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RESUMO 

 

O presente estudo parte do esclarecimento da análise psicofisiológica do 

cristianismo empreendida por Nietzsche, investigando a sua relação com a instância do 

corpo, enquanto espaço dinâmico de processos agonísticos entre forças, e evidenciando 

a crítica à consciência, ao estatuto do ‘Eu’, produto dos processos corporais, permitindo 

compreender, por fim, o que Nietzsche denomina processo de décadence. 

Em um primeiro momento, trata-se de analisar de que modo o ideário cristão deprecia e 

nega a vida em vista a um mundo além, o mundo verdadeiro, sendo sintoma de 

degeneração e fragilidade vital, elementos caracterizadores da décadence. Em seguida, 

examinamos a genealogia do cristianismo na obra O Anticristo de Nietzsche, tendo em 

vista reconstruir os pontos que permitiram o emergir do ideário cristão no seio da 

cultura hebraica. Veremos que todos estes processos valorativos frente à existência 

podem ser entendidos como processos fisiológicos que expressam uma dinâmica entre 

as forças que compõem os corpos, tanto os corpos dos indivíduos, quanto corpos 

culturais, sendo também expressões de organizações entre as múltiplas forças que 

compõe a totalidade, que se mantém sempre aberta para possíveis reconfigurações das 

forças que a constitui. Por fim, investigamos a modernidade e suas raízes no 

cristianismo, buscando elucidar em que medida o discurso moderno, embora tente 

superar o ideário cristão, mantém-se ainda vinculado ao seu âmbito metafísico. Para 

Nietzsche, a civilização ocidental é o desdobrar natural do ideário cristão, enquanto 

conjunto de ideias civilizatórias, um lento prostrar-se e quebramento dos instintos. 

Mesmo as ideias que parecem confrontar diretamente a religião cristã deslegitimando-a, 

como as ideias de democracia, ciência e progresso são derivadas do ideário cristão, são 

sintomas do processo de décadence.  

 

Palavras-chave: Nietzsche; Cristianismo; Anticristo; Modernidade; Decadência.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The present study starts from Nietzsche's psycho-physiologist analysis of 

Christianity and investigates its relation with the body, defined here as a dynamic space 

of agonistic processes among forces. Thus, we highlight Nietzsche's criticism to 

consciousness, to the status of the ´Self´ as a product of bodily processes, that allows us 

to understand what he called as the process of décadence. In the first part, we assess the 

way in which the Christian ideal deny and depreciate life while aiming for a world 

beyond, the true world; such elements are symptons of degeneration and of a frail 

vitality, characterizing features of décadence. Thereafter, we investigate the genealogy 

of Christianity in Nietzsche's work, The Antichrist. We try to rebuild all the structure 

that allowed the emergence of the Christian mindset within the Hebrew culture. We 

shall see that all eevaluative processes towards existence might be understood as 

physiological processes that expresses the dynamic of forces that compose the body of 

individuals, as well as the cultural bodies. These eevaluative processes are also 

expression of possible configurations among the multiple forces that make reality. At 

last, we investigate Modernity and its roots on Christianity by elucidating how the 

modern mentality kept its metaphysical core, even while trying to overcome the 

Christian ideal. According to Nietzsche, western civilization is the natural unfoldment 

of the Christian ideal as a set of civilizatory ideas, the slow domestication of the 

instincts. Even ideas that seems to contend the legitimacy of christian religion, like the 

ideas of democracy, science and progress, are derived from the Christian mindset, they 

are just symptoms of the process of décadence.  
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Introdução: 

 

O presente estudo almeja esclarecer as bases psicofisiológicas do cristianismo e sua 

relação com a modernidade tal como se encontra formulado por Nietzsche em sua obra tardia, 

com ênfase sobre O Anticristo. Partimos da ideia de que esse período do itinerário intelectual 

do autor, e na referida obra, encontram-se elementos fundamentais de sua filosofia tardia, 

visto que a crítica ao cristianismo nela apresentada seria uma decorrência lógica no percurso 

do projeto nietzschiano de transvaloração (Unwertung) dos valores niilistas da tradição e de 

crítica da base psicofisiológica adoecida da cultura ocidental. O modo metafísico, dogmático 

e dicotômico de valoração no Ocidente, para Nietzsche, nasceu com Platão, mas se tornou 

hegemônico com o advento da matriz cristã de produção de valores, o “platonismo para o 

povo”, veículo disseminador em escala global do niilismo europeu e suas formas de 

degenerescência vital. Veremos no presente estudo de que modo, para Nietzsche, todo o 

Ocidente recebeu as marcas do platonismo quando o cristianismo, ao disseminá-lo, tornou-o 

princípio hegemônico de valoração. Por isso o cristianismo será, para o autor, a interpretação 

mais forte a ser enfrentada. Mas veremos também em que medida, na modernidade, a 

interpretação cristã lançou suas raízes e a matriz cristã se metamorfoseou, perpetuando seu 

ressentimento, sua decadência e seu eixo axiológico e psicofisiológico niilista.  

 É digno de nota o fato de alguns intérpretes considerarem as críticas contidas na obra 

O Anticristo como uma retórica furiosa do autor, um panfleto de ódio contra o cristianismo e, 

por isso, sem grande peso filosófico no conjunto dos escritos de Nietzsche. Falamos “alguns” 

porque existem também aqueles que discordam desse ponto de vista, não enxergando em O 

Anticristo apenas reflexo de ódio contra a religião que serviu de suporte para a formação da 

civilização ocidental. Werner Stegmaier, em seu artigo “A crítica de Nietzsche da razão de 

sua vida” (2013, p. 65-90), busca evidenciar de que modo, com a nova edição Colli e 

Montinari, desfez-se a imagem da obra Vontade de Potência como “obra principal” de 

Nietzsche, libertando o olhar para aquelas que foram realmente as últimas obras do autor, O 

Anticristo e Ecce Homo. Para defender esta última posição interpretativa, realizaremos a 

divisão do presente estudo em cinco capítulos. 

Iniciamos o presente estudo com uma análise do que Nietzsche chama de 

psicofisiologia e sua relação com a instância do corpo enquanto espaço dinâmico de processos 

agonísticos entre diversas forças beligerantes que permeiam o cosmos. Tal visão filosófica 
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acerca da constituição do mundo leva Nietzsche a realizar uma crítica à consciência, ao 

estatuto do eu, produto dos processos do embate entre as forças cósmicas, um epifenômeno 

que se origina num âmbito diferente do defendido pela tradição filosófica – os pensamentos se 

efetivam no corpo e são processos ulteriores a este. A partir de tal análise, seguiremos 

investigando uma noção importante na obra tardia de Nietzsche, qual seja: o processo de 

décadence e o quanto a análise das figuras de Sócrates e Wagner exprime a influência da obra 

Essais de psycologie contemporaine, do crítico literário francês Paul Bourget. 

Este processo permite-nos perceber certas atitudes existenciais (morais) humanas 

face à realidade, atitudes valorativas para com a vida, tanto afirmativas quanto negativas, e a 

criação dos signos pelos quais representamos o mundo. Esboçaremos os contornos das figuras 

morais do senhor e do escravo e como o processo de décadence se vincula ao ideário cristão, 

pois este deprecia e nega a vida em vista de um mundo além, o mundo verdadeiro. Veremos 

de que modo o cristianismo é pensado por Nietzsche como sintoma de degeneração e 

fragilidade vital, elementos sintomáticos do processo de desestruturação fisiológica. 

Dentro da obra nietzschiana, o cristianismo é pura expressão da décadence, sua mais 

alta figuração, ou seja, uma consequência da lógica hierárquica do corpo que padece de uma 

estruturada constituição somática. O cristianismo é evasão do mundo terreno, funciona como 

ponto de fuga para onde os sectários de tal ideário projetam suas ambições e quereres, 

martirizando o que é corpóreo, instintivo e carnal, ambicionando chegar, desta feita, ao reino 

prometido descrito nos livros sagrados das religiões judaico-cristãs.  Assim, Nietzsche 

caracteriza os “depreciadores do corpo” como aqueles que relegam a instância terrena como 

último plano de importância que merece ser vivido, pois neste mundo não há dignidade, só no 

além-mundo. Para o cristão, apenas o reino do céu interessa, o além-mundo é a morte do 

sentido da terra, este é o sentido da moral do ideário cristão.  

O tópico do trabalho versa sobre a análise genealógica do cristianismo à luz da obra O 

Anticristo. Pretendemos demonstrar como foi possível surgir no solo judeu o cristianismo, 

para fazer em seguida uma diferenciação entre dois tipos de cristianismo encontrados pelo 

autor alemão: Des Christenhum (Cristianismo) e Christlichkeit (Cristianicidade). O 

cristianismo autêntico (Christ-sein) foi reduzido pelo apóstolo Paulo de Tarso ao cristianismo 

eclesiástico (Des Christenhum), um conjunto de dogmas que fundamenta o corpo do que seria 

depois conhecido como cristianismo histórico. O cristianismo autêntico é reduzido o 

cristianismo eclesiástico: a forma de cristianismo que imperou no Ocidente por quase dois mil 
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anos. O que antes era uma condição natural, Christ-sein, um fazer no mundo, um modo de ser 

voltado à práxis, a Boa-nova, tornou-se uma forma de evasão do mundo baseado em uma 

estrutura psicofisiológica debilitada.  

Jesus de Nazaré, no diagnóstico nietzscheano, foi o primeiro e último cristão, pois o 

que se seguiu a sua morte foi outro modo de cristianismo, uma deturpação do sentido 

originário de sua mensagem. Para demonstrar quais os elementos que vinculam e diferenciam 

estes modos de cristianismo, Nietzsche contrasta os dois cristianismos, o cristianismo 

histórico e autêntico, para encontrar os elementos característicos de cada uma destas formas 

de apresentação do ideário cristão. O resultado de tal confrontação é a descoberta de uma 

estrutura psicológica que assinala o modo de percepção de mundo de Jesus de Nazaré. Este 

modelo psicológico, Nietzsche chama de “psicologia do Redentor”, que se trata de um modelo 

psicológico até então único entre os indivíduos que compõem o povo judeu. Isto se segue pelo 

fato de que, até então, nenhum outro indivíduo daquele povo tivesse desenvolvido o conjunto 

de tais características que fizeram Jesus de Nazaré ser único entre os demais indivíduos de seu 

povo. Procuraremos elucidar este tipo psicológico em confrontação com o budismo, que é 

outro objeto de crítica desse autor. 

No terceiro e último tópico da dissertação será trabalhada a crítica de Nietzsche à 

cultura ocidental enquanto projeção dos impulsos de décadence que permeiam o ideário 

cristão. Veremos de que forma, para o filósofo alemão, o Ocidente é a consubstanciação da 

lógica iniciada na justaposição entre o platonismo e o cristianismo. Não podemos pensar a 

cultura europeia moderna sem pensar o cristianismo, pelo fato de que o primeiro termo só 

pode ser pensado como consequência do segundo. Na obra O Anticristo, Nietzsche identifica 

três ideias modernas que decorrem da transformação e maturação do pensamento religioso 

cristão como verdadeira espinha dorsal do Ocidente, são elas: socialismo/anarquismo, 

cientificismo e o culto ao progresso. As três ideias modernas que pretendemos analisar, nesta 

parte do trabalho, podem ser observadas separadamente, mas pretendemos desenvolver as 

ligações entre elas mostrando uma lógica que as conecta, conferindo reverberação da crítica 

de uma a outra. 

O socialismo e anarquismo são ideias políticas que surgem na modernidade e 

expressam, justamente, a ideia de igualdade entre os homens defendida pelo cristianismo, 

embora estas correntes políticas apresentem-se como contrárias ao pensamento religioso de 

uma forma geral. Estas correntes ideológicas têm como seu ponto de gravidade e sustentação 
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justamente a paridade dos homens diante dos outros homens pertencentes à humanidade. Há o 

nivelamento dos desiguais, na perspectiva nietzschiana, por força de lei, como se a lógica 

inerente ao mundo respeitasse decretos forjados por meros mortais. Trabalharemos esta crítica 

nietzschiana ao ideário político de sua época na perspectiva da obra O Anticristo, com o 

auxílio de outros escritos do autor, tendo em vista elucidar a extensão entre as similitudes 

destes dois modos de pensar: a esfera do pensamento político moderno relacionado com as 

marcas características do cristianismo, o pensamento religioso fruto do judaísmo. 

No que tange à crítica ao cientificismo, veremos que se trata de uma decorrência do 

projeto filosófico iniciado na Grécia, mas que ganha contornos mais elaborados após Sócrates 

oferecer a razão como juíza para os demais instintos que constituíam o homem e seus afazeres 

cotidianos. Com o advento da modernidade, ganha força o pensamento de que a ciência, o 

desdobramento do pensamento metafísico, pode dar o veredito sobre a realidade última dos 

objetos. Esta postura é marcada pela crença de que tudo o que existe pode ser reduzido a 

fenômenos da natureza. Tudo é passível de ser conhecido em si mesmo. A ciência pode 

explicar como se dão os processos no mundo. A razão pode nos guiar rumo a um mundo 

melhor, sem as moléstias que acometem os homens desde o surgimento da sua espécie sobre a 

Terra, vencendo a fome e as doenças. O mundo melhor é possível em vida, não precisamos 

morrer, basta prever e controlar a natureza. Podemos ter controle sobre nossos destinos, não 

estamos à mercê de forças divinas, cabe a nós descobrir as forças que regem o universo e 

manipulá-las. Nietzsche critica tamanha ousadia, tamanha arrogância humana. Trabalharemos 

os pontos que colocam em posição desfavorável o culto à ciência como conhecimento da 

realidade objetiva e portadora da verdade do real.  

Por fim, analisaremos o moderno culto ao progresso. Tal ideia parece dar lastro e 

fortalecer as outras ideias modernas citadas, que ratificam o culto ao progresso, o grande ídolo 

moderno. Há uma espécie de retroalimentação fornecida por esta ideia às outras. O ideal 

político moderno (sob os avatares do socialismo e do anarquismo) e o cientificismo se 

apresentam como possibilidades de atingirmos uma realidade melhor do que os momentos 

passados anteriormente pelos homens no decurso da história. Na perspectiva do culto ao 

progresso, o mundo melhor está em vias de eclodir, deixando um mundo social precário e 

antigo para trás, legando aos indivíduos, filhos da modernidade, a um mundo justo e sem 

desafios a serem suplantados pelos que vivem neste período histórico. As duas ideias que 

citamos anteriormente, o cientificismo e o socialismo, parecem promover o culto ao progresso 
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humano à posição de força motriz para o agir humano. Nietzsche é, talvez, o primeiro filósofo 

a protestar contra tal culto ao progresso. O filósofo não acredita que o mundo possa chegar a 

ser um lugar perfeito, ou tampouco um paraíso, onde todos os homens sejam felizes uns com 

os outros. Veremos que a crítica nietzschiana ao progresso consiste em uma crítica ao 

pensamento teleológico, que assume uma postura de fim último para as ações humanas. 
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1. Psicofisiologia do eu e do si: 

 

O conceito de psicofisiologia é desenvolvido na última fase de produção filosófica de 

Nietzsche, período que se estende de 1882 a 1888. Esse conceito é a junção de dois elementos 

trabalhados pelo pensador alemão na sua obra tardia, dois operadores cruciais para suas 

reflexões sobre a cultura: a fisiologia e a psicologia. Não devemos entender a psicofisiologia 

como simples junção de duas ciências positivas que pretendem fornecer uma descrição cabal 

sobre seu objeto de pesquisa. 

Devemos entender essa noção como um novo dispositivo interpretativo da realidade, 

uma vez que nos permite dissolver as oposições radicais da tradição filosófica a partir da 

análise do corpo. Através dela, dissolve-se o dualismo psicofísico e a relação sujeito-mundo. 

O dispositivo nietzschiano assenta novas bases para o entendimento dos processos 

constituintes do mundo e do sujeito que se inscreve nele. Mas qual seria o vínculo entre 

cultura e corpo? Como a psicofisiologia nos permite superar os dualismos metafísicos?  

O corpo, segundo Nietzsche, serve como fio condutor para suas investigações sobre a 

cultura e suas manifestações, pois é através dele que podemos descer e analisar as bases em 

que  repousam  os  pensamentos e as atividades humanas. Nas palavras do autor: “O corpo 

revela ser um fenômeno mais rico e mais fácil de estudar como fio condutor (AmLeitfadendes 

Leibes) para compreender um fenômeno mais pobre” (NIETZSCHE apud BARRENECHEA, 

2010, p.9). 

No prólogo de A Gaia Ciência, podemos ler: 

 

O inconsciente disfarce de necessidades fisiológicas sob o manto da objetividade, da 

ideia espiritual, vai tão longe que assusta - e frequentemente me perguntei se até 

hoje a filosofia, de modo geral, não teria sido apenas uma interpretação do corpo e 

uma má compreensão do corpo. Por trás dos supremos juízos de valor que até hoje 

guiam a história do pensamento se escondem más compreensões da constituição 

física, seja de indivíduos, seja de classes ou raças inteiras (NIETZSCHE, 2004b, pp. 

11-12). 

 

Para responder à segunda pergunta – como a psicofisiologia promove a superação dos 

dualismos metafísicos? – devemos compreender as bases que alicerçam este conceito dentro 

do pensamento do autor de Gaia Ciência. Primeiro abordaremos os termos separadamente 

para explicar como se operam as superações das dicotomias metafísicas, para no final, 

conceituar o termo. 
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Para se entender o que o filósofo alemão compreende por fisiologia e psicologia é 

preciso que compreendamos também as noções de força e impulso. Psicologia e fisiologia, 

tomadas isoladamente como ciências autônomas são insuficientes para conhecer o corpo e sua 

dinâmica inerente. A psicologia, na óptica nietzschiana, permite-nos analisar as diversas 

formas de expressão das forças e impulsos que regem o mundo. Ela nomeia certos 

comportamentos das manifestações da vontade de potência
1
, enquanto qualidades intrínsecas 

às configurações vitais, quanto suas qualidades ascendentes, promotoras de vida, e 

descendentes, embotadoras de vitalidade.  

