um grande edifício”. O grande edifício ao qual o filósofo se refere é a
sociedade, o que demonstra sua postura não-individualista.
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A solidão assume, destarte, um papel importante no
aprendizado da auto-superação: se, por um lado, o indivíduo deve se
submeter a momentos de solidão,69  pois “é longe da feira e da fama
que se passa tudo o que é grande; foi longe da feira e da fama que
sempre moraram os inventores de novos valores!” (Machado, 1997,
p. 58), por outro lado, ele não completa seu processo de auto-
superação se se mantém solitário, sem se inserir na sociedade.

Auto-superação é vontade de poder

Inicio esta seção analisando a definição de vontade, em
Nietzsche, para, somente depois, adentrar na discussão sobre a
vontade de poder.

O termo vontade foi utilizado pela tradição filosófica “como
se fosse a coisa melhor conhecida do mundo” (Além do bem e do

mal, I, § 19). Nesse caso, os filósofos foram vítimas de uma atitude
superficial: tomaram um preconceito popular e o exageraram. Contra
a simplificação com que o termo vontade é tratado, Nietzsche
apresenta sua própria concepção, segundo a qual o “querer” – utilizado
pelo filósofo como sinônimo de “vontade” – é algo complexo, algo
que, somente como “palavra”, constitui uma unidade:

precisamente nesta palavra se esconde o preconceito popular que
subjugou a cautela sempre inadequada dos filósofos. [...] em todo
querer existe, primeiro, uma pluralidade de sensações, a saber, a
sensação do estado que se deixa, a sensação do estado para o qual
se vai, a sensação desse “deixar” e “ir” mesmo. (Além do bem e do
mal, I, § 19).

69. Em razão disso é que Nietzsche afirma que os fortes buscam necessariamente dissociar-
se, tanto quanto os fracos buscam associar-se, organizar-se em rebanho, na ânsia de
livrar-se do surdo desprazer e do sentimento de fraqueza (Genealogia da moral, III, §
18, p. 125).
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O filósofo alemão retira o termo vontade da linearidade como
fora até então pensado e, para esclarecê-lo, acrescenta-lhe alguns
ingredientes, como o sentir e o pensar:

em todo ato da vontade há um pensamento que comanda; – e não se
creia que é possível separar tal pensamento do “querer” [...] a von-
tade não é apenas um complexo de sentir e de pensar, mas sobretu-
do um afeto. Um homem que quer – comanda algo dentro de si que
obedece, ou que ele acredita que obedece. (Além do bem e do mal,
I, § 19, p. 23-24).

Nietzsche redefine o termo vontade, negando seu atributo
espiritual autônomo, e acrescentando-lhe um aspecto telúrico, ligado
a uma complexa trama que envolve sentimentos, pensamentos, pulsões,
afetos, instintos. Desta feita, contesta “a crença metafísica que julga
a vontade como um instrumento de um ‘eu’ ou ‘espírito puro’ para
realizar os seus desejos” (Barrenechea, 2000, p. 94). O filósofo, ao
retomar um termo da tradição metafísica, redefinindo-o numa
perspectiva terrestre, nega categoricamente que haja vontade
autônoma, isolada dos impulsos do mundo.

A vontade, tal como Nietzsche a concebe, pode ser entendida
como a instância que “determina o surgimento e a transformação de
todo estado de coisas do universo, tal Vontade possui uma qualidade
fundamental: ela é vontade de poder” (Giacoia, 2000, p. 58). Passa-
se, assim, da vontade à vontade de poder, conceito enigmático que
pretende ser a resposta nietzschiana à questão filosófica da vontade.

O conceito de vontade de poder surge apenas no período de
maturidade filosófica de Nietzsche, em sua obra Assim falou

Zaratustra. Porém, é possível encontrar traços desse conceito nos
dois primeiros períodos do filósofo. Drucker (2001, p. 42) vislumbra-
o já na sua primeira obra publicada70  – O nascimento da tragédia –,

70. Haar, em sua obra Nietzsche et la métaphysique, também defende essa posição.
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na qual prenuncia-se a noção de que a vontade é um princípio cósmico,
universal. A vontade de poder não seria uma forma reelaborada da
noção anterior de um “único Sujeito verdadeiramente existente”, que
devora suas criaturas? “Nietzsche já tinha mencionado [A gaia

ciência, IV, § 310] a identidade entre o movimento das ondas que
vêm dar nos recifes e a vontade humana”. Marton (1990, p. 64)
também destaca vestígios da vontade de poder em Humano,

demasiado humano e A gaia ciência. Evidentemente, é inequívoco
que mesmo sendo apresentado no Assim falou Zaratustra, este
conceito só receberá sua primeira exposição estritamente conceitual
no aforismo 22 de Além do bem e do mal. Ainda assim, apesar de
não haver nenhum registro eminentemente comprobatório, nesse
sentido, trabalho com a hipótese de que a vontade de poder, embora
só seja explícita no seu último período, foi abordada desde sua primeira
obra, por meio de conceitos que possuem parentesco com a vontade
de poder, tais como agon e luta.

O filósofo revela, em seus manuscritos, a intenção de escrever
um livro no qual explicaria, de forma mais sistemática, esse conceito.
Em agosto de 1885, registra em suas notas o projeto de escrever uma
obra intitulada Vontade de poder. Assim como o fizera com tantos
outros projetos – como os cinco prefácios para cinco livros que jamais
escreve –, Nietzsche abandona-o:

No verão do ano seguinte, um plano de trabalho [...] [intitulado
“Vontade de poder”] traz como subtítulo “Ensaio de uma
transvaloração de todos os valores. Em 4 livros”, disposição que se
mantém até 26 de agosto de 1888. A partir daí, o título [...] [“Vontade
de poder”] desaparece, cedendo lugar a “Transvaloração de todos
os valores”. (Müller-Lauter, 1997, p. 17).

Porém, para esse comentador, não apenas a vontade de poder, mas também o eterno
retorno, o super-homem e o niilismo estão presentes, ainda que de modo embrionário,
em O nascimento da tragédia.
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É uma pena, posto que essa obra poderia elucidar muitos dos

pontos problemáticos que envolvem o conceito de vontade de poder.

Mantendo fidelidade ao título desta seção – “Auto-superação

é vontade de poder” –, considerarei ambos os conceitos sob uma

mesma significação. Essa hipótese encontra respaldo em vários

comentadores, dentre os quais destaco Nicolao Julião (2001, p. 53),

Scarlett Marton71 (1993, p. 63), Rüdiger Safranski72  (2001, p. 258) e

Roger Hollinrake73  (1997, p. 46).

No Assim falou Zaratustra, seção “Da auto-superação”, pela

primeira vez, identifica-se o tema da vontade de poder com a vida,

revelando que o segredo da vida é de sempre se auto-superar. Em

obras posteriores, o filósofo dirá que, “visto de dentro, o mundo

determinado e designado por seu ‘caráter inteligível’ – seria justamente

‘vontade de poder’, e nada além disso” (Além do bem e do mal, § 36).

Desta forma, Nietzsche expõe sua hipótese interpretativa da existência

em sua totalidade com base na perspectiva fornecida pela vontade de

poder. Em tudo o que existe há vontade de poder: com isso, o filósofo

demonstra que todas as coisas são constituídas pela vontade de poder,

dinâmica que envolve todo o existente.

Marton elabora uma análise meticulosa das várias nuanças

que o conceito de vontade de poder assume, nas várias obras e períodos

nietzschianos, relacionando-o ao conceito de forças: primeiro, o filósofo

restringe a existência das forças ao domínio orgânico; depois, retoma

a idéia de que o homem é uma multiplicidade de vontade de poder e

que entre elas se desencadeia a luta, permitindo que se estabeleçam

71. Marton identifica superação e vontade de poder, via conceito de vida.

72. Segundo o qual a vontade de poder aludida no Assim falou Zaratustra tem em seu
centro o princípio da auto-superação, atuando como auto-superação e auto-desenvolvi-
mento.

73. Segundo esse comentador, a vontade de poder relaciona-se, no Assim falou Zaratustra,
ao processo de auto-superação que irá engendrar a futura humanidade de super-homens.
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hierarquias jamais definitivas; depois, insere o conceito de força,

relacionando-o com a vontade de poder, equiparando-os. Nada permite

supor que as forças se distingam da vontade de poder e nada leva a

presumir que também atuem na matéria inorgânica:

Com a teoria das forças, é levado a ampliar o âmbito de atuação do
conceito [...] [de vontade de poder]: quando foi introduzido, ele
operava apenas no domínio orgânico; a partir de agora, passa a
atuar em relação a tudo o que existe. [...] [A vontade de poder] diz
respeito assim ao efetivar-se da força. (Marton, 1990, p. 52-53).

74

Nietzsche teria sido influenciado por Darwin na formulação

de seu conceito de vontade de poder. Marton (1990, p. 42-43) destaca

que esse conceito nietzschiano abriga a noção de concorrência vital:

se Darwin sustentou que esta existe entre os animais, o autor de

Assim falou Zaratustra afirma que está presente no próprio

organismo. Ora, foi Wilhelm Roux quem lhe forneceu essa idéia:

74. Segundo Marton (1990, p. 52-53), nem todos os comentadores nietzschianos levam
em conta a teoria das forças: “Os que a negligenciaram foram, por isso mesmo, obrigados
a desconsiderar as preocupações cosmológicas. Dentre os que levaram em consideração
a teoria nietzschiana das forças, coube a Deleuze apontar de maneira decisiva sua rele-
vância. Esta interpretação, porém, parece comportar alguns excessos. Basicamente, são
dois os pontos em que não podemos segui-la. [...] por não operar com a periodização dos
textos do filósofo, recorre à idéia de força para refletir sobre o conjunto de seus escritos,
como se ela já se achasse presente na obra desde O nascimento da tragédia. [...] por
centrar-se no exame das questões relativas aos valores, atribui peso desmedido às idéias
de força ativa e reativa. Ora, é apenas muito raramente que Nietzsche utiliza os termos
‘ativo’ e ‘reativo’. Emprega-os, por certo, na Genealogia da moral, quando, ao exami-
nar a origem da justiça, considera ativas a avidez e a sede de dominação e reativa, a
vingança (Genealogia da moral, II § 11); [...] Ao termo ‘ativo’ recorre ainda em outro
texto: ‘o que é ‘passivo’? Resistir e reagir, estar bloqueado no movimento para diante,
portanto, um ato de resistência e de reação. O que é ‘ativo’? Tender para a potência. A
‘nutrição’ é apenas derivada: a origem é tudo querer encerrar em si; a ‘geração’ é apenas
derivada: originalmente, onde uma vontade não basta para organizar tudo de que se
apropriou, uma contravontade entra em ação, assumindo a separação, um novo centro
de organização, depois de um combate com a vontade original’ (XII, 5 [64])”
(Marton, 1990, p. 65-66).
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Além do trabalho de Roux, Nietzsche conheceu o tratado de Rolph
sobre questões de biologia. Rolph tentou explicar a variação dos
organismos por outra via: o ser vivo, alimentando-se, seria levado a
absorver mais do que precisava, dada a sua insaciabilidade. [...] em
1881, de Roux, Nietzsche reteve a noção de que, no próprio organis-
mo, entre órgãos, tecidos e células, existe concorrência vital e, em
1884, de Rolph, a noção de que a concorrência, em vez de prejudicar
a vida, aumenta sua quantidade. No conceito [...] [de vontade de
poder], as duas noções serão subsumidas. Se nele reaparece a idéia
darwiniana de concorrência vital, ela vai na direção oposta à do
próprio Darwin: não se justifica pela necessidade de autoconservação
mas aponta para a superabundância da vida.

Nietzsche teria buscado na biologia subsídios para elaborar

seu conceito de vontade de poder; na física, teria encontrado

“elementos para construir sua teoria das forças” (Marton, 2000c, p. 44).

Para introduzir o tema da vontade de poder em conexão com

o conceito de auto-superação, tentarei esclarecer como tal conceito

pode ser entendido.

Uma via para a compreensão da vontade de poder é considerá-

la como um páthos, processo que impulsiona o mundo, o

conhecimento, o interesse, instância potencializadora da vida. Outra

forma de se compreender a vontade de poder é a partir de sua interação

com as forças. Porém, nesse aspecto, é importante não incorrer na

interpretação de Ansell-Pearson (1997, p. 59), que considera que “toda

força impulsionadora, para Nietzsche, deve ser compreendida como

‘vontade de poder’”. A esse respeito, Machado (1985, p. 80) faz

uma importante ressalva, ao notar que não só na força ativa mas

também na força reativa existe vontade de poder. A interpretação

deste comentador é condizente com a de Müller-Lauter (1997, p. 74),

para quem a vontade de poder, força plástica, criadora, “é a

multiplicidade das forças em combate umas com as outras”.
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Outra forma para se interpretar a vontade de poder é entendê-

la como um processo de intensificação. Essa via é adotada por vários

comentadores, dentre os quais destaco Drucker (2001, p. 42), para
quem Nietzsche busca, no seu período de maturidade, uma forma

mais elaborada para a vontade de poder: “o objetivo último da vontade

de poder é a intensidade. O traço comum a todas as coisas é que elas

procuram, agressiva e espontaneamente, ir além de si mesmas, mesmo

que isso traga a sua destruição”. Barrenechea (2000, p. 92) filia-se a

essa interpretação, ao dizer que a vontade de poder “é o impulso
terrestre que visa continuamente à sua auto-exposição, à sua

intensificação no mundo”.

Auto-superação e vontade de poder: princípios cosmológicos,
metafísicos ou éticos?

A apresentação da questão: os aspectos cosmológicos da auto-

superação e da vontade de poder

A auto-superação não é um apanágio exclusivo do homem,
estando presente no âmago de todos os seres: tudo o que existe no
mundo visa à superação, enunciada como sendo a “lei da vida, a lei
da necessária ‘auto-superação’ que há na essência da vida”
(Genealogia da moral, III, § 27, p. 148). É necessário lembrar que,
para Nietzsche, vida significa vontade de poder, traço fundamental
de tudo o que é: assim, estabelece-se a conexão entre superação e
vontade de poder por meio da vida.

Deve-se ressaltar, também, outro aspecto importante quanto
à abrangência do enunciado que formula a vontade de poder e a
superação como traço característico de todo o existente: poder-se-ia
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imaginar que o filósofo estaria se referindo apenas ao homem,

posto que este é capaz de decidir-se, voluntariamente, por tomar

o caminho da superação – o que é impossível de ocorrer no âmbito

dos demais seres, uma vez que não possuem nem razão, nem

capacidade deliberativa.

Porém, por mais inusitado que pareça, Nietzsche estende seu

conceito a todo o existente. Em um fragmento póstumo do verão-

outono de 1884, ele afirma que é possível que haja vontade de poder

até na matéria inorgânica:75  “a anexação da geração à vontade de

poder (logo, esta deve estar presente também na matéria inorgânica

apropriada!)” (KSA, ed. fr. Fragmentos póstumos 26 [274], do período

do verão-outono de 1884, p. 247). Ao estender o conceito de vontade

de poder e superação ao mundo inorgânico, o filósofo alemão expõe

sua hipótese interpretativa da existência em sua totalidade, com base

na perspectiva fornecida pela vontade de poder: em tudo o que existe

há vontade de poder, isto é, todas as coisas são constituídas pela

vontade de poder, princípio impulsionador cuja natureza é atuar sempre

em busca do mais e do aumento, como forma de sua expressão.

Em função desse sentido, constitutivo e inerente a todo o

existente – seja mineral, vegetal ou animal – é que ambos os termos

– superação e vontade de poder – são considerados como

“cosmológicos”. Tais conceitos serão abordados nesta seção numa

perspectiva de aproximação, quanto à sua significação, tal como o

faz Nicolao Julião.76

75. Cf. também Onate (2002, p. 98): “Sabe-se que no início do terceiro período de sua
atividade intelectual, o filósofo considerava a atuação [...] [da vontade de poder] apenas
no âmbito dos seres vivos”. Já os textos e anotações ulteriores manifestam uma ampli-
ação dessa abrangência, incluindo o reino inorgânico na esfera de efetivação da vontade
de poder.

76. Cf. Julião (2001, p. 53): “vontade de poder e superação têm o mesmo significado,
para Nietzsche”.
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Ao se analisar os conceitos de auto-superação e vontade de

poder, tem-se a impressão de que se tratam, inequivocamente, de

conceitos cosmológicos. Assim, facilmente tende-se a enquadrar o
filósofo alemão como metafísico ou, no mínimo, idealista. Afinal, ao

afirmar que todas as coisas visam inerente e inelutavelmente à auto-

superação, o grande combatente dos ideais77  e da metafísica parece

incorrer em uma vertente idealista-metafísica.

Ora, enunciar a auto-superação como dinâmica do processo

de constituição de todas as coisas, como lei da vida, inerente a tudo o
que existe, instituindo um princípio cosmológico, constitutivo de tudo

o que há no mundo, não é tão criticável quanto afirmar que a

autoconservação o seja? Aliás, esse é um dos pontos centrais que

Nietzsche critica em vários filósofos, tais como Darwin e Espinosa,

não apenas por não concordar com o conteúdo de suas teses –

referentes à autoconservação – mas também por acreditar não ser
possível se instituir um princípio constitutivo de todas as coisas, aos

moldes de uma lei universal e natural.

Propor que tudo o que existe deseja se superar não seria tão

problemático quanto a afirmação rousseauniana acerca da bondade

natural humana? Apesar de Nietzsche ter combatido a “ingenuidade”

de Rousseau,78  ele próprio não teria incorrido numa “ingenuidade”,
ainda mais grave, por ter estendido a todos os seres, a tudo o que

existe? Afinal, tal posição não se coaduna com as seguintes palavras

do filósofo alemão:

77. Nietzsche, em Ecce homo (“Prefácio”, § 2), assevera: “Nenhum novo ídolo é
erigido por mim; que aprendam os antigos o que significam os pés de barro. Destruição
de ídolos (minha palavra para ‘ideais’) – isso é o que chega mais perto de competir ao
meu ofício”.

78. Sobre a relação entre Nietzsche e Rousseau, veja a obra de Ansell-Pearson Nietzsche
contra Rousseau (p. 20), na qual o comentador britânico cita o seguinte: “É evidente
que Nietzsche também não desenvolveu uma compreensão da sutileza ou da complexi-
dade do pensamento de Rousseau”.
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Nós não saberíamos afirmar a validade eterna de nenhuma “lei natu-
ral” nem a eterna persistência de nenhuma qualidade química, nós
não temos sutileza suficiente para ver aproximativamente o fluxo
absoluto dos acontecimentos: o que permanece está somente em
razão de nossos grosseiros órgãos (sentidos), os quais reúnem e
estabelecem em planos aquilo que na sua origem não existe real-
mente. (KSA, ed. fr. Fragmentos póstumos 11[293], do período do
verão de 1881 ao verão de 1882, p. 420).

Concordar com a tese de que a vida deseja se auto-superar
não seria acreditar na linearidade da vida? Não seria mais prudente –
e coerente com o próprio filosofar nietzschiano – afirmar que a vida
não deseja nada em definitivo? Não é mais razoável, para com o
texto do autor de Assim falou Zaratustra, propor a tese de que não
pode haver princípios constitutivos de todas as coisas, seja entendido
como autoconservação, auto-superação ou como vontade de poder?
Tudo isso não passaria de meras construções intelectuais humanas,
demasiado humanas, projetadas na natureza?

Como é possível que se dê crédito às concepções
cosmológicas que Nietzsche apresenta em seus conceitos de auto-
superação e vontade de poder? Rendendo-se aos discursos
contagiantes do Assim falou Zaratustra ou à efusividade de suas
outras obras? O filósofo apresenta argumentos consistentes para
legitimar sua posição?79

Em busca de respostas ou indicações para pensar tais
questões, desenvolvo as três seções subseqüentes.

79. Essa segunda alternativa é ensaiada por Nietzsche, ávido leitor da literatura cientí-
fica de sua época, em vários trechos, como o abaixo citado, no que ele não chega a ser
extremamente convincente: “Toda vitória, toda sensação de prazer, todo acontecer
pressupõem uma resistência vencida. Tomemos o caso mais simples, o da alimentação
primitiva: o protoplasma estende os seus pseudópoles buscando algo que resista a eles –
não por fome, e sim por vontade de poder. Em seguida ele faz a tentativa de superar
aquilo que resiste, de apropriar-se dele, de incorporá-lo: o que se chama de alimentação
é apenas uma decorrência, uma aplicação útil dessa vontade originária de se tornar mais
forte” (Friedrich Nietzsche: fragmentos finais, p. 99).
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A possibilidade de se interpretar a auto-superação e a vontade

de poder como princípios metafísicos

Dou crédito, nesta seção, à interpretação que atribui aos

conceitos de auto-superação e vontade de poder conotações

metafísicas.

É interessante notar que, dentre os autores que vislumbram

tal via interpretativa, alguns adotam uma posição “pespectivista”,

apontando aspectos que dão suporte para uma interpretação metafísica

de ambos os conceitos. Dentre esses autores, destaca-se Müller-

Lauter (1997, p. 70-71), para quem, nas interpretações de Nietzsche,

predomina a concepção segundo a qual a vontade de poder deve ser

entendida como fundante metafísico. Mesmo quando nos recusamos

a conceber a vontade de poder como “inequívoca” vontade metafísica,

ainda assim pode-se persistir em que Nietzsche pensa, finalmente, as

várias vontades de poder concretas como manifestações de um

princípio unitário, determinante de toda efetividade.

Müller-Lauter (1997, p. 72) ressalva que só se pode atribuir a

Nietzsche o rótulo de metafísico se esse termo for compreendido de

modo abrangente, como o perguntar pelo ente em sua totalidade e

enquanto tal. Diante de tal definição, é possível designar o autor de

Assim falou Zaratustra como metafísico. Porém, não deixa de

apontar para

os sinais de dissolução na metafísica de Nietzsche: “o todo” só é
dado, ainda como “caos”, o ente [...] não é mais “fixável”. Se, com
Heidegger, interpretamos metafísica em sua “essência” como es-
quecimento do ser, então a metafísica de Nietzsche, na qual “ser”
vale como mera ficção, representa uma espécie de metafísica mais
elevada. Em todo caso [...] não estou disposto a excluir Nietzsche da
história da metafísica.
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Se, por um lado, Müller-Lauter adota uma posição
“perspectivista” quanto à questão ora tratada, Heidegger, por outro
lado, é radical em sua taxação de Nietzsche como filósofo metafísico.
Aliás, a primeira seção do primeiro volume que escreve sobre o autor
de Assim falou Zaratustra tem um sugestivo título: “Nietzsche,
pensador metafísico” (Heidegger, 1971, Tomo I, p. 13), o que culminará
com a denominação de “Nietzsche enquanto pensador da superação
da metafísica”, também título da primeira seção do capítulo III,
intitulado “A vontade de poder enquanto conhecimento”. Assim,
Heidegger expõe sua interpretação de que o pensamento nietzschiano,
mormente a noção de vontade de poder – que nos interessa aqui –,
conduz o programa metafísico a seu ponto máximo de inflexão, pelo
esgotamento de suas possibilidades essenciais. Rorty (1998, p. 11)
concorda com a interpretação feita por Heidegger, afirmando que
mesmo que alguém possa criticar o autor de Ser e tempo, com
propriedade, “por sua leitura altamente seletiva de Nietzsche, deve
admitir que há passagens que podem razoavelmente ser lidas como
uma metafísica [...] [da vontade de poder].”

Safranski (2001, p. 264-266) alinha-se ao lado dos
comentadores que criticam Nietzsche por vislumbrar nele uma
metafísica da vontade de poder,80  criticando-o por humanizar a
natureza, ao “atribuir-lhe o princípio do poder do mundo agonal
humano”. Atenuando sua crítica, diz que o filósofo alemão sente-se
justificado a agir assim, em parte por não projetar na natureza coisas
desejáveis, ideais, nessa medida “humanizando-a”:

Ao contrário: ele faz o cruel e também o desumano, isto é, as lutas
pelo poder, refletirem pela Natureza, como seu mais recôndito
segredo. [...] o mundo deve [...] rejeitar toda a nostalgia humana por

80. Jaspers (1963, p. 366) também utiliza a expressão “metafísica da vontade de poder”.
Na sua interpretação, Nietzsche substancializa o autêntico ser como vontade de poder,
no interior de uma efetividade pensada sem transcendência, no mundo da pura imanência.
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significado, abrigo e pátria. [...] Nietzsche também fala da sua Vonta-
de de poder como os metafísicos falam do seu princípio fundamen-
tal. (Safranski, 2001, p. 264).

Numa tentativa ainda de minimizar suas críticas, afirma que o

autor de Assim falou Zaratustra realmente não consegue esquivar-

se da metafísica mas, ao menos, não o faz em busca de um ponto de

repouso, uma vez que a vontade de poder não existe no singular, mas

no plural, considerando assim que isso contraria a obsessão metafísica

pelo Uno. Da Vontade de poder, de início entendida como princípio de

livre autoconformação e autodesenvolvimento, como dinâmica interior

da vida social, “surge por fim também um princípio biologístico e

naturalístico, e com isso Nietzsche acaba caindo sob o poder de uma

causa prima” (Safranski, 2001, p. 265).

Embora a lista de comentadores que defendem a tese de uma

interpretação metafísica da filosofia de Nietzsche não se restrinja

aos parcos casos ora apresentados,81  esta seção objetivou apenas

introduzir essa reflexão, a partir da qual dialogo com a outra corrente

de comentadores nietzschianos, que defendem a tese de que ambos

os conceitos – auto-superação e vontade de poder – devem ser

vistos numa perspectiva telúrica, e não metafísica, conforme

apresento a seguir.

81. A título de exemplo, cito a interessante análise política que Warren (1988, p. 208)
faz acerca do conceito de vontade de poder em Nietzsche, em seu aspecto metafísico:
“A própria política de Nietzsche viola a integridade intelectual de seu projeto filosófico.
Visto por meio de sua política, a filosofia de Nietzsche torna-se crua e desinteressante.
Eis aqui um exemplo: quando Nietzsche afirma que a exploração é explicada pelo fato de
que a vida é vontade de poder, ele viola sua própria crítica da metafísica. A razão é que
esse tipo de afirmação envolve o uso do conceito como uma metafísica especulativa ou
dogmática: ele ‘explica’ os acontecimentos empíricos da exploração deduzindo-os de
um postulado universal, uma entidade não-empírica, exatamente o tipo que ele rejeita
em outros filósofos. Assim, aceitar a leitura política que Nietzsche faz do conceito de
vontade de poder requereria a rejeição de sua crítica do conceito metafísico de agente”.
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Auto-superação e vontade de poder: conceitos “supra-

metafísicos”

Antes de adentrar na crítica às interpretações metafísicas

acerca dos conceitos de auto-superação e vontade de poder, é
interessante ressaltar a existência de uma posição intermediária,

caracterizada pela aceitação de uma ontologia nietzschiana, a partir

desses conceitos. Para efeito de ilustração, cito um trecho do artigo

“O perspectivismo como doutrina da imanência”, de Silvia Rocha

(2001, p. 336), no qual desenvolve essa via interpretativa: ainda que o

filósofo alemão acredite ser inútil pretender conhecer o que há para
além das perspectivas, visto que esta investigação, por sua vez,

também teria lugar no interior de uma perspectiva, ele “transgride

incessantemente esse princípio de agnosticismo na medida em que se

pronuncia sobre a ‘essência’ do mundo e formula o que poderíamos

denominar [...] uma ontologia”. Segundo a comentadora, essa

dimensão ontológica terá sua expressão mais acabada no conceito de
vontade de poder, aspecto no qual se resgata sua positividade, por se

articular a partir de noções como mundo, vida e natureza.