De início, podemos caracterizar fisiologia como sendo relativa ao corpo ou à unidade 

orgânica, que não passa de um conjunto composto de múltiplos impulsos que se hierarquizam 

nos mais variados modos sob ordem de impulsos-chefe
2
. Um corpo bem hierarquizado seria 

um corpo sadio, com pleno de vigor. Já uma estrutura sem uma hierarquia instintiva, ou seja, 

dominado pela anarquia instintiva, é um corpo mórbido, débil, doente.  

Não devemos compreender corpo e fisiologia apenas no tocante às ciências biológicas. 

As ideias de corpo e fisiologia, no pensamento nietzschiano, se referem também à esfera do 

inorgânico, que compreende as mais diversas produções humanas; isto inclui manifestações 

religiosas e artísticas, políticas, filosóficas e científicas (Cf. FREZZATTI, 2006, p.25). Há 

uma extrapolação no âmbito do que é fisiologia e corpo. Para Nietzsche, esta sempre se 

referirá, dentro do seu pensamento, a um conjunto de forças e impulsos que se relacionam 

entre si
3
.  

Devemos encarar os processos fisiológicos como disputas pelo aumento de quanta de 

potência que objetivam constante crescimento. Os impulsos tendem ao crescimento, à sua 

autossuperação.  A luta entre os impulsos e forças não tem fim, é uma guerra incessante: não 

                                                             
1 Trabalharemos mais detidamente o conceito de vontade de potência na segunda seção deste capítulo. A questão 

da psicologia será trabalhada ao longo da obra na última seção e no segundo capítulo do presente trabalho. 
2 Utilizaremos a palavra impulsos (Triebe) como referente as palavras: afetos (Affekte), instintos (Instinkte), 

apetites (Begierden), paixões (Ledbenschaften), sensações (Empfindungen) e sentimentos (Gefühle). Todas 
podem ser reduzidas em nível semântico à expressão impulsos. As três primeiras ocorrem frequentemente. O 

sentido semântico das primeiras três palavras é análogo dentro do itinerário percorrido na obra O Anticristo. Há 

sinonímia e polissemia quanto ao uso delas, o autor faz quase que indistintamente a alternância entre o uso delas 

no corpo da obra anteriormente citada. 
3 Citamos Deleuze, para corroborar nossa afirmação: o que é o corpo? Nós não definimos dizendo que é um 

campo de forças, um meio provedor disputado por uma pluralidade de forças. Com efeito, não há “meio”, não há 

campo de forças ou batalha. Não há quantidade de realidade, toda realidade já é quantidade de força. Nada mais 

do que qualidade de forças “em relação de tensão” umas com as outras (DELEUZE, 1976, p. 32). Segundo a 

interpretação deleuziana de Nietzsche: o corpo é uma relação de tensão entre as forças e não um meio ou campo 

de força ou de batalha.   
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se tem pausa em nenhum instante, é um confronto sem fim
4
. As hierarquias corpóreas jamais 

são estáveis, há sempre o firmar-se dos impulsos e forças frente aos demais impulsos e forças. 

 Nas palavras do filósofo alemão, o corpo é “uma estrutura social de “muitas almas” 

(NIETZSCHE, 1998b, p.25). 

Não há uma dualidade entre biologia e cultura, dentro do pensamento do autor de O 

Anticristo, pois tudo o que há são impulsos-força. Há a supressão entre estas duas instâncias: 

a esfera biológica e a esfera cultural, como acenam Frezzatti Jr. e Barrenechea
5
. 

As disposições hierárquicas dos impulsos vitais revelam a condição fisiológica do 

corpo. Assim, se um corpo apresenta uma composição hierárquica bem composta, bem 

organizada por um conjunto de impulsos dominantes, podemos considerar que o corpo em 

questão é saudável. Mas, caso não exista uma hierarquia bem constituída, existindo, assim, 

uma anarquia entre os impulsos que compõem o corpo, este padece de enfermidade, é uma 

unidade orgânica fragilizada. 

A condição fisiológica, a orquestração da hierarquia instintiva do corpo, se existir 

hierarquia ou não, plasma como o indivíduo percebe o mundo que o circunscreve nos seus 

mais variados matizes. Para dizer com Nietzsche: 

 

Todos aqueles ousados disparates da metafísica, em particular suas respostas à 

pergunta pelo valor da existência, pode-se considerá-los sempre, em primeiro lugar 

como sintomas de determinados corpos; e se essa espécie de afirmação do mundo ou 

negações do mundo, em bloco e a granel, cientificamente medidas, não são 

habitadas por um grão de significação, dão no entanto ao historiador e ao psicólogo 

pistas tanto mais valiosas, como sintomas, como foi dito, do corpo, de seu acerto ou 

desacerto, de sua plenitude, potencialidade, autodomínio na história, ou então de 

suas obstruções, cansaços, empobrecimentos, de seu pressentimento do fim, de sua 
vontade de fim (2004, pp. 11-12). 
 

Estas formas de organizações hierárquicas dos corpos refletem como os homens 

projetam suas relações intersubjetivas, políticas e construções ontológicas. A constituição 

pulsional corpórea norteia os tipos de valor dos indivíduos e culturas em todas as suas 

possíveis concreções. Todos os padrões morais, convenções sociais, sistemas normativos e 

prescritivos tiram sua origem dos processos fervilhantes do corpo. 

                                                             
4
 Para efeito de clareza deste trabalho, iremos utilizar impulsos quando nos referimos ao organismo, em sctricto  

senso, biológico. E, utilizaremos a palavra força quando nos referimos a organismos ‘culturais’ e suas mais varia

das manifestações. Estas palavras serão usadas como tendo sentindo de quantas de potência em beligerância (cf. 

NIETZSCHE, 1998b, p.35). 
5
 A superação entre biológico e cultural bem como entre idealismo e materialismo em Nietzsche encontram-se 

pormenorizadamente analisadas em Barrenechea (2010) e Frezzatti (2001). 
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Uma análise fisiológica da cultura revela o solo em que nasce, floresce e se nutre a sua 

disposição valorativa. Revela as raízes que propiciaram o valorar de tal forma e não de outra a 

realidade por aquele povo. Todas as produções humanas de uma cultura, sejam elas artísticas, 

religiosas, até mesmo as puramente intelectuais, como científicas e filosóficas, podem ser 

entendidas observando-se o regime de impulsos que perpassam o corpo cultural que originou 

tais produções. Todas as produções culturais são sintomáticas e causações fisiológicas. São 

sintomas de saúde ou doença que representam a organização das forças do corpo cultural em 

questão. 

Se, para o filósofo alemão, os corpos estão em causação fisiológica, então, tudo é, 

necessariamente, processo dos impulsos que perpassam o corpo. As dinâmicas corporais 

expressam toda sorte de fenômenos, compreendem desde os de ordem biológica, 

comportamentais, até o âmbito das construções religiosas, intelectuais e artísticas. Tudo é 

causado pelo dinamismo dos impulsos que se combatem dentro dos corpos, que manifestam 

de inúmeras formas os conflitos e as hierarquias no seu interior. É por meio da luta 

interminável entre impulsos que se gera e se corrompe a hierarquia dirigente do corpo, em um 

dado momento. 

O registro metafísico da consciência, o Eu, uma substância sempre igual a si mesma e 

radicalmente diferente do seu outro, o corpo, defendido pela tradição filosófica como 

Hypokeimenon, Subjectum e ganhando como acabamento final o conceito de Res cogitans, já 

não se sustenta. Dentro do pensamento de Nietzsche, a esfera da subjetividade se dissolve. A 

consciência é subproduto do corpo. Ela deve ser concebida como um epifenômeno que se 

radica no fisiológico. “A consciência nunca se opõe de maneira decisiva [ao corpo]” 

(NIETZSCHE, 1998b, p.26). Ela se origina em uma atividade impessoal anônima, efetiva-se 

em uma instância não-consciente. É um processo inconsciente. Não há um sujeito responsável 

pelos atos cognitivos, incluindo-se aqui o ato de pensar e tomar decisões
6
. Não há autonomia 

da consciência em relação ao corpo, mas uma subordinação direta da primeira ao regime de 

impulsos que se dá dentro do segundo. Toda atividade cognitiva, sem exceção, é expressão 

dos processos instintivos. Não há fixidez ou perenidade na consciência. Ela é uma ficção, um 

feixe de impulsos que se esqueceu de que é subproduto e outorga para si mesma autonomia 

em relação ao corpo. Como diz Nietzsche: 

                                                             
6 Traremos como consciência os termos congêneres tais como alma (Seele) e espírito (Geist). Ao fazermos a 

redução semântica, não se perderá nenhum grau significativo da crítica proposta por Nietzsche, já que os termos 

serviriam para conferir o estatuto de identidade aos organismos. 
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O corpo é uma grande razão, uma multiplicidade com um único sentido, uma guerra 

e uma paz, um rebanho e um pastor. Instrumento de teu corpo é, também, a tua 

pequena razão, meu irmão, à qual chamas de espírito, pequeno instrumento e 

brinquedo da tua grande razão (2011, p. 51). 

 

Com sua psicofisiologia, Nietzsche ataca radicalmente as bases em que se assentou a 

tradição metafísica ocidental. Ele rompe com a conceptualização corrente na medida em que 

ultrapassa as dicotomias corpo e mundo, sujeito-objeto, dissolve o dualismo metafísico entre 

o físico e o psíquico. Há unidade entre corpo/consciência, cultura/natureza; não existe uma 

radical distinção entre as partes, ambas são elementos relacionais compostos pela mesmo 

dinamismo.  

Na obra Assim falou Zaratustra, na seção “Dos que que desprezam o corpo”, pensador 

alemão chega a cunhar dois novos nomes para o corpo e a consciência: a grande razão (si) e a 

pequena razão (Eu). A primeira se refere ao corpo e a segunda à consciência. A grande razão 

engloba a pequena razão, o Eu é extensão dos processos anônimos do si. A consciência é a 

superfície que tira sua base de sustentação das profundezas movediças do corpo. (Cf. 2011, 

p.51-52) 

Uma dúvida premente surge a partir da distinção entre pequena e grande razão: qual 

seria a função da consciência para o corpo?  

Antes de responder à questão, devemos entender a palavra “função” destituída da ideia 

de finalidade como destinação última dada por alguma ordem supramundana, como 

destinação dada por algum legislador cósmico ou capricho de alguma força transcendental. 

Devemos compreender como fato que ocorre pelo embate entre impulsos que se combatem, 

agregam-se e, por fim, hierarquizam-se em aparente ordem espontânea, gerando um órgão 

com uma funcionalidade para o corpo, que é justamente a manutenção e o crescimento do seu 

suporte vital, seu corpo. 

O Eu, a consciência, surgiu como mecanismo de sobrevivência, conservação e 

crescimento. O seu aparecimento é marcado pelo uso da linguagem.  

 
O pensamento que se torna consciente é apenas a mínima parte dele, e nós dizemos: 

a parte mais superficial, a parte pior: pois somente esse pensamento consciente 

ocorre em palavras, isto é, em signos de comunicação; com o que se revela a origem 

da própria consciência (NIETZSCHE, 2004, p. 249).  

 

A pequena razão tece estruturas conceituais, teias categoriais, sistemas lógicos e 

linguísticos que auxiliam os homens no mundo. É lícito afirmar que esta razão funciona como 
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órgão de comunicação entre o organismo e o mundo exterior; é um recurso que permite os 

homens se agregarem para terem mais chances de se manterem vivos.  

Diz-nos Nietzsche: “a consciência em geral só se desenvolve sob pressão da 

necessidade de comunicação” (NIETZSCHE. 2004, p.248). O Eu interpreta o mundo em 

função do si, sendo responsável pelo comunicar-se e o agir no mundo sob ordens dos 

impulso(s)-chefe que comandam a hierarquia na grande razão (si), naquele momento. A 

grande razão (si) utiliza-se da pequena razão (Eu). O si é “senhor poderoso, soberano 

desconhecido, mora no teu corpo, é o teu corpo”, afirma Nietzsche (2011, p.51). O si mesmo 

cria e dá as ordens ao Eu. O sentimento de prazer e dor sentidos pelo Eu é reflexo do regime 

hierárquico que forma o si, a grande razão.  

O Eu reage aos impulsos externos ao sentir prazer ou dor, depois de a grande razão 

organizar o regime de impulsos que a perpassa e, concomitantemente, instituir quais valores 

ou elementos são benéficos ou não ao crescimento dos impulso(s)-chefe que governam a 

estrutura hierárquica do si. Se um determinado contato aumentar a potência dos impulsos que 

dominam a hierarquia, isto é, seus quanta de potência, então, o sentimento de prazer será 

sentido pelo Eu. Caso contrário, o contato gera um sentimento de desconforto ao Eu, que 

traduz o contato resultante como dor. Ao Eu cabe perpetuar a sensação de prazer e procurar 

anular as fontes do sentimento de dor, em prol da satisfação dos impulsos reinantes na 

hierarquia que constitui o si naquele momento. 

Toda a dinâmica corpórea é pautada pela relação de mando e obediência entre as 

forças e impulsos. O si manda e o Eu obedece. Como já falamos, o si é senhor do Eu. Se o 

corpo, na perspectiva nietzschiana, está saudável, a grande razão, então, demandará à pequena 

razão o consumo de corpos – orgânicos e/ou inorgânicos – que promovam o crescimento da 

potência dos impulsos que dominam a hierarquia do corpo. Caso contrário, ou seja, se a 

estrutura fisiológica estiver doente, se possuir debilitada formação hierárquica ou anarquia de 

impulsos, o corpo demandará ao Eu o consumo de objetos que causem a conservação ou 

aumento do grau de entropia na estrutura hierárquica pulsional, podendo chegar, cada vez 

mais, ao grau máximo, em que o corpo se desagrega por completo.  

Todos os desejos, preferências pessoais, juízos morais e estimativas axiológicas frente 

à vida tiram sua fundamentação do dinamismo do Eu e si. Estas são impressões da vivência 

mais íntima que os homens podem experimentar. Dentro da perspectiva nietzschiana, somente 

a psicofisiologia nos permite compreender o corpo como se deve: como complexo de 
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impulsos ou forças que estão sempre em tensões querendo crescer em intensidade, 

sobrepujando os demais impulsos e forças, colocando-os sob seu jugo. A psicofisiologia é 

morfologia e teoria acerca do desenvolvimento das forças e impulsos que perpassam os 

corpos. Ela abre vias de acesso, possibilitando ver o “mundo visto por dentro”. 

 

1.1. O mundo visto por dentro: 

 

“O mundo visto por dentro, o mundo definido e designado conforme seu ‘caráter 

inteligível’ – seria justamente ‘vontade de potência’, e nada mais” (NIETZSCHE, 1998b, 

p.40). A constituição “ontológica” do mundo é, portanto, vontade de potência enquanto 

princípio que constitui o todo do real, a sua totalidade, não deixando escapar nada, nenhum 

ente foge ao seu alcance. Atinge todos os setores da realidade, seja na expressão do domínio 

do inorgânico, dos seres mais diminutos que possam existir e até a esfera das realizações 

humanas. Esta totalidade, conjunto de todos os entes, é aberta em seu interior, pois permite 

aos seus elementos constitutivos se reorganizarem sem comprometer a estrutura da totalidade 

(Cf. RICHARDSON, 2001, p. 165). 

O mundo não deve ser encarado apenas como mudança. Os movimentos estão sempre 

relacionados a outros movimentos e a estrutura relacional não expressa, simplesmente, a 

diferença, mas também as resistências e os conflitos tensionais (Cf. HATAB, 2008, p. 24). A 

vontade de potência busca sempre superar uma outra força contrária a ela. Sobre esta natureza 

combativa encontramos a seguinte declaração do autor: “[A vontade de potência] Precisa de 

objetos de resistência, assim busca aquilo que resiste a ela” (NIETZSCHE, 2008, p.20). Se 

toda resistência for tirada, não existirá mais vontade de potência, pois não haveria nada a ser 

superado, a potência desapareceria, esvaneceria por completo. Podemos dizer, então, que 

vontade de potência é vontade em direção à potência, pois isso implica a busca de superar 

outrem. Deste modo, a vontade de potência está sempre se efetuando sem nenhum comando 

fora dela que a motive. Como afirma Nietzsche: “O caráter geral do mundo, no entanto, é caos 

por toda eternidade, não no sentido de ausência de necessidade, mas de ausência de ordem, 

divisão forma e beleza, sabedoria e como quer que se chame nossos antropomorfismos 

estéticos” (2004, p.136). 

A realidade, em todos os seus meandros, é uma imensa teia de fenômenos; não 

existindo instância fora dela, não existe caráter de transcendência no mundo. Tudo ocorre 
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dentro de um registro imanente. Nietzsche funda, assim, sua filosofia dentro do domínio da 

imanência. Para o filósofo alemão, a vontade de potência é a força motriz da realidade. 

Devemos sempre acentuar o caráter de pluralidade deste conceito, pois vontade de potência 

refere-se a inúmeras forças/impulsos que estão sempre em busca de autossuperação. Superar a 

si próprio é a característica essencial da vontade de potência. Ela não busca, simplesmente, 

sua auto-conservação. A busca pela conservação é um estado de exceção, um desvio no que 

há de mais próprio deste conceito que é crescer em potência, autossuperar-se.  

 
No que toca à célebre “luta pela vida”, até agora me parece apenas afirmada e não 
provada. Ela acontece, mas como exceção; o aspecto geral da vida não é a 

necessidade, a fome, mas antes a riqueza, a exuberância, até mesmo o absurdo 

esbanjamento— quando se luta, luta-se pelo poder [potência]... (NIETZSCHE, 

2006, p. 56) 
 

Conservar-se não é crescer em potência, é estagnar-se. Não é a tentativa de 

autossuperação e, portanto, aumentar a potência inicial. A desmedida em busca de 

acrescimento de potência é a qualidade que move os impulsos-força. Nesta busca pela 

intensificação de seus quanta de potência, a vida pode chegar ao limite extremo de se 

sacrificar por acréscimo de potência.  

 

E eis o segredo que a vida me confiou: vê – disse-me ela – eu sou aquela que deve 

sempre superar-se a si mesma [...]. Prefiro perecer a renunciar a essa única 

aspiração; e na verdade, quando se vê morrer os peixes, e cair as folhas, é que a vida 

se sacrifica por mais poder [potência] (NIETZSCHE. 2011, p.158) 
 

É na luta incessante entre forças que se propicia o surgimento, composição e mudança 

de todos os “entes”. Ela, a vontade de potência, encontra-se no âmbito do inorgânico, 

passando pelo orgânico e, finalizando sua manifestação, nas produções humanas, como 

expressões morais, artísticas, religiosas, etc. 

Na sua luta, a vontade de potência entra em disputa com outras vontades de potência 

antagônicas. As forças entram em combate, cada uma buscando a sua autossuperação e 

afirmação frente às outras. O conflito tensional entre as forças é eterno, não conhece início, 

meio e fim, nem tampouco trégua. Busca-se superar o obstáculo ou força contrária à 

autossuperação. Algumas forças se sobrepõem às demais: umas sagram-se vencedoras ao final 

do combate, assimilando aquelas que são menos potentes. As forças vitoriosas, em busca de 

mais domínio, continuam sua luta, assimilando as demais forças que se apresentam ao seu 

alcance.  

Desta feita, surgem complexos de forças mais estruturadas que as primeiras forças, 

que se tensionam com outros complexos, permitindo que se molde de tal tensão uma nova 
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estrutura de forças, pois uma das partes é assimilada pela mais potente. Da assimilação dos 

complexos de forças por outros complexos, pelo conflito entre partes, advêm estruturas cada 

vez mais elaboradas em suas composições. Tudo decorre da tentativa de autossuperação; não 

existe uma finalidade, um fim último, além da busca da superação, e, consequentemente, 

intensificação da vontade de potência, a ponto de as estruturas tornarem-se tão complexas que 

irrompem com a sutileza no fenômeno da vida orgânica. 

A vida orgânica é uma forma de apresentação da vontade de potência. Os seres vivos 

continuam enredados pelo mesmo processo, buscam sempre se superar, portanto, aumentar 

seus quanta de potência. Nietzsche procura se desvencilhar de uma visão mecanicista e 

teleológica acerca da realidade. A vida orgânica é autorregulada por um processo de mando e 

obediência. As forças-impulso mais potentes comandam, dominam as forças-impulso menos 

potentes. É esta lógica que pauta os processos orgânicos, a lógica da vontade de potência (Cf. 

MÜLLER-LAUTER. 1997, p. 172). 

Os homens não fogem desta dinâmica, pois são formados, assim como os demais 

objetos existentes, de forças que expressam a vontade de potência. E todas as suas 

construções coletivas e individuais são, também, expressões da dinâmica da vontade de 

potência. As culturas e suas instituições apenas projetam o regime hierárquico dos corpos de 

seus componentes. Caso grande número dos indivíduos de uma cultura tenham seus processos 

fisiológicos bem hierarquizados, isto é, bem formados fisiologicamente, as instituições da sua 

cultura promoverão o acúmulo de potência, o acréscimo de quanta de potência.  

Se os corpos dos componentes desta cultura, em sua grande maioria, forem adoecidos, 

possuírem uma péssima orquestração fisiológica, as instituições desta cultura refletirão a 

desordem somática de seus membros e, por fim, pautando ordens discursivas e morais que 

desagregam, ainda mais, a hierarquia dos impulsos corpóreos, evitando que haja o processo de 

autossuperação da vontade de potência nos corpos dos indivíduos.  

Toda realidade, como dito anteriormente, pauta-se pela incessante querela da vontade 

de potência, desde o aspecto microcósmico, força/impulso(s), até as construções 

macrocósmicas, como organizações políticas, instituições de ensino, valores morais e cultura 

em todos os seus mais variados segmentos. Estas podem ou não promover a vida: tudo 

dependerá de como se hierarquizaram os impulsos nestas construções. Nietzsche abre uma 

nova concepção sobre o que seria a vida ao postular que ela seria vontade de potência e nada 
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mais. Ela seria um confronto intenso entre um arranjo de múltiplos impulsos e forças por 

aumento de potência. 

 

1.2. Décadence e tipologia moral: 

 

De posse desse aparato metodológico desenvolvido na fase final da sua produção 

intelectual – a psicofisiologia – Nietzsche a utiliza nas suas investigações sobre a cultura 

ocidental, procurando estabelecer os traços morais característicos dos corpos que gozam de 

uma boa constituição instintiva e aqueles organismos degradados fisiologicamente, corpos 

com uma má formação hierárquica pulsional. Em outras palavras, Nietzsche busca estabelecer 

uma tipologia moral calcada nas formas organizacionais das hierárquicas instintivas. Deste 

intento podemos nos perguntar: quais são os resultados da sua investigação? Quais tipos 

morais são encontrados analisando-se a dimensão do corpo? 

Nietzsche diagnostica o processo de décadence como signo presente em sua época. O 

autor desenvolve este conceito à luz da obra do crítico literário francês Paul Bourget, já no 

período final de sua produção intelectual. A décadence é uma inversão da composição 

fisiológica e sua lógica de dominação entre suas partes. Ela, portanto, é a declinação da 

vontade de potência, em que falta potência vital, há declínio (Cf. NIETZSCHE, 1997, pp. 35-

36). Esta declinação deve ser entendida com um processo e não como um estado fixo, pois 

não é uma organização desagregada ou desorganizada estanque temporalmente, não é uma 

unidade. Ela é processo em vias de realização. É um processar. Este processo é negativo, não 

afirma, esgota valores e é capaz de projetar uma ordem transcendente, que, por sua vez, nega 

os impulsos. O processo surge da incapacidade do corpo doente de aumentar seus quanta de 

potência. O embotamento vital é um processo gradual, demora em atingir todas as partes da 

estrutura fisiológica. A vida já não busca aquilo que lhe é mais próprio: não procura se 

superar. 

Na obra O crepúsculo dos ídolos, Nietzsche analisa a figura de Sócrates, mestre de 

Platão, enxergando nele degenerescência vital e as condições que propiciaram o acabamento 

do dualismo metafísico e a escalada de difamação contra a vida. Sócrates foi uma resposta à 

anarquia instintiva que pairava sobre a antiga Grécia (Cf. NIETZSCHE, 2001, p.44). A 

solução proposta pelo mestre de Platão foi a entronização da razão para acabar com a rebeldia 

dos instintos. Quais foram os resultados da prescrição médica socrática? O fármaco teve 
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duplo efeito: cessou as forças instintivas anárquicas e entronou a razão como tirana dos 

impulsos. A razão tornou-se déspota dos instintos. O remédio prescrito por Sócrates virou 

entorpecente e anestésico do corpo. A vida instintiva acabou por assumir ares de indigna e 

infame. A dimensão corpórea foi relegada a uma condição de inferioridade em relação ao 

domínio transcendente e racional.  

O corpo tornou-se prisão da “alma”, que só poderia ganhar sua liberdade através do 

uso constante da faculdade da racionalidade, que modelaria sua conduta moral e propiciaria 

sua “elevação espiritual”. O pensamento socrático pôs a filosofia a serviço da moral ascética, 

uma conduta antinatural. A razão propiciou escalada de calúnias e difamações contra os 

instintos e, consequentemente, contra a vida. A partir de Sócrates se instaura um novo 

paradigma, que ganha seu acabamento com as ideias legadas pelo seu discípulo Platão, 

fundador de uma doutrina duplicadora do mundo. Tal doutrina toma o mundo efetivo como 

falso e cria um mundo imutável, estático, frio e capaz de ser todo conhecido através do 

exercício da razão. Sócrates cria o mundo verdadeiro: perfeito, inteligível e pálido. Somente 

um corpo doente poderia prescrever tal receita desastrosa: por a razão como tirana dos 

instintos e denegrir a vida. Nas palavras de Nietzsche: 

 

Em todos os tempos, os homens mais sábios fizeram o mesmo julgamento da vida: 

ela não vale nada... Sempre, em toda parte, ouviu-se de sua boca o mesmo tom – um 

tom cheio de dúvida, de melancolia, de cansaço da vida, de resistência à vida. (...) 

Mesmo Sócrates estava farto (2006, p.17) 
 

Sócrates foi este doente que prescreve a razão como medicamento, que transformou a 

vida em algo tão doente quanto ele próprio. Todo processo de enaltecimento da razão e 

maledicência dos impulsos, segundo Nietzsche, é decorrente da debilitada constituição 

hierárquica dos impulsos no corpo do filósofo grego. Sócrates era um exemplo legítimo de 

décadence. O socratismo, exacerbada utilização da razão, é uma expressão do processo de 

degradação fisiológica. O antídoto socrático abre o ensejo para o início do processo de 

domesticação dos impulsos e adoecimento do homem ocidental. 

Já na obra O caso Wagner, Nietzsche se propõe a fazer uma análise psicofisiológica 

do compositor Wagner e sua produção artística tardia, pois o músico representava um típico 

caso manifesto de décadence. O compositor era um caso de degradação da vontade de 

potência, um décadent, e sua arte, exemplo máximo deste processo na época. Sua arte refletia 

sua condição fisiológica. A música era espelho da sua composição corpórea. Seu corpo 



24 

 

padecia de desarranjo dos impulsos, uma anarquia instintiva: a estrutura típica do processo de 

décadence. 

Sua arte não afirmava a vida, ao contrário, a sua música promovia a exaustão da 

vitalidade daqueles que a apreciavam, assim como um vampiro que hipnotiza suas vítimas em 

de busca extrair delas vitalidade; no caso do compositor, seu alvo era o público que lotava os 

seus espetáculos para escutá-lo. A sua música era danosa e doentia. A arte wagneriana 

procurava esgotar o vigor dos corpos, tornando-os tão doentes quanto seu criador. O próprio 

Nietzsche experimentou, no seu corpo, o desgaste vital causado pela arte de Wagner. Eis suas 

palavras: 

Wagner é uma grande corrupção para a música. Ele percebeu nela um meio para 
excitar nervos cansados - com isso tornou a música doente. Não é pouco seu talento 

na arte de aguilhoar os totalmente exaustos, de chamar à vida os semimortos. Ele é o 

mestre do passe hipnótico, mesmo os mais fortes ele derruba como touros. O 

sucesso de Wagner - seu sucesso junto aos nervos e em conseqüência junto às 

mulheres - transformou o mundo dos músicos ambiciosos em seguidores da sua arte 

oculta. E não só os ambiciosos, também os sagazes... Hoje se faz dinheiro apenas 

com música doente; nossos grandes teatros vivem de Wagner (NIETZSCHE. 1999, 

p. 19-20). 
 

Por esta via, podemos ler ainda em outra passagem:  

 
Meu 'fato', meu 'petit fait vrai’ [pequeno fato verdadeiro] é que não consigo respirar 

direito quando essa música me atinge; logo o meu pé se irrita com ela e se revolta: 

ele necessita de compasso, dança, marcha [...]. Mas também não protesta o meu 

estômago? Meu coração? Minha circulação? Não se turvam minhas vísceras? Não 

fico inesperadamente rouco [...] Então, me pergunto: o que quer mesmo da música 

meu corpo inteiro? [...] Para ouvir Wagner necessito de pastilhas Gérandel. 

(NIETZSCHE. 1999, p. 53) 
 

Assim como a fisiologia de Wagner, sua música era um caos instintivo, não havia 

unidade na organização dos impulsos. Sua arte foi a aplicação e a extensão da sua fisiologia. 

A falta de ordenamento instintivo se revelava na fragmentação das partes na sua produção 

artística. Sua obra não tem uma totalidade, ela é um conjunto de fragmentos, é uma arte 

composta de partes heterogêneas. Os elementos da sua música não garantem a unidade, a 

homogenia das suas composições. Cada parte é independente, não responde as demais. A obra 

wagneriana, deste modo, é anárquica, no sentido de que não há um princípio organizador das 

forças, algo que lhe desse organicidade: no conjunto dos seus elementos, cada parte atua 

isoladamente. As partes se tornam rebeldes em relação às demais. Não se encontra unidade 

entre as partes nas suas composições, porque cada parte age à revelia das outras. Falta unidade 

interna na música do compositor alemão.  
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As partes da obra sacrificam o seu todo, promovendo a perda da coesão da estrutura 

corporal e, consequentemente, a desagregação fisiológica. As partes tornam-se tiranas umas 

das outras, procuram tiranizar as outras partes; não havia a distinção entre quem manda e 

quem obedece no domínio das forças.  

Wagner foi, nas palavras de Nietzsche, o maior miniaturista da música alemã e, por 

esta razão, objeto de suas críticas entre seus contemporâneos (Cf. NIETZSCHE, 2008, p. 21). 

A anarquia presente na arte do compositor reflete o regime hierárquico de sua formação 

corpórea, um corpo sem uma hierarquia definida e ordenada. O compositor revela-nos através 

de sua arte aquilo que se manifesta no seu corpo: desarranjo fisiológico.  

Da mesma maneira que Sócrates, Wagner padeceu do processo de décadence, e sua 

arte refletia tal processo aos ouvidos daqueles que o escutavam. Os dois, o filósofo grego e o 

compositor alemão, eram décadents. Suas produções intelectuais e artísticas revelavam o que 

se passava na dinâmica instintiva que constituía seus corpos. Embora as causas fisiológicas 

dos dois fossem distintas, ambos exprimem processos de décadence. Sócrates promoveu a 

tirania dos instintos pela razão, uma só parte comandava o corpo. Wagner possuía dentro de si 

um forte desarranjo vital, um caos instintivo. Os dois eram doentes e suas obras calúnias 

proferidas contra a vida e aquilo que ela representa. A vida, para Sócrates e Wagner, tornou-

se uma doença que, por sua vez, só se curaria mediante a extirpação da vida. Viver seria 

“estar doente” e a única maneira de se livrar da moléstia que os abatia era negar o mundo e 

sua dinâmica. 

A análise nietzschiana dos dois décadents não implica um ataque pessoal às figuras de 

Wagner e Sócrates. Estes foram escolhidos por serem casos emblemáticos do processo de 

desestruturação hierárquica pulsional dos corpos. Ao criticar o filósofo grego e o compositor 

alemão, Nietzsche procura observar através de suas obras os sintomas de suas culturas. 

Ambos funcionam como catalisadores dos impulsos que perpassam suas culturas. Na obra de 

cada um encontram-se as marcas indeléveis dos impulsos reinantes em suas culturas. As suas 

produções idiossincráticas servem como objetos para entender os impulsos hegemônicos nas 

suas sociedades. Sócrates assentou uma das bases para a formação do Ocidente; infelizmente 

na perspectiva nietzschiana, assentou a base em um péssimo fundamento. Para dizer com 

Nietzsche:  

O que a humanidade até agora considerou seriamente não são sequer realidade, 

apenas construções; expresso com mais rigor, mentiras oriundas de instintos ruins de 
naturezas doentes, nocivas no sentido mais profundo — Todos os conceitos ‘Deus’, 

‘alma’, ‘virtude’, ‘além’, ‘verdade’ e ‘vida eterna’... (2008, p.40). 
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A música de Wagner, por sua vez, representava os valores doentios que regem a 

modernidade. Sua arte é o ápice dos valores modernos e representa o ideário do seu tempo: 

valores morais, políticos, sociais, estéticos, religiosos, artísticos e intelectuais. A obra 

wagneriana é sintoma do quão doente se tornaram os homens modernos, os herdeiros do 

projeto do Ocidente, ao longo de mais de dois milênios. 

E quanto aos tipos morais encontrados por Nietzsche? Baseado nas organizações 

pulsionais dos corpos, Nietzsche distingue duas moralidades que baseariam duas atitudes 

valorativas frente à vida, que seriam características das situações hierárquicas dos impulsos 

que compõem os corpos: a moral do senhor e a moral do escravo. Duas morais antinômicas, 

duas moralidades opostas. A primeira moral é típica dos corpos saudáveis, plenos de vigor, 

aqueles com uma hierarquia instintiva bem organizada. Já, a segunda moral, a moral dos 

escravos, é resultante de um corpo debilitado, doente, uma estrutura fisiológica que não 

consegue crescer em potência para afirmar a vida. Como exposto no primeiro tópico deste 

trabalho, as estruturas hierárquicas instintivas fazem com que criemos valores, instituições, 

morais, crenças. Nas palavras do autor “todos nossos preconceitos vêm das vísceras” 

(NIETZSCHE, 2008. p.28).  

A moral do senhor e a do escravo surgem de situações fisiológicas distintas. A 

primeira emerge em meio à estrutura corpórea plena de vigor, portanto, saudável; e a segunda 

moral emerge de uma desordem fisiológica que se radica no corpo. Ambas as morais refletem 

as situações fisiológicas dos corpos. Embora, como veremos um pouco mais adiante, as duas 

morais tenham traços bastante distintos uma da outra, devemos atentar que é possível a 

existência de indivíduos e culturas que guardam elementos das duas morais no seu interior. 

Culturas e indivíduos podem guardar traços de ambas as morais, portanto, podem ser corpos 

híbridos. 

Há moral de senhores e moral de escravos: acrescento desde logo que em todas as 

civilizações superiores e mais mistas, entram também em cena ensaios de mediação 

entre ambas as morais, e ainda frequentemente a mescla de ambas e recíproco mal-
entendido, e até mesmo, às vezes, seu duro lado a lado - até no mesmo homem, no 

interior de uma única alma. As diferenciações morais de valores nasceram, seja sob 

uma espécie dominante, que se sentia bem ao tomar consciência de sua diferença em 

relação à dominada — ou entre dominados, os escravos e dependentes de todo grau 

(NIETZSCHE, 1998b, p.160). 
 

O conjunto dos valores pelos quais avaliamos a existência é o que Nietzsche chama de 

“moral”. Não existe um “valor em si”, pois todo valor expressa sempre uma interpretação ou 

uma avaliação. Nietzsche se pergunta, então, pela finalidade dos valores existentes até aqui e 
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pela avaliação que esses valores pressupõem. A valoração é uma atividade humana sem 

qualquer legitimidade transcendente, fazendo do homem o único doador de sentido e do 

mundo um caos vazio a ser sintetizado e preenchido por interpretações. Nietzsche 

compreende a moral, portanto, como uma teoria das relações de dominação sob as quais se 

origina o fenômeno “vida” (Cf. NIETZSCHE, 1998b, p.26), revelando certa ambiguidade no 

termo: a moral pode engendrar um povo e indivíduos superiores ou pode levar à decadência, 

dependendo de qual fonte os valores são criados, da vida afirmativa ou da vida doente. No 

procedimento genealógico há a tentativa de construir uma Tipologia da Moral. A partir da 

História natural da moral o genealogista constata a cristalização de dois tipos: a moral dos 

senhores e a moral dos escravos. O valor de uma moral, então, não está em seu grau de 

veracidade, mas em sua força de potencializar a vida. A moral é ambígua: pode brotar de uma 

vontade afirmadora da vida ou de uma vontade que se volta contra a vida. 