Não são poucos os comentadores que vêem os conceitos de

auto-superação e vontade de poder como destituídos de uma conotação

metafísica. O interessante é que os argumentos apresentados se

afunilam nos seguintes aspectos: a positividade telúrica presente
nesses conceitos; a afirmação incondicional da existência nesse mundo,

em oposição à dicotomia dos mundos promovida pela tradição

metafísica; por último, a teoria das forças, que afirma o caráter

pluralista do filosofar nietzschiano.
Müller-Lauter (1997, p. 52), como já foi afirmado, adota uma

postura perspectivista quanto aos aspectos metafísicos do conceito
de vontade de poder: indubitavelmente, Nietzsche permanece
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metafísico; porém, por meio do seu “incessante perguntar”, que

questiona as fachadas por ele construídas, acaba por desmoronar a

metafísica. Porém, o pesquisador mostra-se extremamente melindroso
ao tratar o conceito de vontade de poder como metafísico, esmerando-

se em salvaguardá-lo das interpretações capciosas do termo

“metafísica” ao afirmar que quando Nietzsche escreve que o mundo

seria vontade de poder e nada além disso, com essa clara declaração

ele parece nos ter posto em mãos uma chave para a compreensão de

seu pensamento: “ele nomeia o fundamento do ente e determina, a
partir dele, o ente em sua totalidade; seu pensamento é metafísica, no

corrente sentido da longa história da filosofia ocidental”. Bem nota,

não é possível dizer-se que o filósofo alemão tenha uma concepção

metafísica “tradicional”, “no sentido de uma teoria dos dois mundos”.

Sob esse aspecto, à filosofia nietzschiana não pode ser imputada

nenhuma interpretação metafísica; porém, desconsiderada essa
ressalva, não pode ser mantida a pretensão de Nietzsche de que sua

filosofia não seja metafísica.

Segundo Marton (2000c, p. 200), Müller-Lauter lança mão

da estratégia de destituir a concepção da vontade de poder das

“conotações metafísicas com que os intérpretes a carregam: unicidade,

permanência, substancialidade, fixidez, universalidade”.
Nietzsche se afasta de uma eventual posição metafísica ao

afirmar sua crítica às posturas transcendentes, valorizando toda

criação no mundo. Enquanto os metafísicos sempre escarneceram

da terra e do corpo, apoiando-se na suposta efetividade do outro mundo,

o autor de Assim falou Zaratustra afirma incondicionalmente este

mundo; ou seja, o fundamento último para o qual apontam os conceitos
de auto-superação e vontade de poder é a terra, esta existência, indo

na contramão da tradição metafísica, sempre a negar a positividade

desta existência.
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Nietzsche, em vários momentos, desautoriza possíveis
interpretações metafísicas de seu pensamento. Isso se dá, por exemplo,
ao superar a vontade como Uno Originário, como essência da
realidade, isto é, como uma entidade metafísica subjacente a todos os
fenômenos. Essa “metafísica de artista”, presente no primeiro período
do pensamento nietzschiano, é logo abandonada:

mas, se [...] [a vontade de poder] se apresenta como “essência” ou
“princípio” da realidade, não estamos incorrendo numa nova pos-
tura metafísica, só que mudando o nome daquilo que é considerado
como fundamento? [...] [vontade de poder] não ocupa o lugar do
arché, eidos, substância, Deus, sujeito, mônada etc.? (Barrenechea,
2003, p. 3).

Nietzsche pretende mostrar que não há nada que seja a

base da realidade, princípio fundante do mundo. Vontade de poder é

o próprio jogo de aparecimento das forças, a própria exposição das

forças, a própria dinâmica de confronto entre forças, não podendo se

diferenciar da força, como seu substrato, já que isso contrariaria a

tentativa nietzschiana de eliminar as abstrações metafísicas. É possível
pensar a diferença entre a força e a vontade de poder, “sem fazer da

última uma entidade metafísica, mas sim o próprio processo de

exposição das forças – e não algo exterior a elas” (Barrenechea,

2003, p. 3).

Marton (2000c, p. 45) critica Kaufmann, para quem Nietzsche

seria um “monista dialético”, porque afirmaria existir uma força básica,
a vontade de poder, “que se manifestaria de diferentes maneiras e

criaria a partir de si mesma o múltiplo. Princípio único, ela seria

concebida essencialmente como auto-superação”. Para a

comentadora, em momento algum o filósofo acredita haver uma única

força, criadora de tudo o que existe: o caráter pluralista de sua filosofia

também está presente aí, ao nível de suas preocupações cosmológicas.
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A força só existe no plural; não é em si, mas na relação com outras;
não é algo, mas um agir sobre. Na visão de Marton (2000c, p. 45), ao
sustentar que Nietzsche seja um “monista dialético”, Kaufmann toma
a vontade de poder “como princípio que se auto-supera, ele acaba
por ignorar a teoria das forças”.

Hardt (1996, p. 85) adota uma posição curiosa, afirmando
que o ataque promovido por Nietzsche à essência é o ataque a uma
forma externa de essência, enquanto a vontade de poder é a
essência do ser:

Com efeito, acusações de “essencialismo” são neutralizadas no
contexto de [...] Nietzsche. [...] é uma essência histórica, material e
viva, uma essência superficial que nada tem a ver com as estruturas
ideais e transcendentais que são usualmente o centro dos argumen-
tos “essencialistas”.

Com efeito, segundo o autor, os termos “essência” e “vontade
de poder” não devem remeter à crença metafísica no substrato, pois,
enquanto na tradição metafísica essência remete a um estado de
permanência, de estabilidade, algo imutável, fundamento último, a tríade
conceitual nietzschiana – vontade de poder, auto-superação e vida –
significa e implica movimento, mudanças. Em Nietzsche, não há um
fundamento. Ou melhor, se ele existe, significa mudança. Aliás, na
frase de Nietzsche: “O que é para mim a aparência? Na verdade,
não o contrário de alguma essência – e o que posso dizer de qualquer
essência, que não equivalha a enunciar os atributos de sua aparência!”
(A gaia ciência, § 54) apreende-se a particularidade de sua filosofia,
ao igualar essência e aparência, ser e devir. Clark (1998, p. 205)
afirma que o conceito de vontade de poder nietzschiano não é
metafísico: “segundo minha interpretação, Nietzsche rejeita a
metafísica. Sua negação da coisa em si não deixa lugar onde uma
teoria metafísica possa se ajustar”.
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Um aspecto absolutamente indispensável para se desautorizar
uma interpretação metafísica da vontade de poder e da auto-superação
é que, de acordo com o seu caráter não-substancial, a vontade de
poder encerra com isto a idéia de auto-superação, de autoprojeção
para além de si mesmo. Ou seja, a vontade de poder não está dada
desde o início como um princípio metafísico e transcendente, só se
tornando manifesta em um embate constante com outras vontades
de poder. Esse aspecto é apontado por Marton (1990, p. 63-64), para
quem a vontade de poder, ao se identificar com a vida, atuando nos
ínfimos elementos que constituem o vivente, não pode ser interpretada
– como o faz Heidegger – como “essência do ente”, uma vez que
“não comunga com qualquer transcendência, nem à visão positivista,
que poderia tomá-la enquanto força abstrata capaz de engendrar os
fenômenos, já que não se encontra fora deles”.

É em função dos argumentos ora apresentados que cunho o
termo “supra-metafísico”, que aparece no título dessa seção, para
nomear os conceitos de vontade de poder e superação, revelando seu
caráter destituído de conotações metafísicas.

Uma via alternativa: auto-superação e a vontade de poder

como princípios éticos

Foram apresentadas, até o momento, três vias interpretativas
para se analisar a díade conceitual – superação e vontade de poder –
como princípios constitutivos que Nietzsche atrela à natureza de todos
os seres. Na primeira, interpreta-se de ambos os conceitos a partir de
um viés metafísico; na segunda, eles são vistos como uma ontologia;
por último, são interpretados como conceitos “ametafísicos” ou mesmo
antimetafísicos.
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Porém, por não adotar nenhum dos modelos apresentados,
apresento um esboço do meu entendimento acerca dessa questão,
mediante uma interpretação na qual também sigo a trilha da
deslegitimação da interpretação metafísica, conforme passo a elucidar.

Considero os conceitos de auto-superação e vontade de poder
eminentemente como princípios éticos. Evidentemente, essa via possui
uma restrição, quanto à sua abrangência: nela, seria impossível aplicar-
se esses conceitos em uma perspectiva cosmológica, tal como se
apresenta no início deste capítulo. Isso se dá pelo fato de que uma
hipótese ética só pode ter legitimidade no plano humano, por
requerer componentes estritamente humanos, como vontade,
decisão, autodeterminação.

Porém, não obstante essa limitação, essa via apresenta
algumas vantagens:

1o) Desautoriza interpretações metafísicas, tendo em vista
que os conceitos de auto-superação e vontade de poder, por elas
vislumbrado, não se dão incondicionalmente, como algo inerente e
natural a tudo o que existe: só ocorrem por meio de uma decisão, de
uma deliberação do homem que quer se superar e exercer sua dinâmica
de auto-superação, por meio da vontade de poder que afirma a vida.
Sua atuação seria possível apenas na dimensão humana, capaz de
aceitar os encargos que a auto-superação e a vontade de poder trazem
e, ainda assim, querê-los, desejá-los.

2o) Ao considerar tais conceitos sob a perspectiva de
imperativos éticos que, submetidos ao homem, devem ou não ser
aceitos, adoto a interpretação também aplicada ao eterno retorno,
conceito que alguns comentadores tomam apenas como imperativo
ético, enquanto outros, como princípio cosmológico, ou ambos, com a
predominância de uma das duas perspectivas. Para justificar essa
postura, cito a análise elaborada por Marton (1990, p. 220-221), na
qual destaca que a vontade de poder funciona num duplo registro:
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No âmbito cosmológico, aparece como elemento constitutivo do
mundo; no domínio da crítica dos valores, impõe-se como único
critério de avaliação. Embora procure fundar as investigações éti-
cas em teses cosmológicas, Nietzsche faz as primeiras prevalecerem
sobre as últimas.

A meu ver, essa análise aponta para o núcleo da argumentação
que ora defendo: Nietzsche não pretendia enunciar um princípio
eminentemente cosmológico: ele só o faz à medida que este pode ter
implicações éticas, pois estas prevalecem sobre o aspecto
cosmológico. Afinal, ele afirma, no ápice de sua filosofia, em seu
período de maturidade, que a tarefa futura do filósofo é a de resolver
o problema do valor, determinar a hierarquia dos valores,
considerando os filósofos propriamente ditos como legisladores e
concebendo a filosofia, eminentemente, como criação de valores.
Ademais, ao pronunciar-se a respeito da própria obra, declara:
“Transvaloração de todos os valores: essa é a minha fórmula para
um ato de suprema auto-afirmação da humanidade, que em mim se
fez carne e gênio” (Ecce homo, “Por que sou um destino”, § 1).

A hipótese interpretativa que ora apresento busca resgatar
esse aspecto ético da filosofia nietzschiana, e valorizar aquilo que o
próprio filósofo considerou como sua “tarefa”, isto é, a transvaloração
de todos os valores,82  que só pode ocorrer no âmbito ético. Sugizaki
(1993, p. 52) elabora uma interpretação que se aproxima da minha,
ao reconhecer, na interpretação ética de certos conceitos

82. Não tenho como propósito nessa obra aprofundar a discussão acerca da transvaloração
de todos os valores. Porém, aproprio-me de um de seus vários componentes, como
auxílio na defesa da interpretação ora apresentada, da hegemonia do aspecto ético sobre
o cosmológico, no que resgato a questão da moralidade aristocrática, na qual os valores
nobres afirmam a vida, enquanto os valores escravos a negam (Valores afirmativos:
heroísmo, instintos, independência, dominação, poder, vontade de poder. Valores nega-
tivos: auto-renúncia, negação da vontade, instintos de rebanho, dependência, covardia).
Esse processo – da transvaloração de todos os valores – só é possível no campo ético, no
qual situo os conceitos de vontade de poder e auto-superação.
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nietzschianos, um novo critério para o empreendimento transvalorativo,

na medida em que sua exegese tem como parâmetro a vida e sua

positividade telúrica. Nessa perspectiva, Sugizaki afirma que o conceito
de vontade de poder é o “substitutivo filosófico do conceito moral

bom”, análise legitimada a partir da análise do seguinte trecho de O

anticristo: “O que é bom? Tudo quanto aumenta no homem o

sentimento de potência, [...] [a vontade de poder, o próprio poder]”

(O anticristo, § 2).

Outra forma de justificar a valorização dos aspectos éticos
existentes no conceito de auto-superação e vontade de poder – em

detrimento de seus aspectos cosmológicos – é fazê-lo tal como já

ocorre quanto ao conceito de eterno retorno, em cuja análise há

predomínio da corrente de comentadores que valorizam mais seus

aspectos éticos, e não os cosmológicos.

Como último apoio argumentativo, recorro à tese de Fink
(1983, p. 89), segundo a qual Zaratustra fala para todos sobre o super-

homem, para um pequeno número sobre a vontade de poder, mas

apenas para si mesmo sobre o eterno retorno, o que pode ser

interpretado, como o faz Machado (1997, p. 111), como uma hierarquia

dos três pensamentos fundamentais do Assim falou Zaratustra. É

em função dessa pretensa hierarquia que acredito ser possível adotar
a via interpretativa segundo a qual a eminência de aspectos éticos se

aplicam também aos conceitos de vontade de poder, super-homem e

auto-superação.

3o) A hipótese interpretativa ora levantada não é a única e,

quiçá, não é a melhor para se pensar as postulações da vontade de

poder e da auto-superação. Como as demais, possui alguns aspectos
meritórios e outros questionáveis. Porém, adoto-a por considerá-la

mais condizente com a filosofia nietzschiana – mormente em seu

período de maturidade – e por manter com ela a coerência em alguns
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pontos que considero basilares, como na impossibilidade de se fixar

qualquer lei natural, algo absolutamente questionável para o filósofo alemão:

Nós não saberíamos afirmar a validade eterna de nenhuma “lei natu-
ral” nem a eterna persistência de nenhuma qualidade química, nós
não temos sutileza suficiente para ver aproximativamente o fluxo
absoluto dos acontecimentos: o que permanece está somente em
razão de nossos grosseiros órgãos (sentidos), os quais reúnem e
estabelecem em planos aquilo que na sua origem não existe real-
mente. (KSA, ed. fr. Fragmentos póstumos 11 [293], do período do
verão de 1881 até o verão de 1882, p. 420).

4o) A via interpretativa que adoto busca ser coerente, também,

para com o perspectivismo nietzschiano, segundo o qual o valor do

mundo jaz em nossa interpretação, em nossas avaliações

perspectivísticas, conforme o filósofo mesmo admite:

Que o valor do mundo reside em nossa interpretação (em algum
lugar talvez sejam possíveis outras interpretações que não sejam
puramente humanas), que as interpretações tenham sido até o pre-
sente apreciações, segundo uma perspectiva particular, graças às
quais nós mantemos vivos, quer dizer, em vontade de poder, do
crescimento do poder, que toda elevação do homem conduz à supe-
ração de interpretações mais estreitas, que todo reforço atingido,
toda ampliação de poder abra novas perspectivas e faça crer em
novos horizontes – isso impregna todos os meus escritos. (KSA,
ed. fr. Fragmentos póstumos 2[108], do período do outono de 1885
ao outono de 1887, p. 119-120).

5o) Não poderia deixar de arrolar, a favor da tese que sustento,

o próprio argumento nietzschiano, segundo o qual deve-se ter cuidado

com princípios teleológicos, tais como o impulso de autoconservação,

questionável por se enveredar pela via teleológica (Além do bem e

do mal, § 13). Ora, é possível usar contra o próprio Nietzsche, crítico

da autoconservação como princípio teleológico, a auto-superação
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propugnada por ele: considerada como princípio teleológico, a auto-

superação não é menos condenável que a autoconservação! A não

ser que se faça a concessão a adotar teleologias nobres, e criticar-se

as teleologias supérfluas!

6o) Sair do plano cosmológico e adentrar ao campo
estritamente humano é afirmar a autonomia inerente ao homem.
Rejeitar os conceitos de auto-superação e vontade de poder como
imperativos cosmológicos, constitutivos de tudo o que existe e trazê-
lo para o plano estritamente humano, como imperativos éticos, é
valorizar a capacidade de autoformação humana, que só acontece
deliberadamente: o indivíduo, para exercer a superação, deve desejar
tal processo, fruto de sua vontade. Ao trazer para o homem tal
responsabilidade, reforço que ela não se dá natural e involuntariamente.

Aliás, o alvo das ambições de Nietzsche com o ensinamento
da superação, por Zaratustra, é conduzir os homens a um novo futuro,
um novo sentido, um novo querer, superando o espírito de vingança e
ressentimento, responsáveis pelos sentimentos negativos que
aprisionam os homens ao passado, impedindo-lhes a criação de um
novo sentido, que liberta do passado e dos sentimentos negativos,
movimento que só pode ser trilhado a partir de um desejo do homem
em atingir a plenitude de seus talentos e de suas energias, isto é, de
atingir o super-homem.

Com tais argumentos apresento minha compreensão acerca
dos conceitos de auto-superação e vontade de poder, na qual me
contraponho à interpretação que os aborda em uma acepção metafísica.



CAPÍTULO 3

QUEM É O SUPER-HOMEM DE NIETZSCHE?

Pretendo abordar o conceito de super-homem, inicialmente, a
partir das suas conexões com a tipologia nietzschiana, relacionando-
o com os tipos fracos e fortes. Destarte, somente após resgatar certos
aspectos dessa relação – que, creio, auxiliarão sobremaneira na
compreensão daquele que é o leitmotiv deste capítulo –, é que introduzo
as seções mais específicas sobre o super-homem.

A tipologia nietzschiana: uma contextualização

Considero a presença de dois elementos básicos na tipologia
nietzschiana: o fraco (Schwachen) e o forte (Starken). É evidente
que ambos os tipos (typus) comportam gradações que, embora sejam
específicas, mantêm certos traços comuns. Pensando assim é que
insiro, na tipologia dos fracos, o último homem, o homem superior, o
décadent e o escravo. No outro extremo, na tipologia dos fortes, incluo,
por exemplo, o senhor, o aristocrata, o espírito livre e o super-homem.

Tal proposta, ao instituir uma “dualidade” tipológica – fracos
e fortes –, pode gerar desconfiança de maniqueísmo. Porém, como
nota Sugizaki (1993, p. 58), isso seria demasiado grosseiro em
Nietzsche. Por certo não é esse o caso. Tal divisão tem finalidade
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meramente didática, embora se deva ressaltar que as características
dos fracos e dos fortes83  coexistem em um mesmo tipo, como é
possível observar em Além do bem e do mal, onde se nota a existência
de duas morais: uma dos escravos e outra dos senhores, em um
processo no qual 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 alma” (Além do bem e do mal, § 260, p. 172).

Assim, deve-se desfazer, prontamente, qualquer sentido
maniqueísta na interpretação ora apresentada, embora seja importante
ressaltar que, apesar da coexistência entre ambas as características,
em um mesmo indivíduo, há a predominância de um dos dois aspectos,
por meio do qual se faz possível a caracterização tipológica.

Todavia, cabe indagar: como se caracteriza um tipo?
Elaborados ao longo da obra nietzschiana, os tipos referem-se a
valores, características, traços, em suma, à vontade triunfante e
determinante num indivíduo ou grupo e se caracterizam, principalmente,
pelos seguintes elementos:

a) Por meio do agon, enfrentamento e luta com condições
desfavoráveis: “Uma espécie nasce, um tipo se torna firme e forte
na luta prolongada com condições desfavoráveis [...] a luta
permanente com condições desfavoráveis [...] é a causa para que um
tipo se torne duro e firme” (Além do bem e do mal, § 262, p. 176-177).

b) As relações de forças – prevalência da força ativa sobre a
reativa ou vice-versa – e a qualidade da vontade de poder, elemento

83. É importante salientar que os conceitos de forte e fraco não se vinculam, na
filosofia nietzschiana, apenas à tipologia, aparecendo também independentemen-
te dela. Em A gaia ciência (III, § 118, p. 134), por exemplo, a dupla conceitual
aparece primeiro como tipologia e logo abaixo, no mesmo aforismo, como conceitos
relativos. Em O anticristo (§ 17), aparecem adjetivando a moral, a filosofia e a religião.
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diferencial das forças, determinam um tipo, segundo Azeredo (2002a,

p. 172-173). Esse critério para enquadramento dos tipos leva em

consideração a interpretação deleuziana das forças, cuja base é a

distinção de suas qualidades ativas e reativas, bem como as qualidades

da vontade de poder, como afirmativa ou negativa. A diferença entre

forte e fraco estaria, assim, na predominância, no primeiro, das forças

ativas e da qualidade afirmativa da vontade de poder,84  enquanto, no

segundo, se processaria exatamente o contrário.

c) Por meio da constituição fisiológica, biológica e psicológica:

“Por toda a parte em que, por qualquer forma, a vontade de poder se

encontre em declínio, existirá igualmente uma regressão fisiológica”

(O anticristo, § 17, p. 35), ou ainda, quando, na mesma obra, afirma-

se que em toda sociedade sã “distinguem-se três tipos psicológicos,

que gravitam diferentemente [...] tendo cada qual a sua própria higiene,

o seu próprio domínio de trabalho, o seu próprio sentimento de perfeição

e de mestria” (O anticristo, § 57, p. 113).

Feitas tais considerações, elaboro, a seguir, uma análise dos

dois tipos fundamentais ora identificados.

A caracterização do tipo fraco

Esta seção visa responder a duas questões: quais são os

principais atributos do tipo fraco? Ele é sempre subordinado ao forte?

Quanto à primeira questão, o tipo fraco é resultado da anarquia

interna, desagregadora dos impulsos e das vontades, no indivíduo,
com o predomínio dos impulsos fracos e reativos sobre os fortes e

84. Porém, é importante notar que as duas forças – ativa e reativa – estão presentes em
ambos: o predomínio da ativa sobre a reativa configuraria o senhor, enquanto uma
relação oposta dessas forças conformaria o escravo.
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ativos. Incapaz de encarar a superação, característica inerente à vida,

o fraco prefere eliminar, artificialmente, por meio da crença e da fé, a

luta interna, os conflitos e contradições presentes no seu organismo,

na sociedade e na vida: “Onde o processo de luta interna é interrompido,

a vida esvai-se, ou está em processo de degenerescência. O fenômeno

vital será tanto mais complexo e rico em um organismo quanto maior

for o conflito interno, o dinamismo” (Ramacciotti, 2001, p. 211). Ora,

a própria distinção e superioridade de um indivíduo em relação a outro

devem ser atribuídas a esta capacidade de manter a maior diversidade

de instintos e impulsos e, portanto, um maior número de conflitos

internos, como destaca a autora: “Tornar-se mestre e senhor desses

conflitos internos, estabelecer a ordem dentro do caos interno, quanto

mais elevada for essa capacidade humana, mais elevado será o ser

humano” (Ramacciotti, 2001, p. 211).

Interpretando a tipologia nietzschiana, Itaparica (2002, p. 66)

expõe sua peculiar tese de que o fraco e o forte não são resultados de

uma essência intrínseca, mas sim da forma pela qual cada um organiza

seus impulsos e suas vontades, interpretação que deslegitima leituras

que consideram a tipologia como fruto de processos genéticos e

biológicos estanques.85  Assim, considero a criação dos tipos como

fruto de um processo histórico, no qual, em que pesem a deliberação

e a vontade dos indivíduos, eles sofrem do jugo que nomeio de

estratégias de enfraquecimento do homem, dentre as quais cito:

1o) O movimento de enfraquecimento da vida, encabeçado

pelas religiões, pela moral, pela ciência e também, pela própria filosofia:

85. Tal tese pode ser, entretanto, passível de questionamento, a partir dos textos
nietzschianos. Confira, por exemplo, O anticristo (§ 57, p. 113), em que se expõe a
criação dos tipos a partir de uma determinação natural: “A natureza [...] é que separa os
homens da preponderância intelectual, os de preponderância muscular e de tempera-
mentos fortes e os que se não distinguem por preponderância alguma, os terceiros, os
medianos; os últimos constituem o maior número, os primeiros são a elite”.
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A história da filosofia é um rancor secreto contra os pressupostos
da vida, contra os sentimentos de valor da vida, contra o tomar
partido a favor da vida. Os filósofos nunca vacilaram em afirmar um
mundo, desde que ele contradissesse este mundo aqui, desde que
lhes desse a oportunidade de falar mal deste mundo aqui. Essa foi
até agora a grande escola da calúnia; e ela impressionou tanto que
até hoje a ciência, que se apresenta como porta-voz da vida, aceitou
as posições básicas de tal calúnia, degradando este mundo como
aparente, esta cadeia causal como meramente fenomenal. [...] Aca-
bemos com o mundo verdadeiro: e, para conseguir isso, temos de
acabar com os valores supremos tradicionais [...] Quando tiver sido
quebrada assim a tirania dos valores tradicionais, então terá de sur-
gir por si uma nova ordem de valores. (Friedrich Nietzsche: frag-
mentos finais, p. 82).

2o) A negação da existência: o ser humano busca um princípio,

a partir do qual ele possa desprezar os seres humanos – ele inventa

outro mundo, para poder caluniar este mundo aqui: “ele apela cada

vez para o nada, e constrói o nada como o ‘Deus’, como a ‘verdade’

e, em todo caso, como juiz e condenador desta existência...”

(Friedrich Nietzsche: fragmentos finais, p. 82).

3o) A desnaturalização do indivíduo: “A moral como o maior

perigo do homem.” (Friedrich Nietzsche: fragmentos finais, p.

111). Assim, a moral – ao lado do cristianismo e do ideário “moderno”

– enfraquece o homem, ao domesticar seus impulsos naturais:

Lancemos um olhar um século adiante, suponhamos que meu aten-
tado contra dois milênios de antinatureza e violação do homem te-
nha êxito. Aquele novo partido da vida, que toma em mãos a maior
das tarefas, o cultivo superior da humanidade [...] tornará novamen-
te possível aquela vida em demasia sobre a Terra. (Ecce homo,
sobre “O nascimento da tragédia”, § 4, p. 64-65).

A moral, assim como o cristianismo, também envida esforços
eficientes para a desnaturalização do indivíduo:
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Consideremos ainda [...] que ingenuidade é dizer: “o homem deve-
ria ser deste ou daquele modo!” A realidade mostra-nos uma rique-
za fascinante de tipos, a exuberância própria de um pródigo jogo e
mudança de formas: e qualquer pobre moço de esquina de moralista
diz a isto: “não!, o homem deveria ser de outro modo”? Ele sabe
mesmo como deveria ser ele, esse mentecapto e hipócrita, pinta-se a
si mesmo na parede e diz ecce homo! [...] (Crepúsculo dos ídolos,
“A moral como contra-natureza”, § 6, p. 48-49).

É possível identificar alguns traços que unem a tipologia dos

fracos: a paz doentia, o charlatanismo, a resignação, o instinto de

crueldade contra si mesmo e contra os outros, a autonegação, o ódio,

a vontade de perseguir, a culpa, a heteronomia, o instinto de rebanho

e o ressentimento (cf. O Anticristo, especialmente os seguintes

trechos: § 1, p.15-16; § 6, p. 20 e § 21, p. 41-43). Assim, traçado seu

perfil, ser fraco “é um modo entre outros tantos modos de viver, de

ser, de estar no mundo. A fraqueza é um modo de sentir e viver a

vida” (Sugizaki, 1993, p. 43).

A incitação nietzschiana à auto-superação, segundo a qual o

homem é algo que deve ser superado (Assim falou Zaratustra,

“Prólogo”, § 3, p. 29; IV, “O mais feio dos homens”, p. 269, dentre

outras passagens afins), faz com que os fracos se retraiam: em vez

de buscar se auto-superar, ou talvez, por serem incapazes de se

superar e de exercer a superação, preferem criar realidades

transcendentes – como “Deus”, por exemplo – produtos de processos

fisiológicos doentios que visam a segurança e o bem-estar, num

movimento típico dos fracos, no qual buscam refúgio na estabilidade

e no caráter absoluto dos conceitos metafísicos (Ecce homo “Por

que sou tão esperto”, § 10). Não suportam a vida, como luta incessante,

e a avaliam como cruel, buscando o conforto do além, da vida eterna.