Existem culturas que possuem elementos provenientes de ambas as morais. Desta 

forma, uma cultura que possui traços típicos de qualquer uma das duas morais não 

necessariamente possui todos os traços desta moral, pois pode também manifestar traços da 

outra moral. Se uma cultura possuir uma boa formação fisiológica, corpo sadio, então, logo 

manifestará traços típicos da moral senhoril, moral dos nobres, mas esta cultura pode carregar 

dentro de si alguns traços da moral plebeia. O mesmo caso também se aplica as culturas que 

têm algum desarranjo hierárquico instintivo. Estas podem, também, carregar algum traço da 

moral do senhor. Dito de outra forma: existem culturas que podem ter dentro de si, 

simultaneamente, elementos típicos das duas morais. 

Os corpos bem orquestrados fisiologicamente, e os corpos enfermos, desestruturados 

em nível fisiológico, são responsáveis por edificar nossas interpretações e avaliações de 

mundo. Eles dão origem aos dois tipos de morais: o nobre — o senhor — e o desprezível — o 

escravo. Estes tipos morais avaliam a vida e a interpretam determinando, assim, juízos de 

valor acerca da vida, toda axiologia parte das avaliações do corpo. Eles, os homens, criam as 

suas morais partindo de suas avaliações e interpretações sobre a vida. Se o corpo for bem 

composto fisiologicamente, suas interpretações, estimativas sobre os mais diversos eventos e 

fatos, promoverão a vontade de potência, a vida. Por sua vez, se o corpo possuir uma estrutura 

instintiva anárquica, ele produzirá avaliações e interpretações que alicerçam os mais variados 

discursos morais, construtos intelectuais e artísticos que denigrem a vida e aquilo que a 

representa: vontade de potência e nada mais. 



28 

 

Para se entender a distinção nietzschiana entre as duas formas de moral, podemos 

elaborar algumas questões: o que quer a moral do senhor ao valorar a vida? O que quer aquele 

que domina? O que está por trás da moral escrava ao qualificar a vida negativamente? O que 

quer aquele que é dominado? Embora as respostas para ambas as perguntas sejam diferentes, 

elas guardam um vínculo em comum: a vontade de potência. 

O homem que possui a moral senhoril se organiza socialmente de forma bem 

hierarquizada: sua organização social é hierárquica, cada um ocupa o seu espaço próprio. Os 

senhores e escravos ocupam lugares distintos nela. A cada um cabe o que lhe é próprio. A 

tônica dessa moral é o sentimento de distância entre dominadores (senhores) e dominados 

(escravos). O sentimento de afastamento entre os homens que possuem a moral senhoril dos 

que possuem moral escrava é resultante do acúmulo de potência que os primeiros possuem. É 

a quantidade de potência que marca a diferença entre as duas morais: a moral do senhor 

representa o excesso de vida, abundância de vontade de potência, enquanto a moral da plebe é 

o inverso, é a falta de vitalidade, cansaço fisiológico. Não devemos entender as morais do 

escravo e do senhor como defesa de um biologicismo, que desembocaria, por sua vez, numa 

visão racista da moral. Todas as culturas observadas por Nietzsche estão sujeitas a conter 

estas duas formas de moralidade. 

A moral escrava tem como seus elementos, ao contrário da moral dos senhores, a 

ausência de celebração da distância entre os homens como um dado da vida. A moral dos 

dominados propaga a ideia de igualdade e fraqueza entre os homens, defende o nivelamento 

entre todos os indivíduos, até o nível em que se torna errado o indivíduo não ser escravo. Não 

há, ao contrário da moral dos dominantes, o sentimento de distanciamento entre os homens, 

pois, para a moral servil, todos os homens são iguais e, por isto, todos devem tratar 

igualmente seus semelhantes. A moral dos escravos é o contrário da moral senhoril, suas 

estimativas acerca da vida são contrárias à vida. 

Não há a valorização da diferença como há na moral dos dominadores. Se a moral do 

senhor tem como principal elemento distintivo a exaltação pelo conflito incessante por mais 

potência, por mais vida, a moral dos escravos não procura crescer em potência, não exalta o 

conflito, nega a “lógica” da vontade de potência. A moral dos plebeus não aceita a luta sem 

trégua enquanto parte da dinâmica do mundo, pois renega o caráter provisório e instável do 

mundo. As estimativas de valor e interpretações sobre o mundo que provêm da moral dos 

dominados acabam por gerar as mais diversas formas de manifestações políticas, artísticas, 
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religiosas e filosóficas que atenuam e entorpecem a vida. As duas morais, moral do senhor e 

moral do escravo, são antagônicas. A moral dos dominados é contrária à vida e, por 

conseguinte, contrária à natureza. Já a moral dos nobres é aceitação da vida, sendo assim, uma 

moral natural. 

São os plebeus que criam a crença no livre-arbítrio, Deus, espírito e outro mundo, um 

além-mundo diferente do aquém. Eles desejam o que não existe no mundo efetivo para se 

refugiarem da vida e de seu caráter de “apropriação, ofensa, sujeição do que é estranho do que 

é mais fraco, opressão, dureza, imposição de formas próprias, incorporação e, no mínimo e 

mais comedido, exploração” (NIETZSCHE, 1998b, p. 159). 

A criação das ideias de espírito, Deus, Ser ou qualquer outra categoria metafísica, é 

uma característica do homem que projeta a torrente de impulsos que o perpassa, mascarando 

os seus estados fisiológicos. 

 
O sujeito (alma) foi até o momento o mais sólido artigo de fé sobre a terra, talvez 

por haver possibilitado à grande maioria dos mortais, aos fracos e oprimidos de toda 

espécie, enganar a si mesmos com a sublime falácia de interpretar a fraqueza como 

liberdade, e o seu ser-assim como mérito (NIETZSCHE, 1998a, pp.35-36). 
 

A crença no sujeito identitário é uma estratégia que visa à autopreservação dos 

escravos, pois são incapazes de crescer em potência, pelo fato de possuírem más formações 

fisiológicas. Através da crença no sujeito, os plebeus podem se conservar. Este falseamento, a 

existência do sujeito, é um truque de prestidigitação não consciente dos escravos, que se passa 

na instância dos instintos, no âmbito do infraconsciente. 

 
A linguagem pertence ao tempo da forma mais rudimentar de psicologia. Inserimo-

nos em um fetichismo grosseiro quando trazemos à consciência os pressupostos 
fundamentais da linguagem metafísica: ou, em alemão, da razão. Esse fetichismo vê 

por toda parte agentes e ações; ele crê na vontade enquanto causa em geral; ele crê 

no ‘Eu’, no ‘Eu’ enquanto Ser, no ‘Eu’ enquanto Substância, e projeta essa crença 

no Eu-substância para todas as coisas. — Só a partir daí consciência cria então o 

conceito ‘coisa’... Por toda parte, o Ser é introduzido através do pensamento, 

imputado como causa. Somente a partir da concepção do "Eu" segue, enquanto 

derivado, o conceito ‘Ser’... (NIETZSCHE, 2006, p-29) 

 

Aquilo que não existe passa a existir através do uso e sedução da linguagem. Crer no 

registro metafísico do sujeito possibilita a crença na liberdade de ação humana, abre margem 

para a ideia de liberdade de escolha, o livre-arbítrio. Esta ideia decorre da sublimação dos 

múltiplos eus em um sujeito, que irrompe no mundo através da linguagem articulada. A 

sedução é tamanha que nos faz crer na existência de um eu-transcendental, sujeito do 

conhecimento e sujeito gramatical. É ela, a linguagem, que imprime nos indivíduos a crença 
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que toda ação tem um sujeito e predicado. Se há efeito, deve haver necessariamente causa. 

Devido à ilusão ocorrida pelo uso da linguagem, o homem se põe como ponto arquimediano e 

padrão de medida do mundo.  

Para a consciência, há uma dicotomia entre sujeito e predicado; e toda ação decorre de 

um agente, causa e atividade. Devido os homens crerem na “alma”, no estatuto metafísico da 

consciência, acabam por separar sujeito e objeto, e findam por acreditar em uma ordem de 

sucessão dos fenômenos — relação causa e efeito — resultando a impressão que existe um 

agente que realiza ou sofre uma ação. Como nos diz Nietzsche: “a todo acontecimento 

[sempre] se lhe imputou um agente (‘um sujeito’)” (NIETZSCHE, 2001, pp.69-70). Ao 

realizar uma determinada ação, os indivíduos, segundo Nietzsche, são levados a acreditar que 

suas ações foram fruto de uma deliberação livre da vontade, que se origina na crença do 

sujeito. Trata-se de um engano, pois os homens são joguetes dos impulsos corporais. 

A suposta liberdade de ação, o livre-arbítrio, é um ardil dos escravos contra os nobres. 

O escravo se vangloria da sua fraqueza e imputa ao nobre aquilo que ele não pode ser, fraco, 

pois a moral senhoril nasce justamente do vigor e da abundância da potência vital, coisa que 

os escravos são incapazes de exercer. O livre-arbítrio é uma farsa tola, pois não existe um 

sujeito que escolha deliberações e juízos de valor. Todas estas ações iniciam no corpo, que é 

um conjunto de impulsos que agem de acordo com a lógica da vontade de potência. Os 

plebeus rendem loas a sua fraqueza e tomam os seus vícios — tudo o que é contrário à vida — 

como qualidades admiráveis e dignas. A vida é transformada em narcose pelos escravos. A 

ideia de livre-arbítrio serve para torná-los passivos, mansos, domesticados, incapazes de 

esboçarem uma ação de afirmação da vida, ao contrário dos nobres. Sobre a passividade dos 

escravos e atividade dos senhores, citamos uma passagem da Genealogia da Moral: 

 

Os “bem-nascidos” se sentiam mesmo como os “felizes”; eles não tinham de 

construir artificialmente a sua felicidade, de persuadir-se dele, menti-la para si, por 

meio de um olhar aos inimigos (como costumam fazer os homens do ressentimento); 

e do mesmo modo, sendo homens plenos, repletos de força e portanto 

necessariamente ativos, não sabiam separar a felicidade da ação – para eles, ser ativo 

é parte necessária da felicidade (nisso tem origem, fazer bem: estar bem) – tudo isso 

o oposto da felicidade no nível dos impotentes, opressos achacados por sentimentos 

hostis e venenosos, nos quais ela aparece essencialmente como narcose, 

entorpecimento, sossego, paz, “sabbat”, distensão do ânimo e relaxamento dos 
membros, ou, numa palavra, passivamente [passividade] (NIETZSCHE, 1998a, p. 

26). 
 



31 

 

Os nobres afirmam o mundo através da atividade, sua ação é voltada para a 

intensificação do seu vigor. A vida é desejável, e seu crescimento, almejado. O nobre busca 

sempre um plus de potência. O mundo, o sentido da terra, é o seu campo de prova, onde os 

senhores buscam ampliar seus domínios sobre os demais homens. A realidade é o espaço de 

amplificação de potência. Ser nobre não é algo dado, é uma condição que deve se afirmar a 

cada instante, é uma conquista que se realiza cada momento através do devir. O nobre não 

busca se conservar, porque a conservação é atitude incoerente com sua nobreza, a 

conservação é atitude de plebeu.  

Ao contrário dos nobres que agem espontaneamente, os escravos só reagem ao mundo, 

só procuram manter suas vidas protegidas, abrigadas das incertezas da vida. A marca do 

escravo é sua atitude reativa frente à vida e àquilo que a representa: não consegue se firmar 

por si mesmo, não é capaz de autodeterminação; diferentemente do senhor, que age de forma 

espontânea, afirma-se, diz sim a si mesmo, devido à abundância de vitalidade que possui. A 

afirmação da existência do escravo se dá pelo intermédio do outro, ele não consegue se 

determinar por conta própria. O plebeu necessita de um amparo, de muletas para poder 

prosseguir com sua existência neste mundo. A muleta do fraco é a sua fé na sua salvação em 

uma dimensão extramundana. Na perspectiva do escravo, esta outra dimensão seria uma cópia 

do mundo efetivo, destituída de precariedade, onde o escravo pode encontrar conforto e paz 

perpétua, refugiando-se daqueles que o maltratam.  

Cada tipo de moral possui sua própria forma de avaliar a vida partindo de seu modo de 

ser. A valoração escrava é marcada pelo ressentimento, devido a sua debilitada constituição 

fisiológica. Através dela erigem-se avaliações, confere-se sentido aos “entes” e pronunciam-

se juízos de valor em sinal pleno de negação à vida. É sinal de impotência perante ao mundo 

efetivo que habita. O escravo rumina, como um cordeiro, seus pensamentos. Nele, a faculdade 

da memória sobressai à do esquecimento. O sentimento de impotência e demais vivências 

desagradáveis são sempre reavivadas, tornando-os frescos na memória, a vingança do escravo 

é a procura do rebaixamento do forte. O escravo culpa os senhores por sua condição de 

fraqueza, procurando torná-los fracos. Esta é a reação de vingança contra aqueles que os 

importunam; enquanto se ressentem, esperam dias melhores virem em outras paragens.  

Cumpre esclarecer que a genealogia de Nietzsche investiga a “procedência de nossos 

preconceitos morais”, a “gênese da moral” ou a “origem” da valoração de “bom e mau”. Ele 

pergunta sob que condições inventou o homem os juízos de valor bom e mau. Observe-se que 
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o homem “inventou”, ou seja, foram criados pelo homem, restando saber em que condições e 

qual o valor desses valores criados. Mas qual é a novidade dessa indagação? Nietzsche não 

está se perguntando sobre a “origem” dos valores no sentido dos fundamentos que asseguram 

para o homem o agir moral ou o agir por dever. Ao se perguntar de onde se originam 

verdadeiramente nosso bem e nosso mal, Nietzsche não está se interrogando sobre a origem 

“divina”, “racional” ou “pragmática” dos valores, como se pretendesse just ificar, explicar ou 

fundamentar os princípios morais por uma gênese empírica ou transcendental. A genealogia 

da moral não nasce de uma fé na “moral dominante” para, então, melhor exprimi-la através de 

uma reflexão interna aos valores vigentes, mas sim da suspeita de que há algo de 

problemático com os valores existentes, ou seja, da desconfiança de que seria permitido ver 

essa moral como um problema. Assim, perguntar pela gênese desses valores significa indagar 

pelo valor dessa moral, isto é, empreender uma crítica dos valores morais na qual o próprio 

valor desses valores deverá ser colocado em questão. Genealogia quer dizer então não a 

“ciência da moral”, mas o “conhecimento das condições e circunstâncias nas quais nasceram, 

sob as quais se desenvolveram e se modificaram” os valores e os mais elevados ideais da 

civilização ocidental (Cf. Nietzsche 1998a, p.12).  Neste sentido, a genealogia não vai 

procurar a “origem” dos valores em alguma instância a-histórica ou, tal como os teólogos, 

uma instância de legitimação dos valores “atrás do mundo”. Nietzsche está avaliando não a 

verdade ou a falsidade dos valores instaurados no projeto histórico da “Civilização Socrática” 

e sim a sua força de afirmação ou negação da vida em seu devir criador. A análise 

genealógica investiga o “quantum de impulso, vontade, atividade” há nos valores, pois há 

uma moral que nasce de um impulso para “querer atuar” na dinâmica do devir e uma moral 

que surge de uma impotência face ao imperativo do devir. O “quantum de impulso e vontade” 

que há na incessante afirmação e reafirmação do devir é o que faz de uma moral ser “ativa”, 

“forte” ou “reativa”, “fraca”. Portanto, a análise genealógica se pergunta: o que é o bom 

quando a interpretação da vontade criadora é determinante? O que é o bom quando a 

avaliação nasce de uma vontade fraca? Que constituição cada uma delas expressa? Essas 

questões já demonstram que a genealogia toma os valores como sintomas, cujo sentido é 

preciso buscar na força que se expressa. 

Há, para Nietzsche, uma moral que diz “Sim” ao incessante vir-a-ser da vida como 

autossuperação e criação de si mesma e não lhe confere qualquer caráter negativo, pois não 

vive a vida como um fardo ou um mal carente de correção. Mas há uma moral que deriva do 
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ódio e da vingança, da depreciação e da negação reativa do devir como um modo deficitário 

de ser. Trata-se de uma moral que provêm de uma vontade fraca, impotente por se achar 

sempre menos do que deveria ser, uma vontade que se constitui como “astúcia de conservação 

da vida” por tentar sofregamente esgotá-la, mas que, não logrando êxito, essa vontade acaba 

por avaliar o devir como injusto, ou seja, que precisa ser justificado por uma “outra vida”. 

Essa moral derivada da impotência diz “esse mundo não presta para nada, é preciso que haja 

um outro mundo verdadeiro”; o desejo desse outro tem mais valor do que a vida em seu devir, 

esse outro redime a vida de si mesma, corrige seu caráter de atividade incessante, ele é 

superior à vida, pois essa vida por si mesma é nada: niilismo. A análise genealógica que 

investiga o valor dessa moral descobre que na origem desses valores reside um profundo 

“ressentimento” e um radical desejo de “vingança” em relação à vida em seu devir e em sua 

exigência contínua de criação de si mesma e autossuperação a cada instante. Para Nietzsche, 

se a vida não passa de um ininterrupto “ter sido”, de uma coisa que “vive de negar e consumir 

a si mesma, de contradizer a si mesma”, o ressentimento ou a vingança são frutos de um 

profundo cansaço e decadência que nascem da “aversão da vontade pelo tempo e seu ‘foi 

assim’” (NIETZSCHE 2011, p.192). 