Em vez da superação da vida, optam pela sua manutenção e

conservação – princípio de penúria e estagnação, característico dos
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tipos fracos, falhados, bufônicos e decadentes, que necessitam se
arrebanhar, para sobreviver; não conseguem percorrer o caminho
em direção ao super-homem porque, para tanto, necessitam abraçar
a auto-superação e a superação dos valores morais, metafísicos,
científicos e religiosos, que durante milênios aprisionaram e
enfraqueceram o homem a estreitos limites, tornando-o um ser
decadente e um antinatural.86

Para concluir, resgato a segunda questão formulada no início
desta seção: o fraco é sempre subordinado ao forte? A essa
pergunta, deve-se responder negativamente, isto é, geralmente o fraco
não se subordina ao forte. A esse respeito, Deleuze (1965, p. 23)
sentencia que o fraco, ao tomar o poder, não perde seu status de
fraco: “As forças reativas, ao levarem a melhor, não deixam de ser
reactivas. Porque, em todas as coisas, segundo Nietzsche, trata-se
de uma tipologia qualitativa, trata-se de baixeza e de nobreza. Os
nossos senhores são escravos que triunfam num devir-escravo
universal”. Deve-se evitar, assim, o contra-senso, quanto à
interpretação dos fortes e os fracos, mediante o qual se crê que os
mais poderosos, num regime social são, por isso, os fortes.

86. Um sintoma da fraqueza do indivíduo é a adoção de uma postura antinatural, princi-
palmente ao negar a positividade da existência. Contra esse movimento dos fracos,
Zaratustra anuncia: “nós não queremos, de modo algum, entrar no reino do céu: tornamo-
nos homens – e, assim, queremos o reino da terra” (Assim falou Zaratustra, IV, “A festa
do burro”, § 2, p. 317). Aliás, há uma profusão de passagens apologéticas no Assim falou
Zaratustra sobre a terra, sobre essa existência. Dentre estas, uma das mais belas é a
seguinte: “passa-se com o homem o mesmo que com a árvore. Quanto mais quer crescer
para o alto e para a claridade, tanto mais suas raízes tendem para a terra, para baixo, para
a treva, para a profundeza” (Assim falou Zaratustra, I, “Do ler e escrever”, p. 58); “o
mundo em que vivemos é ímpio, imoral, ‘desumano’, interpretamo-lo por muito tempo
falsa e mentirosamente, mas segundo o desejo e a vontade da nossa veneração, quer dizer,
segundo uma necessidade. Pois o homem é um animal venerador! Mas também é descon-
fiado; de facto o mundo não vale o que nós tínhamos acreditado, eis aproximadamente
a maior segurança de que a nossa desconfiança conseguiu enfim apoderar-se. Quanto mais
desconfiança, mais filosofia. Temos o cuidado de não dizer que o mundo tem um valor
menor: é que nos parece hoje ridículo que o homem pretenda criar valores que deves-
sem exceder o valor do mundo real” (A gaia ciência, § 346, p. 256-257).
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A caracterização do tipo forte

Além da possibilidade de se identificar duas tipologias
nietzschianas básicas – fortes e fracos –, é legítima também a tese
segundo a qual os fortes são hierarquicamente superiores aos fracos.
Afinal, a capacidade para suportar o agon, o enfrentamento com a
existência – típicos do forte – é, para o filósofo alemão, medida de
valor do homem: “Quanta verdade suporta, quanta verdade ousa

um espírito? Cada vez mais tornou-se isto para mim a verdadeira
medida de valor” (Ecce homo, “Prólogo”, § 3). Suportar e ousar são,
simultaneamente, critérios para a hierarquia entre os homens,
determinando o seu valor e a sua grandeza.87  Assim, por exemplo,
aquele que tiver maior capacidade para assimilar a existência, sem
recurso a evasivas, tem maior competência fisiológica, no sentido de
apresentar uma agregação hierarquizada, configurando-se como forte
e, portanto, “mais apto a assimilar a diversidade de perspectivas e a
propor outras perspectivas. A compreensão trágica da existência está
relacionada com a capacidade de suportar e ousar, pois a retirada do
véu que encobre a efetividade remete a essa visão” (Azeredo,
2002b, p. 3). Nesse sentido, pode-se sustentar que há uma hierarquia
na tipologia nietzschiana, na qual os fracos ocupam posição inferior, e
os fortes, posição superior.

O forte possui, também, o apanágio de organizar, de forma
harmônica, sua vontade de poder, seus instintos, de forma afirmativa,
tarefa condizente com a imagem nietzschiana de homem, o “animal

87. Há várias passagens nas quais o filósofo alemão anuncia tal pensamento, dentre as
quais cito: a) “essa é a medida da sua força, o quanto consegue suportar a aparentabilidade,
a necessidade da mentira sem ir a pique com isso” (Friedrich Nietzsche: fragmentos
finais, p. 165); b) “O gênero de homem concebido por Zaratustra enfrenta a realidade
como ela é: ele é forte o bastante para isso” (Ecce homo, “Por que sou um destino”, § 5);
c) “Quanta verdade suporta, quanta verdade ousa um espírito? Isso se tornou para mim,
cada vez mais, o autêntico medidor de valor” (Ecce homo, “Prólogo”, § 3).
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ainda não fixado”, cujas potencialidades máximas de realização estão
longe de terem sido esgotadas (Além do bem e do mal, § 200, p. 98-99).
Assim, forte e fraco são, portanto, duas facetas do indivíduo, haja
vista que em uma mesma pessoa coexistem tais princípios e forças.
Ou seja, mesmo o forte, hiperbóreo, dotado de ritmo ascendente, sofre
quedas instantâneas, fugidias de potência. Porém, ao contrário do
fraco, que as combate e sucumbe sob seu peso, o forte, em vez
disso, consegue agregá-las enquanto plataforma para saltos ainda
mais arriscados.

O tipo forte é aquele capaz de “digerir” suas vivências (feitas
e malfeitas incluídas) como suas refeições, mesmo quando tem de
engolir duros bocados. Se não “dá conta” de uma vivência, “esta
espécie de indigestão é tão fisiológica quanto a outra” (Genealogia

da moral, III, § 16, p. 118). Assim, incorpora o princípio do amor

fati, que poderia ser assim formulado: “O que não o mata o fortalece”
(Ecce homo, “Por que sou tão sábio”, § 2, p. 25-26).

Em síntese, poder-se-iam listar os seguintes traços
constitutivos dos fortes (O anticristo, “Prólogo”, § 21, § 2, § 4; Cf.
também Friedrich Nietzsche: fragmentos finais, p. 34): inocência;
autonomia; criação de seus próprios valores; capacidade de
esquecimento; crueldade; supramoralidade, transgressão; solidão;
transbordamento de força; posse de grandes afetos; vontade de poder;
capacidade para comandar; assimilação e superação das dificuldades
inerentes à vida; coragem de dilucidar o proibido, complexo e novo;
entusiasmo; grandeza de alma e alegria dos sentidos. Porém, apesar
de todas essas características positivas, os mais fracos sobrepujam
os mais fortes, pois estes não conseguem se propagar e sobreviver
com o mesmo êxito daqueles, em função de que as formas mais
elevadas são raras exceções, devido à superioridade numérica dos
fracos, e, por último, pelo fato de serem – os fortes – mais sensíveis
e complexos, o que implica uma maior probabilidade de destruição.
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É com decepção que Nietzsche encara esse cenário: “a ruína
dos homens mais elevados constitui a regra: é horrível ter sempre
ante os olhos uma tal regra” (Nietzsche contra Wagner, p. 68). Assim,
constatando o predomínio e a hegemonia numérica que, historicamente,
os fracos possuem sobre os fortes, deseja instituir um novo ideal de
homem, baseado no tipo forte, o que pode ser vislumbrado em todos
os períodos da sua filosofia, por meio da profusão de textos elogiosos
sobre o forte, dentre os quais um dos mais poéticos encontra-se em A
gaia ciência (IV, § 337, p. 237-238), no qual se vislumbra uma
disposição na história para algo totalmente novo e estranho: “que se
dê a essa semente alguns séculos e dela então poderá crescer uma
planta maravilhosa com um odor igualmente maravilhoso, de tal modo
que a nossa velha terra será mais habitável que nunca [...] Esse
sentimento divino seria então a humanidade!”.

Mas, adverte o filósofo, não basta sonhar com este estado
ideal, é necessário merecê-lo pela luta e pelo combate:

Virá o tempo em que nos absteremos prudentemente de reconstruir
pelo pensamento a evolução universal, ou, simplesmente, a história
da humanidade, o tempo em que não haverá consideração pelas
massas mas tão-só pelos indivíduos que formam como que uma
espécie de ponte por cima da torrente desordenada do devir. Esses
[...] vivem fora do tempo, e, contudo, graças à história que lhes
possibilita uma colaboração, constituem a república de gênios de
que falou Schopenhauer. Para lá dos intervalos desérticos do tem-
po, um gênio chama outro, e sem se deixarem perturbar pela algazar-
ra dos anões turbulentos que grasnam por debaixo deles, prossegue
o alto diálogo dos espíritos. A missão da história é servir de inter-
mediário entre eles, permitir o nascimento do homem de gênio e dar-
lhe forças. Não, o objetivo final da humanidade não está no seu
termo, mas nos seus exemplares superiores. (Da utilidade e dos
inconvenientes da história para a vida, § 9, p. 187).

Esse texto se refere à segunda, das quatro Considerações

intempestivas, escrito no período de outubro a dezembro de 1873 e
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publicado em 1874. É, portanto, o terceiro texto publicado por
Nietzsche.88  É interessante assinalar que o filósofo praticamente não
muda, ao longo do conjunto de suas obras, as teses aí defendidas
quanto à necessidade da superação, por meio do combate e da criação
dos tipos de homens mais elevados, como meta da humanidade.
Ademais, ao advertir sobre o risco que o tipo forte corre, pelo fato de
a humanidade desejar apenas o bem-estar, as metas de curto prazo, o
trecho supracitado lembra o “Prólogo” do Assim falou Zaratustra

(§ 5, p. 33-34), no qual se diz que já é tempo de o homem estabelecer
a sua meta,

plantar a semente da sua mais alta esperança. Seu solo ainda é rico
para isso. Mas, algum dia, esse solo estará pobre e esgotado, e
nenhuma árvore poderá mais crescer nele. Ai de nós, aproxima-se o
tempo em que o homem não mais arremessará a flecha do seu
anseio para além do homem e em que a corda do seu arco terá
desaprendido a vibrar.

Nietzsche toma como tarefa sua a definição desse novo
objetivo que institui, de fomentar os tipos fortes: “Minha exigência:
produzir seres que pairem sublimes sobre a inteira espécie homem: e
para essa meta, sacrificar a si e aos próximos” (A “grande política”:

fragmentos, p. 25), no que se percebe que o indivíduo só tem sentido
e valor se inserido nessa luta de auto-superação, autoformação. Afinal,
após o fim da crença de que um deus dirige os destinos do mundo e,
não obstante as aparentes sinuosidades no caminho da humanidade,
“os próprios homens devem estabelecer para si objetivos ecumênicos,
que abranjam a Terra inteira” (Humano, demasiado humano, §
25, p. 33-34).

Essa meta é assim enunciada por Nietzsche: “Quero ensinar
aos homens o sentido do seu ser: que é o super-homem, o raio que

88. O primeiro foi O nascimento da tragédia, o segundo, David Strauss, crente e escritor.
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rebenta da negra nuvem chamada homem” (Assim falou Zaratustra,
“Prólogo”, p. 37). Ora, essa meta urge. Afinal, o homem não teve até
agora sentido algum: sua existência sobre a terra não possuía finalidade;
“para que o homem? – era uma pergunta sem resposta; faltava a
vontade de homem e terra; por trás de cada grande destino humano
soava, como um refrão, um ainda maior Em vão!” (Genealogia da

moral, III, § 28, p. 148-149). O homem não sabia justificar, explicar,
afirmar a si mesmo, ele sofria do problema do seu sentido:

mas seu problema não era o sofrer mesmo, e sim que lhe faltasse a
resposta para o clamor da pergunta “para que sofrer?”. O homem,
o animal mais corajoso e mais habituado ao sofrimento, não nega
em si o sofrer, ele o deseja, ele o procura inclusive, desde que lhe
seja mostrado um sentido, um para quê no sofrimento. A falta de
sentido do sofrer, não o sofrer, era a maldição que até então se
estendia sobre a humanidade. (Genealogia da moral, III, § 28,
p. 148-149).

Embora conclame ao fortalecimento e à elevação do homem,
o filósofo não acredita que tal tarefa se destine à humanidade, como
um todo, mas sim a casos isolados de homens elevados: “Um povo é
a volta que a natureza dá para obter seis ou sete grandes homens”
(Além do bem e do mal, § 126, p. 76). Ele conclama ao nascimento
do homem forte, do super-homem. Essa equiparação entre os dois
conceitos, salvaguardado suas diferenças, é legitimada por vários
textos, como o seguinte:89

Demonstrar a necessidade de que a um emprego sempre mais eco-
nômico de homem e humanidade, a uma sempre mais firmemente
intrincada “maquinaria” de interesses e rendimentos pertence um

89. Sugizaki (1993, p. 41) nota também que ambos os conceitos – forte e super-
homem – são intercambiáveis: “O ‘tipo superior’, em relação a toda humanidade,
é uma espécie de ‘super-homem’. Com isto Nietzsche nos autoriza a relacionar e
identificar o tipo mais forte com o super-homem”.
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contra-movimento. Eu o designo como extração de um excedente
de luxo da humanidade. Nele deve vir à luz uma espécie mais forte,
um tipo mais elevado, que tem outras condições de surgimento e de
conservação que o homem mediano. Meu conceito, minha alego-
ria para esse tipo é, como se sabe, [...] [a palavra super-homem].
(A “grande política”: fragmentos, p. 42).

Mobilidade entre os tipos

Nietzsche não vislumbra uma cristalização dos tipos; muito
ao contrário, há vários indícios de mobilidade e transições de um tipo
para outro, motivada, sobretudo, pela auto-superação, como nota
Conway (1997, p. 75):90

O caso de Nietzsche nos oferece o exemplo instrutivo e auto-
referencial de auto-superação que ele nos recomenda. Enquanto ele
prontamente abriu mão de sua de sua decadência, ele também dis-
tingue entre ele mesmo e outro famoso decadente.

Indubitavelmente, o tipo forte deve, inicialmente, experimentar
a decadência para se fortalecer e, superando-se, superar também a
decadência:

Resistir à decadência não é se livrar da decadência, mas sim se
tornar um tipo específico de decadente. Seu regime de auto-supera-
ção não elimina seus lapsos “periódicos”, mas pode permitir-lhe
expressar sua decadência na forma de uma “eterna” resistência à
decadência de sua época. Ele conseqüentemente supera sua deca-
dência não pela eliminação ou reversão disso, mas por resisti-la e
por se opor a ela até mesma na constituição de sua identidade.
(Conway, 1997, p. 75).

90. Para corroborar sua tese, o comentador cita Nietzsche: “Muito bem! Tanto quanto
Wagner, eu sou um filho desse tempo; quer dizer, um décadent: mas eu compreendi isso,
e me defendi. O filósofo em mim se defendeu” (O caso Wagner, “Prólogo”, p. 9).
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A hierarquia que existe entre os impulsos que mandam e os

que obedecem é dinâmica, pois é na própria luta por mais potência

que o domínio se estabelece. Assim, o comandar e o obedecer estão

presentes em todo o organismo, uns dependem dos outros, pois “é no

jogo pelo comando, na resistência que cada força se efetiva e existe.

A hierarquia é dinâmica, pois o filósofo admite até mesmo uma

mudança nos papéis” (Ramacciotti, 2001, p. 209). Assim, dependendo

da configuração de forças, aqueles que mandam podem também vir

a obedecer, posto que tanto mandar quanto obedecer são modos de

lutar: não há uma atividade e uma passividade, pois obedecer também

significa lutar, toda luta depende da resistência a um estímulo contrário.

A tipologia dos fracos

Não pretendo apresentar aqui todos os componentes da

tipologia dos fracos e, sequer, esgotar todos os aspectos referentes

aos tipos abordados; restrinjo-me a elencar apenas os tipos que

considero mais relevantes para um prelúdio ao conceito de super-

homem e à sua conexão com a superação.

Os homens superiores

O conceito de homem superior (höheren Menschen) é

originário do segundo período filosófico de Nietzsche, no qual aparece,

inicialmente, com uma acepção positiva: “Guardar-se [...] de tomar

as coisas em um tom patético e abster-se de tudo quanto é patético:

isto é o bom-tom nos homens superiores; e o que a isto se habitua
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recuperou a ingenuidade” (Aurora, § 508, p. 212). Em A gaia ciência,

o termo ainda mantém sua conotação positiva:91

Que me importam [...] a subtileza e o gênio, se o homem que possui
estas virtudes tolera em si sentimentos frouxos relativamente à fé e
ao juízo, se a necessidade de certeza não tem para ele o valor [...] da
necessidade mais profunda – tudo aquilo que distingue os homens
superiores dos homens inferiores? (A gaia ciência, § 2, p. 14).

No âmbito das obras publicadas por Nietzsche,92  o termo só

adquire uma acepção negativa no Assim falou Zaratustra, em que é

caracterizado como os indivíduos que não possuem grandeza, nem

podem ousar e criar: são tipos próximos aos animais de rebanho, embora

tenham ascendido à posição suprema, dentro de uma determinada

perspectiva. Após esta obra, tal conceito volta a ser utilizado, várias

vezes, em uma acepção positiva: “Não a intensidade, mas a constância

das impressões superiores, é que produz os homens superiores” (Além

do bem e do mal, § 72, p. 68).

Alguns pesquisadores também utilizam o termo “homem

superior” considerando-o como um tipo forte, como é o caso de Nabais

e Fink. Para o primeiro, “os homens superiores, os ‘mais fortes’ não

são apenas um ideal na mensagem de Zaratustra, mas encontram-se

já realizados. [...] não têm necessidade de artigos de fé extremos.

Eles já realizaram a plenitude do homem [...]” (Nabais, 1997, p. 223).

Para o segundo, “a existência das massas significa até uma garantia

dos homens superiores perante si próprios [...]. Uma tão elevada

91. Cf. também A gaia ciência (§ 301 e § 358), em que o termo aparece ainda em uma
acepção positiva.

92. Para uma análise do termo nos fragmentos póstumos confira, por exemplo, A
“grande política”: fragmentos (p. 30-31 e p. 38), em que se registra também um sentido
positivo para o termo que é, inclusive, equiparado ao super-homem, conforme pode-se
observar no Fragmento póstumo do outono de 1887, 9 [154].
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tensão, como aquela que reina na humanidade superior, não pode

constituir a vida de todos os dias” (Fink, 1983, p. 188). Não obstante

utilizar tal conceito de forma positiva, Fink reproduz, com maestria, o

sentido que os homens superiores possuem no Assim falou Zaratustra

– cuja conotação é indubitavelmente negativa –, ao caracterizá-los

como os homens do grande desgosto que já não encontram nenhuma

satisfação na existência moderna afastada do Deus que ela abandonou:

Zaratustra descobre, ao percorrer o seu domínio e o seu império,

múltiplas formas do homem superior que ele manda subir para a sua

caverna. Mas os homens superiores ainda não estão verdadeiramente

metamorfoseados. O autor destaca ainda que toda a série dos homens

superiores apresenta um traço comum: “todos são desesperados. Eles

procuram Zaratustra, que venceu o desespero do homem e para quem

Deus morreu. [...] Zaratustra [...] honra no homem superior a ponte

para o super-homem” (Fink, 1983, p. 125-126).

Os últimos homens

O tipo denominado por Nietzsche como último homem

(letzten Menschen) aparece, no Assim falou Zaratustra, em oposição
ao tipo-mor nietzschiano, o super-homem:93  Zaratustra ensina que os
homens devem aprender o caminho para o super-homem, pela
criatividade, desejando o seu destino. Os últimos homens reunidos na
praça do mercado, para os quais ele fala, incorporam o contrário do

93. Giacoia (2000, p. 57) afirma que o super-homem só pode ser corretamente apreen-
dido “em antagonismo com a figura do último homem, pois ele constitui um contra-
ideal da tendência ao nivelamento e à uniformização que, para Nietzsche, caracteriza a
moderna sociedade de massa. Para ele, o homem pode ser visto não como um fim – como
o deseja o último homem – , mas como um meio para conquistar possibilidades mais
sublimes de existência”.
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tipo anunciado e desejado por Zaratustra, pois parecem empenhados

com meras banalidades da vida, que lhes trazem conforto e os

conservam, o que leva Julião (2001, p. 86) a relacionar o último homem

ao homem moderno: “O último-homem é a caricatura que Nietzsche

faz do homem moderno, o homem do presente, o último representante

da humanidade decadente que não quer ir mais além e gaba-se de

uma coisa que lhe traz felicidade, a cultura”. Essa descrição confere

com aquela apresentada pelo filósofo alemão:

A terra, então, tornou-se pequena e nela anda aos pulinhos o último
homem, que tudo apequena. Sua espécie é inextirpável como o pul-
gão; o último homem é o que tem vida mais longa. “Inventamos a
felicidade” – dizem os últimos homens, piscando os olhos. Aban-
donaram as regiões onde era duro viver [...] Adoecer e desconfiar é
pecado, para eles: deve-se andar com toda a atenção. Um todo,
quem ainda tropeça em pedras ou homens! [...] Ainda trabalham,
porque o trabalho é um passatempo. Mas cuidam de que o passa-
tempo não canse. Mais ninguém torna-se rico ou pobre: por demais
penosas são ambas as coisas. [...] Nenhum pastor e um só rebanho!
Todos querem o mesmo, todos são iguais; e quem sente de outro
modo vai, voluntário, para o manicômio. (Assim falou Zaratustra,
“Prólogo”, § 5, p. 34).

Após assim falar aos homens sobre o que mais lhes desagrada,

isto é, o último homem, Zaratustra ouve, surpreso, a multidão dizer:

“Dá-nos esses últimos homens [...] transforma-nos nesses últimos

homens!” (Assim falou Zaratustra, “Prólogo”, § 5, p. 35). Isso

demonstra que o homem moderno se identifica com o último homem

e com a conservação humana, antípodas do super-homem e da auto-

superação do homem. Ambos – último homem e homem moderno –

almejam a felicidade constituída por “uma combinação de

mediocridade, conforto, bem-estar, ausência de sofrimento e grandeza”

(Giacoia, 2000, p. 56).
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O último homem é incapaz de olhar para além de si, incapaz
de se auto-superar: deseja apenas o bem-estar e a comodidade da
sua autoconservação. Por isso é o homem que mais tempo vive, numa
existência medíocre, sem correr riscos e sem se desafiar. O filósofo
expressa assim seu desprezo por esse tipo: “E para não deixar de
lado nenhuma dúvida a respeito do que eu desprezo, de quem eu
desprezo: é o homem de hoje, o homem do qual eu sou fatalmente
contemporâneo. O homem de hoje – eu me asfixio com seu impuro
respirar” (O anticristo, § 38, p. 70).

Por ser o produto final da humanidade decadente, o último
homem é diametralmente oposto ao super-homem e por isso deve ser
desprezado. Giacoia (1999, p. 151-152) assinala que os últimos homens
são assim denominados porque se auto-interpretam como o fim da
história, como o télos até então oculto e ora manifestado do curso do
mundo, como se toda história universal não fosse senão o prelúdio e a
gestação do advento de sua felicidade:

onde se pode, por fim, fazer desaparecer toda desigualdade, injusti-
ça e sofrimento; fisiologicamente decadente, esse “último homem”
é, sobretudo, impotente para sofrer e suportar o sofrimento, daí por
que a banalidade dos prazeres e confortos moderados constitui seu
supremo ideal de felicidade.

Após a morte de Deus, restam duas vias para o homem: a via
do super-homem, criador de seus próprios valores, e a via do último
homem, esse perigo terrível que é o homem ausente de vontade, de
valor, de amor, que não quer criar para além de si, que não quer se
superar, visando à conservação de uma vida fraca: por não ter força
e vontade suficiente para impor-se, deseja fazer acreditar que não
existe luta, que na vida não se deve disputar e concorrer: “Esse é o
seu maior crime, pois a vida se nutre do dilaceramento de velhas
formas, a condição para que haja vida é haver morte, é da destruição
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do antigo e do fraco que a vida retira a força e a matéria para novas

construções” (Souto, 2001, p. 286).

Zaratustra considera os últimos homens como a espécie mais

nociva de homem, porque impõem sua existência às custas do futuro:

“eles não podem criar, eles são sempre o começo do fim – eles

crucificam aquele que escreve novos valores em novas tábuas, [...]

eles crucificam todo o futuro dos homens!” (Ecce homo, “Por que

sou um destino”, § 4, p. 112-113). Nesse trecho, o último homem é

retratado como incapaz de criar.

Zaratustra teme que o super-homem não seja desejado, teme

aproximar-se o tempo em que o homem “não dará mais à luz nenhuma

estrela”, o tempo em que o homem – o último homem – terá perdido

todas as esperanças de elevação, impedindo o super-homem de florescer.

O tipo escravo

O escravo (Sclave) surge, pela primeira vez, enquanto tipo
com características próprias e bem definidas, no § 45 de Humano,

demasiado humano, reaparecendo em Além do bem e do mal, § 260
e sendo definido por meio da seguinte configuração:94

a) Reatividade: o escravo diz “não” ao que está fora e lhe é
diferente; nele predominam as forças reativas e a qualidade negativa
da vontade de poder. Com isso, o escravo define-se como um homem
doente, cujas forças mantêm uma relação anômala. Porém, não se
deve pensar que no tipo escravo existam apenas forças reativas e
que no tipo senhor existam apenas forças ativas. Embora se faça
referência à força ativa como constitutiva do tipo senhor e à reativa

94. Isso no âmbito das obras publicadas por Nietzsche, desconsiderando-se os
fragmentos póstumos.



130

Nietzsche – super-homem e superação: uma abordagem política

como constitutiva do tipo escravo, quer-se assinalar a constitutividade

como prevalência da qualidade da força enquanto conformadora e
diferenciadora de tipos. Com isso, as duas forças, ativa e reativa,
“estariam presentes em ambos. Porém, o predomínio da ativa sobre a
reativa configuraria o senhor, enquanto uma relação oposta dessas
forças conformaria o escravo” (Azeredo, 2002a, p. 79).

b) Pathos psicológico doentio: o escravo é dominado pelo
ressentimento, pelo desejo de vingança, pela incapacidade de esquecer
suas derrotas e malogros, pela inaptidão em se auto-superar. Aprisiona-
se no passado, impedindo-se de viver o presente e lançar seus rebentos
sobre o futuro.95  Esse quadro é descrito por Deleuze (1965, p. 24-
25) da seguinte forma: é por tua causa que sou fraco e infeliz. A vida
reativa “subtrai-se às forças activas, a reação deixa de ser agida. A
reação torna-se qualquer coisa de sentida, ressentimento, que se
exerce, contra tudo o que é activo. Enche-se a ação de vergonha”.

c) Incapacidade para criar novos valores: o escravo avalia de
forma anômala. Em vez de promover uma criação, apenas realiza a
inversão, uma vez que não destrói pelo estabelecimento do novo, mas
pela inversão dos valores já existentes. Em vez de criar, a partir da
sua interioridade, necessita de estímulos externos: o outro é o ponto
de sua criação. Ou seja, ele se define a partir da existência do outro,
melhor dizendo, a partir da negação do outro, “equiparando, em vista
disso, negação e criação” (Azeredo, 2002a, p. 76).

Os animais de rebanho

O homem não é um ser social, por natureza, segundo
Nietzsche: ele resolve viver em sociedade apenas a partir da

95. Cf. Assim falou Zaratustra (II, “Da redenção”) Cf. também Genealogia da moral (I,
§ 10-13; II, § 11), obra na qual abundam passagens que caracterizam o ressentimento em
função do predomínio das forças reativas sobre as forças ativas.
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necessidade de usufruir dos benefícios que a coexistência pode lhe
fornecer. Assim, substitui-se a motivação instintiva e natural, para se
viver em sociedade, por outra, fundamentada no interesse em se
adquirir vantagens pessoais por meio da vida em comum: “vive-se
protegido, cuidado, em paz e confiança, sem se preocupar com certos
abusos e hostilidades” (Genealogia da moral, § 9, p. 60). Ou seja, o
homem busca refúgio no agrupamento de seus pares, na vida em
sociedade apenas para fugir dos perigos e inúmeras dificuldades diante
de uma natureza hostil (A gaia ciência V, § 354, p. 270).

Diante de tais argumentos, torna-se insustentável apreciar o
valor de um indivíduo, tomando-o como função da massa gregária.
Em outras palavras, não se pode orientar a criação cultural para
satisfazer as necessidades do rebanho, desqualificando-se a idéia de
tomar a utilidade coletiva como critério de avaliação: o super-homem,
e não o animal de rebanho, deve ser o referencial da cultura. Por
detrás do antagonismo que envolve ambos os conceitos há um conflito
entre dois modelos de homem possíveis: super-homem versus animal
de rebanho, o tipo “querido, criado, conseguido: o animal doméstico, o
animal de rebanho, o animal doente” (O anticristo, § 3, p. 10), embora,
ao longo da história, os primeiros sempre fiquem em desvantagem,
quando confrontados com a superioridade numérica dos segundos,
sofrendo das artimanhas dos fracos, por estarem em menor número:

Revendo os grandes destinos do ser humano, o que mais me im-
pressionou é [...] a exclusão dos acasos felizes, dos casos afortuna-
dos, a inutilidade dos tipos mais bem desenvolvidos, a inevitável
dominação pelos medianos, até mesmo pelos medíocres. [...] os mais
fortes e melhor formados são fracos quando têm contra si a maioria
constituída pelos instintos de rebanho organizados, a covardia e
baixaria dos fracos. [...] Por mais estranho que soe: é preciso armar
sempre os fortes contra os fracos [...]. Caso se quisesse formular a
realidade em termos de moral, essa ética soaria assim: os medianos
valem mais que os excepcionais [...] como é possível ser cego no
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sentido de justamente aqui ver falso? (Friedrich Nietzsche: frag-
mentos finais, p. 80-81).

Essa hegemonia dos fracos sobre os fortes é explicada em
função de haver, nos primeiros, a conservação e a permanência,
enquanto que nos últimos grassam o perigo, a destruição acelerada, a
rápida redução numérica: apenas os medíocres têm perspectivas de
prosseguir, procriar – eles são “os únicos sobreviventes; ‘sejam como
eles! Tornem-se medíocres!’ diz a única moral que agora tem
sentido, que ainda encontra ouvidos” (Além do bem e do mal, §
262, p. 176-179).

Como oposição a essa moral, o filósofo incita-nos a buscar
um novo tipo de homem, lançando a seguinte pergunta: “que tipo de
homem se deve criar, se deve querer, que tipo terá maior valor, que
tipo será mais digno de viver, mais seguro do futuro?” (O anticristo,
§ 3, p. 17-18). Ao que acrescenta que esse tipo de valor superior já
muitas vezes foi visto, mas como um acaso, como uma exceção, nunca
como um tipo desejado: “Pelo contrário, esse tipo foi sempre o mais
temido; até ao presente, quase que foi a realidade temível por
excelência – e esse temor engendrou o tipo contrário, querido, criado,
conseguido: o animal doméstico, o animal de rebanho”. Esse tipo
que grassa, vitorioso, busca a felicidade e o bem-estar da sua
autoconservação, ignorando a opção heróica daquele que escolheu
viver a aventura da auto-superação, sem medo das tensões de uma
vida robusta – o super-homem.

A tipologia dos fortes

Abordo nesta seção apenas os tipos que julgo mais importantes
para uma compreensão dos conceitos de super-homem e superação,
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em função do que oriento minha análise privilegiando os aspectos de
similaridade entre tais tipos e o super-homem.

Senhores, nobres, aristocratas

O senhor (Herr) é o tipo no qual há o predomínio das forças
ativas e da qualidade afirmativa da vontade de poder. Porém, embora
se faça referência à força ativa como constitutiva do tipo senhor
visando-se assinalar sua prevalência, as duas forças – ativa e reativa
– estão presentes no senhor:

Há uma moral dos senhores e uma moral de escravos; [...] 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 alma. (Além do bem e do mal, § 260, p. 172).

Assim, conforme explicitarei mais adiante, senhor, nobre e
aristocrata, pelas suas similaridades, são tomados como um mesmo e
único tipo.

Nietzsche introduziu em sua obra pela primeira vez uma
tipologia das moralidades de senhor e de escravo em Humano,

demasiado humano (§ 45, p. 51): “Os bons são uma casta; os maus,
uma massa como o pó. Durante algum tempo, bom e mau equivalem
a nobre e baixo, senhor e escravo”. Em Além do bem e do mal (§ 260,
p. 176) estabelece-se a equivalência entre os termos “nobre” e
“senhor”, afirmando-se que “o autêntico direito senhorial é criar
valores”. Ainda nessa obra, no aforismo 257, elucida-se o
“aristocratismo”, considerado por Maurer (1995, p. 172), como um
sentido compensatório, mediante o qual Nietzsche vê uma monstruosa
unilateralidade no desenvolvimento da humanidade “na direção de
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uma decadência igualitária, pretensamente humanitária, e gostaria de

equilibrá-la por meio da ênfase no contraponto aristocrático reprimido”.

Fazendo uma comparação entre tipos humanos e “a mola de

sua própria visão ética, o filósofo chega à definição do homem nobre.

A idéia de uma superioridade, de uma diferença, de grau entre os

homens, representa – em Nietzsche – a possibilidade de atitudes

diversas com relação à existência” (Brum, 1998, p. 81-82). As virtudes

enumeradas ao longo de Além do bem e do mal (sobretudo os

aforismos 9, 46, 198, 202, 260, 261 e 293) caracterizam o nobre,

aristocrata ou senhor: dureza para consigo mesmo, aceitação da luta

como essencial à vida, aprovação do sofrimento como experiência

vital, criação de valores, pujança de forças, natureza afirmativa.

Azeredo (2002a. p. 65) também equipara os tipos nobre e

senhor, ao sustentar que o homem nobre e a sua moral de senhores

consegue elevar o tipo homem ao fazer dele um criador de valores,

cuja distinção dos demais se evidencia pelo tipo de avaliações

estabelecidas acerca de si e da vida:

a crença e o orgulho que tem dele mesmo são a base para o estabe-
lecimento dos valores [...]. O predomínio em suas avaliações do
estabelecimento da diferença faz com que os valores prevalentes se-
jam afirmadores da existência, um signo da potência enquanto criação.

Machado (1985, p. 70-72) também estabelece uma relação

de equivalência entre os conceitos de aristocrata, senhor e nobre,

cujo ponto em comum é a criação de valores.

Esta equivalência tipológica encontra legitimação em vários

textos do filósofo alemão, como no Fragmento póstumo 11 [126] da

primavera-outono de 1881 (KSA, ed. franc., v. IX), em que se citam

duas alternativas para o homem: o caminho da degeneração, mediante

os artifícios de conservação, ou o caminho da superação. O primeiro
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caminho é o da doença, o segundo, da vida saudável e plena. Os

indivíduos mais fortes serão aqueles que sabem resistir às regras da

espécie, sem a elas sucumbir, superando-as. São estes indivíduos, os

senhores, que formam a nova nobreza, aqueles que resistem à

cristalização e à acomodação e que poderão conduzir a humanidade

rumo ao movimento de superação.

Esse homem, consoante Giacoia, é o tipo nobre, o senhor,

alvo do “programa filosófico [nietzschiano] que visa defender a

exceção contra a regra, criar, deliberada e experimentalmente, as

condições propícias para o surgimento de uma nova aristocracia do

espírito” (A “grande política”: fragmentos, “Introdução”, p. 17),

interpretação apresentada, com algumas variações, na seguinte passagem:

a sociedade não tem de existir a bem da sociedade, mas apenas
como o alicerce e os andaimes sobre os quais um escolhido tipo de
ser humano esteja apto a se elevar à sua tarefa mais alta e a um mais
alto estado de ser. (Além do bem e do mal, § 258).

Contudo, tal aristocracia não é tão-somente fruto de elaboração

teórica; em diferentes épocas históricas, Nietzsche julga encontrar o

homem nobre, não o reduzindo a mero conceito; em contextos muito

precisos, acredita deparar-se com ele:

Teria existido na Antigüidade com as cidades-estado gregas, no
Renascimento com a comunidade aristocrática de Veneza, nos sécu-
los XVII e XVIII com a nobreza francesa. O aristocratismo ou a
maneira nobre de avaliar [...] são tipos que emergem da pesquisa
histórica. (Marton, 1990, p. 81).

Se, por um lado, o filósofo cita vários exemplos de tipos

aristocratas e senhores, por outro lado, como veremos posteriormente,

considera jamais ter existido um super-homem.
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O homem mau

O tipo denominado mau (Schlechten) tem como principais

características o egoísmo, a criação de valores e a transgressão:

“Olhai-os, os bons e os justos! A quem odeiam mais que todos? Àquele

que parte suas tábuas de valores, o destruidor: o criminoso; – Mas

esse é o criador” (Assim falou Zaratustra, “Prólogo”, § 9, p. 39).

Como pode-se perceber, mau e criminoso são termos intercambiáveis.96

O criminoso – enquanto transgressor da moral e das leis instituídas –

possui uma acepção relativa, posto que o indivíduo que numa certa

época recebe essa denominação, em outra, é considerado como um

herói, como um tipo bom, quando se restabelece a lei e se aceita a

mudança por ele provocada: “a história trata exclusivamente desses

homens maus, que, mais tarde, foram chamados bons!” (Aurora, I,

§ 20, p 26). Se temos uma rejeição natural a tal tipo, isso se dá porque

aprendemos a conhecer apenas o criminoso atrofiado, oprimido pela

ameaça e pelo menosprezo da sociedade: um tipo mal-afortunado

de criminoso. Certamente não é a esse tipo de criminoso que o filósofo

se refere: nós resistimos à concepção de que “todos os grandes

homens foram criminosos, só que em grande estilo, e não em estilo

lamentável, que o crime, a ruptura, faz parte da grandeza” (Friedrich

Nietzsche: fragmentos finais, p. 147).

A grandeza do homem mau certamente liga-se à sua

capacidade de instituir novos valores, como se nota em um aforismo

de Humano, demasiado humano (§ 246, p. 170) intitulado “Os

ciclopes da cultura”:

96. Desde a sua obra Aurora (I, § 20, p 26) isso já pode ser notado: “É indispensável
recordar muitas das calúnias que caíram sobre todos os que, com seus atos, romperam a
autoridade de um costume: geralmente foram eles chamados criminosos. Todos os que
derruíram a lei moral estabelecida foram sempre considerados como homens maus”.
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Quem vê essas bacias cheias de sulcos, em que se formaram gelei-
ras, dificilmente acredita que virá um tempo em que no mesmo sítio
se estenderá um vale de campos, bosques e riachos. Assim também
é na história da humanidade; as forças mais selvagens abrem cami-
nho, primeiramente destrutivas, e no entanto sua ação é necessária,
para que depois uma civilização mais suave tenha ali sua morada.
Essas terríveis energias – o que se chama de mal – são os arquitetos
e pioneiros ciclópicos da humanidade.

Assim, pode ser que o homem mais prejudicial seja o mais útil
à conservação da espécie, porque sustenta em si mesmo, ou nos
demais, através de sua ação, instintos que se inexistentes teriam
amolecido e corrompido a humanidade há muito tempo: “o ódio, o
prazer de causar prejuízo, a sede de tomar e dominar e, de modo
geral, tudo o que se nomeia de mal no fundo nada mais são que
elementos da espantosa economia da conservação da espécie (A gaia

ciência, § 1, p. 30).
Esses traços identificadores do mau o aproximam do

super-homem:

O homem é mau – assim falaram, para meu consolo, todos os sábios.
Oxalá isso fosse verdade ainda hoje! pois o mal é a melhor força do
homem. “O homem deve tornar-se melhor e pior” – isso ensino eu. O
pior que tudo é necessário para o maior bem do super-homem. (As-
sim falou Zaratustra, IV, “Do homem superior”, § 5, p. 289).

Também no último aforismo de Aurora, intitulado “Perspectiva
longínqua”, o super-homem é o novo homem que já vive uma nova
forma de agir, que valoriza as ações egoístas, realizadas não em prol
do outro, mas em prol de si mesmo: até hoje, as ações egoístas foram
as mais freqüentes, e assim continuarão sendo para sempre, não
podendo ser atribuídas ao mau, enquanto concepção negativa.97

97. Cf. Aurora, II, § 148, p 101. Cf. também Ecce homo, “Por que sou um destino”, § 5,
onde Zaratustra, “o primeiro psicólogo dos bons”, é definido como o “amigo dos maus”.
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Concluo esta seção enfatizando a relação entre o super-

homem e o tipo mau, para o que me utilizo de uma passagem de Ecce

homo (“Por que sou um destino”, § 5, p. 113-114), na qual cita-se

que, se uma espécie decadente de homem ascendeu à posição de

espécie suprema, isso pôde acontecer somente às custas da espécie

contrária, a espécie forte e segura da vida:

O homem-exceção tem de ser rebaixado a homem mau. Zaratustra
[...] diz haver sido precisamente o conhecimento dos bons, dos
“melhores”, que lhe inspirou o horror ao homem; [...] ele não escon-
de que o seu tipo de homem, um tipo relativamente sobre-humano, é
sobre-humano precisamente em relação aos bons.

Os grandes homens

Para Fink, o grande homem é a figura anunciada por

Nietzsche, ao apresentar seu modelo de homem (1983, p. 37). Mas

como deve-se entender esse tipo? Provisoriamente, poder-se-ia dizer

que o “grande homem” é grande pelo espaço de liberdade de suas

paixões: ele é forte o suficiente, de tal modo que faz desses monstros

seus animais domésticos, possui uma grandeza que consiste não na

ausência de tensão e de contraste, mas no domínio sobre as paixões,

sem enfraquecê-las ou exterminá-las. A meta do grande homem,

consoante Giacoia, “é a auto-superação, o elevar-se acima de si

mesmo” (A “grande política”: fragmentos, “Introdução”, p. 19).

Comentando essa passagem, Azeredo (2002b, p. 2) afirma que o filósofo faz da aproxi-
mação com os maus proximidade com o oposto dos tipos supremos de uma perspectiva
por ele sumariamente rejeitada: “o psicólogo dos bons deve se aproximar dos maus. Eis
o sentido das inversões em termos de nomenclatura: o supremo de um tipo é o oposto
para o outro”.
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Os grandes homens são uma exceção, uma quebra da regra.
Ainda assim, os povos fazem de tudo para evitá-los: “Portanto, o
grande homem precisa, para poder existir, ter domínio sobre uma força
que seja maior que a força de resistência que é desenvolvida por
milhões de indivíduos” (Friedrich Nietzsche: fragmentos finais, p.
37). Esse movimento contra os grandes homens se dá pelo fato de
eles serem perigosos, acasos, exceções, tempestades, suficientemente
fortes para colocar em questão aquilo que foi lentamente construído
e fundamentado.98

O termo “grande homem” vincula-se à questão da grandeza:
para que exista o grande homem é necessário existir a grandeza. Na
filosofia nietzschiana, somente quando o homem encara a vida
assimilando “tudo o que dela é terrível e questionável, somente então

pode o homem possuir grandeza...” (Ecce homo, “Por que sou um
destino”, § 5), ou seja, o homem deve assimilar a tragicidade da vida,
requisito nietzschiano que confere grandeza ao homem.99

Uma tipificação bastante concisa do grande homem é
fornecida por Türcke (1994, p. 79): “homem isento e emancipado de
qualquer ideal [...] sem qualquer remorso, sem qualquer má-

98. A sociedade faz de tudo não apenas para tornar inofensivas as matérias explosivas
contidas nos grandes homens, mas, também, quando possível, para já evitar preventiva-
mente seu surgimento e acumulação (KSA, ed. franc., v. 13: Fragmento 16 [9], primave-
ra-verão de 1888).

99. A grandeza – tema inerente ao conceito de grande homem – pode ser entendida, por
exemplo, a partir da seguinte frase de Além do bem e do mal (§ 212): “Será 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”. Cf.
também Ansell-Pearson (1997, p. 62): “Alcançar a grandeza pode envolver o aprendiza-
do de como ‘não querer’, não no sentido de uma negação das forças da vida, mas no
sentido de saber como dominar e controlar o desejo, por exemplo, pelo adiamento de
uma decisão”. Parafraseando o filósofo alemão, um tipo superior de existência, na qual
habita a grandeza, surgirá quando os valores que norteiam a conduta humana deixarem de
visar unicamente a autoconservação e passarem a visar a auto-superação, ampliando os
horizontes humanos e permitindo um nova forma de agir.
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consciência, além do bem e do mal, capaz de lidar com todas as

condições vitais e intelectuais como com brinquedos”. É notável que

as características que definem os grandes homens não diferem

daquelas que destacam os demais integrantes da tipologia dos fortes,

principalmente quanto à superação,100 princípio que deve ser

resolutamente procurado, pois o enfrentamento, as condições duras e

dolorosas propiciam o desenvolvimento humano, evitando a

cristalização pétrea da conservação. Essa semelhança com os demais

tipos fortes chega mesmo a ponto de o autor de Assim falou

Zaratustra equiparar, em vários textos, os conceitos de grande homem

e gênio (grifei os termos ora analisados para enfatizar a tese que

ora apresento):

o espetáculo desta força que um gênio emprega, não em obras, mas
no desenvolvimento de si mesmo, enquanto obra, isto é, na domina-
ção de si mesmo, na purificação de sua imaginação, na ordenação,
na eleição, nas inspirações e nas tarefas que sobrevêm. O grande
homem fica sempre invisível, como uma estrela longínqua, no que
tem de maior, no que exige admiração: sua vitória sobre a força fica
sem testemunhas, e por conseguinte, sem ser glorificada e cantada.
A hierarquia na grandeza de toda a humanidade do passado ainda
não está determinada. (Aurora, V, § 548, p. 226-227).

Para não dar a impressão de que tal sinonimização se dá

apenas no segundo período nietzschiano cito, a seguir, um trecho de

Crepúsculo dos ídolos, obra do terceiro período, no qual, além do

gênio, o grande homem é equiparado também ao tipo senhor (os grifos

são meus):

100. Conway (1997, p. 85) também nota a relação existente entre a auto-superação e os
grandes homens, ao afirmar que Nietzsche freqüentemente fala da auto-superação em
termos de auto-criação: “esta capacidade para a auto-criação é o elemento comum
que liga toda a grandeza do ser humano”.
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Os grandes homens são como as grandes épocas, matérias explosi-
vas, imensas acumulações de forças. [...] Quando a tensão chegou
a ser muito grande na massa, a mais casual irritação basta para se
chamar à cena do mundo o gênio, para chamá-lo à ação e aos gran-
des destinos. [...] Os grandes homens são necessários: a época em
que aparecem é fortuita. Se quase sempre conseguem tornar-se os
senhores, é pelo fato de que são mais fortes, mais antigos, é porque
representam uma acumulação mais longa de elementos. [...] O peri-
go que há nos grandes homens e nas grandes épocas é imenso; o
esgotamento sob todas as formas, a esterilidade os segue passo a
passo. [...] O gênio em ação é necessariamente pródigo, sua grande-
za exige que dissipe. O instinto de conservação fica, até certo pon-
to, em suspenso; a pressão suprema das forças radiantes veda
qualquer tipo de precaução e de prudência. [...] O que há é que o
grande homem se transborda, se difunde, prodigaliza, prescinde de
si fatalmente, irremediavelmente, involuntariamente, do mesmo modo
que é involuntário um rio ultrapassar suas margens inundando as
terras ribeirinhas. (Crepúsculo dos ídolos, “Incursões de um
intempestivo”, § 44, p. 117).

Gênio, espírito livre e super-homem: genealogia ou mera
trilogia?

Do gênio

Em O nascimento da tragédia, pode-se encontrar a primeira

aparição desse termo que perpassa toda a filosofia nietzschiana, ainda

que sofra várias rupturas, o que se traduz em um amadurecimento

conceitual, conforme buscarei demonstrar.

Inicialmente, na época de O nascimento da tragédia, o

filósofo concebe o gênio como aquele capaz de gerar, a partir da
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Natureza, produtos culturais que vão além de uma sociedade esgotada.

Nesse contexto, Wagner e Schopenhauer são considerados como

modelos de gênios,101  aqueles que criam além dos artifícios –

pensamento esse que, na sua maturidade filosófica, será descartado:

“Criaturas tão dotadas, como então imaginava os gênios, nunca

existiram” (Correspondência com Wagner, p. 234). No segundo

período de sua produção filosófica o autor de Assim falou Zaratustra

questionará sua adesão e o exagerado valor que atribui a essas duas

figuras, passando a valorizar a ciência: “a gaia ciência: o que cultua

a gaia ciência, a arte da suspeita de todos os produtos da civilização

[...] poderá se desvencilhar de toda a tradição metafísica e religiosa

ocidental” (Barrenechea, 2003, p. 4).

 Sobre a ruptura que tal conceito sofre, do primeiro para o

segundo período nietzschiano, Fink (1983, p. 52-53) assinala que o

papel do gênio é visto de modo diferente, com mais sobriedade:

Coloca no mesmo plano o gênio artístico e o sábio, o cientista,
dando a este até a primazia, pois ele não está preso na ilusão
metafísica. O problema é agora posto de maneira mais crítica, já não
o vê como uma florificação [sic] dos gregos, mas sim como uma
tarefa de futuro simplesmente humana, como tarefa de uma humani-
dade liberta de ilusões.

No seu terceiro e último período, como uma conquista pessoal,

penosa e solitária: “por ser original, isto é, ver sempre as coisas pela

primeira vez, é vítima de uma série de mal-entendidos. [...] É um

101. A título de exemplo, cito uma carta de Nietzsche ao Barão de Gersdorff, datada de
28 de setembro de 1869, na qual se refere ao valor que Wagner representa para ele: “a
encarnação do que Schopenhauer chama ‘um gênio’” (Despojos de uma tragédia, XXII
p. 76). Em outra carta, ainda para o Barão de Gersdorff, datada de 11 de março de 1870,
comenta-se sobre Wagner: “conhecer verdadeiramente de perto um gênio assim consti-
tui um inesgotável enriquecimento da vida” (Despojos de uma tragédia, XXIII p. 79).
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‘homem-destino’, um instrumento do fundo criador da vida, investido

da missão [...] de conservar a vida e fazê-la frutificar” (Dias, 1998,

p. 81), o filósofo considerará que o gênio é condicionado “por um

metabolismo rápido, pela possibilidade de suprir-se sempre novamente

de grandes tremendas quantidades de energia” (Ecce homo, “Por

que sou tão inteligente”, § 2, p. 39). Assim, tal termo define os

indivíduos cujo pensamento atua numa só direção, “que tudo utilizam

como matéria-prima, que observam com zelo a sua vida interior e a

dos outros, que em toda parte enxergam modelos e estímulos, que

jamais se cansam de combinar os meios de que dispõem” (Humano,

demasiado humano, § 162, p. 124-125). Porém, apesar de sua força

interior, o gênio é também “a máquina mais sublime que existe, –

portanto a mais frágil” (Friedrich Nietzsche: fragmentos finais, p. 37).

O gênio é também aquele que busca sempre se auto-superar

e, portanto, se dissocia do tipo fraco, que visa a autoconservação. Em

Humano, demasiado humano, aforismo 235, os socialistas são

criticados por desejar o bem-estar para o maior número possível de

pessoas: se assim ocorrer, isto é, se o homem for submetido a um

estado permanente de bem-estar, sem agon e sem dificuldades em

sua lida diária, “esse próprio bem-estar destruiria o terreno em que

brota o grande intelecto, e mesmo o indivíduo poderoso: quero dizer, a

grande energia. A humanidade se tornaria fraca demais para produzir

o gênio, se esse Estado fosse alcançado” (Humano, demasiado

humano, § 235, p. 162-163).

Mas, será função da sociedade a criação do gênio? Safranski

(2001, p. 175) responderá positivamente, mencionando o que denomina

“princípio da antropodicéia nietzschiana, segundo o qual humanidade

e História só se justificam pelo nascimento do gênio”. Essa tese é

corroborada em Cinco prefácios para cinco livros não escritos:
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“cada homem, com o conjunto de seus atos, tem dignidade à medida

que é instrumento do gênio” (Cinco prefácios para cinco livros

não escritos, “O Estado grego”, p. 53) ou ainda em Correspondência

com Wagner: “o indivíduo é chamado a lutar pela cultura e a opor-se
a todas as influências, hábitos, leis e instituições nos quais não
reconheça a sua própria meta – nomeadamente, a criação do gênio”
(Correspondência com Wagner, p. 239).

Porém, as condições para o surgimento do gênio, no tempo
moderno, não melhoraram, e a má vontade contra ele aumentou: a
dificuldade está, para os homens, em desaprender e propor-se um novo
alvo, a cujo nascimento todos devem se empenhar (Schopenhauer

como educador, p. 40-42). A esse respeito, Dias (1998, p. 109-110)
faz a seguinte provocação: poder-se-ia perguntar por que Nietzsche
vê como necessárias “instituições para criar o gênio, já que o gênio,
para nascer, nunca precisou delas, nem das ‘muletas da cultura’,
crescendo no solo de uma cultura nacional, seja ela falsa ou
verdadeira”. A essa possível objeção, a autora nota que o filósofo
responderia que os que pensam dessa maneira raciocinam
historicamente e erigem dogmas para não favorecer o gênio.

Não obstante necessitar da proteção da cultura e do Estado
para brotar, o gênio desponta predominantemente como fruto de um
esforço pessoal árduo e solitário:102

Também o gênio não faz outra coisa senão aprender antes a assen-
tar pedras e depois construir, sempre buscando matéria-prima e sem-
pre trabalhando: Toda atividade humana é assombrosamente
complexa, não só a do gênio: mas nenhuma é um “milagre”. De onde

102. Nesse aforismo de Humano, demasiado humano, o gênio é definido como resulta-
do do esforço humano. Em outros textos, porém, ele define-se como obra do acaso ou da
natureza, como é o caso de Cinco prefácios para cinco livros não escritos, “Sobre o
futuro de nossos estabelecimentos de ensino”, em que se cita que o gênio é uma
“dádiva da natureza”.
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vem a crença de que só no artista, no orador e no filósofo existe
gênio? De que só eles têm “intuição”? [...] Claramente, as pessoas
falam de gênio apenas quando os efeitos do grande intelecto lhes
agradam muito e também não desejam sentir inveja. Chamar alguém
de “divino” significa dizer: “aqui não precisamos competir”. E além
disso: tudo o que está completo e consumado é admirado, tudo o
que está vindo a ser é subestimado. [...] Na verdade, aquela apreci-
ação e esta subestimação não passam de uma infantilidade da razão.
(Humano, demasiado humano, § 162, p. 124-125).

Esse texto apresenta o gênio como sendo acessível a todos,
por obra de um esforço pessoal. Ou seja, todos podem atingir tal tipo,
conforme desdobramento do tema, no aforismo seguinte:

Só não falem de dons e talentos inatos! Podemos nomear grandes
homens de toda espécie que foram pouco dotados. Mas adquiri-
ram grandeza, tornaram-se “gênios” [...] todos tiveram a diligente
seriedade do artesão, que primeiro aprende a construir perfeitamen-
te as partes, antes de ousar fazer um grande todo. (Humano, dema-
siado humano, § 163, p. 125).

Do espírito livre

No verão de 1876 o autor de Assim falou Zaratustra planeja

escrever treze longos ensaios, sobre vários temas, dentre os quais um

refere-se ao “espírito livre” (freie Geister): ele reúne as anotações

para a reflexão “O Espírito Livre”, que “no caderno reunira primeiro

com o título ‘A Relha’ [...] No outono de 1876, a coleção de anotações

(‘A Relha’) já estava pronta, e constitui aproximadamente a ‘Primeira

Parte Principal’ de Humano, demasiado humano” (Safranski, 2001,

p. 143-144). De fato, em Humano, demasiado humano – cujo

subtítulo é “um livro para espíritos livres” – se dá o primeiro
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aparecimento de tal termo, caracterizado como um tipo que dominará
todo o segundo período da produção filosófica de Nietzsche, e cujo
significado pode ser entendido como a libertação do homem que se
torna senhor de si, que adquire a soberania sobre si próprio, que
“descobre-se a si próprio como o criador de valores e adquire com
esta descoberta a possibilidade de criar novos valores, de revolucionar
todos os valores” (Fink, 1983, p. 61-63).