É de um “grande cansaço” que surge, segundo Nietzsche, a “rebelião escrava na 

moral”, criando valores para aliviar a existência dos impotentes e fracos através de uma 

avaliação da vida em seu devir como inútil e desprezível em si mesma, indigna de todo 

engajamento e atividade. Uma avaliação negativa nada é senão o reflexo da decadência que já 

se apossou do vivente. E para se libertar da vida nascem todos os remédios e antídotos, todas 

as soluções e princípios de correção e reação: platonismo, cristianismo, cientificismo, 

ceticismo, niilismo, etc. Essa moral dos impotentes é tudo aquilo que deriva dessa vontade de 

correção do que se manifestou decadente. Para essa moral a vida carece ainda de uma 

justificação definitiva para além do devir, um “mundo claro e sólido das essências”, um 

“paraíso prometido”, uma garantia de verdade imutável, um “fundamento” ou qualquer 

correção da vida em seu processo de criar a si mesma no movimento de contínua 

autossuperação. Para essa moral que expressa uma profunda exaustão, se o devir não se 

assentar em algo que possa definitivamente o justificar, a vida será sempre um movimento 

interrupto que devora a si mesmo, condenando o homem sempre de novo à indigência de ter 

que se fazer a cada momento em sua própria finitude e incompletude originárias. Essa moral 
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do cansaço, então, inventa valores que depreciam o devir criador da vida a fim de “aliviar a 

existência dos que sofrem”. 

 

A rebelião escrava na moral começa quando o próprio ressentimento se torna 

criador e gera valores: o ressentimento dos seres aos quais é negada a verdadeira ação e que 

apenas por uma vingança imaginária obtêm reparação. Enquanto toda moral nobre nasce de 

um triunfante “Sim” a si mesma, já de início a moral escrava diz “Não” a um “fora”, um 

“outro”, um “não-eu” – e este “Não” é seu ato criador. Esta inversão do olhar que 

estabelece valores este necessário dirigir-se para fora, em vez de voltar-se para si é algo 

próprio do ressentimento: a moral escrava sempre requer, para nascer, um mundo oposto e 

exterior, para poder agir em absoluto - sua ação é no fundo reação (NIETZSCHE, 1998a, 

p. 28-29). 

 

Para dar si mesmo a aparência de superioridade sobre aqueles que têm mais espírito do 

que ele, para dar-se o prazer de uma vingança e de uma correção da vida consumadas ao 

menos na imaginação, o homem do ressentimento inventou a “moral dos escravos” com seu 

“instinto gregário” e sua “vontade de igualdade” expressada em valores e denominações tais 

como “bom” e “mau”, “justiça” e “santidade”, enfim, sempre as cantilenas dos espíritos 

medíocres e envenenados pelo rancor.  

À medida que esse ressentimento “aprende a ter espírito”, ele considera que a vida 

deve ser justificada por um “além” que lhe dê sentido e sirva para que o “ódio dos 

impotentes” possa caluniá-la. O imperativo moral é: “esse mundo tal como é, em seu devir, 

não presta para nada, é necessário que haja um outro mundo”, o “mundo verdadeiro”. A vida 

em seu devir toma o valor do nada na medida em que a moral a nega e a deprecia: eis o que 

Nietzsche chama de niilismo. E, assim, o cansaço dos fracos instaurou uma moral de 

desvalorização e correção da vida. Diante do devir como “um ininterrupto ter sido”, o espírito 

de vingança é uma vontade fraca que “quer para trás”, que clama por uma “outra vida” pela 

qual essa aqui será caluniada, condenada e recusada. Nessa correção se instaura o princípio da 

exterioridade, da exclusão e da oposição através do qual o fundamento é exterior ao fundado, 

o Ser se opõe ao devir, o espírito exclui a matéria, a vida exclui a morte, a alma está fora do 

corpo, o bem se opõe ao mal, a verdade exclui a aparência. A vida se torna algo que deve ser 

justificado racionalmente numa relação de absoluta exterioridade entre a dinâmica do devir e 

o “outro mundo”, o verdadeiro. Tudo que é no “mundo das aparências” só é a partir do 

“mundo verdadeiro” que dá valor ou sentido para a vida em seu devir.  
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É neste sentido que o ressentimento é sintoma da doença do escravo, que é doente de 

si. Embora possa parecer contraditório, é esta doença, o ressentimento, que permite a vitória 

das hordas de escravos doentes sobre os nobres sadios. Os fracos sobrepujam os fortes, com a 

prática da inversão dos valores. Invertem-se os sentidos originários e a perspectiva axiológica 

dos termos “bom” e “mau”. Nietzsche, na primeira dissertação da Genealogia da Moral, por 

meio da utilização do método genealógico, demonstra que a palavra “bom” advinha do modo 

de ser afirmativo do nobre: suas atitudes eram boas caso expressassem sua superioridade 

frente aos demais homens e capacidade de se afirmar no mundo. 

Em contraste, a ação que não expressasse o modo de ser dos senhores era tomada 

como sendo algo “mal”, atitude típica do escravo. Com a insurreição dos plebeus, as palavras 

“bom” e “mau” mudam seus sentidos e valores originais. Se antes “bom” era o modo de ser 

dos nobres, agora não é mais, “bom” acaba por se tornar a virtude dos plebeus, seu modo de 

ser. Ser plebeu é ser “bom” e não ser plebeu, ser detentor da moral senhoril, é ser “mau”, na 

perspectiva dos escravos.  

Por esta via, Nietzsche analisa o nobre e o vil ou o senhor e o escravo como dois 

elementos diferenciais que determinam a proveniência de dois modos diversos de valoração e 

avaliação. O modo de valoração do nobre está ligado a uma forma de vida essencialmente 

ativa, afirmadora e seus valores derivam da sua incessante auto-afirmação, sentimento de 

superioridade e independência. A moral dos senhores instaura valores que diferenciam os 

homens segundo as suas singularidades, suas potencialidades, sua vontade de “querer e atuar”. 

A partir de um pathos da distância, o juízo “bom” não é, na moral do senhor, senão a 

designação para a superioridade de sua potência e o juízo “ruim” para aquilo que ele despreza 

como vil, baixo e plebeu. Os nobres se auto-denominam criadores de seus próprios valores 

sem relação com os outros, com a utilidade ou com a compaixão, mas somente com seu 

sentimento de distância e distinção. O “bom” provém, na moral dos nobres, do fato deles se 

sentirem “bons” e superiores, julgando como boas as suas ações com o intuito de distinguir o 

seu ser-próprio da massa ou do rebanho. O “bom” não é, assim, um valor em si mesmo, mas 

como algo postulado por um si-próprio. 

Nietzsche estabelece uma distinção entre bom e ruim e bom e mau. A primeira 

designação é determinada pelo modo de valorar do senhor, que entende nobre/desprezível 

como bom/ruim. Na segunda, Nietzsche faz alusão ao fato de haver uma outra origem para 

bom e mau, referida ao homem vil, que promove uma inversão no modo de valorar nobre-
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aristocrático. Surgem de fato os juízos de valor bom e mau, não mais significando nobre e 

desprezível, mas justamente deslocando a avaliação do ser para a ação. Assim, primeiro as 

designações morais se referiam ao homem e só posteriormente às ações. A referência ao 

homem afirma a distinção como impulso movente que determina a avaliação. O vil, sem 

dúvida, manifesta também os impulsos, mas restaria saber como eles se manifestam nele. Pelo 

exposto, conclui-se que o vil não avalia do mesmo modo que o senhor. O que se encontra por 

baixo das suas avaliações? No caso da moral dos senhores, o ato seria avaliado como bom, se 

proveniente de um tipo de homem nobre, e ruim, se proveniente de um tipo de homem vulgar. 

Mas a rebelião escrava na moral promoveu uma inversão quando o bom, outrora sinônimo de 

nobre, passou a ser atribuído ao tipo vil, enquanto ruim, passou a ser atribuído ao tipo nobre. 

Nesse momento, o mau deixou de significar ruim, na acepção original da plavra. Nietzsche 

considera que a ascensão do judaísmo e do cristianismo sobre os romanos produziu essa 

inversão nos modos de valoração que passou de uma moral de distinção para uma moral de 

igualização dos homens. 

Vemos que a genealogia da moral empreendida por Nietzsche analisa a gênese desses 

valores reativos. Ele faz uma “psicologia do cristianismo”: a gênese do cristianismo a partir 

do espírito do ressentimento. Trata-se de uma “rebelião escrava na moral” contra os valores 

aristocráticos e nobres da “moral dos senhores”. O ressentimento constitui um anti-

movimento, pois a atividade do ressentido é não agir, mas dar sentido para a sua impotência 

de agir através da cultivação de um ódio e de uma “vingança imaginária” que pretende culpar 

o outro do que ele não pode, do que ele não é, culpar o nobre, o forte e o feliz justamente pela 

sua nobreza, força e alegria concebida como “má” para que os fracos, impotentes e sofredores 

se considerem “bons”. Com a análise do ressentimento Nietzsche aprofunda a distinção 

estabelecida já em Além do Bem e do Mal entre a “Moral Escrava” e a “Moral Aristocrática”. 

A valoração aristocrática extrai de si o “bom” e o “ruim” é sempre secundário e 

complementar, o ruim é o baixo, o vil e o desprezível, o comum; os bons uma casta, o ruim 

uma massa, bom é o que é nobre, criador, o singular e o inimigo não é o mau. Mas a moral 

plebeia extrai o bom somente culpando o outro de ser malvado e o mau vem sempre primeiro, 

o mau é o diferente, trata-se de uma moral de rebanho. 

Essa inversão dos valores teve como uma de suas peças fundamentais a figura do 

sacerdote, que, embora surgisse da classe dos nobres, não compartilhasse o mesmo sentimento 

de satisfação com o conflito, com o combate que os demais nobres possuíam, pelo contrário, 



37 

 

cultuava a paz e a tranquilidade, de modo adverso aos nobres, que, devido à composição 

fisiológica, são aguerridos e sempre prontos para um combate (Cf. NIETZSCHE, 1998a, p. 

25). 

O sacerdote apresenta as funções de porta-voz e organizador dos plebeus. O clérigo 

arrebata multidões de escravos com a sedução das suas palavras de consolo e condenação 

eternas, alimentando de expectativas o imaginário da massa de moribundos. Com a promessa 

de punição contra os nobres e além-mundo guardado para os fiéis que o obedecem, o 

sacerdote manipula as massas de plebeus. A palavra do sacerdote também alimenta, ainda 

mais, a inatividade dos escravos para com o mundo, domesticando ainda mais seus impulsos, 

tornando-os tão passivos quanto um rebanho de cordeiros que segue o pastor pelos campos até 

o dia do abate. Mas os escravos não se sentem fracos com o discurso do sacerdote; pelo 

contrário, a fala do clérigo faz surgir nos plebeus o sentimento de que são fortes, que são sal 

da terra e que no porvir terão o seu dia de glória e júbilo eterno, pois assim o sacerdote os 

garantiu.  

A sensação de fortalecimento que os escravos sentem demonstra o completo 

enfeitiçamento dos plebeus pelas promessas clericais. Não importa o quão absurdo possa 

parecer a promessa clerical, o que interessa à massa de escravos é o sentimento de 

fortalecimento que as palavras do sacerdote causa nela. O sentimento de fortalecimento 

experimentado pelos plebeus funciona como uma droga narcótica sobre os seus corpos 

fatigados, suavizando o sentimento plebeu de impotência frente à vida. As palavras do 

sacerdote servem como um remédio paliativo, que permite a sobrevivência dos escravos, pois 

não permite os impulsos corpóreos aflorarem em busca de autossuperação. A moralidade 

sacerdotal é um claro índice de processo de décadence, porque nega o crescimento e procura 

manter os impulsos vitais em letargia. O remédio clerical permite uma sobrevida para, quem 

sabe um dia, atingirem o mundo prometido, descrito nas falas clericais, e, enfim, terem sua 

vingança contra os ímpios, os nobres, caso guardem as ordens dos sacerdotes. 

Para Nietzsche, os judeus são exemplo da rebelião dos escravos e capitaneada pelos 

sacerdotes contra os aristocratas, as aves de rapina. O povo judeu faz a inversão dos valores, 

falsificando a realidade, fazendo existir o que não existe na efetividade, e, por fim, promove 

mecanismos de adestramento para docilização dos corpos dos escravos, através das ideias de 

culpa e castigo.  
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Foram os judeus que, com apavorante coerência ousaram inverter a equação de 

valores aristocrática (bom = nobre = poderoso = belo = feliz = caro aos deuses), e 

com unhas e dentes (os dentes do ódio mais profundo, o ódio impotente) se 

apegaram a esta inversão, a saber, “os miseráveis somente são os bons, apenas os 

pobres, impotentes, baixos são bons, os sofredores, necessitados, feios, doentes são 

os únicos beatos, os únicos abençoados, unicamente para eles há bem-aventurança 

— mas vocês, nobres e poderosos, vocês serão por toda a eternidade os maus, os 

cruéis, os lascivos, os insaciáveis, os ímpios, serão também eternamente os 

desventurados, malditos e danados!... (NIETZSCHE, 1998a, p.26). 
 

A cultura anti-vida desenvolvida pelo povo judeu serve como solo para o advento, 

desenvolvimento e maturação do cristianismo, que é uma forma de manifestação do processo 

de décadence. O cristianismo, em conjunto com o socratismo, são os pilares para o 

surgimento e desdobramento da civilização ocidental, principal objeto de pesquisa de 

Nietzsche. No próximo capítulo falaremos do fenômeno de gênese e fundamentação do 

cristianismo. 
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2. O problema do Cristianismo na obra tardia de Nietzsche: 

 

O cristianismo é alvo de críticas de Nietzsche em diversas obras, tanto nos livros do  

período intermediário da sua produção intelectual como Aurora, quanto as do final de sua 

atividade filosófica como Genealogia da Moral e Crepúsculo dos Ídolos. Destas a obra que 

concentra, no seu interior, as maiores críticas ao cristianismo é O Anticristo. Mas, por que este 

livro se dedica quase que exclusivamente a pesquisar o fenômeno de nascimento, 

desenvolvimento e maturação desta religião? 

Alguns intérpretes afirmam que as críticas contidas nesta obra não passariam de 

retórica furiosa de Nietzsche, um panfleto de ódio contra o cristianismo e, por isso, não teria o 

peso filosófico das demais obras do filósofo alemão (Cf. KAUFMANN, 1965, p. 567-8; 

FINK, 1983, p.146). Contudo, existem aqueles que discordam deste tipo de visão, não 

enxergando essa obra como apenas reflexo de ódio contra a religião que serviu de suporte 

para a formação da civilização Ocidental (cf. GIACÓIA, 1997, p. 19; DANTO, 1965, p.182). 

Para entendermos melhor a crítica proposta ao cristianismo, na obra supracitada, 

devemos conhecer o que seu autor pretendia ao redigi-la. 

O Anticristo é uma obra póstuma, que enseja certa polêmica, pois assim como outro 

escrito famoso do autor, Vontade de Potência, sofreu modificações em sua composição inicial 

graças a irmã do seu autor, Elisabeth Forster-Nietzsche. Como sabemos, ela se tornou 

responsável por Nietzsche após sua fragilizada saúde piorar. O texto só veio à luz após um 

amigo de Nietzsche, Franz Overbeck encontrar o manuscrito intitulado o Anticristo em 1889. 

Esta obra integrava um projeto maior para uma “transvaloração de todos os valores”, um 

projeto planejado para ser composto de quatro partes, uma tetralogia, que nunca se 

concretizou, sendo, portanto, apenas uma aspiração do pensador alemão. O que restou das 

pretensões do autor foi O Anticristo, que é o indicativo deste projeto de transvalorar os 

valores que subjazem à cultura ocidental, que vai do advento da super-racionalização dos 

afazeres mundanos, passando pela irrupção do cristianismo e tendo sua expressão atualizada 

na cultura europeia do século XIX. Como já atentamos no início deste trabalho, o objeto 

preferencial de análise nietzschiana é a cultura e como seus valores se exprimem nas mais 

diversificadas instituições sociais, religiosas, intelectuais e artísticas. Criticar o cristianismo é 

criticar, eminentemente, a cultura ocidental, pois é esta religião que é o sustentáculo dos 

valores que perduraram na ordem do tempo, desenvolvendo-se e transformando-se em nossos 
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valores modernos: democracia, discurso científico e progresso. Portanto, criticar o 

cristianismo é criticar o Ocidente. 

Ao contrário de outros pensadores de sua época, Nietzsche não atacou o cristianismo 

buscando enxergar contradições internas nos discursos das suas escrituras sagradas ou fazer 

uma avaliação epistemológica das fundamentações da religião cristã.  

Sua crítica tem um teor que é anterior ao conteúdo religioso. O autor de O Anticristo 

inovou ao procurar analisar a formação e as consequências dos valores defendidos pelo 

ideário cristão. Para tanto, vemos no interior do seu escrito O Ensaio de uma crítica do 

cristianismo a utilização de dois métodos complementares desenvolvidos pelo pensamento 

nietzschiano: o método genealógico e o psicofisiológico. 

Estes métodos revelam uma característica que é marca indelével do ideário cristão. O 

cristianismo é a religião da décadence. “O cristianismo tomou partido de tudo o que é fraco, 

baixo, malogrado, transformou em ideal tudo aquilo que contraria os instintos de conservação 

da vida forte” (NIETZSCHE. 2001, p.10). Portanto, o cristianismo é expressão de estruturas 

fisiológicas debilitadas e cansadas, incapazes de se firmar no mundo por si próprias, 

sustentando-se pela negação de si e do mundo. Trata-se de projeções de meta-narrativas 

religiosas, científicas ou filosóficas em uma dimensão especular, inversa ao mundo efetivo 

onde se situam. Este mundo especular é um decalque, na concepção da crítica nietzschiana ao 

ideário cristão, do mundo que existe e, que é caluniado pelos indivíduos com uma hierarquia 

instintiva anárquica. O mundo ideal, o supramundano, o reino dos céus – para o cristão – é 

onde reinam os valores que são contrários à vontade de potência afirmadora do mundo e, 

consequentemente, à vida. 