O segundo período é, de fato, marcado pela transição, na qual
são veementes as acusações de Nietzsche ao “instinto de rebanho”:
“elas têm como contraponto o elogio do ‘espírito livre’. Enquanto
este requer que o indivíduo se rebele contra toda autoridade, aquele
exige que obedeça incondicionalmente” (Marton, 1990, p. 113). Outro
ponto de ruptura dá-se quanto à questão do conhecimento científico
que, no jovem filósofo, “conduzia à proliferação de um saber erudito
e estéril, que sufocava a vida” (Giacoia, 2000, p. 44) tornando-se,
agora, fator que possibilitará ao homem se transformar no espírito livre.103

Assim como os demais componentes da tipologia dos fortes,
o espírito livre encontra no povo um ambiente refratário à sua
proliferação, sendo “odiado pelo povo como um lobo pelos cães: esse
é o espírito livre, o inimigo dos grilhões, que não adora ninguém, que
mora nas selvas” (Assim falou Zaratustra, II, “Dos famosos sábios”,
p. 116). No quinto capítulo de Humano, demasiado humano o espírito
livre – aquele que optou por ter opiniões próprias – é apresentado
como antítese do espírito cativo (gebundene Geister) – aquele que

103. Porém, consoante nota Fink (1983, p. 53-56), o espírito livre não é livre por
viver segundo o conhecimento científico: “é livre na medida em que utiliza a ciência
como meio para se libertar da grande servidão da existência humana em relação aos
‘ideais’, para se escapar da tutela da religião, da metafísica e da moral. Nietzsche lança
sobre a religião, a metafísica e a moral uma suspeita que, segundo ele, desenterra ‘cien-
tificamente’ as suas raízes, que revela os seus alicerces envergonhadamente silenciosos
e esquecidos, mas essa suspeita não tem unicamente a função de ‘desmascarar’, de pôr
em evidência a não-verdade da religião, da metafísica e da moral”.
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tem suas opiniões moldadas pelas convicções recebidas pela tradição
ou, como enuncia o § 226 de Humano, demasiado humano, aquele
que não assume uma posição por esta ou aquela razão, mas por hábito.
A esse respeito, o espírito livre é considerado como um conceito relativo:

É chamado de espírito livre aquele que pensa de modo diverso do
que se esperaria com base em sua procedência, seu meio, sua posi-
ção e função, ou com base nas opiniões que predominam em seu
tempo. Ele é a exceção, os espíritos cativos são a regra; estes lhe
objetam que seus princípios livres têm origem na ânsia de ser nota-
do ou até mesmo levam à inferência de atos livres, isto é, inconcili-
áveis com a moral cativa [...] não é próprio da essência do espírito
livre ter opiniões mais corretas, mas sim ter se libertado da tradição,
com felicidade ou com um fracasso. (Humano, demasiado humano,
§ 225, p. 157).

Em Além do bem e do mal (§ 208), a superação do
dogmatismo e do ceticismo coloca-se como o principal requisito de
tal tipo, o que é entendido por Müller-Lauter (1997, p. 33) como um
“desfazer-se de hábitos, abandonar comodidades, renunciar à
segurança. Numa palavra, trata-se de impedir a adoção de crenças,
evitar a defesa de convicções”.

Lou Andreas-Salomé (1992, p. 197) diz que o espírito livre é
pessimista, o que, em princípio, parece questionável, não fosse a reserva
que o filósofo faz a esse termo, ao afirmar sua nova concepção do
pessimismo como uma procura voluntária dos lados temíveis e
questionáveis da existência, o que culmina na forma de um dizer-sim
ao mundo, como ele é (Fragmento póstumo 10 [3], do outono de
1887). Assim, o espírito livre é caracterizado como aquele que,
afirmando incondicionalmente a existência, desperta uma vontade e
desejo de ir avante, para onde for, a qualquer preço; uma impetuosa e
perigosa curiosidade por um mundo inexplorado se inflama e crepita
em todos os seus sentidos (Humano, demasiado humano, § 3).
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Como o tipo que anuncia, o autor de Assim falou Zaratustra

também trilhou o caminho da libertação interior, o que, nesse caso,
deu-se pela sua ruptura com Wagner e Schopenhauer, tornando-se
também um espírito livre, livre da metafísica e do idealismo de suas
primeiras obras e livre, também, do jugo de seus antigos mestres,
assimilando e vivenciando o teor de sua filosofia:

Até que ponto uma pessoa precisa de uma crença para prosperar, de
algo de sólido que nunca quis ver abalado, porque aí se segura – eis
a medida da sua força (ou, dito mais claramente, da sua fraqueza).
[...] A crença é mais apetecida, mais urgentemente necessária, onde
faltar a vontade, pois a vontade é, como afeto de comando, a decisi-
va insígnia da soberania e da força. Isto quer dizer: quanto menos
uma pessoa é capaz de mandar, tanto maior apetência terá por al-
guém que ordene, mas que o faça severamente – Deus, príncipe,
classe social, médico, confessor, dogma, consciência partidária. [...]
quando o espírito diz adeus a todas as crenças, todos os desejos de
certezas, habituado que está a conseguir agüentar-se sobre arames
e possibilidades leves e a dançar ainda, mesmo junto aos abismos.
Um tal espírito seria o espírito livre par excellence. (A gaia ciência
§ 347, p. 258-260).

O espírito livre possui também muitas semelhanças com os
demais tipos fortes, posto que desenvolve a coragem, a força, a fibra
e a persistência necessárias para sacudir o jugo da servidão: “O ‘espírito
livre’ será fruto do empenho humano, a liberdade não lhe será dada.
A liberdade que se dá não é liberdade. Somente é liberdade aquela
que se constrói. Por isso só é livre aquele que de si mesmo de novo
tomou posse” (Waddington, 2000, p. 210).

Pode-se perguntar: de que o espírito livre se livra? Ele é fruto
de uma grande liberação, que nasce de um súbito horror e suspeita
daquilo que amava,

um clarão de desprezo pelo que chamava “dever”, um rebelde, arbi-
trário, vulcânico anseio de viagem, de exílio, afastamento, esfriamento,
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enregelamento, sobriedade, um ódio ao amor, talvez um gesto e
olhar profanador para trás, para onde até então amava e adorava
[...] tais coisas ruins e penosas pertencem à história da grande libe-
ração. (Humano, demasiado humano, “Prólogo”, § 3, p. 9).

Nesse breve aforismo, têm-se várias pistas sobre a
autodeterminação e a sua liberdade, entendida aqui como o domínio
que os instintos viris têm sobre os demais. O homem que se tornou

livre, “e ainda mais o espírito que se tornou livre, calca sob os pés a
desprezível espécie de bem-estar com que sonham merceeiros,
cristãos [...]. O homem livre é um guerreiro”. (Crepúsculo dos

ídolos, “Incursões de um intempestivo”, § 38). Ou seja, quanto maior
resistência se oferece ao espírito livre, mais condições e possibilidades
ele tem de exercer sua liberdade, aquilo que o caracteriza.

Todavia, essa plasticidade e beleza inerentes ao espírito livre
parecem derruir quando, no prólogo de Humano, demasiado humano

(“Prólogo”, § 2, p. 8), o filósofo confessa que, há tempos, quando
necessitava, inventou para si os “espíritos livres”:

não existem esses “espíritos livres”, nunca existiram – mas naquele
tempo [...] eu precisava deles como companhia, para manter a alma
alegre em meio a muitos males (doença, solidão, exílio, acedia, inati-
vidade): como valentes confrades fantasmas [...] uma compensação
para os amigos que faltam.

Mas, essa desilusão se desfaz quando, na seqüência, lê-se
que um dia poderão existir tais espíritos livres: “disso serei o último a
duvidar. Já os vejo que aparecem, gradual e lentamente; e talvez eu
contribua para apressar sua vinda, se descrever de antemão sob que
fados os vejo nascer, por quais caminhos aparecer” (Humano,

demasiado humano, “Prólogo”, § 2, p. 8). Giacoia (A “grande

política”: fragmentos, “Introdução”, p. 16), nesse sentido, afirma
que o mundo moderno empreende, há mais de três séculos, uma
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tentativa global em sentido inverso da auto-superação do homem, o

ensaio de congelamento do “tipo homem” numa figura medíocre e

banal: aquilo para o que Nietzsche pretende chamar a atenção é para

“a necessidade de tais espíritos livres, condutores legítimos da epopéia

humana, assim como para o perigo de que eles permaneçam ausentes,

ou que malogrem, ou degenerem”.

Posteriormente a Humano, demasiado humano, seu autor

torna-se mais condescendente quanto à existência histórica e concreta

dos espíritos livres, chegando a dizer que, com alguma tolerância na

expressão, poder-se-ia chamar a Jesus um “espírito livre” – que nada

se preocupa com tudo o que é fixo: “a palavra mata, tudo o que é fixo

mata. A idéia, a experiência de ‘vida’, como só ele as conhece,

rejeitam nele toda a espécie de palavra, de fórmula, de lei, de fé, de

dogma” (O anticristo, § 32, p. 63). Em vários momentos Nietzsche

intitula-se como um espírito livre: “nós, os espíritos livres!” (O caso

Wagner, “Pós-escrito”, p. 37), e também em O anticristo (§ 13, p. 29):

“nós próprios, nós, espíritos livres, nós somos já uma transmutação

de todos os valores”.

Transição do gênio ao espírito livre

Gênio e espíritos livres são, ambos, parte do projeto

nietzschiano de edificar um tipo humano mais elevado, projeto esse

que se remete aos seus escritos de juventude – nos quais surge o

termo gênio – e do segundo período – marcados pelos espíritos livres.

Barrenechea (2003, p. 4) acredita também haver uma articulação

entre tais conceitos, embora ressalte as rupturas existentes entre

ambos, em função do espírito livre possuir um olhar independente da

metafísica, da moral e da arte, distanciando-se do gênio:



151

Nietzsche – super-homem e superação: uma abordagem política

Mais do que atender à arte e aos impulsos estéticos, o espírito livre
deve estar atento à suspeita, ao questionamento racional de todos
os produtos da civilização, enfatizando uma racionalidade diferen-
ciada que leva em conta o corpo, os impulsos, os instintos, no que
se afasta, portanto, do gênio.

Embora de forma rara, ambos os conceitos também são

interconectados pelo filósofo alemão, quando observa que, comparado

àquele que tem a tradição a seu lado e não precisa de razões para

seus atos, o espírito livre é sempre débil, sobretudo na ação; pois ele

conhece vários motivos e pontos de vista, e por isso tem a mão

insegura, não exercitada:

Que meios existem para torná-lo relativamente forte, de modo que
ao menos se afirme e não pereça inutilmente? Como se forma o
espírito forte (esprit fort)? Este é, num caso particular, o problema
da produção do gênio. De onde vêm a energia, a força inflexível, a
perseverança com que alguém, opondo-se à tradição, procura um
conhecimento inteiramente individual do mundo? (Humano, dema-
siado humano, § 230, p. 160).

Gênio e espírito livre: a gênese do super-homem

Apesar do “parentesco” entre gênio, espírito livre e super-

homem, Nietzsche não abandona nenhum dos dois primeiros conceitos,

ao longo de sua obra: retoma o conceito procedente de seu primeiro

período, em um dos seus últimos escritos, Ecce homo, assim como

faz alusão ao espírito livre em Além do bem e do mal, obra de sua

fase de maturidade filosófica.

É possível apontar os pontos de continuidade e ruptura entre

os três conceitos. Saliento os seguintes aspectos de continuidade:
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1o) Essa tríade conceitual (gênio, espírito livre e super-homem)

faz parte da teoria nietzschiana acerca da criação de uma cultura e

de um tipo de homem mais elevado, cuja seqüência é a seguinte: a)

gênio (termo extraído de Schopenhauer e utilizado, principalmente,

no primeiro e segundo períodos); b) espírito livre (termo elaborado no

segundo período e utilizado, principalmente, em Humano, demasiado

humano); c) super-homem (conceito que aparece pela primeira vez

no Assim falou Zaratustra). Apesar de não eliminar ou substituir os

dois outros conceitos da trilogia, sua pujança relega-os a um segundo

plano, após a obra-prima do autor. Porém, o fato de não suprimir

nenhum dos três conceitos implica que sua utilização não é estanque:

apesar de ser possível estabelecer recortes, quanto a seu aparecimento,

em períodos diferentes, o filósofo utiliza tais conceitos de forma

assistemática, fazendo-os coexistir de forma que um novo conceito

não substitua o anterior. Em Humano, demasiado humano, por

exemplo, há a utilização do conceito de espírito livre e gênio, embora

não apareça ainda a expressão super-homem. Já no Assim falou

Zaratustra, o gênio e o espírito livre ficam ofuscados pelo super-homem.

2o) Os três conceitos visam à intensificação do homem.

Consoante Elisabeth Foerster, a meta do filósofo alemão era “a

perfeição da espécie humana” (Correspondência com Wagner, p.

239). A irmã de Nietzsche revela que, para ele, o verdadeiro mérito

da humanidade apenas seria encontrado nos tipos superiores: aquilo a

que Nietzsche denomina “gênio”, “fazendo-o o tipo supremo dos

objetivos e aspirações humanas, caracterizou-o mais tarde como o

super-homem” (Correspondência com Wagner, p. 239).

3o) A autonomia (enquanto criação de seus próprios valores)

é marcante em todos os três tipos. O super-homem, o tipo que afirma

a vida incondicionalmente, é criador. De alguma forma há um ponto

de contato com o gênio, “que também cria, se aproximando também
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do espírito livre, porque se afasta dos pré-conceitos, dos remorsos da

sociedade ocidental” (Barrenechea, 2003, p. 2).

Quanto aos pontos de ruptura, destaco os seguintes:

1o) Para que o filósofo efetivasse seu antigo projeto

pedagógico de constituição do tipo mais elevado, que em Assim falou

Zaratustra ele expressou com o conceito de super-homem, seria

necessário o surgimento do eterno retorno, conceito esse que não

existia ou não era determinante nos períodos dominados pelos conceitos

de gênio e espírito livre:

Quando Nietzsche escrevia sobre gênio e espírito livre ainda não
tinha gerado a noção fundamental de eterno retorno. Há um salto,
na sua teoria, quando o filósofo pensa a idéia de eterno retorno [...]
é a prova abissal que, após a sua experiência, aceitação e afirmação,
leva o homem a viver a vida num estado maravilhoso; como no
relato do pastor de Zaratustra [...] o super-homem é, de alguma
forma, parente das noções de gênio e espírito livre – todos eles
criadores e críticos da cultura – mas ultrapassa-os [...] pela afirma-
ção do eterno retorno. (Barrenechea, 2003, p. 2).

2o) Conhecimento e experimentalismo: há uma ruptura entre

os três conceitos, no que diz respeito ao conhecimento – se no gênio

o conhecimento está subordinado à estesia, no espírito livre, tipo que

coloca sob suspeita aquilo em que até então o homem mais confiava,

o conhecimento exercerá um papel fundamental. Ele possui o olhar

maldoso, penetra nos segundos planos vitais de todos os “ideais”:

“Dos mais simples e mesquinhos instintos deve agora brotar toda a

vitória do homem sobre si próprio, toda a ‘grandeza’ da existência, da

utilidade comum à moral” (Fink, 1983, p. 59). Já o super-homem

busca uma forma de conhecimento, perspectivista e experimentalista,

sem comprometimento com a verdade e sim com a intensificação

da vida.
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3o) Afirmação incondicional da existência: com o advento do
eterno retorno, concebe-se um tipo inocente, criativo, destituído das
atribuições sociais do gênio e da crítica negativa do espírito livre. O
super-homem desponta-se como o criador de valores, por excelência,
o tipo afirmador.

4o) As três metamorfoses: segundo Fink, nas metáforas do
“camelo”, do “leão” e da “criança” é possível ver não só a
metamorfose essencial da liberdade humana que se liberta a si própria
e, por conseguinte, a gênese do super-homem, mas elas são de certo
modo também etapas do percurso filosófico seguido pelo autor do
Assim falou Zaratustra. Às três metamorfoses correspondem as
figuras nas quais o filósofo alemão expressou a sua compreensão
de si próprio:

O gênio, o homem que garante o serviço mais pesado, que se faz
passagem de uma força mais forte que o homem, corresponde ao
camelo; o Espírito Livre, o crítico e negador, o ousado navegador
que ruma a praias longínquas e inexploradas, corresponde ao leão;
e o próprio Zaratustra, que afirma e cria novos valores, corresponde
à criança que brinca. [...] O fato de a própria vida de Nietzsche
percorrer estas etapas e modificações que ele exige para o homem
mostra apenas a seriedade do seu pensamento que o obriga a ele
próprio. (Fink, 1983, p. 77-78).

Assim como Fink, diversos outros pesquisadores vêem na
metáfora das três metamorfoses uma gênese ou uma genealogia do
super-homem.104  As metamorfoses significam um estágio pelo qual

104. “Se o ‘Espírito Livre’ é a consciência de si da existência humana no modo de ser da
‘grandeza’, portanto a verdade intrínseca do gênio religioso, artístico e metafísico, se é
a verdade do conceito-chave da sua romântica ‘metafísica de artista’ do primeiro perío-
do, Zaratustra é o remate do Espírito Livre. Gênio, Espírito Livre, Zaratustra são
metamorfoses da mesma personagem” (Fink, 1983, p. 66). Deleuze (1965, p. 9) também
destaca tal aspecto: “O camelo é o animal que transporta: transporta o peso dos valores
estabelecidos, os fardos da educação, da moral e da cultura. Transporta para o deserto e,
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podem passar os indivíduos, do camelo, passando pelo leão até se
chegar à criança. Na perspectiva de Nietzsche, do mesmo modo que
os homens inferiores se voltam para o alto em direção a Deus, nós
devemos um dia nos voltar em direção ao super-homem, num sinal de
transformação em nosso modo de compreender e viver (Fragmento

póstumo 31 [27], do inverno de 1884-1885). É esse o sentido das
transmutações nomeadas por Zaratustra na seção “Das três
metamorfoses” (Assim falou Zaratustra, p. 43-45).

A morte de Deus e o advento do super-homem

A morte de Deus é o ponto de partida para o ensinamento da
superação e do super-homem, no Assim falou Zaratustra, o tema
fundamental para uma abordagem dessa díade conceitual. Assim,
restrinjo-me, aqui, a concentrar a análise da morte de Deus em sua
relação com esses dois conceitos.105

aí, transforma-se em leão: o leão parte as estátuas, calca os fardos, dirige a crítica a todos
os valores estabelecidos. Por fim, pertence ao leão tornar-se criança, quer dizer, jogo e
novo começo, criador de novos valores e de novos princípios de avaliação”. A exposição
de Nietzsche, tomada sob este aspecto, suscita a idéia de uma evolução, de uma passagem
de um estágio a outro. O primeiro estágio seria a completa determinação do camelo, o
segundo a autonomia do leão e o terceiro a inocência da criança. O super-homem teria de
manifestar-se no terceiro estágio, em um momento vindouro, enquanto revisão do ser,
do conhecer e do agir. Segundo Azeredo (2002b, p. 5), é possível interpretar “Das três
transmutações” como heteronomia, autonomia e amor fati [...] As transformações do
espírito estão ligadas à sua condição, por isso, inclusive, há distinções entre o camelo, o
leão e a criança. O super-homem manifesta uma condição de plenitude orgânica, de saúde
que viabiliza a construção de sua interpretação enquanto distanciando-se completamente
das duas posições anteriores. [...] É a criança enquanto assimilação do vir-a-ser que
permite o advento do super-homem como sujeito ético, entretanto, antecede ao criar
pelo simples prazer de fazê-lo à crença na determinação do querer enquanto outra
interpretação de mundo, conhecimento e ação.

105. É interessante notar dois aspectos sobre a “morte de Deus”: a) esse tema não é
originariamente nietzschiano, já sendo corrente tanto entre os poetas românticos quanto
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No prólogo do Assim falou Zaratustra, o protagonista da

obra, antes de apresentar seu ensinamento da superação e do super-

homem – no início do § 3 – introduz, primeiro, o tema da morte de

Deus, que finaliza o § 2. Essa seqüência não é casual e nem apenas

cronológica, mas hierárquica: ao apresentar o super-homem como

uma necessidade, Zaratustra parte da afirmação de que Deus morreu,

lógica que adoto na estruturação deste capítulo, no qual a morte de

Deus figura-se como uma das várias condições para o advento

do super-homem.

Fink (1983, p. 89) percebe que a sucessão das idéias

fundamentais de Nietzsche não é arbitrária: “embora todas elas

estejam em relação umas com as outras e se esclareçam mutuamente,

não se pode inverter a sua ordem”. O pesquisador observa ainda que

somente depois da morte de Deus se anuncia o super-homem, pois a

possibilidade interior deste depende daquela, o que implica uma singular

relação de implicação entre ambos os conceitos, na qual um

fundamenta o outro.

na filosofia do idealismo alemão (cf. Julião, 2001, p. 74). Quanto a esse aspecto, embora
Nietzsche não seja o primeiro a falar sobre a morte de Deus, Deleuze (1965, p. 21)
considera que ele tenha sido “o primeiro a ensinar-nos que não basta matar Deus para
operar a transmutação dos valores”; b) há várias versões do surgimento desse tema na
filosofia nietzschiana, sendo que uma das mais importantes é o aforismo 125 de A gaia
ciência (livro III), intitulado “O insensato” – também traduzido como “O louco”, em
algumas edições no idioma português. Embora alguns comentadores considerem esse o
primeiro texto no qual Nietzsche trata explicitamente desta temática (Cf. Machado,
1994, p. 22), Deleuze (1965, p. 21) faz ressalvas quanto a isso, sentenciando que a seção
“Os prisioneiros”, de O viandante e sua sombra – obra anterior a A gaia ciência – já
contém uma admirável narrativa sobre esse tema; c) creio ser relevante fazer um breve
comentário sobre como entendo a morte de Deus, no que utilizo a interpretação de
Machado (1994, p. 23), consoante a qual tal tema deve ser analisado como “o desapa-
recimento dos valores absolutos, das essências, do fundamento divino. Significa, portan-
to, a substituição da autoridade de Deus e da Igreja pela autoridade do homem considera-
do como consciência ou razão; a substituição do desejo de eternidade pelos projetos de
futuro, de progresso histórico”.
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Zaratustra, depois de dez anos de solidão, desce da montanha

e vai para junto dos homens. O primeiro homem que encontra é um

ancião, um santo, ao qual indaga: “E o que faz o santo na floresta?”,

ao que o santo responde: “Faço canções e as canto; e, quando faço

canções, rio, choro e falo de mim para mim: assim louvo Deus”. Ao

ouvir tais palavras, despede-se do ancião, pensando: “Será possível?

Esse velho santo, em sua floresta, ainda não soube que Deus está

morto?” (Assim falou Zaratustra, “Prólogo”, § 2, p. 29). O “velho

santo” encarna o espírito do ressentimento que detesta os homens e

se refugia em Deus. Zaratustra adota uma atitude contrária: ama os

homens, não se esconde com Deus, quer a superação, quer ensinar o

caminho da superação, pois sabe que este é o caminho, porque

Deus está morto.

Morto Deus, o que resta aos homens? A essa questão,

Zaratustra poderia responder que, morto Deus, resta aos homens

voltarem-se para a terra: “Amo aqueles que, para o seu ocaso e

sacrifício, não procuram, primeiro, um motivo atrás das estrelas, mas

sacrificam-se à terra, para que a terra, algum dia, se torne do super-

homem” (Assim falou Zaratustra, “Prólogo”, § 4, p. 31-33). Ou seja,

se não há outra vida, outro mundo, pode, ao menos, haver um outro

homem; ele quer ensinar uma saída positiva, afirmativa, para o homem,

por meio da anunciação da superação como dinâmica para a

intensificação da existência humana, no qual o super-homem seja

efetivado, como o sentido da terra. O homem, desde sempre, se auto-

supera; porém, essas superações, essas “vitórias” do homem sobre si

próprio, enquanto não se conhece a morte de Deus, orientam-se para

o Além, são infidelidades à Terra, desprezo do corpo, do terrestre, do

sensível. Com o idealismo, o homem torna-se um ser discordante e

infeliz; despreza o corpo ao qual ainda está acorrentada a alma: “Mas

a conversão do idealismo pela idéia do super-homem significa a cura
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da fissura que divide o homem e o torna discordante” (Fink, 1983,
p. 72-75). Essa é uma das facetas do super-homem, de um novo
homem, integral,106  redentor das oposições terrestre–além, sensível–
espiritual, corpo–alma, conforme expõe Machado (1994, p. 29): “todo
aquele que supera a ilusão do mundo do além e se volta para a terra,
dá valor à terra. Neste sentido, super-homem é superação, ultra-
passagem, do homem do passado e sua crença em Deus”.

Porém, a morte de Deus representa um risco, para o homem,
pois surge assim o perigo do niilismo, da negação não apenas dos
valores divinos e metafísicos mas também a negação da existência,
das esperanças terrenas, o sentimento nadificante, instaurado pela
ausência de Deus, de que nada vale a pena, e de que tudo é em vão.
Cumpre ao homem a difícil tarefa de preencher esse vazio.107  Como
bem ressalta Deleuze (1965, p. 26), a idéia de Nietzsche é que a
morte de Deus é um grande acontecimento barulhento, mas não
suficiente. Porque o niilismo continua, apenas muda de forma:

O niilismo significava até há pouco: depreciação, negação da vida
em nome dos valores superiores. E agora: negação dos valores su-
periores, substituição dos valores humanos – demasiado humanos
(a moral substitui a religião; a utilidade, o progresso, a própria histó-
ria substituem os valores divinos).

Como antítese desse cenário, o autor de Assim falou

Zaratustra propõe o super-homem, aquele que sabe que Deus morreu,
isto é, sabe que o idealismo chegou ao fim, cabendo ao homem trilhar
o caminho da sua auto-superação, tomando consciência de que, não
havendo mais uma autoridade externa absoluta, divina, que o guie, ele

106. Em Além do bem e do mal (§ 257, p. 169) tais indivíduos são denominados
“homens mais inteiros”.

107. Para Deleuze (1965, p. 27), esse quadro é representado por dois tipos, o último
homem – aquele que diz: tudo é vão, é preferível extinguirmo-nos passivamente! – e o
homem que quer morrer, ponto de culminação do niilismo.
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mesmo deve escolher seu próprio caminho: “não temos mais um Deus
que nos ajuda: é nossa inteligência que deve decidir. Em suma, o
próprio homem deve tomar nas mãos o governo terreno da humanidade,
sua ‘onisciência’ tem que velar com olho atento o destino da cultura”
(Humano, demasiado humano, § 245, p. 169). O super-homem
reconhece no além idealista apenas um reflexo utópico da Terra;
“devolve a esta o que lhe foi levado de empréstimo e roubado; rejeita
todos os sonhos do Além e volta-se para a Terra com o mesmo ardor
que era até aqui devotado ao mundo dos sonhos” (Fink, 1983, p. 72-75).
É, portanto, esse o caminho que deve ser escolhido pelos homens, o
caminho que oferece uma saída salutar à morte de Deus.

As duas alternativas que se afiguram ao homem, após a morte
de Deus, são apresentadas da seguinte forma na obra A gaia ciência:

O maior e mais recente acontecimento – o fato de que “Deus mor-
reu”, de que a crença no Deus cristão perdeu o crédito – já começa
a lançar as suas primeiras sombras sobre a Europa. Pelo menos
àqueles poucos, cujos olhos, cuja suspeita nos olhos é suficiente-
mente sutil e forte para este espetáculo, parece mesmo que um sol
desapareceu, que uma antiga confiança profunda se volveu em dú-
vida: o nosso velho mundo deve-lhes parecer diariamente mais cre-
puscular, suspeitoso, estranho, “mais velho”. [...] o próprio
acontecimento é tão grandioso, encontra-se tão afastado e desvia-
do da capacidade de compreensão de tantos, que nem sequer se
poderia considerar que tal nova já chegou; para não falar naqueles
muitos que não saberão o que verdadeiramente sucedeu, e naquilo
tudo que de ora em diante, uma vez enterrada esta crença, se irá
desmoronar, pois sobre ela se construíra, nela se apoiara, dentro
dela se desenvolvera, por exemplo, toda a nossa moral européia. [...]
nós, filósofos e “espíritos livres”, ao recebermos a notícia de que o
“velho Deus morreu” sentimo-nos como que espargidos de luz por
uma nova aurora; o nosso coração transborda de gratidão, espanto,
pressentimento, esperança – finalmente o horizonte aparece-nos
livre de novo, muito embora não esteja límpido, finalmente os nos-
sos navios podem outra vez lançar-se ao mar para correr todos os
perigos, são outra vez permitidas todas as ousadias daquele que
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busca o conhecimento, o mar, o nosso mar, está outra vez ali aberto,
talvez não tenha havido nunca um tão “aberto mar”. (A gaia ciên-
cia, V, § 343, p. 249-250).

A morte de Deus possui, assim, duas possíveis interpretações,
para Nietzsche: para os que sequer conseguem compreender o que
ocorreu – a grande maioria – e para os filósofos e espíritos livres, os
seletos, que são capazes de assimilar a grandiosidade desse
acontecimento. Comentando essa passagem, o autor de Ser e

tempo sentencia:

A morte de Deus [...] designa o processo em que o existente como
tal não se limita a anular-se, mas sim se transformar em seu ser. Mas
também o homem, e sobretudo ele, se transforma neste processo.
(Heidegger, 1960, p. 216).

Enfim, mortos estão todos os deuses! “Agora, queremos que

o super-homem viva! Que isso brilhe, algum dia, no grande meio-dia
da nossa última vontade!” (Assim falou Zaratustra, “Da virtude
dadivosa”, § 3, p. 93). Esse texto tem sido alvo de freqüentes
interpretações questionáveis, por pesquisadores que consideram que
o super-homem deve ocupar o lugar antes ocupado por Deus.108

Para desfazer tal equívoco, Heidegger (2000, p. 209) anuncia:

A fórmula nietzschiana para o niilismo diz negativamente: “Deus
está morto”. Positivamente ela diz: o super-homem vive. [...] Pensa-
ríamos, entretanto, de maneira muito curta [...] se quiséssemos con-
centrar o esclarecimento positivo da fórmula negativa acima na
opinião cômoda, que, segundo a doutrina nietzschiana, o homem,
sob a figura do super-homem, apenas se colocou na posição de
Deus. Esta opinião equivoca-se, pois o homem nunca pode alcan-
çar, e por isso tampouco ocupar, a posição que é própria a Deus.

108. Cito, por exemplo, Deleuze (1965, p. 37), em cujo texto diz que os homens
superiores, depois da morte de Deus, devem “substituir os valores divinos por valores
humanos. Eles representam [...] o esforço para pôr o homem no lugar de Deus.”
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Nicolao Julião (2001, p. 66) também destaca a impertinência
da interpretação que deseja que o homem ocupe o lugar antes
ocupado por Deus:

O super-homem não pode ser pensado como um substituto que
ocupa o lugar do velho Deus morto, mas como abolidor desse lugar
universal, estático, não contraditório. Zaratustra, então, além de
anunciar o super-homem, necessita preparar um terreno para além
das dicotomias valorativas, para que seu anúncio possa efetivar-se.

Ou seja, uma nova perspectiva deve ser implantada,
superadora das dicotomias de valor e criadora de novos valores.

Quem é o super-homem de Nietzsche?

Mas aquele que descobriu a terra homem”,

também descobriu a terra “futuro dos homens”. Cumpre,

agora, que vos torneis navegadores, esforçados, pacientes!

(Nietzsche, Assim falou Zaratustra)

A origem do termo super-homem

Assim como Machado (1997, p. 45), opto pela tradução do
termo Übermensch como super-homem, por manter uma
correspondência entre o prefixo “super” de super-homem e superação,
de forma análoga ao alemão, em que o prefixo über compõe as
palavras Übermensch (super-homem) e Überwindung (superação),
e ao inglês, no qual o prefixo over compõe os termos overman (super-
homem) e overcoming (superação).
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Tal termo tem uma origem que antecede Nietzsche, já
aparecendo em Novalis, Heinrich Müller, Herder, Jean Paul e Goethe,
por exemplo (cf. Lalande, 1996, p. 1092). Karl Löwith109  observa
que é no círculo de Max Stirner que o super-homem adquire uma
acepção filosófica bem definida: depois de designar, originalmente, o
homem-Deus, o Cristo, ele muda de sentido a partir da orientação
antropológica que lhe dá Feuerbach, tornando-se, com relação ao
homem universal, o não-humano e o mais do que simplesmente humano.

Tais indicações prestam um valioso auxílio à compreensão de
como esse conceito era pensado antes de Nietzsche, embora deva-
se ressaltar que, ainda que o autor de Assim falou Zaratustra não o
tenha cunhado, o termo super-homem ganha destaque e se populariza,
a partir de suas obras, recebendo um sentido bem específico, o qual
buscarei elucidar nesta parte da obra, mediante a reflexão sobre as
seguintes questões: a) Quem é o super-homem, isto é, quais são seus
principais atributos? b) Como pensá-lo a partir da superação? c) Ele
ocupa um lugar de destaque na tipologia nietzschiana? d) É possível
sua realização, historicamente, ou seja, ele é um télos a ser alcançado
ou é antes um ideal inatingível? e) O super-homem deve ser uma
meta para todos? f) Ele é fruto do acaso ou da vontade humana?

O percurso do super-homem nas obras nietzschianas

O super-homem antes do Assim falou Zaratustra

Como procurei demonstrar anteriormente, o super-homem
possui uma série de pontos em comum com os tipos fortes. Porém, as

109. Em sua obra Von Hegel zu Nietzsche, p. 206 (Machado, 1997, p. 53).
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qualidades e características mais elevadas que nos tipos anteriores
estão presentes de forma esparsa encontram-se reunidas, integradas
no super-homem, o tipo-mor na tipologia dos fortes.

Embora Machado (1994, p. 28) assinale que o termo super-
homem apareça antes do Assim falou Zaratustra, “no aforismo 143
de A gaia ciência, em que faz uma aparição fugaz”, essa versão é
questionável, pois nas edições críticas das obras de Nietzsche não
aparece o termo Übermensch (super-homem) e sim Uebermenschen

(sobre-humano):

Die Erfindung von Göttern, Heroen und Uebermenschen aller Art,
sowie von Neben- und Untermenschen, von Zwergen, Feen,
Centauren, Satyrn, Dämonen und Teufeln, war die unschätzbare
Vorübung zur Rechtfertigung der Selbstsucht und Selbstherrlichkeit
des Einzelnen. (A gaia ciência, Livro III, § 143. In: KSA, v. V, ed. al.),

texto que pode ser traduzido da seguinte forma:

A invenção de deuses, heróis e seres sobre-humanos de todo o
gênero, bem como de seres afins a humanos e de seres infra-huma-
nos, tais como anões, fadas, centauros, sátiros, demônios e diabos,
foi o inestimável exercício que antecede a justificação do egoísmo e
da soberania do eu no indivíduo. (Tradução e grifos meus).

Isso demonstra que Nietzsche não utilizou o termo super-
homem, na fase prévia à redação do Assim falou Zaratustra,110

embora seja possível, sem maiores problemas, identificar aí a presença

110. Aliás, nas poucas vezes em que o filósofo alemão utiliza o termo Uebermenschen
(sobre-humano), antes do Assim falou Zaratustra, geralmente o faz conferindo-lhe uma
acepção negativa, como nota Hollinrake (1997, p. 60), ao afirmar que, antes do Assim
falou Zaratustra, o termo adquirira conotações depreciativas, como em Humano, de-
masiado humano, § 164: “Em qualquer dos casos, é um perigoso sinal quando um
homem se sobressalta consigo mesmo... quando o incenso do sacrifício, apropriadamen-
te oferecido apenas a um deus, infiltra-se no cérebro do gênio, de modo que ele começa
a perder o controle e a considerar-se algo de sobre-humano”.
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do super-homem enquanto idéia, enquanto temática, tal como o fazem,
por exemplo, Fink e Safranski. Para o primeiro intérprete (1983, p.
63), as idéias fundamentais centrais do filósofo alemão perfilam-se já
à maneira de motivo condutor nas obras Aurora e A gaia ciência,
somente aparecendo em primeiro plano no Assim falou Zaratustra.
Safranski (2001, p. 237-238), por sua vez, considera o termo super-
homem apenas uma “nova expressão” para o tema da autoconfiguração
e do autodesenvolvimento, que Nietzsche já utilizara no período das
Considerações intempestivas: em cada tentativa de autoconfiguração,
no sentido do desenvolvimento, já age a vontade que busca o super-
homem. Destarte, tais obras, do primeiro e do segundo períodos
nietzschianos, já conteriam a temática do super-homem, enquanto
força espiritual autoplasmadora do homem e enquanto capacidade de
autocriação e autoformação.

Nesse sentido, em Humano, demasiado humano (“Prólogo”,
§ 6, p. 12), por exemplo, o super-homem já poderia ser prenunciado:

Você deve tornar-se senhor de si mesmo, senhor também de suas
próprias virtudes. Antes eram elas os senhores; mas não podem ser
mais que seus instrumentos, ao lado de outros instrumentos. Você
deve ter o domínio sobre o seu pró e o seu contra, e aprender a
mostrá-los e novamente guardá-los de acordo com seus fins.

Aliás, esses argumentos e essa passagem ora arrolada
corroboram a via interpretativa que adoto, ao demonstrar as afinidades
existentes entre os fortes e o super-homem, entendendo os primeiros
como tipos que já incorporam aquelas características que seriam,
posteriormente, intensificadas e fortalecidas no super-homem. A esse
respeito, Salaquarda (1999, p. 86) considera que nas últimas correções
e adendos feitos à obra A gaia ciência Nietzsche procurou figurar
mais sedutora e urgentemente os apelos aos “indivíduos singulares”
(Einzelne) e aos “senhores de si mesmos” (Selbsteigene) para a
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superação das “virtudes de rebanho”: o super-homem que se
reconhece em suas próprias valorações e avaliações já adquiria
contornos, embora Nietzsche empregue essa designação primeiramente
no Assim falou Zaratustra.

O super-homem em Assim falou Zaratustra

Segundo Lampert (1986, p. 258) e Conway (1989, p. 212), o

conceito de super-homem, no Assim falou Zaratustra, é

progressivamente abandonado, em favor da tese do eterno retorno.

Porém, essa interpretação é questionável, visto que o termo super-

homem aparece trinta e sete vezes, assim distribuído, ao longo da

obra-prima nietzschiana: vinte e uma ocorrências na primeira parte;111

dez na segunda parte;112  três na terceira parte113  e, finalmente, aparece

três vezes na quarta e última parte,114  o que demonstra que o super-

homem retorna em cada parte da obra, além do que, ainda que não

apareça enquanto termo, explicitamente, há uma profusão de

passagens na segunda, terceira e quarta partes do Assim falou

Zaratustra em que o super-homem aparece, enquanto idéia, enquanto

tema, veladamente.115

111. Doze das quais nos seguintes aforismos do “Prólogo”: § 3, 4, 5 e 9; nove vezes em
“Os discursos de Zaratustra”, nas seguintes seções: “Dos desprezadores do corpo”, “Do
pálido criminoso”, “Do novo ídolo”, “Do amigo”, “Do amor ao próximo”, “Das
mulheres, velhas e jovens”, “Do casamento e dos filhos” e “Da virtude dadivosa”.

112. Nas seções “Nas ilhas bem-aventuradas”; “Dos sacerdotes”, “Das tarântulas”,
“Dos poetas” e “Da prudência humana”.

113. “Das velhas e novas tábuas”, § 3 e § 24, e seção “O convalescente”, § 2.

114. “Do homem superior”, aforismos 2, 3 e 5.

115. Cf. por exemplo: “Do imaculado conhecimento” e “A hora mais silenciosa”
(ambas da segunda parte); “Da visão e do enigma”, § 2, e “Das velhas e novas tábuas”,
§ 20 (ambas as seções pertencem à terceira parte da obra).
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Desfeito esse mal-entendido sobre a importância do super-
homem, ao longo de toda a obra Assim falou Zaratustra, considero
importante reiterar que, em sua obra-prima, o filósofo parte de dois
pontos fundamentais, intrinsecamente conectados: a necessidade
de superação do homem e a proposta de um novo tipo de homem,
o super-homem:

O homem é uma corda estendida entre o animal e o super-homem –
uma corda sobre um abismo. É o perigo de transpô-lo, o perigo de
estar a caminho, o perigo de olhar para trás, o perigo de tremer e
parar. O que há de grande, no homem, é ser ponte, e não meta: o que
pode amar-se, no homem, é ser uma transição e um ocaso. [...] Amo
aqueles que, para o seu ocaso e sacrifício, não procuram, primeiro,
um motivo atrás das estrelas, mas sacrificam-se à terra, para que a
terra, algum dia, se torne do super-homem. [...] Amo todos aqueles
que são como pesadas gotas caindo, uma a uma, da negra nuvem
que paira sobre os homens: prenunciam a chegada do raio e pere-
cem como prenunciadores. Vede, eu sou um prenunciador do raio e
uma pesada gota da nuvem; mas esse raio chama-se super-homem.
(Assim falou Zaratustra, “Prólogo”, § 4, p. 31-33).

Nesse discurso de Zaratustra – o personagem ideal para se
ilustrar a auto-superação, embora não seja, ele mesmo, o super-homem,
e sim o mestre do significado deste termo, aquele que, experimentando
o aprendizado, ensina e aprende, se auto-superando –, percebem-se
três elementos fundamentais:

a) A proposta de um novo tipo de homem, no qual parte-se do
homem, considerando-se sua grandeza e sua positividade, embora
não o adote como meta e sim como transição: a meta, inques-
tionavelmente, é o super-homem, o novo tipo que deve, doravante,
ser criado, num processo arriscado, no qual não se deve “olhar para
trás”, sob o perigo de “tremer e parar”. O homem antigo – assim
como Deus – deve morrer: ele deverá ser para o super-homem “um
motivo de riso ou de dolorosa vergonha” (Assim falou Zaratustra,
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“Prólogo”, § 3, p. 29). Zaratustra propõe uma ultrapassagem radical:

a morte do homem, a superação do homem antigo, e o nascimento do

homem novo. É uma morte-superação, morte-renascimento. Lucariny

(1998, p. 54), comentando esse trecho do Assim falou Zaratustra,

deixa claro por que a morte de Deus implica a morte do homem: uma

vez morto Deus, ao homem não resta senão morrer: mais do que

trocar de pele, renascer, transmutar-se, ser outro, não mais homem,

mas outra coisa, tornar-se um criador, transmutar-se em super-homem.

b) A indissociável relação entre superação e super-homem,

isto é, o homem não deve se apegar à sua condição atual, não deve se

limitar nem aceitar as limitações que lhe são impostas: ele deve se

auto-superar, incontinenti e continuamente, ainda que isso implique

arriscar-se, sacrificar-se.

c) O processo de criação do super-homem não é em direção

a um ideal metafísico, isto é, o sacrifício do homem deve se dar não

em função de “um motivo atrás das estrelas”, mas sim em prol da terra:

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 fiéis à terra e não acrediteis nos que vos falam
de esperanças ultraterrenas! Envenenadores, são eles, que o sai-
bam ou não. (Assim falou Zaratustra, “Prólogo”, § 3, p. 30).

Ou seja, ele é um sentido que só tem valor se instituído pelo

próprio indivíduo, autonomamente. O sagrado, agora que Deus morreu,

é a terra, o solo no qual o super-homem deve brotar:

Outrora, o delito contra Deus era o maior dos delitos; mas Deus
morreu e, assim, morreram também os delinqüentes dessa espécie.
O mais terrível, agora, é delinqüir contra a terra e atribuir mais valor
às entranhas do imperscrutável do que ao sentido da terra! (Assim
falou Zaratustra, “Prólogo”, § 3, p. 30).
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O super-homem, após o Assim falou Zaratustra

Após a elaboração dessa obra, o termo super-homem é

utilizado apenas raramente. Para ser mais exato, Nietzsche cita tal

termo apenas seis vezes, após o Assim falou Zaratustra,116  conforme

o seguinte inventário: a) Na obra Genealogia da moral, no § 16 da

primeira dissertação (p. 45), no contexto da indicação do caminho do

super-homem, que, segundo o filósofo alemão, implica a incorporação

do ideal nobre;117  b) Em Crepúsculo dos ídolos, capítulo “Incursões

de um intempestivo” (§ 17, p. 107), no qual compara-se César Bórgia

ao super-homem; c) Num texto deveras elucidativo, O anticristo,

§ 4, p. 18, revela-se que, em todos os cantos da terra, nas mais diversas

épocas, provenientes das mais diversas culturas, florescem tipos

humanos elevados que, se comparados ao conjunto da humanidade,

constituem uma espécie de super-homem, esclarecendo-se assim que

o super-homem não é apanágio de nenhuma época, nem de nenhuma

cultura; d) Na obra autobiográfica, em três passagens nas quais o

conceito é aludido. Na primeira (“Por que escrevo tão bons livros”,

§ 1, p. 53-54), ao mesmo tempo em que se faz uma apologia do

experimentalismo, enunciando-se que não se tem ouvido para aquilo

a que não se tem acesso a partir da experiência, o super-homem é

116. Não levo em consideração o aparecimento do termo super-homem nos fragmentos
póstumos. A esse respeito é interessante notar apenas que, nesse âmbito, o filósofo faz
uso com mais freqüência do termo, tendo em vista que, enquanto em suas obras publicadas
o termo super-homem aparece apenas seis vezes, nos fragmentos póstumos o termo
aparece vinte e seis vezes. Porém, tal análise ultrapassa os objetivos e limitações desta
obra, pelo que me restrinjo às obras publicadas durante a vida do filósofo alemão, cuja
única exceção é Ecce homo, publicada somente em 1908, segundo observa Paulo César
de Souza (Ecce homo, “Sumário cronológico”, p. 14).

117. Sobre esse aspecto, ver, no início deste capítulo, a parte que trata da tipologia dos
fortes, cuja seção “Senhores, nobre, aristocratas” é dedicada sobre esse tema.
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designado como um tipo que vingou superiormente, em oposição aos

homens “modernos”, aos homens “bons”, aos cristãos e outros niilistas;

no capítulo intitulado “Assim falou Zaratustra...”, numa referência a

esta obra, indica-se que “ali o homem é superado, a cada momento, o

conceito de ‘super-homem’ fez-se realidade suprema – Tudo o que

até aqui se chamou grande no homem situa-se a uma distância infinita,

abaixo dele” (p. 89); a última referência ao conceito ora analisado

se dá no § 5 de “Por que sou um destino” (p. 113), no qual se designa

que grandeza e terribilidade são inerentes ao super-homem, o tipo

que afirma incondicionalmente a existência, o que faz com que seja

denominado “demônio”, pelos fracos.

Evidentemente, a análise ora elaborada considerou apenas as

passagens das obras nietzschianas nas quais o super-homem aparece

explicitamente. Deve-se considerar que há, por outro lado, uma série

de textos nos quais tal conceito é abordado de forma velada,

constituindo-se em riquíssimo material para exegese.118

118. A título de exemplo, cito os seguintes trechos que, possivelmente, se referem ao
super-homem: a) Alusão ao homem como “apenas um caminho, um episódio, uma
ponte, uma grande promessa...” (Genealogia da moral, II, § 16, p. 74); b) No § 24 da
segunda dissertação de Genealogia da moral, Nietzsche faz menção à possibilidade e à
necessidade da emergência de um espírito fortalecido que realize um ensaio inverso
daqueles já realizados, uma outra espécie de espíritos, apresentando-o como alguém
capaz de promover a redenção da realidade, já que “nos salvará não só do ideal vigente,
como daquilo que dele forçosamente nasceria, do grande nojo, da vontade de nada, do
niilismo, esse toque do sino do meio-dia e da grande decisão [...] que torna novamente
livre a vontade, que devolve à terra sua finalidade e ao homem sua esperança, esse
anticristo e antiniilista, esse vencedor de Deus e do nada – ele tem de vir um dia...”
(Genealogia da moral, II § 24). No aforismo seguinte, o filósofo conclui que quem deve
falar sobre tais questões é Zaratustra: “Mas que estou a dizer? Basta! Basta! Neste ponto
não devo senão calar: caso contrário estaria me arrogando o que somente a um mais
jovem se consente, a um ‘mais futuro’, um mais forte do que eu – o que tão-só a
Zaratustra se consente, a Zaratustra, o ateu....”( Genealogia da moral, II § 25). Ora, à
personagem Zaratustra cabe justamente o anúncio do super-homem. Esse é o presente
que ele tenciona levar aos homens, por isso, ao se calar, Nietzsche remete a tarefa de
anunciar o super-homem a seu personagem principal, Zaratutra.
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Os atributos do super-homem

Super-homem: autonomia e criação de seus próprios valores

Com a cristalização dos valores, provocada pela religião e
pela moral, o homem passa, de criador de seus próprios valores, a
recebedor de valores criados por outrem, de autônomo a heterônomo,
contrariando o preceito nietzschiano, segundo o qual “é precisamente
o inverso [do imperativo categórico kantiano] que ordenam as mais
profundas leis da conservação e do crescimento: que cada um crie a
sua própria virtude, o seu imperativo categórico” (O anticristo,
§ 11, p. 27). Se assim age, criando seus próprios valores e virtudes,
ele reassume sua liberdade, pois o homem livre possui sua própria
medida de valor, não devendo se conformar às máximas universais
de conduta impostas pela moral, pela religião, pelo Estado: “uma parte
essencial da reflexão de Nietzsche além do bem e do mal é que uma
virtude precisa ser a invenção pessoal de cada indivíduo” (Ansell-
Pearson, 1997, p. 149-150). A dificuldade está em reagir a essa
imposição de valores, tarefa do super-homem, o criador de novas
tábuas de valor; uma personagem criada para fixar em imagem e
atuar no sentido da formação, da promoção de um tipo-homem que
represente uma alternativa para sua “assustadora bagatelização da
humanidade em escala planetária, sua definitiva transformação em
massa uniforme, padronizada em seu pensar, sentir e agir” (Giacoia,
1999, p. 163).

Assim definido, como o criador por excelência,119  o super-
homem coloca-se como um conceito compensatório, mediante o qual
se busca recuperar a dimensão, então reprimida no indivíduo:

119. A criação de valores como característica inerente ao super-homem: antes de ser
uma prerrogativa do super-homem, a criação de valores é inerente ao homem, pelo
menos ao tipo forte.
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Quando fui para o meio dos homens, encontrei-os assentados numa
velha presunção: presumiam todos eles, desde muito, saber o que
era o bem e o mal para o homem. [...] Essa soneira espantei ao ensi-
nar: o que é bem e mal, isso ninguém ainda sabe – a não ser o
criador! Mas é tal quem cria um fito para o homem e dá à terra o seu
sentido e o seu futuro: somente ele faz com que algo seja bem e mal.
Foi ainda lá que recolhi, no caminho, a palavra “super-homem” e a
convicção de que o homem é algo que deve ser superado. De que o
homem é uma ponte e não um ponto de chegada e que lhe cabe
dizer-se feliz do seu meio-dia e crepúsculo como caminho para no-
vas auroras. (Assim falou Zaratustra, III, “Das velhas e novas tábu-
as”, § 3, p. 204-205).

Na sua obra-prima,120  Nietzsche, reiteradas vezes, vincula a
criação de valores ao super-homem, tomando-a como característica
inerente ao seu tipo-mor, o que pode ser notado nas seguintes seções
da primeira parte do Assim falou Zaratustra: “Dos transmundanos”,
“De mil e um fitos” e “Do caminho do criador”, o que demonstra uma
destinação de importância crescente à concepção do homem e do
super-homem, como criadores de novos valores. Se, em “Dos
transmundanos”, a referência é ainda tímida, apresentando-se segundo
a valorização do indivíduo que cria, que quer estabelecer valores e
que é a medida de todas as coisas, isso não ocorre em “De mil e um
fitos” (Assim falou Zaratustra, I, p. 74-75), em que Zaratustra enuncia
que foram os homens que deram a si mesmos o seu bem e o seu mal,
não o tomaram, não o acharam, não lhes caiu do céu:

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. Avaliar é criar:
escutai-o, ó criadores! O próprio avaliar constitui o grande valor e a
preciosidade das coisas avaliadas.

120. Cf. Julião (2001, p. 14), em que o pesquisador atribui ao Assim falou Zaratustra o
estatuto de obra-prima nietzschiana.
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O homem é concebido, destarte, como animal avaliador, isto
é, o que “a-valia”, o que concede uma valia, um valor, a algo.121

Nessa seção, Zaratustra chega mesmo a asseverar que, “sem a
avaliação, seria vazia a noz da existência” (Assim falou Zaratustra,
I, p. 74-75). A noção de valor proposta por Zaratustra constitui, para
Machado (1997, p. 69), “uma das marcas do pensamento de Nietzsche
– a crítica à existência de pretensos valores em si, valores eternos,
absolutos, imutáveis”.

Na última das três seções que arrolo para corroborar a hipótese
de que a criação de valores é inerente ao super-homem, a importância
da criação atinge seu zênite quando Zaratustra ordena: “Vai para a
tua solidão com as minhas lágrimas, meu irmão. Amo aquele que
quer criar para além de si e, destarte, perece” (Assim falou

Zaratustra, I, “Do caminho do criador”, p. 80). O perecer é a imagem
daquele que, vencendo seus obstáculos, auto-superando-se, morre
como um tipo e renasce como outro. É o homem que, pondo-se a
caminho do super-homem, galga os tipos intermediários, em busca da
sua contínua auto-superação, em um processo no qual superar e criar
estão inseparáveis. Porém, é necessário lembrar que o super-homem
só pode assim agir em função de ter compreendido e assimilado,
plenamente, o significado da morte de Deus:

Dizia-se “Deus”, outrora, quando se olhava para mares distantes:
mas, agora, eu vos ensino a dizer: “Super-homem”. Deus é uma
suposição; mas quero que o vosso supor não vá além da vossa
vontade criadora. Podeis criar um Deus? Então, calai-vos de uma
vez a respeito de todos os deuses! Mas bem podeis criar o super-
homem. [...] e que esta seja a vossa melhor criação! (Assim falou
Zaratustra, II, “Nas ilhas bem-aventuradas”, p. 99-100).

121. Em um texto posterior (Genealogia da moral, II, § 8, p. 59), essa definição do
homem como avaliador, como o criador de valores, a partir do étimo da palavra Mensch,
será reiterada.
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Ora, enquanto Deus é uma suposição, não dirimível pelo

homem, o super-homem depende apenas da vontade criadora do homem.

Assim concebido, o tipo-mor nietzschiano não pode se furtar

a ser, também, transgressor e destruidor dos valores instituídos:

“Escutai-o, ó criadores! Mudança dos valores – é mudança dos

criadores. Sempre destrói, aquele que deverá ser um criador” (Assim

falou Zaratustra, I, “De mil e um fitos”, p. 74-75). Cada criador cria

os seus próprios valores, o que implica a não-existência de valores

universalmente válidos, a priori, e que devem ser aceitos por todos.

Uma leitura do prólogo de Assim falou Zaratustra mostra tanto a

relação entre criação e destruição pertencentes à vida e ao criador

como condicionantes para o advento do super-homem quanto a

inscrição de novas tábuas de valores: “E aquele que deva ser um

criador no bem e no mal: em verdade, primeiro, deverá ser um

destruidor e destroçar valores” (Assim falou Zaratustra, II, “Do

superar si mesmo”, p. 128). O super-homem consegue transitar nessas

duas veredas – criação e destruição –, por possuir a dureza necessária

para isso: “O imperativo: tornai-vos duros! A mais básica certeza de

que todos os criadores são duros” (Ecce homo, “Assim falou

Zaratustra. ...”, § 8).

Ansell-Pearson (1991, p. 170), não se atendo a interpretar a

destruição de valores como condição para a criação de novos valores,

vincula esse processo à superação, como algo inerente à vida, que

cria e destrói, continuamente: além disso, o indivíduo que deseja ser

um criador de valores deve ser ao mesmo tempo um destruidor de

valores, porque “o grande mal pertence ao grande bem: este, porém,

é o bem criativo.” Claramente, esta é a “doutrina da auto-superação

a qual sustenta o profundo pensamento nietzschiano sobre a vida”. A

superação poderia ser, inclusive, apenas uma faceta da criação:
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Que o vosso espírito e a vossa virtude sirvam o sentido da terra,
meus irmãos; e para que todos os valores das coisas sejam, em
novo, estabelecidos por vós! Para isso deveis ser lutadores! Para
isso deveis ser criadores! (Assim falou Zaratustra, I, “Da virtude
dadivosa”, § 2, p. 91).