Ali, na dimensão extramundana, antinatural, não há transitoriedade, necessidades, 

moléstias, doenças ou conflitos bélicos. Toda esta suposta ordem harmônica é mantida por 

uma entidade transcendente, identificada pelos cristãos como Deus, fonte de toda realidade e 

pai afetuoso, porém rígido para com filhos que ousam desobedecê-lo. E, este pai afetuoso 

possui alguns servos que permitem o contato de seus filhos desgarrados com ele. É através 

dos homens santos, profetas, sacerdotes e padres, que existe a possibilidade de religação entre 

os filhos com o pai amoroso. Desta forma, por meio dos sacerdotes, os filhos podem voltar 

para a graça do pai, mas tão-somente se guardarem e obedecerem às palavras dos homens 

santos. A religião cristã acolhe os fracos e necessitados, aqueles de “bom coração”, cansados 

da peleja da vida e do fardo que é existir no mundo do Devir. 
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Essa dinâmica, a incapacidade de afirmar a vida por si só, dentro do pensamento de 

Nietzsche, é característica de indivíduos e culturas que sofrem de desestruturação psico-

fisiológica. Mais precisamente, neste caso, o cristianismo. Por esta razão, o filósofo alemão 

identificou o cristianismo como religião composta de decadents. Mas a obra O Anticristo não 

se reduz somente a criticar os efeitos perniciosos causados pelo conjunto de regras normativas 

que alicerçam o ideário cristão. Nele se tem uma explicação do surgimento e florescimento 

desta religião no solo da cultura do povo judeu e do extinto império Romano assim como o 

principal mecanismo de promoção e intensificação da degeneração fisiológica promovido 

pelo cristianismo: a compaixão
7
. 

Para se obter uma compreensão satisfatória do que o autor de Zarathustra entende 

por cristianismo temos antes de entender quais foram as séries de fatores decorrentes que 

possibilitaram seu surgimento, para, só assim, entendermos seu desenvolvimento e 

significação. Temos de partir para uma análise genealógica.  

É da natureza do cristianismo, ou melhor, da sua anti-natureza, o combate contra a 

vida e os seus avatares, os homens de alta estirpe, os aristocratas. O cristianismo, segundo 

Nietzsche, entrou em guerra de morte contra estes homens saudáveis, os senhores. O conflito 

que os cristãos empreenderam contra os que não partilhavam de sua crença foi um “mau 

combate”, pois não tinha a pretensão de se impor, apenas por si impor, de firmar-se frente a 

alteridade. O objetivo almejado pelos indivíduos pertencentes ao ideário cristão foi outro, 

visava a aniquilação de toda a alteridade, por isso, empreendeu um “mau combate”, pois não 

restaria nada mais a ser suplantando, a ser ultrapassado. Ao contrário do “bom combate” que 

tem como objetivo a luta para firma-se frente ao outro.  

O cristianismo, como falamos anteriormente, nasce da desagregação fisiológica que 

faz com que os indivíduos interpretem o mundo partindo de valores que depreciem o mundo 

efetivo que os circunscrevem. O mundo natural, o único existente, é preterido pelo antinatural, 

                                                             
7
 A compaixão é um instrumento para agravamento da décadence. Nietzsche chama o cristianismo de religião da 

décadence, justamente por fazer uso dos poderes de esgotamento vital que o compadecimento propicia. A 
compaixão está em contradição com as emoções tônicas, que elevam a energia do sentimento vital; a compaixão 

tem uma ação depressiva (NIETZSCHE, 2001, p.11). O compadecimento tem um poder e contágio enormes, não 

sendo a toa o instrumento e joia mais preciosa do cristianismo. Sentir compaixão é se enfraquecer, é perder 

potência vital e, consequente, estar em declínio fisiológico. Quem se apieda se torna doente. Os cristãos 

tornaram a compaixão a mais alta virtude moral, “foi-se mais longe, fez-se dela a virtude, o solo e a origem de 

todas as virtudes”. A compaixão ainda esconde uma utilidade, funciona como uma espécie de arma pelo que está 

em situação de “provocar compadecimento”. Quem se encontra nesta condição, mesmo, assim, tem a 

necessidade de domínio de demonstrar força, mas por uma outra via outra que não é a da afirmação, mas, sim, a 

do enfraquecimento de quem se compadece com o fraco. Tornar o outro franco, inseguro de si, é o objetivo 

daqueles que não tem confiança em si mesmos, os fragilizados fisiologicamente. 
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o supramundano. Este mundo, dentro da perspectiva dos ressentidos, ganha o estatuto 

ontológico de realidade. Os cristãos são aqueles que não possuem em si mesmos o ponto de 

apoio para se afirmarem na existência, não são pontos arquimedianos, como os nobres, as 

“aves de rapina”. Sua estratégia de sobrevivência é através da negação do outro e do mundo 

dos impulsos, ou seja, da vida. Para poderem sobreviver, os cristãos negam a vida. Os cristãos 

negam o único mundo que existe: o mundo de forças e impulsos que combatem 

incessantemente. Negando o mundo efetivo, os cristãos planejam alcançar o ‘mundo sagrado’ 

prometido pelos sacerdotes. Todos os juízos valorativos e normativos do discurso moral dos 

decadentes, a moral cristã, todos sem exceção, exalam o odor do processo de décadence. “No 

cristianismo, realçam-se os instintos dos servos e dos oprimidos: são as castas mais baixas 

que nele procuram a salvação” (NIETZSCHE, 2001a, p. 24). Deus, alma e pecado, para 

Nietzsche, não passam de ficções criadas por corpos debilitados, indivíduos que padecem de 

degeneração fisiológica.  

Os conceitos levantados pelos mensageiros de Deus são expressões de debilidade 

fisiológica. Deus, segundo Nietzsche, nasce de uma desestruturação fisiológica dos homens, 

ele não possui uma realidade objetiva, não goza de uma existência apartada dos homens, 

como afirmam seus sacerdotes que professam o quão prodigioso seu Deus é. Na ideia de Deus 

se “encontra todos os instintos de décadence, todas as cobardias e fadigas da alma!” 

(NIETZSCHE, p. 22). Deus é decadente, uma ilusão, um engodo vendido pelos sacerdotes, os 

mercadores de mentiras, as massas de moribundos. Como bons vendedores, os sacerdotes 

sabem seduzir seus compradores com seus produtos, no caso dos cristãos, suas ilusões de 

redenção em outro plano existencial junto ao deus cristão. A astúcia é um de seus talentos, 

pois só assim os sacerdotes podem lograr êxito ao vender seu artigo de fé, outra realidade. 

Uma vez seduzidos pelos encantos das promessas do “outro mundo”, torna-se mais fácil a 

dominação e o parasitismo por parte dos sacerdotes sobre a horda de ressentidos, que só 

tendem a agravar ainda mais a letargia fisiológica que os acomete.  

 

2.1. Genealogia do Cristianismo: 

 

Nietzsche distingue dois tipos de cristianismo: o autêntico (Christ-sein) e o histórico 

ou eclesiástico (Des Christenhum). O primeiro, o autêntico, é aquele em que surge como 

desdobramento subsequente do instinto judeu; e o segundo, o histórico, é aquele o qual o 
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filósofo alemão destina a maior parte de suas críticas. Nesta seção iremos abordar o 

desenvolvimento dos dois modos de apresentação do cristianismo. Para efeito de realização 

do nosso objetivo, começaremos a analisar o solo que propiciou o surgimento do cristianismo, 

para em seguida mostrar no que consiste o cristianismo autêntico. Para no final, 

comentaremos a corrupção promovida pelo “apóstolo” Paulo de Tarso, que levou à formação 

do corpo doutrinário do cristianismo histórico. Desenvolveremos, assim, uma genealogia do 

fenômeno cristão partindo da obra O Anticristo, porque é nela que Nietzsche se detem a 

analisar, com maior acuidade do que nas demais obras de sua autoria, o cristianismo , tanto o 

histórico quanto o autêntico. 

Para responder quais foram os fatores que iniciaram o cristianismo recorreremos ao 

parágrafo 24 de O Anticristo, pois como escreveu o filósofo: “Afloro aqui apenas o problema 

da origem do Cristianismo” (NIETZSCHE. 2001, p.27). O autor sustenta duas possibilidades 

para compreensão da origem do problema do cristianismo:  

 
O Cristianismo tem de se compreender unicamente a partir do solo em que cresceu - 

não é um movimento de reacção contra o instinto judaico, é a sua própria 

consequência lógica, uma conclusão mais ampla na sua lógica temível. Na fórmula 

do Redentor: “ A salvação vem dos Judeus”.  A segunda proposição soa assim: o 

tipo psicólogico do Galileu é ainda recognoscível, mas só na sua plena degeneração 

( que é ao mesmo tempo mutilação e sobrecarga  com rasgos estranhos) é que pôde 

servir para o uso que dele se fez, para o tipo de um Salvador da Humanidade.  
 

Podemos colocar as ideias elencadas acima nos seguintes termos: podemos conhecer o 

perfil psicológico de Cristo, o Salvador, mas só se antes formos capazes de entender a 

dinâmica que envolve o cristianismo histórico. Assim, a chave de compreensão para o 

cristianismo autêntico passa, antes, pela compreensão da sua formulação degenerada que se 

faz presente sob a insígnia do cristianismo histórico, a forma do ideário cristão que perdurou 

no Ocidente. Vemos, desta forma, que o estofo que propiciou o surgimento do cristianismo 

histórico é o cristianismo autêntico, aquele da mensagem original de Jesus. Para solucionar 

estas questões, o perfil psicológico de Jesus e distinção dos dois modos de apresentação do 

cristianismo tardio, temos que retomar as raízes que possibilitaram a origem do cristianismo 

no seio da cultura hebreia
8
.  

                                                             
8
 As análises históricas presentes em O Anticristo devem ser lidas de acordo com a importante ressalva feita por 

Olivier Reboul: “O leitor de Nietzsche, a menos que seja seu admirador incondicional, só pode ficar cético em 

relação ao alcance histórico e positivo de sua genealogia. Suas etimologias são frequentemente fantasistas. (...) 

Por outro lado, suas explicações dos valores morais, com frequência, são contraditas pela etimologia. (...) 

Genealogia e O Anticristo não são absolutamente livros históricos, a despeito de se pretenderem enquanto tais; 

nada mais fazem do que projetar no passado o pathos do seu autor” (REBOUL, apud MARTON, 2000, p.156). 
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Como brevemente comentamos no final do capítulo anterior, o cristianismo tira sua 

fundamentação do solo da cultura judia. Deste modo, torna-se impossível falar de cristianismo 

sem falar em décadence, uma vez que o ideário cristão é consequência da lógica acabada do 

processo de rebelião empreendido pelo povo de Israel. Conhecendo os ressentidos que 

formaram o povo judeu, conheceremos a lógica e a sua diferenciação psicológica e 

institucional do cristianismo autêntico e, por conseguinte, o eclesiástico, isto é, o histórico. 

Iniciamos agora a investigação acerca do que Nietzsche chamou de “instinto judeu”, uma das 

características que nos permite compreender a lógica que engolfa o conjunto de credos e 

instituições promovidas pelo povo israelita, dito de outra forma, comentaremos, na 

perspectiva nietzschiana, fatos históricos e sociais que possibilitaram o nascimento de Israel 

para, assim, poder empreender sua crítica ao cristianismo. 

Segundo o filósofo alemão, houve um tempo em que Israel tinha valores não danosos 

à vida, mas que se perderam, assim como seu Deus. O antigo Deus do povo judeu, segundo 

Nietzsche, espelhava a vitalidade orgânica do povo israelita, enquanto seres constituídos de 

boa composição hierárquica corpórea. O Deus judeu expressava força e confiança em si, 

atributos que servem como índice de boa constituição fisiológica, dentro das coordenadas 

nietzschianas. Esse Deus não estava distante do povo, pois fazia-se junto aos seus protegidos, 

não havia uma radical separação e distância a ser suprimida entre as partes, a divindade judia 

se encontrava junto ao seu povo. Havia celebração pelas dificuldades passadas, pois 

conduziram o povo de Iavé à bonança no campo e pastoreio por intermédio do ciclo da 

natureza, as estações climáticas. As festas em homenagem ao Deus judeu eram cheias de 

alegria, assim como o próprio homenageado. 

Nietzsche detecta que, em algum dado período histórico, Israel sofreu uma 

desnaturação e, consequente, uma mudança de postura valorativa dos judeus com relação ao 

mundo. O Deus dos judeus tomava outras feições, distanciando-se do vigor e confiança que 

eram seus atributos judeus na época dos reis. Com o declínio da vitalidade de uma das partes 

da relação, o povo, o outro elemento do binômio, Deus, enfraqueceu-se e desbotou o seu 

vigor. Com o povo judeu perdendo sua vitalidade, seu Deus desnaturado só poderia espelhar 

este decréscimo de potência vital propiciando um cansaço ou diminuição da vitalidade do 

povo judeu. O Deus israelita é espelho das experiências e vivências íntimas do seu povo. Se o 

povo é saudável, possui boa constituição corpórea, a sua divindade refletirá força e confiança 

em si, como foi o caso dos israelitas, antes dos reis perderem seu poder. Se o povo não possui 
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vitalidade, o Deus desta sociedade só poderá espelhar fraqueza, promovida pela falta de vigor 

do povo.  

Mas, qual ou quais acontecimentos teriam propiciado a guinada valorativa que acabou, 

por fim, promovendo a inversão dos valores do povo e Deus de Israel? O que aconteceu para 

a vitalidade dos judeus e de seu Deus ter perdido vigor? 

A chave de resolução para a primeira questão posta acima passa por um problema 

político interno e outro externo. Israel encontrava-se em sérios problemas para manter sua 

liberdade em face de constantes ameaças e passava por uma crise institucional e de costumes. 

Os sacerdotes sanaram estes problemas modificando a forma do povo judeu conceber 

o mundo. A realidade é, agora, pensada conforme a palavra de Deus. O mundo é regido pela 

vontade do divino. O cotidiano começou a ser interpretado e modulado à luz das revelações 

contidas nas “Sagradas Escrituras”. Não havia um aspecto da vida que não coubesse na 

observação, no julgamento e na aceitação da vontade divina. Não existe um momento que 

Deus não se fez presente na sociedade dos judeus. Do nascimento ao falecimento, da 

natalidade à mortalidade encontrava-se ali presente o seu mensageiro, o sacerdote, para 

realizar os ritos sacros para proteção daqueles que procuram guardar as palavras das 

“Sagradas Escrituras”. 

O novo conceito de Deus de Israel virou uma poderosa força coercitiva a serviço das 

aspirações sacerdotais de dominação. O sentido de Iavé desvirtuou-se e agora serve aos 

valores contrários à natureza, aos instintos vitais de crescimento. O novo Iavé domina cada 

aspecto da vida humana, pune com severidade e agracia com fortuna o seu povo de acordo 

com a submissão que prestam a sua palavra. Esse Deus avalia tudo e a todos, dá o valor de 

cada um de acordo com sua Vontade. O sacerdote, o mensageiro de Deus, consegue, com sua 

manobra desvalorativa, fazer-se presente e necessário onde Iavé se faz presente, ou seja, no 

cotidiano do povo israelita. E, através da “vontade do criador”, eles conseguem legitimar a 

sua autoridade sacerdotal graças à “Vontade de Deus” expressa nas Escrituras. Todos os 

acontecimentos e pessoas são valorados dentro do esquema de manutenção e crescimento do 

poder sacerdotal. Se há uma ameaça ao poder sacerdotal, então, a ameaça é traduzida pela 

psicologia sacerdotal como um inimigo. Caso contrário, se alguém ou algo promova sua 

autoridade está de acordo com a vontade do criador. Segundo os sacerdotes, uma época de 

grande infortúnio dos judeus, o Exílio, foi quando os sacerdotes não estavam no poder, mas 
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sim os reis eram os governantes do povo. A história deste povo é assim recontada pelos 

mensageiros de Deus. 

Como os valores exaltados pelos sacerdotes são índices de fragilidade vital, não 

demorou para Israel esgotar sua vitalidade ao seguir “a ordem moral do mundo”: Deus. Todos 

os valores que são sadios, fortes e plenos de vigor foram, então, deturpados pelas artimanhas 

sacerdotais. Os valores, promotores da vida, índices de saúde, sofreram desvaloração. Israel 

foi parasitada pelos sacerdotes, pois só assim a casta sacerdotal poderia alcançar o poder. 

Iniciou-se o crepúsculo de uma sociedade, o declínio de uma cultura. Só destruindo os valores 

iniciais que Iavé representava – alegria, justiça, autoafirmação – atingiram seu objetivo, 

controle sobre o povo judeu. 

Foi o instinto de querer punir e julgar o impulso essencial – o instinto que age na 

estratégia sacerdotal – que levou os sacerdotes a atingirem o controle do povo de Iavé, a 

dominação de Israel. Este impulso é o responsável, segundo o autor de Zaratustra, pelo 

estabelecimento de ficções teológicas e metafísicas, mais precisamente, a percepção da 

existência de indivíduos autônomos. Esta crença brota, como visto anteriormente, da massa 

dos ressentidos e através da astúcia dos sacerdotes. O querer punir e julgar desnatura o 

mundo, retira dele a sua inocência, o seu devir incessante, que não é estabelecido por 

nenhuma ordem moral supramundana. 

Os agitadores sacerdotais ousaram falsear a história de Israel bem como o mundo 

interno e externo. As relações do mundo são vistas, agora, sob as lentes de uma 

correspondência entre causa e efeito que é ditada pela obediência e desobediência aos 

desígnios de Deus. O estado de coisas da realidade sofre uma desvaloração. As categorias de 

“causa” e “efeito” sofrem desnaturação, perdem a relação natural com o mundo, assumindo 

feições anti-naturais. A realidade foi falseada. É imposto à narrativa que a boa aventurança é 

dada como recompensa àqueles que se mantiverem obedientes a Deus. Aos que incorrem em 

desobediência às leis divinas é destinado castigo por tal delito. A desobediência à vontade de 

Deus é chamada pecado e sua consequência é o castigo. A obediência a Deus, por sua vez, 

garante bênçãos e proteção. 

Toda esta dinâmica valorativa perpetrada pelos judeus pauta uma nova forma de 

organização religiosa, social, histórica e psicológica. Toda a dinâmica do mundo é analisada 

sobre o escrutínio de novas categorias: castigo e obediência. 
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Os sacerdotes renegam a vida, não aceitam o caráter paradoxal e trágico da realidade. 