Nesse parágrafo, adiciona-se o elemento “luta”, primordial
para o conceito de superação. Numa relação de imbricação, ambos
os conceitos são intercambiáveis: se a essência da criação é a
superação incessante, o super-homem, sendo o indivíduo que se auto-
supera continuamente, constitui-se, também, como o tipo criador, posto
não haver superação sem criação.

Assim, o caminho para o super-homem passa, inelutavelmente,
pela criatividade, pela atividade criadora, posto que ele é o tipo que
cria não apenas seus próprios valores, mas também seu próprio destino.

Super-homem: o afirmador incondicional da existência

Essa característica do super-homem é anunciada pelo filósofo
alemão como sendo a sua tarefa:

Retraduzir o homem de volta à natureza; triunfar sobre as muitas
interpretações e conotações vaidosas e exaltadas, que até o mo-
mento foram rabiscadas e pintadas sobre o eterno texto homo natura;
[...] Por que a escolhemos, essa tarefa? (Além do bem e do mal, §
230, p. 138).

A afirmação da existência, já anunciada como inerente aos
fortes, é requisito para o surgimento do tipo-mor nietzschiano: “Não
sigo o vosso caminho, ó desprezadores da vida! Não sois, para mim,
ponte que leve ao super-homem!” (Assim falou Zaratustra, I, “Dos
desprezadores do corpo”, p. 52). Afinal, ele é o “sentido da terra.
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Fazei a vossa vontade dizer: ‘que o super-homem seja o sentido da
terra!’ [...] permaneceis fiéis à terra e não acrediteis nos que vos
falam de esperanças ultraterrenas!” (Assim falou Zaratustra,
“Prólogo”, § 3, p. 30).

Superando as projeções no além-mundo e fixando o sentido
na vida terrena, o super-homem aparece na viragem no pensamento
do autor de Assim falou Zaratustra, demarcado pela transição do
segundo período – no qual predominam a crítica e a suspeita – para o
terceiro período, no qual a sua filosofia atinge o zênite, vertendo-se
em afirmativa e positiva: “O super-homem é um afirmador trágico,
pois acolhe todas as dores, sem rejeitar nada, sem tentar mudar
nenhuma experiência vivida, diz um ‘sim’ dionisíaco ao universo, a
ele se entregando sem limites” (Barrenechea, 2000, p. 114). A
afirmação incondicional da existência caracteriza assim o super-
homem por seu posicionamento trágico diante da existência, “querendo
a vida, a cada momento, sem reservas, integralmente, incondicio-
nalmente, por toda a eternidade, sendo forte ou pleno a ponto de
afirmar até o mais árduo sofrimento” (Machado, 1997, p. 142).

Super-homem e o exercício da autodeterminação

O futuro do super-homem é garantido

– segundo Nietzsche – pelo próprio destino do mundo.

(Abbagnano, História da Filosofia).

A autodeterminação é tomada aqui como a determinação de
seus próprios valores, de suas virtudes e, de forma mais ampla, de
seu próprio destino. Nesse sentido, a tese da autodeterminação não
se subordina ao super-homem, já estando presente nas obras anteriores
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ao Assim falou Zaratustra, como em Humano, demasiado humano,
em que se atribui aos homens o poder de tomar seu destino em suas
mãos, esquecendo o velho Deus e os valores morais e religiosos que
lhe são impostos:

os homens podem resolver continuar a desenvolver-se no sentido
de uma nova civilização, enquanto que, dantes, se desenvolviam
inconsciente e casualmente: podem, agora, criar melhores condi-
ções para a geração dos seres humanos, para a sua alimentação,
educação e instrução, gerir economicamente a Terra como um todo.
(Humano, demasiado humano, § 25 p. 46).

Porém, ao contrário do que assevera Abbagnano (1999,
p. 111), na epígrafe desta seção, essa não é uma tarefa “garantida”
por algo externo ao próprio indivíduo. Aliás, a interpretação que este
autor elabora é deveras dúbia: “A aceitação da vida não é, para
Nietzsche, a aceitação do homem. Este é o ponto posto a claro pela
espera messiânica do super-homem defendida por Zaratustra”. Ora,
ambas as idéias são questionáveis: a primeira, porque, sem vencer o
asco pelo homem, a repulsa pelos seus múltiplos tipos, é impossível
trilhar o caminho do super-homem, o afirmador incondicional da
existência e do homem. A segunda, porque é questionável se falar
em “espera messiânica” referindo-se ao super-homem, uma vez que
ele é fruto de uma construção humana, algo ativo, não repousado na
passividade ou na apatia.

Todavia, creio ser digno de nota que esse aspecto, relacionado
tanto à superação quanto ao super-homem, tem sido abordado por
autores, como Conway (1997, p. 72), de forma bastante ponderada,
interpretando-o como uma aporia:

Alguém “torna-se o que é” pela superação de si mesmo, a qual
sempre envolve elementos de ambos – auto-criação e auto-desco-
berta. [...] seus leitores geralmente definem seu perfeccionismo mo-
ral mediante um processo de eliminação: auto-superação refere-se
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também a criação ou discoberta, e nós temos boas razões para elimi-
nar uma dessas opções.

De qualquer forma, predomina na obra nietzschiana a versão
de que ambos – superação e super-homem – não são “esperados”,
isto é, não são casuais,122  mas criados pelo homem. Se há casualidade,
ela se dá apenas com respeito à periodicidade e à localidade em que
o super-homem pode surgir: florescem constantemente casos isolados
em diferentes regiões da terra, “provenientes das mais diversas
culturas, nos quais se manifesta efetivamente um tipo superior: tipo
que, relativamente ao conjunto da humanidade, constitui uma espécie
de super-homem” (O anticristo, § 4, p. 18).

Porém, esses golpes de sorte que levam ao surgimento de
uma “espécie” de super-homem devem ser intensificados, para que o
tipo-mor ensinado por Zaratustra brote, não como algo casual, fortuito,
mas por obra do querer humano.123  Para evitar isso o autor de Assim

falou Zaratustra lança sua questão fundamental, de qual tipo de
homem se deve criar, se deve pretender, qual tipo terá mais valor, que
tipo será mais digno de viver, mais seguro do futuro, afirmando que
esse tipo de elevado valor existiu já por mais de uma vez, mas como

um feliz acaso, como uma exceção, nunca como um tipo desejado.
Pelo contrário, foi precisamente o tipo mais temido até o presente,
quase que foi a realidade temível por excelência – e esse temor
engendrou o tipo inverso desejado, criado, conseguido: o animal
doméstico, a rês gregária, a enferma besta humana. (O anticristo,
§ 3, p. 17-18).

122. O termo “casual” deve ser entendido aqui no sentido de fortuito, de algo acidental,
que não depende do nosso querer, da nossa deliberação.

123. Apesar de defender a tese da autodeterminação e da autocriação de um grande
destino humano, às vezes Nietzsche parece se render ao determinismo, embora tal
posição não prevaleça em suas obras: “nada dá ao homem suas qualidades, nem Deus,
nem a sociedade, nem seus pais e antepassados, nem ele mesmo [...] O homem não é a
conseqüência duma intenção própria, duma vontade, dum fim” (Crepúsculo dos ídolos,
“Os quatro grandes erros”, p. 46-48, § 7-8).
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Nesse texto, há uma referência a uma questão que me parece
digna de consideração: o super-homem é obra do acaso124  ou da
vontade humana? Uma possível resposta do filósofo alemão iria na
direção de que o acaso, aqui e ali, alcançou as condições para a
produção de uma espécie mais forte, o que, doravante, deve ser
assumido pelo homem como sua missão:

podemos agora compreender isso e, sabendo-o, querer. Podemos
criar as condições sob as quais uma tal elevação é possível. [...] O
crescente apequenamento do homem é justamente a força propul-
sora para se pensar na criação [...] de uma raça mais forte, que teria
seu excesso justamente ali, onde a espécie diminuída tivesse se
tornado fraca e mais fraca (vontade, responsabilidade, certeza de
si mesmo, poder instruir metas). (A “grande política”: fragmen-
tos, p. 17).

Ou seja, o super-homem deve deixar de ser obra do acaso e
passar a ser obra do nosso querer, deve ser concebido agora como
uma tarefa concreta, como a tarefa de uma autoformação do homem:
“porque o sentido da vida morreu com a morte de Deus, o homem
deve agora dar a si próprio um sentido” (Fink, 1983, p. 184).

Assim como é possível vincular a superação à auto-superação,
acredito ser possível relacionar também os conceitos de criação e
autocriação: a autocriação é, para Nietzsche, uma dura tarefa que
requer severa autodisciplina. Ele admira o fato de que Goethe, por
exemplo, se disciplinou por inteiro (Crepúsculo dos ídolos, “Incursões
de um intempestivo”, § 49, p. 124-125), ao que propõe ser inteiramente

124. O termo “acaso” é utilizado aqui no sentido do caráter de acontecimento imprevisível,
com relação às causas que o determinam, ou, como bem define Lalande (1996, p. 17),
“característica de um acontecimento que toca a nossa pessoa, os nossos bens, os nossos
interesses, mas que não podemos prever e que não quisemos; de maneira que não pode-
mos outorgar o mérito nem merecer uma censura”. Ou seja, ao formular a questão:
“super-homem: obra do acaso ou da vontade humana?” desejo justamente enfatizar o
fato de que tal tipo nietzscheano deve ser obra da ação deliberada do homem, e não de
contingências ou acidentes.
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de cada indivíduo a responsabilidade de criar a si mesmo e suas
próprias leis (Além do bem e do mal, § 262, p. 176-179).

Mitos e polêmicas acerca do super-homem

É importante refletir sobre alguns dos principais mitos e
polêmicas referentes ao super-homem, em função do que proponho
não a dissolução de suas possíveis contradições ou sua mera
desmitificação, e sim uma análise que auxilie na sua elucidação.

Super-homem: uma meta para todos e para ninguém

A doutrina do Uebermensch, do super-homem,

[...] anuncia uma transformação radical da humanidade.

(Vattimo, Introdução a Nietzsche).

O conteúdo da epígrafe desta seção é a antítese da
interpretação geralmente defensável em Nietzsche, para quem o super-
homem não é um ideal a ser alcançado pela humanidade, e sim para
poucos indivíduos. Aliás, o subtítulo do Assim falou Zaratustra –
“um livro para todos e para ninguém” – é bastante sugestivo a esse
respeito: “No que diz respeito ao homem, não pode evidentemente
haver uma série infinita de super-homens ou um super-homem de
poder infinito” (Fink, 1983, 88). Ora, creio que, em momento algum
da obra nietzschiana, o super-homem é aludido como um ideal para a
humanidade, sendo, ao contrário, um tipo de homem e não de
humanidade e, sequer, “uma projeção, na existência, de um modelo
universal de homem e nem o fim último de um processo histórico”
(Frezzatti, 2002, p. 140-142).
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Machado (1997, p. 72-73) chega mesmo a considerar que a
seção “De mil e um fitos”, do Assim falou Zaratustra, encaminha,
depois da existência de mil alvos, a idéia de um único alvo, uma única
meta, que no movimento de superação significa a passagem de mil
povos a um único povo: o povo do super-homem, anunciando-se o
super-homem como único alvo da humanidade futura. Porém, essa
proposta se dá como uma idéia reguladora, como algo a ser desejado,
e não como algo concreto, exeqüível e aceito por todos. Afinal,

o super-homem é aquele que experimenta a morte várias vezes em
vida, aquele para quem a experiência do esforço no construir se liga
radicalmente ao sentido da destruição, e nessa destruição está em
jogo tudo o que ele havia criado e amado outrora. [...] Alguém desse
tipo nunca pode ser um ideal a ser atingido pela humanidade.
(Souto, 2001, p. 283).

Multiplicidade de tipos versus extermínio dos fracos

As fantasias de extermínio ligadas à imagem do

[...] [super-homem] têm duas raízes: [...] se a massa estorvar

nisso, tem de se abrir lugar – em caso de necessidade por

eliminação do degenerado. [...] nas fantasias de extermínio

de Nietzsche atuam as graves ofensas de parte de um

mundo que o queria diminuir e humilhar.

(Safranski, 2001, p. 246).

Embora proponha o super-homem como o tipo desejado e
privilegiado, o autor de Assim falou Zaratustra não o propõe como
tipo único, e sequer deseja eliminar a multiplicidade dos tipos: “o super-
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homem é apenas uma das possibilidades que se oferecem ao homem”

(Machado, 1997, p. 53). Aliás, a tese que propugna que o filósofo

alemão deseja o extermínio físico dos fracos e degenerados não é

condizente com a filosofia nietzschiana, na qual, em vários trechos,

expõe-se a necessidade da multiplicade dos tipos, como em Humano,

demasiado humano (§ 258, p. 176), no aforismo intitulado “A

estátua da humanidade”:

O gênio da cultura procede como Cellini, quando ele fundia sua
estátua de Perseu: a massa liqüefeita ameaçava não bastar [...]; en-
tão ele jogou pratos e travessas ali dentro, e mais tudo o que lhe
caiu em mãos. De igual modo aquele gênio lança dentro erros, víci-
os, esperanças, ilusões e outras coisas, tanto de metal nobre como
de metal vil, porque a estátua da humanidade tem que ser produzida
e completada; que importa se aqui e ali foi empregado material inferior?

Ou seja, para a constituição da humanidade, não se pode utilizar

apenas este ou aquele tipo, posto que todos são indispensáveis, como

se registra no seguinte fragmento póstumo:

A moral tinha até então limites que correspondiam àqueles da espé-
cie: todas morais passadas eram úteis a fim de dar à espécie inicial-
mente uma resistência absoluta: uma vez adquirida, o objetivo pode
ser colocado mais elevado. O primeiro movimento é incondicional:
nivelamento da espécie, grandes formigueiros, etc. [...] O outro
movimento: o meu: é inversamente o agravamento de todas as opo-
sições e rupturas, o afastamento da igualdade, a criação de
superpoderes. O primeiro cria o último homem. O meu, o super-
homem. [...] As duas espécies devem existir, uma ao mesmo tempo
que a outra – o mais possível separados. (KSA, ed. fr. v. IX, p. 256.
Fragment posthume 7 [21], Printemps-Été 1883).

O filósofo é perspicaz ao nomear, como incondicional, o
primeiro movimento, nivelador da humanidade, criando “grandes
formigueiros”, possivelmente uma referência aos animais de rebanho,
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o tipo profuso. Ao mesmo tempo, define o seu “movimento” – antítese
daquele – como o aguçamento de todos os antagonismos e abismos,
a eliminação da igualdade e a criação do super-homem. Note-se,
porém, que ambos os tipos criados devem subsistir um ao lado do
outro, isto é, o super-homem até mesmo pressupõe a coexistência
entre os múltiplos tipos, e não sua eliminação, já que a meta do super-
homem não é para todos.

Segundo essa linha de pensamento, Frezzatti assinala que,
assim como um impulso absolutamente dominante destrói o organismo,
um tipo absoluto provocaria estagnação, ou seja, o tipo criado por
Nietzsche, capaz de uma superação contínua, não apenas não sustenta
que os demais tipos devem ser eliminados como inclusive nega tal
proposta, pois ainda que haja um movimento de superação entre os
tipos, motivado por dominação, isso implicaria a manutenção e
não a aniquilação dos combatentes posto que, sem combatentes,
não há combate:125

Um projeto eugenista esquematiza a erradicação dos “inferiores”,
dos “doentes”. A degeneração, para Nietzsche, é um passo funda-
mental para a superação. O que conserva um organismo pode, ao
mesmo tempo, impedir o seu desenvolvimento, enquanto que uma
degenerescência pode funcionar como um estímulo para as outras
partes, promovendo a transformação [...]. Assim, um obstáculo, uma
dificuldade deve ser propositada e continuamente procurada [...]
Portanto, ao invés de se investir na eliminação daqueles considera-
dos incapazes, fracos ou doentes, deve-se procurar a superação, ou
melhor, a auto-superação. Esse processo de auto-superação ocorre
no nível do próprio organismo. (Frezzatti, 2002, p. 140-142).

Assim demonstrado, o texto da epígrafe desta seção incorre
numa exegese vulnerável, ao considerar que há em Nietzsche

125. Nietzsche não apenas não deseja a eliminação do fraco como quer “inclusive
aumentar o seu poder e a sua radicalidade, para que a disputa se torne mais acirrada”
(Souto, 2001, p. 284).
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“fantasias de extermínios” – vinculadas ao super-homem – segundo
as quais os tipos fracos ou degenerados deveriam ser “eliminados”.
O segundo aspecto questionável do texto de Safranski (2001, p. 246)
refere-se à inconsistente práxis de se interpretar a teoria de um autor
a partir de aspectos ligados à sua vida: “nas fantasias de extermínio
de Nietzsche atuam as graves ofensas de parte de um mundo que o
queria diminuir e humilhar”. Ora, creio que não se correria nenhum
risco de ser apelidado de laudatório qualquer ressalva que note haver,
no autor de Assim falou Zaratustra, exatamente o contrário, isto é,
uma contínua superação de seu estado doentio e degenerativo, que o
levou à quase completa cegueira e à completa loucura, num exemplo
de transfiguração de suas mazelas pessoais.126

Super-homem: conceito ideal ou idéia conceitual?

O homem sem fraqueza, isto é, sem ideal, no entanto, é um

ideal por excelência, que visa a um ser perfeitamente

soberano, autocontente, autárquico, em plena concordância

com a vida, gozando-a sem filtro ou reservas. Tal ser não

existe, senão como desejo e pensamento instanciais em

cabeças humanas. Sendo assim, o anti-utopista Nietzsche

torna-se utopista, a não dizer, messianista [...] Ninguém, nem

sequer Nietzsche, como se vê, tem conseguido livrar-se

totalmente dos ideais.

(Türcke, Nietzsche e seu ataque aos ideais)

Türcke não é o único a considerar Nietzsche um pensador
utópico ou idealista, no que se refere a seu conceito de super-homem.

126. Para não incorrer em uma análise tendenciosa, reconheço que o ponto levantado por
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A seu lado, poder-se-ia colocar, por exemplo, Ansell-Pearson (1997,
p. 128), que o rotula de incoerente, a esse respeito, indagando-se
sobre até que ponto seu Übermensch é coerente:

A promoção por parte de Nietzsche da idéia de uma humanidade
“além” (über) do homem pode ser levada a sério quando sua refle-
xão como um todo tem por premissa a convicção de que todos os
ideais modernos que encorajam os seres humanos a sacrificar o
presente ao futuro não são mais do que relíquias de nosso passado
moral-cristão?

Para Ansell-Pearson (1997, p. 121), o autor de Assim falou

Zaratustra fica preso na lógica do ideal, apesar de seu violento ataque
a todos os ídolos (sua palavra para “ideais”), porque o “super-homem”
lhe dá esperança no futuro e lhe permite superar seu sentimento de
desprezo para com o presente. Nesse plano, o super-homem
“representa o consolo de Nietzsche para o futuro, ante sua intensa
insatisfação com a humanidade existente e com o presente”. Resulta
contraditório que o mesmo autor que levanta tais questionamentos ao
filósofo alemão redime-o, quanto ao mesmo ponto que critica, quando,
em outro momento de seu mesmo texto (p. 120), expõe que, com o
conceito de Übermensch, Nietzsche não pretende que Zaratustra ensine
nada absolutamente fantástico: No discurso “Dos transmundanos”, por
exemplo, Zaratustra diz que ensina uma “nova vontade”, que se destina

Safranski é problemático: se, por um lado, o filósofo alemão diz que “a realidade nos
mostra uma maravilhosa riqueza de tipos, uma verdadeira exuberância na variedade e na
profusão das formas” (Crepúsculo dos ídolos, “A Moral como contra-natureza”, § 6, p.
37-38), o que confirma a tese que exponho aqui, por outro lado, há passagens que
parecem colocar em xeque tal perspectiva. Porém, tais passagens, além de não predomi-
narem, no conjunto de sua obra, permitem uma interpretação ambígua, como Ecce
homo (capítulo “Por que sou um destino”, § 8, p. 117): “Por fim [...] na noção do
homem bom a defesa de tudo o que é fraco, doente malogrado, que sofre de si mesmo,
tudo o que deve perecer [...]”, cujo termo “perecer” pode ser interpretado em uma
acepção de eliminação enquanto meta, enquanto modelo a ser seguido, e não apenas
eliminação física.
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a ensinar os seres humanos a desejar não um novo caminho, mas
aquele que até então seguiram cegamente, e a “considerá-lo bom”.
Ou ainda, quando considera que o “humano” e o “super-humano”
não se situam radicalmente opostos um ao outro:

Assim como a experiência do “extraordinário” está no cerne de nos-
sa existência cotidiana e usual, assim também deve a experiência do
super-humano ser vista como fundamental para a existência do ser
humano (Dasein). Talvez seja o grande paradoxo da visão de
Zaratustra do super-homem que busquemos, nela, algo fantástico e
monumental. (Ansell-Pearson, 1997, p. 123).

Em seu texto autobiográfico, Nietzsche diz não ter criado
nenhum novo ídolo:

A última coisa que eu prometeria seria “aperfeiçoar” a humanidade.
Nenhum novo ídolo é erigido por mim; [...] Destruição de ídolos
(minha palavra para “ideais”) – isso é o que chega mais perto de
competir ao meu ofício. Privou-se a realidade de seu valor, de seu
sentido, sua veracidade, até o ponto exato em que se inventou fal-
samente um novo mundo ideal. (Ecce homo, “Prólogo”, § 2).

Essa ressalva é aplicada pelo próprio autor de Ecce homo ao
termo super-homem, utilizado para a designação de um tipo que vingou
superiormente, em oposição a homens “modernos”, a homens “bons”,
a cristãos e outros niilistas,

palavra que na boca de um Zaratustra, o aniquilador da moral, dá o
que pensar – foi entendida em quase toda parte, com total inocên-
cia, no sentido daqueles valores cuja antítese foi manifesta na figu-
ra de Zaratustra: quer dizer, como tipo ‘idealista’ de uma mais alta
espécie de homem, meio “santo”, meio “gênio”. (Ecce homo, “Por
que escrevo tão bons livros”, § 1, p. 53-54).

Porém, uma concessão deve ser prestada à interpretação que
considera o super-homem como ideal ou utopia. Sob o primeiro aspecto,
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ele poderia ser, no máximo, um “ideal contingente”,127  um princípio
regulador que incita a uma nova forma de agir. Sob o segundo aspecto,
se pensado como algo que não é localizável, em nenhum lugar, é
admissível tratá-lo como uma utopia, se considerar-se o termo
“u-topia”, ad litteram, isto é, algo não localizável, em nenhum lugar.

Ecce super-homem

Todas as coisas que estão prontas e completas são

admiradas; todas as que estão se fazendo são subestimadas.

(Nietzsche, Humano, demasiado humano)

O super-homem é algo que não está pronto, posto que “Ainda
não houve nenhum super-homem” (Assim falou Zaratustra, II, “Dos
Sacerdotes”, p. 107). Ele é, antes, a configuração de um estado de
espírito ainda nunca efetivado.

Em um ambíguo parágrafo – que interpreto como sendo
justamente a indicação de que jamais existiu um super-homem –, o
personagem principal do Assim falou Zaratustra sentencia que algo
nos leva sempre para o alto – precisamente, para o reino das nuvens:

nelas pousamos as nossas coloridas roupagens e, então, chama-
mos-lhes deuses e super-homens. E, deveras, leves bastante são
eles para tal sede – todos esses deuses e super-homens! Ai de mim,
como estou por demais cansado de todas essas inépcias que pre-
tenderiam a todo custo ser acontecimentos. (Assim falou Zaratustra,
II, “Dos poetas”, p. 140).

127. Segundo Julião (2001, p. 88), essa expressão foi cunhada por Pippin, em Irony and
affirmation in Nietzsche’s Thus Spoke Zarathustra (Nietzsche’s new seas – Chicago
University Press – Chicago, London, 1988, p. 45-71). Pippin se utiliza dessa expressão
sarcástica para expressar a contingência e a antiteleologia que o termo Übermensch sugere.
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As dificuldades para uma melhor descrição do termo

Übermensch se dão, conforme observa Julião (2001, p. 82), porque

ele simplesmente representa um potencial, uma disposição, que tem a

humanidade futura, sem jamais ter se efetuado. Ao filósofo alemão

caberia, talvez, o papel de ser o estimulador e fomentador da tarefa

de criar o super-homem: “Não sabes qual é o homem de que todos

mais necessitam? Aquele que ordena alguma coisa grande. Realizar

uma coisa grande é difícil; mas o mais difícil é ordenar alguma coisa

grande” (Assim falou Zaratustra, II, “A hora mais silenciosa”, p. 157).

Mas, de onde advém esse clamor pelo super-homem? Segundo

Heidegger (2002, p. 92), Nietzsche é o primeiro pensador que coloca

a pergunta decisiva:

não será preciso conduzir o homem atual para além de si mesmo
[...]? Se assim é, então o “super-homem”, pensado corretamente,
pode não ser o produto de uma fantasia desenfreada e degenerada,
turbilhonando no vazio. A natureza deste super-homem não se dei-
xa, de modo algum, descobrir historicamente [...]. Por isso, jamais
deveremos buscar a configuração essencial do super-homem na-
quelas figuras que, como “altos executivos”, são empurrados para a
cúpula das diferentes formas de organização de uma vontade de
poder malvista e mal-interpretada.

Se o tipo-mor nietzschiano diferencia-se de tudo que ocorreu

até agora, não seria contra-senso pretender caracterizá-lo, antecipar

o modo de seu advento? “Nietzsche parece ciente de tais limitações,

valendo-se de imagens e símbolos aproximativos para expressá-lo”

(Onate, 2002, p. 124-125). Heidegger (2002, p. 201) responderia que

não, posto que, com tal conceito, multiplamente incompreendido:

Nietzsche não tem em mente um exemplar singularizado qualquer do
gênero dos “homens” até aqui, junto ao qual capacidades e inten-
ções singulares do homem habitualmente conhecido são excepcio-
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nal e monstruosamente aumentadas e elevadas. O nome designa
muito mais a figura essencial daquela humanidade que futuramente
experimentará e reconhecerá seu próprio ser-humano enquanto von-
tade de poder [...] o super-homem jamais é também um tipo de ho-
mem que pudesse surgir pela primeira vez através da aplicação
prática da filosofia de Nietzsche.

Assim, na interpretação do autor de Ser e tempo, o super-

homem não significa a “superdimensionalização” do homem até hoje

vigente: anunciado como sendo o sentido da terra, o sentido do próprio

homem, o Übermensch nietzschiano é uma meta a ser atingida, uma

meta que deve ser instituída pelo próprio indivíduo: “que o super-

homem seja o sentido da terra!” (Assim falou Zaratustra, “Prólogo”,

§ 3, p. 30), o que leva Machado (1997, p. 49) a considerar tal conceito

como uma exigência e não como uma realidade. Mais precisamente,

“como o final de um caminho, um rumo possível, que depende da

vontade dos próprios homens; que deve ser querido como um alvo

pela humanidade.”

Em síntese, é necessário esclarecer que o super-homem jamais

existiu. Mas isto não basta. Essa é apenas a superação do primeiro

mal-entendido: “A crença de que o mundo que deveria ser é, que ele

existe realmente, é uma crença dos improdutivos” (Friedrich

Nietzsche: fragmentos finais, p. 70). Mais importante que tal

afirmação é desejar que o super-homem exista, é colocar-se a serviço

de sua criação, por meio da auto-superação! Agindo de outra forma,

incorre-se na postura dos que não querem fazer um mundo como

ele deveria ser. Eles o postulam como já disponível, “e apenas

procuram caminhos para chegar até ele – vontade de verdade –

como impotência da vontade de fazer” (Friedrich Nietzsche:

fragmentos finais, p. 70).
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A paradoxal relação entre eterno retorno e super-homem:
antinomia ou complementaridade?