Dor, errância, sofrimento e, sobretudo, a morte são negados no discurso escatológico 

sacerdotal. A negação do mundo natural é dada pela criação de um mundo em que não se 

encontra tais experiências. Vingança contra a vida: assim poderia ser traduzido o núcleo da 

mensagem sacerdotal, pois ela falsifica a realidade de tal forma que todos e quaisquer 

acontecimentos que ocorrem no mundo sempre se dão como consequência decorrente de 

escolhas de ações livres, também conhecido popularmente como “livre-arbítrio”. Os 

sacerdotes fazem uso estratégico da noção de livre arbítrio como meio para conseguirem 

domínio sobre as massas. Como dito anteriormente, o sacerdote utiliza termos anti-naturais, 

tais como dever, responsabilidade, redenção e Deus como instrumentos para atingir seus fins, 

ou seja, controle sobre os doentes. 

 

A desobediência a Deus, isto é, ao sacerdote, à «lei», recebe agora o nome de 

«pecado»; os meios para de novo se «reconciliar com Deus» são, como é justo, 

meios com que se garante ainda mais profundamente a sujeição ao sacerdote: só o 

sacerdote «salva»... Examinados à luz da psicologia, os «pecados» tornam-se 

indispensáveis em toda a sociedade sacerdotalmente organizada: são os autênticos 

detentores do poder, o sacerdote vive dos pecados, tem necessidade de que se 
«peque» (NIETZSCHE. 2001, p.32) 
 

Os homens foram pensados como livres, para que pudessem ser julgados e punidos – 

para que pudessem ser culpados. Consequentemente, toda ação precisaria ser considerada 

desejada, a origem de toda ação precisaria ser situada na consciência. 

Para Nietzsche, a liberdade humana ou livre arbítrio é uma ficção conceitual, uma 

fantasia, uma artimanha sacerdotal criada e afirmada para legitimar o desejo mais íntimo dos 

sacerdotes, qual seja: fazer vítima de submissão do seu discurso o povo de Israel. Os 

enfermos, debilitados fisiologicamente, são torturados, tem vinagre jogado em suas feridas, 

pelo instinto de punir e julgar do sacerdote. Através de todos os conceitos gravitam agora o 

imaginário do povo israelita: castigo, culpa, expiação, etc. O povo de Israel é alvo, sendo mais 

preciso, torna-se vítima do sacerdote com sua interpretação da realidade como sendo resultado 

de castigo, punições e boa-venturança. 

O instinto de décadence, o instinto negador da natureza, é utilizado pelos sacerdotes 

para salvaguardar a existência de Israel, mas isto não os fez decadents. O instinto de 

conservação utilizado pelos sacerdotes judeus foi operado de forma diferente. Foi através 

negação da alteridade – daquilo que é diferente de si – que os judeus, o povo santo, puderam 

se afirmar, se auto valorizarem em relação aos demais povos, os gentios, os profanos, aqueles 
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que não são o povo de Iavé. O que é diferente, o não judeu, é renegado e o que é judeu 

exaltado. 

É este movimento de falsificação e negação da vida dentro da cultura israelita que 

serve de terreno fecundo para o surgimento e maturação de um fenômeno religioso inédito, o 

cristianismo. Tal fenômeno se serviu da mesma manobra ardilosa que permitiu a 

sobrevivência do povo de Iavé, da emergência de problemas internos e externos que poderiam 

possibilitar desagregação política das nações. Portanto, de acordo com Nietzsche, o 

cristianismo adotou a tática de desvalorar “o outro”, o diferente dele, neste caso, os judeus, 

para poder se afirmar, para poder suplantar a religião judaica no seu próprio território. O 

cristianismo é uma recapitulação do instinto que permitiu aos judeus sobreviverem. É 

consequência da sua lógica, uma lógica de declínio vital, de cansaço fisiológico. O instinto 

judeu presente no cristianismo chega até o limite do possível de sua negatividade, a negação 

da existência dos judeus, enquanto modo de se perceber em relação aos outros povos, neste 

caso, seu modo próprio de ser. O instinto judeu, que compõe este novo ideário religioso, 

chega a um movimento de autocontradição, fazendo com que se critique justamente os judeus, 

enquanto povo escolhido, eleito por Deus. 

A estruturação hierárquica de Israel justificada pela narrativa do sacerdote foi o que 

permitiu aos judeus sobreviver aos problemas externos e internos que colocavam em situação 

de risco a existência da nação dos israelitas. O cristianismo, assim que surgiu, quase que 

imediatamente atacou justamente a hierarquia social vigente até então na sociedade israelita. 

Os sacerdotes tiveram seus poderes desafiados pelo advento do ideário cristão. A massa de 

decadents enfermos que aderiram ao pensamento cristão desafiou o poder que permitia a 

dominação dos sacerdotes, mensageiros de Iavé, sobre os israelitas. 

Cumpre investigar quem iniciou esta rebelião contra a ordem social em voga no 

período de controle dos sacerdotes em Israel após o período dos reis. Quem foi o personagem 

por detrás deste desafio à ordem estabelecida em Israel? Quem foi o primeiro cristão? 

 

2.2. Jesus e a deturpação do evangelho: 

 

Nietzsche procura, na obra O Anticristo, reconstruir a figura psicológica de Jesus de 

Nazaré, morador da Galileia, o único cristão de fato, resgatando seus traços originários, antes 

de serem imputados ao galileu elementos estranhos à sua figura, que findaram deturpando a 
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sua mensagem. Segundo o filósofo alemão, podemos ser capazes de encontrar os traços 

psicológicos de Jesus mesmo sob todas as deturpações históricas sofridas pelo evangelho ao 

longo dos séculos, ou seja, podemos encontrar os elementos psicológicos de Jesus nas 

escrituras mesmo tendo sofrido diversas adulterações e mutilações nos traços mais 

característicos de sua pessoa. Como diz Nietzsche: “Não interessa a verdade sobre o que ele 

fez, sobre o que disse, sobre o modo como morreu, mas a questão é saber se ainda nos é 

possível imaginar o seu tipo em geral, se ele foi «conservado pela tradição»?” (2001, p.34). 

A tarefa aqui empreendida é dupla. Por um lado, redescobrir e expurgar da figura de 

Jesus as adulterações que sofrera. Por outro lado, redescobrir o tipo psicológico de Cristo sob 

as mais pesadas camadas de falsificações conceituais pelas quais passou Jesus ao longo do 

tempo, desde sua morte na cruz. Esta redescoberta não é de ordem histórica, mas, antes, é do 

campo do psicológico. Encontrando-se a figura psicológica do galileu, encontramos junto, 

consequentemente, a sua verdadeira figura histórica destituída das adulterações e, também, 

longe das mutilações que sofrera. Através do conhecimento intuitivo, Nietzsche se lança a 

reconstruir a figura psicológica. O que interessa ao pensador alemão aqui “é o tipo 

psicológico do Salvador”, como nos indica o parágrafo 29 de O Anticristo, em uma passagem 

crucial para compreender a psicologia do Salvador em seu sentido mais íntimo, na sua 

dimensão autêntica. 

Nietzsche vai de encontro, em flagrante divergência de posicionamento sobre Cristo, 

à leitura do autor de A vida de Jesus, o historiador francês Ernest Renan. Os dois divergem, 

no caso, propriamente quanto ao tipo psicológico mais adequado a Jesus. 

O historiador francês, segundo Nietzsche, cometeu um erro categorial ao enquadrar Jesus 

como “gênio” e “herói”. Categorias não cristãs, e, consequentemente, não evangélicas, 

imputando ao Cristo aquilo  que ele não era. 

Citaremos uma passagem bíblica, um relato do apóstolo Mateus, que pode nos dar 

pistas sobre em qual conceito se enquadra psicologicamente o Cristo: “Vocês ouviram o que 

foi dito: ‘olho por olho e dente por dente’! Eu, porém, lhes digo: não se vinguem de quem fez 

o mal a vocês. Pelo contrário: se alguém lhe dá um tapa na face direita, ofereça a esquerda” 

(Mateus 5, 38-39). 

Cristo é incapaz de vingança, não é capaz de se opor à violência dirigida contra sua 

pessoa. Não possui ânimo para belicosidade e, tampouco, para resistência a ofensas. Ele 

oferece a sua outra face mediante ofensa, não opõe resistência ao seu agressor ou opositor. 
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Sua vida é beata, uma vida devotada à paz. Estes traços são suficientes para Nietzsche ignorar 

a conceituação de “herói” proposta por Renan ao se referir a Cristo. Não existe um herói que 

não reaja em prol de uma causa, que se mostre inerte á violência, que não queira mudar o 

mundo, tornar real um ideal. Segundo Nietzsche, Jesus não era “herói”, não era um guerreiro, 

ou, como afirmava Renan, um agente de mudança social e moral, que combatia por um ideal 

de mundo. Jesus evitava contendas, animosidades. Sua inércia contra agressores tornou-se 

instinto. Renan cometeu um grosseiro erro ao classificá-lo como “herói”, nada mais distante 

da realidade que tal atribuição ao nazareno. Falta resistência e, consequente, antagonismo.  

Nem “herói”, nem “gênio”. Este último conceito, também, é inaplicável a figura de 

Cristo, desta vez por motivos históricos, gênio termo é um termo moderno, tendo somente 

sentido a partir da época que começou a ser usado, usá-lo antes disto é recair em anacronismo, 

pois não fazia parte do universo cultural de Jesus. “Todo o nosso conceito, o nosso conceito 

cultural de «espírito» não tem nenhum sentido no mundo em que Jesus vive” (NIETZSCHE. 

2001, p.34). Mas, segundo Nietzsche, caberia um termo para descrever Jesus: idiota. 

Fortemente influenciado pela obra do escritor russo Dostoievski, Nietzsche designa 

Cristo com pelo termo idiota, mas tal palavra aqui não significa um termo pejorativo, não tem 

um sentido ofensivo, não possui conotação depreciativa. O uso que o pensador alemão faz é 

preciso. Devemos entender idiota como “uma mistura de sublime, enfermo e infantil” 

(NIETZSCHE, 2001, p.37). 

O idiota age como uma criança, crê nas estórias que contam e é enganado com 

facilidade por essas. É desprovido de atenção, é um crédulo e incapaz de guardar rancor ou 

sentimento de vingança. Não podemos enquadrar Jesus como sendo portador da moral 

escrava, pois, como já aludimos, ele é incapaz de inimizade, como podemos ler no parágrafo 

35 de O Anticristo: “Não se defender, não se encolerizar, não responsabilizar, mas também 

não resistir ao mal – amá-lo...” (NIETZSCHE, 2001, p.41). Ao passo que, também, não pode 

ser considerado portador da moral senhoril. Jesus encontra-se para além de qualquer moral. 

O tipo psicológico “idiota” é alheio ao mundo social que o circunscreve, é estranho à 

sociedade na qual reside, e, assim, não entende os costumes, modos e aspirações dos que 

residem nessa sociedade. O idiota vive à margem da sociedade e suas expressões, artísticas, 

filosóficas, políticas, científicas. Sua vida é extra social, está na sociedade, mas não participa 

efetivamente das suas práticas ou reconhece seus valores. 
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Utilizaremos outra passagem bíblica que pode auxiliar na tentativa de reconstrução 

da figura de Cristo, desta vez utilizaremos um relato do apóstolo Lucas: 

 

Os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. 

Jesus respondeu: ‘O Reino de Deus’ não vem ostensivamente. Nem se poderá dizer: 

‘Está aqui’ ou ‘está ali’ porque o Reino de Deus está no meio de vocês (Lucas, 17, 

20-21). 
 

O que nos diz o relato do apóstolo sobre Cristo? Talvez o ponto chave de seu 

pensamento, o maior ensinamento do primeiro cristão. Sua “boa nova”, o cristianismo 

autêntico, baseia-se justamente na condição fisiológica, do seu mundo interior e da tentativa 

de escapar do mundo efetivo, aquele comum a todos os homens.  

 

Conhecemos um estado de irritação mórbida do sentido do tacto, que se retrai 

perante cada acto de contacto, perante toda a captação de um objecto sólido. Traduz-

se semelhante habitus fisiológico para a sua lógica derradeira – como ódio instintivo 

contra toda a realidade, como fuga para o «impalpável», para o «incompreensível», 

como aversão contra toda a fórmula, todo o conceito de tempo e de espaço, contra 

tudo o que é sólido, costume, instituição, Igreja; como o estar-em-casa num mundo 

em que nenhuma espécie de realidade ainda se agita, num mundo simplesmente 

«interior», num mundo «verdadeiro», num mundo «eterno»... «O reino de Deus está 
em vós»... (NIETZSCHE, 2001, p.35) 
 

Como podemos observar na passagem acima, duas características instintivas marcam 

a mensagem de Jesus: a) o ódio instintivo contra toda a realidade causado pelo contato com os 

objetos do mundo; b) a ausência de antagonismos, conflitos, inimizades. O dizer “O reino de 

Deus está dentro de vós” é fruto de uma realidade fisiológica não belicosa. Tal frase nos 

indica um pensamento que procura se evadir do mundo, e, consequentemente, de toda 

dinâmica beligerante própria da realidade. Este é o maior ensinamento de Cristo. É a boa 

aventurança o maior tesouro de Jesus. É um agir, uma prática. Não é um dogma a ser seguido. 

Segundo o pensador alemão: “Encontrou-se a verdadeira vida, a vida eterna – não é 

prometida, está aqui, está em vós: como vida no amor, no amor sem retraimento e exclusão, 

sem distância” (NIETZSCHE, 2001, p.34). 

O ensinamento de Jesus é uma prática pacífica, não é um fanatismo cego ou adesão 

total a um conjunto de preceitos normativos. Como vemos aludindo desde do início do tópico, 

o pensamento cristão autêntico nasce de uma base fisiológica que procura fugir de todo tipo 

de contenda e antagonismo possíveis. É a busca pelo cessar das oposições, pelo fim dos 

antagonismos. É a procura pela evasão do mundo. 
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A boa nova não se atinge pela fé ou com lutas. A mensagem de Cristo é uma 

vivência, ou seja, uma prática que deve ser levada a efeito constantemente. É uma mensagem 

sem vingança, isenta de censura. O modo de vida de Jesus não contradiz o mundo do 

judaísmo e os demais modos de ser dos indivíduos que compõem a sociedade. Seu mundo é o 

interior de si mesmo, “as suas provas são ‘luzes’ interiores, sentimentos interiores de prazer e 

autoafirmações, genuínas ‘provas de força’” (NIETZSCHE, 2001, p. 38). O seu modo de ser 

só afirma o que lhe é próprio. Jesus é incapaz de conceber que possa haver outros modos de 

existir, de pensar, sentir e se relacionar com o mundo. Sua realidade é a vivência da prática do 

evangelho, sua “boa nova”. Seu ensinamento não precisa de prêmios, castigos, promessas ou 

um corpo doutrinário. É pura vivência, é se fazer no mundo através da prática. “Não se 

demonstra nem por milagres, nem por recompensas e promessas, nem sequer «pela 

Escritura»: ela é, em cada instante, o seu milagre, a sua recompensa, a sua prova, o seu 

«Reino de Deus»” (NIETZSCHE, 2001, p. 37). 

As ideias de castigo,culpa e recompensa, elementos caros aos sacerdotes e sua 

estratégia de dominação sobre os doentes, não fazem parte dos ensinamentos de Jesus Cristo. 

Se, antes, os sacerdotes serviam de ponte e meio de contato para suprir a distância dos 

homens com Deus, a boa nova de Jesus suprime o distanciamento entre os mortais e a 

divindade judia. Já não há mais aquela separação de Deus e seus filhos que foi a base do 

judaísmo. A boa nova abole a necessidade do sacerdote como mensageiro e representante de 

Deus. As fórmulas sacerdotais, seus códigos de conduta para os homens, não tem lugar nos 

ensinamentos de Jesus, não fazem sentido, não cabem na sua prática. 

O Evangelho surge como uma prática inédita, distinguindo-se das práticas e códigos 

sacerdotais. Não faz oposição à alteridade, não distingue as pessoas entre grupos, como os 

sacerdotes fizeram ao separar os judeus dos demais povos. Para esses, existiam dois tipos de 

indivíduos: os gentios, os povos não judeus e os santos, o povo de Israel. A mensagem de 

Cristo, embora surja do mesmo instinto que possibilitou os judeus sobreviverem no período 

de grande atribulação, é uma negação da doutrina dos sacerdotes israelitas.  

 

O instinto profundo de como se deve viver para alguém se sentir «no céu», para se 

sentir «eterno», ao passo que em qualquer outro comportamento não se sente «no 

céu»: eis a única realidade psicológica da «redenção». Uma nova conduta, não uma 

nova fé... (NIETZSCHE, 2001, p.40). 
 

A prática do evangelho reconduz o homem a Deus, ser cristão é uma questão de 

prática e não uma questão de crença ou adesão a um corpo doutrinário religioso. “A beatitude 
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não está prometida, não se encontra vinculada a condições: é a única realidade – o resto é 

sinal para dela se falar...” (NIETZSCHE. 2001. p. 39). 

O reino dos céus está dentro dos homens, de todo e qualquer homem que segue a 

mensagem do evangelho de Jesus. Ser cristão, tal como ensinou Jesus em sua mensagem 

original, sua “Boa nova”, é ainda possível, não é vedada a possibilidade de agir tal como Jesus 

viveu, ou seja, de ser um cristão autêntico. 

Mesmo Jesus sendo alheio ao entorno social no qual viveu, a sociedade judia, ele fez 

uso da linguagem da sociedade na qual nasceu, mas de forma diferente, as palavras que o 

galileu usa para levar sua mensagem devem ser entendidas como metáforas e não conceitos 

fixos. Ele deu um sentido próprio a vários signos do judaísmo.  

Com a morte de Jesus, inicia-se um novo episódio na história do Cristianismo. Com a 

crucificação de Jesus, morre também o cristianismo autêntico. A mensagem de “Boa nova” 

passou a não ser mais compreendida como havia sido divulgada pelo seu criador. Sua 

mensagem foi corrompida. “A história do Cristianismo – e, claro está, desde a morte na cruz – 

é a história da incompreensão cada vez mais grosseira de um simbolismo originário” 

(NIETZSCHE, 2001, p. 42). 