Abordarei o conceito de eterno retorno, nesta seção,

apenas em função de suas conexões com o super-homem,

considerando-se que tal análise pode aprofundar a compreensão

do tipo-mor nietzschiano.128

Eterno retorno e super-homem: antinomia

Segundo Julião (2001, p. 190), George Simmel129  teria sido

um dos primeiros comentadores a salientar que os dois principais

ensinamentos do Assim falou Zaratustra, o super-homem e o eterno

retorno, parecem estar fundamentalmente em divergência um com o

outro, gerando uma das mais complicadas aporias da obra, pois

enquanto o primeiro exigiria uma contínua evolução para a criação do

128. Elaboro aqui apenas uma consideração a respeito do eterno retorno: trata-se do
retorno do “mesmo” ou do “diferente”? Na interpretação de Deleuze “a idéia de que tudo
volta, isto é, até mesmo o anão, até mesmo o ‘homem pequeno’, reativo, doente,
vingativo, é um sinal de que, em ‘Da visão e do enigma’, o pensamento do eterno retorno
está mal formulado, é um pensamento de anão, é um pensamento niilista e, por isso,
torna Zaratustra doente. Mas essa não é a única interpretação possível. Porque, a meu
ver, um dos aspectos fundamentais da relação do eterno retorno e do niilismo é que,
mesmo sendo enunciado corretamente, o pensamento do eterno retorno pode ser opres-
sor, causar o nojo e a insuportabilidade da vida [...] enquanto não se tiver a coragem de
suportá-lo, aprová-lo ou, melhor ainda, desejá-lo” (Machado, 1997, p. 129-130). Pare-
ce-me claro que Nietzsche concebe o eterno retorno, em seus textos publicados, como a
repetição do mesmo: “Esta vida, assim como tu a vives e como a viveste, terás de vivê-
la ainda uma vez e ainda inúmeras vezes; e não haverá nada de novo, cada dor e cada
prazer e cada pensamento e suspiro e tudo o que há de indizivelmente pequeno e de grande
em tua vida há de retornar, e tudo na mesma ordem e seqüência” (A gaia ciência, IV,
341, p. 244).

129. O comentador cita a seguinte obra de Simmel: Schopenhauer und Nietzsche
(1990, p. 326).



190

Nietzsche – super-homem e superação: uma abordagem política

novo, o segundo conteria o pensamento esmagador, segundo o qual
eternamente retorna o mesmo. Desse modo, enquanto o eterno retorno
ensina que não pode existir nada que já não tenha existido, o super-
homem é algo que jamais existiu, segundo o próprio Nietzsche (Assim

falou Zaratustra, II, “Dos Sacerdotes”, p. 107). Halévy (1989,
p. 226) também sustenta que há uma incompatibilidade entre ambos
os conceitos: “a idéia do Eterno Retorno desapareceu. Está ausente
e, em seu lugar, aparece uma idéia diferente: a do Super-homem. Digamos
que, à primeira vista, a idéia não só é diferente como até contrária”.

A meu ver, tais interpretações são questionáveis, por valorizar
apenas o aspecto cosmológico do eterno retorno, sem considerar seus
aspectos éticos. Ao conceber tal conceito, o filósofo alemão o faz
enquanto hipótese cosmológica e pensamento ético, conforme nota
Marton (2000c, p. 40):

Hipótese cosmológica, o eterno retorno adianta que tudo já existiu
e tudo voltará a existir: cada instante retorna um número infinito de
vezes, traz em si a marca da eternidade. Pensamento ético, ele forne-
ce um imperativo para a ação: o de só querer algo de forma a também
querer que retorne sem cessar e, com isso, remete à noção de
amor fati.

Porém, o eterno retorno, em seu aspecto cosmológico, é um
conceito problemático, sendo alvo de questionamentos que mostram
as dificuldades existentes na sua formulação:

1o) Andreas-Salomé (1992, p. 194-195) comenta que
Nietzsche tencionava subordinar a divulgação de sua doutrina à
condição de poder fundamentá-la cientificamente:

Trocamos uma série de cartas sobre esse assunto, e, das declara-
ções de Nietzsche, sempre emergia a opinião errônea de que fosse
possível obter para ela uma base científica sólida nos estudos da
física e da teoria atômica. Foi então que decidiu estudar exclusiva-
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mente ciências naturais durante dez anos na universidade de Viena
ou Paris. [...] Razões internas e externas impossibilitaram a Nietzsche
o trabalho planejado, impelindo-o de volta ao Sul e à solidão. [...]
Um estudo superficial logo lhe mostrou que a fundamentação cien-
tífica da doutrina do retorno não poderia ser feita com base na teoria
atomística; portanto, seu temor de que a idéia fatal do eterno retorno
pudesse ser provada como irrefutavelmente certa não se confirmou.

2o) Para Marton (2000b, p. 78), a doutrina nietzschiana do
eterno retorno

parece prestar-se a refutações. Uma das mais conhecidas tenta pro-
var que, do ponto de vista matemático, ela é insustentável. Mesmo
que se aceite que o processo do mundo se desenrola num tempo
infinito entre elementos finitos, não se demonstra, com isso, que todas
as combinações produzidas por esses elementos têm de repetir-se.

Tal conceito possui, na visão da pesquisadora, algumas
incongruências internas:

Ao que parece, não há vínculos estreitos entre seus pontos funda-
mentais: a repetição dos acontecimentos e o movimento circular em
que a mesma série de eventos ocorre. Sublinhando-se o primeiro,
nada impediria que, por um processo fortuito, as forças constitutivas
do mundo viessem a combinar de tal forma que as configurações
voltassem a ocorrer; [...] Realçando-se o último, seria preciso que as
forças se combinassem numa seqüência bem definida, para que to-
das as configurações se repetissem; estariam sujeitas a uma ordem
rigorosa. [...] Da idéia de que “em um tempo infinito, cada combina-
ção possível estaria alguma vez alcançada [...] infinitas vezes” não
se segue necessariamente que “entre cada combinação e seu próxi-
mo retorno todas as combinações ainda possíveis teriam de estar
transcorridas” e, tampouco, que “cada uma das combinações
condiciona a seqüência inteira das combinações da mesma série”.
Da repetição dos acontecimentos não se pode deduzir o movimento
circular em que a mesma série de eventos ocorre; não se deduz que
uma configuração só retorna depois de finda toda a série e, menos
ainda, que cada configuração determina a seguinte. Sem fornecer
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justificação alguma, Nietzsche faz as duas afirmações. [...] Hoje é
unânime entre os comentadores de Nietzsche a convicção de que o
pensamento do eterno retorno, em sua dimensão cosmológica, é
pelo menos contestável. (Marton, 2000b, p. 84).

3o) Cabrera (1999, p. 55) assevera que, como suposta tese
cosmológica, o eterno retorno é insustentável:

Hoje sabemos que o mundo teve um começo, e que vai acabar algu-
ma vez. Em várias exposições do Eterno Retorno, a tese de que o
mundo não terá um fim [...] confunde-se falaciosamente com a tese
de que o mundo não tem um télos, um objetivo. Certamente, pode-
se dizer que o mundo carece de uma finalidade, mas isso não implica
dizer que não terá um fim, no sentido de uma morte. O mundo acaba-
rá alguma vez, sem nunca ter tido uma finalidade: seu acabar não
terá sido seu télos. Ao acabar, simplesmente explodirá, não terá
“consumado” coisa alguma.

Qualquer leitor atento não pode se furtar a perceber a

consistência desses questionamentos ao aspecto cosmológico do eterno

retorno. Na análise que elaboro, privilegio o aspecto ético de tal

conceito, fundamentando tal posição interpretativa a partir do fato de

que, nos textos publicados pelo filósofo alemão em que se enfoca o

eterno retorno – A gaia ciência (§ 335, 341 e 342), Além do bem e

do mal (§ 56) e Assim falou Zaratustra (principalmente em “Da

redenção”, “Da visão e do enigma”, “O convalescente” e “O canto

ébrio”) – esse pensamento é predominantemente apresentado como

uma conjectura ou como uma possibilidade, e não como uma

demonstração científica. Ademais, o essencial dessa doutrina, tal como

se afigura nesses textos, é oferecer indicativos para o agir humano,

num sentido predominantemente ético, mediante o qual o filósofo

nos incita a adotar, concomitantemente com o eterno retorno, o

amor fati:
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Se esse pensamento adquirisse poder sobre ti, assim como tu és, ele
te transformaria e talvez te triunfasse; a pergunta, diante de tudo e
de cada coisa: “queres isto de novo e ainda inúmeras vezes?” pesa-
ria como o mais pesado dos pesos sobre teu agir! Ou então, como
terias de ficar de bem contigo mesmo e com a vida, para não deseja-
res nada mais do que essa última, eterna confirmação e chancela!
(A gaia ciência, IV, § 341, p. 244).

Machado (1997, p. 135-136) considera que Zaratustra não

está propriamente interessado em estabelecer “se o enunciado do

eterno retorno é correto ou incorreto, e sim que existe uma postura

correta – a da força – e uma postura incorreta – a da fraqueza”,

notando ainda que sempre que o protagonista de Assim falou

Zaratustra menciona o aspecto cosmológico do eterno retorno, em

vez de dar uma resposta, põe uma questão, o que o leva a concluir

que o ponto de vista cosmológico está sempre subordinado ao ponto

de vista ético.

Porém, optar pelo sentido ético do eterno retorno não significa

fugir dos questionamentos que tal conceito possui, pois a interpretação

ética também é passível de questionamentos, como os seguintes:

a) Na sua crítica à interpretação ética do eterno retorno,

Cabrera (1999, p. 56) assevera que, se o eterno retorno não é algo

que realmente acontece, mas apenas uma idéia, o mesmo poderá

dizer-se do Juízo Final:

Por que Nietzsche seria um filósofo diferente dos outros? Por que
ler o Zaratustra e não a Bíblia? [...] a idéia do Eterno Retorno e o
Amor Fati não levariam a melhor parte, se os julgássemos de acordo
com seu poder de secularização de categorias compreensivas do
mundo. [...] na idéia de “retorno”, por mais que se trate do retorno
do sofrimento e da dor, está presente a poderosa idéia do “não
morrer”, de ignorar a morte, de “estar aqui outra vez”, de não desa-
parecer totalmente.
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Não envidarei esforços para defender Nietzsche das críticas

apresentadas por Cabrera, posto que meu propósito aqui é apenas

apresentar a discussão e mostrar que o eterno retorno, enquanto teoria

ética, também é passível de questionamentos.

b) O segundo questionamento é apresentado pelo autor de

Assim falou Zaratustra: “Confesso que a mais profunda objeção ao

‘eterno retorno’, que é o meu pensamento verdadeiramente abismal,

são sempre minha mãe e minha irmã” (Ecce homo, Nota nº 8, p.

121). Comentando essa passagem, Ferraz (1994, p. 173) sentencia

que, se a mãe e a irmã representam verdadeiras objeções ao eterno

retorno, isso indica que a idéia do retorno corresponde, de fato, a uma

repetição integral e estrita de todas as coisas, como sugere o demônio

que toma a palavra no aforismo 341 de A gaia ciência.

Possivelmente, o próprio Nietzsche, o anunciador do eterno

retorno, ainda não se preparara o suficiente para aceitar toda a

dimensão trágica que o eterno retorno demanda, por meio do amor

fati, para que se assimile sua plenitude, desejando o retorno de tudo.

Eterno retorno e super-homem: complementaridade

Giacoia (1999, p. 165) considera que o conceito do super-
homem e a doutrina do eterno retorno são complementares, ressaltando
ainda que há, neste último, um sentido ético e pedagógico do tipo

“Age de tal maneira que tu possas viver assim ainda uma vez” (ou
inúmeras vezes)! Ou [...] age, porém, de tal maneira que todo o ins-
tante sobre “esta” Terra receba o valor da eternidade. [...] Essa seria,
enfim, a existência sobre-humana, radicalmente singular; antes de
tudo, denúncia e antítese da “fraqueza” e do nivelamento
mediocrizante expressos pelo “último homem”.
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Alguns pesquisadores, adotando uma postura bastante ousada,
estabelecem não apenas uma relação de compatibilidade entre os
conceitos de super-homem e eterno retorno, mas sim de
interdependência, como o faz Heidegger (2002, p. 102): “Zaratustra
é o mestre que ensina o super-homem. Mas ele somente ensina esta
doutrina porque é o mestre do eterno retorno do igual”. Fink (1983,

p. 122) também nota tal aspecto, ao afirmar que Nietzsche funda
todos os outros temas principais do seu pensamento na idéia do
eterno retorno: a doutrina da vontade de poder, da morte de Deus,
do super-homem.

A conexão entre super-homem e superação

Amo aquele que quer criar para além de si e,

destarte, perece.

(Nietzsche, Assim falou Zaratustra)

Conforme procurei mostrar, elaboro a superação sob duas
perspectivas básicas, a primeira, considerando-a como intensificação;
e a segunda, inserindo-a no âmbito da tipologia:

a) A superação, tomada como intensificação, como já foi
apresentada, adiantando-se alguns tópicos referentes à sua relação
com o conceito de vida, foco que se difere do ora abordado, no qual
enfatizo a auto-superação como elemento impulsionador e afirmador
do homem. Aliás, o ponto de partida para a crítica nietzschiana ao
homem não é o fato de negá-lo, e sim a percepção de que, havendo
nele uma miríade de possibilidades não exploradas, desejar desenvolvê-
las, evitando que o homem torne-se fragmentário e dividido (cf. Assim

falou Zaratustra, II, “Da redenção”, p. 150-151). Assim fazendo,
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busca-se a criação do homem integral, pleno, processo que não pode
ser identificado como um “melhoramento” – posto que tal tese é
reiteradamente condenada ao longo das obras do filósofo alemão – e
sim a intensificação de todas as suas dimensões e potencialidades,
ainda inexploradas: “o homem está ainda inesgotado para as grandes
possibilidades” (Além do bem e do mal, § 203, p. 104). Ao expor que
considera difícil entender, nos indivíduos, “sua ignorância sobre si
mesmos, desde os tempos mais remotos até agora, não só com relação
ao bem e ao mal, mas em coisas muito mais importantes” (Aurora,
§ 116), o autor do Assim falou Zaratustra pensa o homem como
uma terra ainda a ser cultivada, na qual se podem produzir
excepcionais frutos:

Mil caminhos existem, que ainda não foram palmilhados, mil saúdes
e ocultas ilhas da vida. Ainda não esgotados nem descobertos con-
tinuam o homem e a terra dos homens. Quedai-vos vigilantes e à
escuta, ó solitários! Chegam ventos do futuro, com misterioso bater
de asas; e trazem boa nova aos ouvidos finos. [...] Em verdade, um
lugar de cura ainda deverá tornar-se a terra! E já a envolve um novo
cheiro, um cheiro salutífero – e uma nova esperança! (Assim falou
Zaratustra, I, “Da virtude dadivosa”, § 2, p. 91).

O anunciador desse novo caminho, Zaratustra, promove a
reeducação das aspirações e dos pensamentos humanos sobre a vida,
ensinando que ela não deve ser conservada e sim superada, isto é,
ensina a intensificação da vida. O homem assim intensificado não se
torna “melhor”:

A última coisa que eu prometeria seria “melhorar” a humanidade. Eu
não construo novos ídolos; os velhos que aprendam o que signifi-
ca ter pés de barro. Derrubar ídolos (minha palavra para “ideais”) –
isso sim é meu ofício. A realidade foi despojada de seu valor, seu
sentido, sua veracidade, na medida em que se forjou um mundo
ideal... A mentira do ideal foi até agora a maldição sobre a realidade,
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através dela a humanidade mesma tornou-se mendaz e falsa até
seus instintos mais básicos – a ponto de adotar os valores inversos
aos únicos que lhe garantiriam o florescimento, o futuro, o elevado
direito ao futuro. (Ecce homo, “Prólogo”, § 2, p. 18).

Assim, o movimento de superação do homem é vinculado à
sua intensificação, colocando-se em convergência com a afirmação
da existência e com a morte de Deus, com o amor fati e com o
eterno retorno, posto que são condições para que se valorize a terra,
o palco onde todo esse processo deve ocorrer. Destarte, os conceitos
que parecem dispersos vão se configurando quase que numa trama
que, se não tivesse pontos polêmicos e paradoxais, certamente se
acomodariam em um sistema teórico consistente, se não pelos aspectos
teóricos, pelos aspectos positivos e afirmativos.

É preciso ainda assinalar alguns problemas nessa trama
conceitual: Zaratustra não é o super-homem, mas apenas seu
anunciador, aquele que “ensina” o seu sentido. Ora, mas assim fazendo,
não está exatamente procedendo da mesma forma execrável que os
moralistas, condenados pelo filósofo alemão? “Deixemo-nos de pensar
tanto em castigar, repreender e melhorar os outros! Raramente
mudaremos um único indivíduo; e, se viéssemos a consegui-lo, talvez
também conseguíssemos outra coisa sem dar por isso: nós sermos
mudados por ele!” (A gaia ciência, IV, § 321, p. 223). O interessante
dessa provocação é que Zaratustra, antes de conseguir mudar seus
interlocutores, acaba sendo mudado por eles, isto é, acaba percebendo
a ineficiência de sua tentativa de promover seus dois ensinamentos –
o super-homem e a superação –, e, num movimento inusitado, de ser
mestre, aquele que ensina, para também aprender um importante
ensinamento: acaba por entender que não se pode “trans-formar” os
demais, acaba por entender que há uma limitação e um alcance no
seu ensinamento, que é o fato de apenas servir de “inspiração” e,
jamais, de “conversão”:
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Façamos antes com que a nossa própria influência compense e ex-
ceda a sua em tudo o que há-de vir! Não lutemos diretamente! E
isso é o que são de fato repreensões, castigos e melhoramentos.
Elevemo-nos sim a nós próprios tanto mais! Demos cores cada vez
mais brilhantes ao nosso exemplo! (A gaia ciência, IV, § 321, p. 223).

Reitera-se, assim, a superação como auto-superação e não
como superação do outro.

Zaratustra-Nietzsche anuncia, então, uma fatalidade, um
destino, segundo o qual o homem não deve ser melhorado, corrigido,
apenas deve encontrar-se com o que lhe é próprio. A nossa era da
tragédia não redimirá, não aperfeiçoará o homem, não o elevará
moralmente, não o fará excepcional ou extraordinário: “apenas deixará
aflorar a sua natureza, esquecida pela embriaguez das utopias, das
escatologias, das quimeras” (Barrenechea, 2001, p. 121-122).

O perigo desse processo é que a auto-superação crie um
pathos trágico no homem, sob inspiração do qual ele deseja aventurar-
se por caminhos distantes, explorar o ainda não perscrutado, ainda
que isso lhe custe a própria autoconservação: “Que o vosso amor à
vida seja amor à vossa mais excelsa esperança [...]: ‘o homem é algo
que deve ser superado!’ Vivei, assim, a vossa vida [...] Que importa
viver muito tempo? Que guerreiro quer ser poupado?” (Assim falou

Zaratustra, I, “Da guerra e dos guerreiros”, p. 64).
b) A superação, considerada no âmbito da tipologia, desponta-

se como um processo de ascensão hierárquica, motivada pela figura
do tipo-mor, cuja meta deve incitar o indivíduo a buscar transição
para tipos mais elevados. Devo reconhecer que essa interpretação
não é ortodoxa, e encontra elementos que aparentemente poderiam
refutá-la, como essa passagem de O anticristo:

Ao contrário do que hoje se pensa, a humanidade não representa
um avanço em direção àquilo que é melhor, em direção a qualquer
coisa de mais forte, de mais alto. O “progresso” não passa duma
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idéia moderna, isto é, uma idéia falsa. [...] Desenvolver-se de modo
nenhum significa necessariamente elevar-se [...], fortificar-se.
(O anticristo, § 4, p. 18).

Todavia a aparente contestação da tese ora apresentada não
combate a idéia da superação como elevação ou mudança de um tipo
para outro, e sim a interpretação desse movimento como se fosse um
“progresso”,130  como se explicita, na seqüência do texto citado:

Em compensação, dá-se um êxito contínuo de casos isolados, em
diferentes pontos da Terra, no meio das civilizações mais diversas.
Com efeito, esses casos permitem imaginar um tipo superior, algo
que, relativamente à humanidade no seu conjunto, constitui uma
espécie de homens sobre-humanos. (O anticristo, § 4, p. 18).

Assim, a busca da meta para o ulterior desenvolvimento
humano pressupõe “novas possibilidades, até intensificadas, para a
antiga tensão entre grandeza e pequenez humana: condição para o
nascimento do super-homem” (Maurer, 1995, p. 175). Essa superação
do homem, em busca de tipos mais elevados, foi, até o momento, obra
de uma sociedade aristocrática:

e assim será sempre: de uma sociedade que acredita numa longa
escala de hierarquias e diferenças de valor entre um e outro homem
[...]. Sem o pathos da distância, tal como nasce da entranhada dife-
rença entre as classes, do constante olhar altivo da casta dominante
sobre os súditos e os instrumentos, e do seu igualmente constante
exercício em obedecer e comandar, manter abaixo e ao longe, não
poderia nascer aquele outro pathos ainda mais misterioso, o desejo
de sempre aumentar a distância no interior da própria alma, a elabo-
ração de estados sempre mais elevados, mais raros, remotos, am-
plos, abrangentes, em suma, a elevação do tipo “homem”, a contínua
“auto-superação do homem”, para usar uma fórmula moral num sen-
tido supra-moral. (Além do bem e do mal, § 257, p. 169).

130. Haar (1985, p. 24-8) também chama a atenção para o fato de que a idéia de futuro
expressada pelo super-homem é algo completamente distinto de uma filosofia do progresso.
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Dois textos do autor de Assim falou Zaratustra podem
fundamentar, de forma consistente, a interpretação que ora elaboro,
sobre a superação enquanto enquadramento hierárquico na
tipologia nietzschiana:

a) O primeiro, um fragmento póstumo, no qual o filósofo afirma
que seus pensamentos giram em torno do grau de poder que pode ser
conferido a um indivíduo, constituindo a base para a produção de um
tipo mais elevado. Pensado em larga escala: “como se poderia

sacrificar o desenvolvimento da humanidade para ajudar a fazer
existir uma espécie mais elevada do que essa que é o ser humano?”
(Friedrich Nietzsche: fragmentos finais, p. 118).

Tal interpretação é também insinuada por Machado (1997,
p. 50),131  ao considerar que “há uma perspectiva evolucionista
apresentada pelo item 3:132  o super-homem está para o homem assim
como o homem está para o macaco”.

b) O segundo, também um texto do período de maturidade, no
qual os elementos que ora colijo aparecem interligados (os grifos
são meus):

Ensinar ao homem o futuro do homem como sua vontade depende
de uma vontade humana, e preparar grandes empresas e tentativas
globais de disciplinação e cultivo, para desse modo pôr um fim a
esse pavoroso domínio do acaso e do absurdo que até o momento
se chamou “história” – o absurdo do “maior número” é apenas sua
última forma [...]: quem pressente a fatalidade que se esconde na

131. Sobre uma interpretação mais aprofundada dessa passagem, cito Azeredo (2002a, p.
153-154), que considera que o “macaco” corresponde “ao passado animal do homem, ao
instinto desenfreado, à inexistência da consciência. A corda corresponde à história do
homem, o momento de suspensão do instinto enquanto guia, quando o animal-homem
foi encerrado no âmbito da sociedade e da paz e, a partir disso, começou a sofrer de si, a
interiorizar o instinto e, posteriormente, a dor [...] [o super-homem] seria um estado de
superação do homem”.

132. O pesquisador refere-se ao Assim falou Zaratustra, § 3, p. 29-31.
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estúpida inocência e credulidade das “idéias modernas”, e mais
ainda em toda a moral cristã-européia: esse sofre de uma angústia a
que nenhuma outra se compara – ele apreende com um só olhar
tudo aquilo que, havendo uma favorável reunião e intensificação
de forças e tarefas, ainda se poderia cultivar de dentro do homem,
ele sabe, com todo o saber de sua consciência, como o homem está
ainda inesgotado para grandes possibilidades, e quantas vezes o
tipo homem já defrontou decisões misteriosas e caminhos novos: –
sabe igualmente, a partir de sua lembrança mais penosa, contra que
coisas lamentáveis um ser em evolução, de categoria superior, habi-
tualmente se chocou, se despedaçou, naufragando, tornando-se
ele mesmo lamentável. A degeneração global do homem, descen-
do ao que os boçais socialistas vêem hoje como o seu “homem do
futuro” – como o seu ideal! –, essa degeneração e diminuição do
homem, até tornar-se o perfeito animal de rebanho (ou, como dizem
eles, o homem da “sociedade livre”), essa animalização do homem
em bicho-anão de direitos e exigências iguais é possível, não há
dúvida! Quem já refletiu nessa possibilidade até o fim conhece um
nojo a mais que os outros homens – e também, talvez, uma nova
tarefa!... (Além do bem e do mal, § 203, p. 103-104).

Julgo encontrar, nesse texto, a fundamentação para uma das
principais teses que apresento, nesta obra, quando Nietzsche associa
o fato de o homem ser ainda “inesgotado para grandes possibilidades”
com a “evolução” e a “degeneração” que ele pode sofrer, citando o
animal de rebanho como o tipo que encarna a degeneração tipológica
mas apontando, por outro lado, a existência de uma “nova tarefa”, a
qual consiste, exatamente, na criação do super-homem, isto é, na
elevação do homem: se um tipo pode degenerar,133  ele também pode
elevar-se, galgando as categorias tipológicas, deslocando-se de um
dos tipos considerados como o mais numeroso e inferior – os animais
de rebanho – até alcançar o tipo-mor, o super-homem.

133. A possibilidade de degeneração tipológica está presente, também, em Crepúsculo dos
ídolos (“Incursões de um intempestivo”, § 20, p. 93-94): “nada é feio, excepto o homem
que degenera [...] a quem odeia então o homem? [...] à degenerescência do seu tipo”.
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Epílogo: super-homem é superação

A idéia central que perpassa esta obra é a imbricação existente
entre superação e super-homem, tipo que deve ser compreendido –
conforme procurei mostrar – a partir da dinâmica da superação, termo
inerente à constituição do Übermensch, já estando a ele vinculado,
desde sua primeira anunciação, no Assim falou Zaratustra.

Super-homem é superação: ao anunciar a necessidade de o
indivíduo se superar, Zaratustra revela que o tipo-mor nietzschiano é,
por definição, auto-superação.

É importante ressaltar também que, ao longo desta obra, não
poupei esforços para resgatar a importância da superação,
demonstrando sua relevância para a construção de alguns dos
principais conceitos da filosofia nietzschiana, tais como a vida, a
vontade de poder e o super-homem. Ademais, ao interpretar a
superação como auto-superação, enfatizei que o indivíduo deve superar
a si mesmo, vencer seus limites, suas “im-potências”, procurar
intensificar sua existência, por meio da criação de seus próprios valores
e da afirmação incondicional de tudo aquilo que valoriza sua vida.

Destarte, caracterizo a superação – ou melhor, a auto-
superação – como um conceito positivo e afirmativo. Compreendê-la
de forma diferente, isto é, concebê-la como subjugação ou dominação
do outro, constituiria uma perspectiva meramente reativa, o que não
é condizente com a filosofia nietzschiana, sobretudo em sua fase de
maturidade, eminentemente positiva e afirmativa.

A abordagem política que pretendi infundir a esta obra pode
ser identificada, sobretudo, quando destaco que o Estado, assim como
todas as instituições sociais devem se submeter à cultura, entendida
como o cultivo de indivíduos mais elevados. Afinal, o caminho da
superação tem o super-homem como o autêntico sentido da terra e,
sendo assim, Estado e cultura devem cooperar para tal propósito.
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Concluo, fazendo uso da reflexão de Marie-Luise Haase: se

nunca houve nenhum super-homem, por que deveria alguém

querer gerar um, mediante uma doutrina? (Haase, 1984, p. 232-

239). Faço coro à resposta apresentada pela intérprete: Nietzsche

apenas registra no homem um impulso para um futuro mais elevado –

que ele concebe como sendo o super-homem. Criar tal tipo, vivenciá-

lo e experimentá-lo não é tarefa sua, e sim de todos aqueles que se

sentirem, em suas entranhas, sensibilizados por realizar tal nobre e

grandiosa meta.
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superação encontra a sua mais clara expressão nos A tipos fortes: eles escoam a força vital, possuem a 

capacidade de elevar o homem, criando grandes obras, 

gerando novos valores.

Nesse sentido, é possível encontrar nas diversas etapas do 

pensamento nietzschiano um liame, uma gradação, entre as 

figuras fortes. Esta obra vai destacar, particularmente, o 

super-homem, tipo que atinge o cume, a máxima expressão 

humana, catalisando todas suas forças criativas, capaz de 

concretizar plenamente a dinâmica de auto-superação da 

vida, gerando valores sem cessar e afirmando a existência 

na sua totalidade.