Pode parecer estranho pensarmos que, com a morte de Jesus, o cristianismo também 

deve ter desaparecido, mas houve uma mudança na forma com que a mensagem original do 

cristianismo foi entendida.  A “Boa nova” tornou-se aquilo que ela não era. “O «Evangelho» 

morreu na cruz. O que desde esse instante se chamou «Evangelho» era já o contrário do que 

Cristo vivera: uma «má nova», um dysangelium” (NIETZSCHE, 2001, p.44). 

Com a morte de Jesus elementos contrários à sua mensagem foram introduzidos em 

sua figura. Cristo tornou-se, na boca de seus seguidores, um agitador, um rebelde que estava 

se impondo contra os sacerdotes e teólogos. Cristo tornou-se combativo e guerreiro, 

elementos que, como vimos anteriormente, não faziam parte de seu modo particular de ser, o 

tipo psicológico do idiota. Aquele que morreu na cruz começou a servir a propósitos 

apologéticos, tornando-se um instrumento de propaganda para o novo tipo de cristianismo que 

havia sido inaugurado com sua morte.  

Receosos de que, com a morte de Jesus, o “A boa Nova” pudesse ter sido refutado, 

procurou-se uma explicação para o ocorrido, que desse sentido a morte dolorosa sofrida no 

alto da cruz. A cruz era um instrumento destinado a criminosos, morrer nela não era glorioso, 

não era santo. O orgulho dos seguidores de Jesus estava em jogo. Como poderia um homem 



54 

 

tão santo ter recebido a pena de ser crucificado como se fosse mais um homem qualquer, pior, 

um criminoso, um ser maldoso.  

Estas duas preocupações: (a) de não ter o cristianismo autêntico refutado após a morte 

na cruz de seu criador com (b) o adendo de proteger o orgulho dos seguidores de Jesus que 

foram os impulsos para os primeiros cristãos começarem a adicionar ao evangelho traços e 

modos que não condiziam com sua primeira manifestação, quando Cristo não havia sido 

crucificado. O evangelho acabara de se tornar uma má-nova. A morte na cruz deveria ser a 

marca da liberdade sobre o ressentimento, mas serviu para dar vazão ao último. A mensagem 

de Jesus ensina a não ter medo ou prestar-se a contendas, mas foi o ressentimento que saiu 

triunfante após a morte do fundador do autêntico ideário cristão na cruz. Sua mensagem não 

foi entendida pelos seus discípulos. 

Um revolucionário era, justamente, o que Jesus não era, ao menos voluntariamente, 

mas acabara ganhando essa roupagem pelas narrativas dos seus seguidores, após a 

crucificação. Cristo, que praticou a dissolução dos antagonismos, era, agora, visto como um 

rebelde contra a ordem social estabelecida. A morte de Jesus, segundo seus seguidores, foi 

causada pelas mãos dos seus inimigos, ou seja, os sacerdotes do judaísmo reinante foram os 

responsáveis pela crucificação do galileu. Por ameaçar a ordem vigente, que era dirigida pelos 

sacerdotes, houve a condenação de Jesus. 

O ato de procurar culpar o judaísmo pela morte na cruz do primeiro e único cristão 

autêntico atesta a corrupção da mensagem cristã original. O que deveria servir de símbolo de 

superação para todo e qualquer ressentimento não foi entendido por seus discípulos. Jesus 

acabou se tornando um estandarte para os sentimentos e gestos que eram contrários aos 

ensinamentos, seu nome era exortado por almas ressentidas e espíritos coléricos ávidos por 

vingança pela sua morte, sentimentos contrários à “Boa nova”. Os seus seguidores não 

entenderam que sua morte demonstrava superioridade da prática cristã sobre o ressentimento. 

Sua morte só atesta seu comprometimento em viver de acordo com sua mensagem, o que, por 

sua vez, não era o desejo de seus seguidores se sacrificar como Cristo ao não resistir aos seus 

agressores. 

 

Quando a primeira comunidade precisou de um teólogo justiceiro, querelante, 

tempestuoso, perversamente capcioso contra os teólogos, criou para si o seu «Deus», 

segundo as suas necessidades: assim como também lhe pôs, sem hesitação, na boca 

os conceitos de todo contrários ao Evangelho, que agora não poderia dispensar, a 

«segunda vinda» [de Cristo], o «Juízo Final», toda a espécie de esperança e 

promessa temporais (NIETZSCHE, 2001, p.37). 
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Diversos elementos da mensagem do ideário cristão autêntico foram modificados 

ganhando traços totalmente alheios ao sentido original da sua criação. O “Reino de Deus”, 

que guardava uma dimensão imanente e prática, tornou-se uma promessa de vingança e 

realidade transcendental a ser atingida no futuro, no caso, após a morte. Seria nesta realidade 

que os inimigos do Cristianismo seriam julgados e condenados pelos seus atos de “vilania”. O 

“Reino de Deus” ganha caráter teleológico. A prática da “Boa nova” desaparece para ceder 

lugar a uma realidade externa que é prometida a quem seguir os preceitos do evangelho 

paulino, o que é contrário à mensagem cristã original deixada por Cristo, pois ser cristão é 

prática e não obediência a um conjunto de regras ou mandamentos. Se, antes, a distância entre 

o divino e os mortais havia sido suprimida, por uma prática como a efetivada por Jesus, agora, 

criou-se um distanciamento, um afastamento entre o divino e o mundano, assim como se dá 

no judaísmo. 

Uma das corrupções perpetradas pelos seguidores de Cristo foi, no afã de exaltar o 

seu mestre, acabar por colocá-lo acima dos demais homens, perdendo-se, assim, a noção de 

que todos os homens são iguais aos olhos de Deus. Jesus não era mais um homem entre tantos 

homens no mundo. 

A violação selvagem destas almas inteiramente extraviadas não suportou já a 

igualdade evangélica de todos quanto à filiação divina, que Jesus ensinara; a sua 

vingança consistiu em elevar Jesus de um modo extravagante, em separá-lo de si: tal 

e qual como outrora os Judeus, por ódio aos seus inimigos, o separaram de si e o 

elevaram às alturas. O Deus único e o seu único Filho: ambos são criações do 

ressentiment... (NIETZSCHE, 2001, p.47). 
 

Cristo foi tratado como o filho unigênito de Deus. Diziam seus discípulos que aquele 

que morreu na cruz, por desafiar o judaísmo, estava junto ao seu Pai. Este movimento 

propagandístico é similar ao empreendido pelos judeus ao colocarem a sua divindade fora do 

mundo. Jesus se encontrava junto ao seu pai, segundo seus seguidores, e, por consequência, 

fora desta realidade efetiva, a que os mortais habitam. 

No processo de deturpação do cristianismo autêntico, se falsifica a história de Israel, 

mais uma vez, assim como os sacerdotes fizeram no passado, se falsifica a história de um 

povo inteiro. Todos os profetas, segundo os cristãos primitivos, sempre se referiram ao “seu” 

Salvador, que para esses é aquele que morreu na cruz. 

Para resolverem a questão da morte na cruz foi introduzido mais um elemento 

estranho ao Evangelho. Para responder como foi possível Jesus morrer na cruz, foi criada a 
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ideia de que Jesus morreu para livrar-nos dos nossos pecados. Sua morte foi sacrificial, um 

inocente morreu para salvar-nos dos nossos pecados, de nossas faltas com Deus. Cristo pagou 

por todos os nossos pecados. Esta crença, em conjunto com a ideia da ressurreição, fecha as 

corrupção pela qual passou o Evangelho original até se tornar uma “má nova”, uma doutrina 

contrária à prática cristã autêntica. 

Paulo de Tarso foi considerado peça fundamental para a consolidação do cristianismo 

eclesiástico, foi a pedra angular sobre a qual pôde se erguer este novo ideário cristão. Se Jesus 

foi o primeiro cristão autêntico, então, Paulo foi considerado por Nietzsche como o primeiro 

cristão eclesiástico. Sem ele o cristianismo teria perecido com a crucificação de Jesus. O 

cristianismo autêntico deu lugar ao eclesiástico. Houve uma mudança na atenção sobre a 

história de Cristo, não mais a vida dele era centro das atenções, mas, sim, sua morte. 

 

O tipo do Salvador, a doutrina, a prática, o sentido da morte, e até o que vem a 

seguir à morte – nada ficou sequer semelhante à realidade. Paulo deslocou 

simplesmente o centro da gravidade de toda a existência para a retaguarda dessa 

existência – para a mentira de Jesus «ressuscitado». No fundo, não podia servir- -se 

em geral da vida do Redentor – tinha necessidade da morte na cruz e ainda de algo 

mais... (NIETZSCHE, 2001, p.48) 
 

Mas o que seria este algo mais? “A sua necessidade era o poder; com Paulo, o 

sacerdote quis mais uma vez o poder – e só podia utilizar conceitos, doutrinas, símbolos, por 

meio dos quais se tiranizam as multidões e se formam rebanhos” (NIETZSCHE, 2001, p.49). 

  O primeiro cristão eclesiástico encabeçou o movimento de divulgação do 

cristianismo após a morte do galileu. Foi Paulo quem divulgou para as massas a mensagem 

deturpada do cristianismo, um evangelho mergulhado no ressentimento. Com ajuda dos 

seguidores do cristianismo que restou após a crucificação, Paulo iniciou a evangelização pelo 

mundo. Procurou levar ao maior número de indivíduos a sua mensagem de ressentimento. 

Liderados por Paulo, esses cristãos inautênticos começaram a aglutinar cada vez mais os 

cultos subterrâneos que existiam no Imperium romanum. Com o passar do tempo, os cristãos 

se tornaram maioria, pois decadentes existem em toda e qualquer cultura, e a mensagem cristã 

era universal não se restringia a um povo ou raça. Foi o cristianismo divulgado por Paulo que 

perdurou no tempo e legou os valores do Ocidente até a modernidade. 
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3. Críticas das ideias modernas presentes em O Anticristo: 

 

3.1. Modernidade e Política: 

 

É comum pensar que a modernidade é uma ruptura com o passado, com uma 

estrutura tradicional que se foi e já não é mais. Quando designamos o adjetivo “moderno” é 

sempre o novo, o atual, a superação de um modelo social, cultural, técnico e filosófico que 

queremos evocar. É corrente a compreensão de que, em face da destruição do aristotelismo-

escolástico, operada pelo advento da moderna ciência da natureza, e diante de demolição do 

absolutismo monárquico, efetuado pelas revoluções burguesas, a modernidade precisou 

recusar todos os fundamentos tradicionais ou teológicos que outrora garantiam verdade, 

orientação e estabilidade para a sua presença no mundo e no tempo, inaugurando uma nova 

era, uma época que se autodenominou “moderna” (modus, do latim, diz “novidade”, no 

sentido do que ocorre agora como emergência de uma diferença ou descontinuidade com 

relação ao passado; por isso se diz “moda”). O que costumamos denominar “moderno” foi 

justamente a aspiração por elaborar um conceito de razão efetivamente emancipado das 

autoridades tradicionais e fundamentar um mundo realmente secular, livre das hierarquias 

pré-estabelecidas e suas bases teológicas. A era moderna é caracterizada pelo desejo de 

romper com toda verdade dada, evidente por si mesma, transcendente e acolhida por 

contemplação ou revelação. Por isso o homem moderno seria marcado pela pretensão de 

depor toda relação autoritária para, enfim, fundar um novo começo, cuja originalidade 

tornasse novas todas as coisas. Recusando a autoridade de um passado reconhecido e pré-

estabelecido e rompendo com todo absoluto transcendente, a era moderna é usualmente 

caracterizada como projeção para o futuro. É por essa razão que somente na modernidade 

teria sido introduzido na mentalidade ocidental o conceito de “época”, visto que a era 

moderna se compreendeu como a primeira e a única era efetivamente secular ou histórica, 

independente e diferenciada do que é “antigo”. Foi esta auto-compreensão que criou, 

simultaneamente, por assim dizer, as outras épocas e a própria distinção entre antigo e 

moderno. 

Comumente se pensa a modernidade como se fosse um processo histórico linear e 

progressivo que germinou na França, alastrando-se para toda a Europa e, mais tarde, para o 

mundo, culminando com a Revolução Francesa. O Iluminismo propôs como ideal a extensão 
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dos princípios do conhecimento crítico aos mais importantes campos do mundo humano e de 

seus problemas cruciais. Para o movimento cultural conhecido como Iluminismo, o progresso 

da razão é o resultado de uma combinação inseparável entre o desenvolvimento científico, a 

apropriação tecnológica da natureza e sua utilização em benefício da esfera ético-política da 

humanidade, compreendida a partir de valores tais como autonomia, dignidade e justiça. O 

Iluminismo enxerga na tradição a morada de todos os erros e preconceitos que precisam ser 

expurgados do conhecimento em geral. Este posicionamento com relação à tradição é fruto de 

uma ampliação do uso crítico da razão e remonta a uma tendência de questionar tudo aquilo 

que nossos antepassados nos legaram como verdades e que até então reproduzíamos de forma 

acríticaa. Tanto a tradição secular dos antigos quanto à tradição da filosofia medieval eram 

passíveis de crítica perante a atitude filosófica do Iluminismo. 

Isto nos assinala qual é o valor que relacionamos com o período que identificamos 

com o nome de “Modernidade”. O valor de superação em relação ao passado. Mas será que 

esta visão é unanime? Nietzsche discorda disto, pois não enxerga a modernidade como uma 

ruptura absoluta com o passado, mas sim como uma época em que o cristianismo lançou suas 

raízes e fez crescer a Europa sob a sombra das folhas de sua copa. Na obra O Anticristo, o 

autor pensa a modernidade como uma decorrência natural do ideário cristão, assim como este 

foi uma decorrência do instinto judeu. 

Os valores da religião cooptada pelo apóstolo Paulo, o cristianismo, animam, na 

visão do pensador alemão, a Modernidade, embora pareça que os valores que compõem o 

cristianismo sejam substancialmente diferentes dos que correm nas veias das ideias modernas. 

A modernidade seria uma criação do lento processo de domesticação do animal humano. É 

um lento projeto civilizatório que atravessa milênios, buscando o amansamento e consecutivo 

adestramento da realidade mais íntima que compõe os seres vivos, da constituição mais 

fundamental do que é chamado “homem” ou tido como “humano”: os instintos. O 

cristianismo contribuiu para a formação de um novo modo de conceber a humanidade, 

desembocando num projeto civilizacional que visa um tipo de humanidade figurada como a 

degradação das forças que animam os homens, ou seja, como décadence fisiológica. Assim 

como lançara críticas ao ideário cristão, Nietzsche se põe a analisar e lançar igualmente 

críticas à sua época, aos homens de seu tempo, aos seus contemporâneos. 

Já na segunda metade século XIX, com aguda lucidez, Nietzsche ironizava, com 

profundo desprezo, a autoglorificação da moderna consciência histórico-filosófica e sua 
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crença no progresso, sua ênfase no futuro, sua esperança na perfectibilidade humana e sua 

aposta na razão crítica, emancipada da tradição, da religião e da autoridade absolutista. Foi 

somente a partir de Nietzsche que a modernidade passou a desconfiar de si mesma, passou a 

perder a fé em si mesma ou em seu projeto condutor, já não podendo estar tão segura de que 

seu caminho levaria ao cosmopolitismo universal, à realização do Espírito Absoluto, à 

sociedade sem classes ou a um Estado tecnocrata pacificado no qual o progresso traria em si a 

ordem. A tendência racionalista e industrialista, que exprimiu grande confiança nas prósperas 

implicações do avanço científico para o futuro da humanidade, passou a ouvir, na passagem 

do século XIX para o século XX, uma contundente crítica à expansão da sociedade moderna. 

Nietzsche considerava que a “filosofia do progresso”, que norteou a modernidade, 

possuía uma influência teológica. Em verdade, apenas teria ocorrido na modernidade uma 

mudança de conceitos, mas não uma mudança radical de valorações. Haveria, para o autor, 

uma continuidade entre a modernidade secular e a cultura religiosa instaurada pelos cristãos. 

A noção de progresso desenvolvida pelo historicismo idealista seria terrivelmente ilusória, 

pois pretende afirmar na ação do homem inserido na sociedade moderna justamente a 

presença de uma teleologia transcendente. Compreendida deste modo, a moderna “filosofia 

da história” se torna totalmente dependente da teologia, isto é, da interpretação teológica da 

história como história da Salvação. A moderna filosofia da história e o seu ideal de progresso 

exprimem, para Nietzsche, uma transformação vulgarizada de antigos valores metafísicos e 

religiosos, numa conjuração subterrânea que conduz ao amesquinhamento das condições nas 

quais se desenvolve a história. Vale lembrar que Karl Löwith, em seu livro publicado em 

1949 nos Estados Unidos, sob o título de Meaning in history, buscou mostrar, na esteira de 

Nietzsche, que a modernidade teria se apropriado do padrão escatológico cristão de forma 

secularizada (1991, p.214). Prova dessa apropriação de categorias escatológicas cristãs é o 

surgimento das filosofias da história como apresentadas, por exemplo, na dialética hegeliana e 

na luta de classe marxista. Assim, a moderna filosofia da história se distingue de uma 

“teologia da história” somente no que tange à substituição das categorias religiosas e da 

transcendência – ilustrada em Agostinho, por exemplo, pelo tema das duas cidades, a divina e 

a terrestre – pelos objetivos e padrões terrenos imanentes ao curso da história humana. 

Mesmo os homens modernos que negam os valores religiosos possuem os valores 

cristãos arraigados em si, eles não podem escapar do seu tempo, que é fruto do casamento da 

Grécia com Israel. Mesmo onde parece que os valores religiosos não se fazem presentes, seus 
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valores encontram-se dissimulados como novos ídolos na modernidade. As imagens são 

outras, as miragens são as mesmas. Os valores da religião de Paulo se prolongam sobre os 

pretensos novos pensamentos da modernidade; há uma reverberação sobre o valor da vida 

oriundo do cristianismo eclesiástico sobre as ideias políticas, valor da ciência e progresso. 

Embora Nietzsche não tenha sistematizado uma crítica pormenorizada à política ou a 

sistemas políticos, o pensador alemão pretende descobrir as forças que animam os ideários 

políticos, procura analisar os valores escondidos por debaixo dos discursos que os ideólogos 

de partidos e filósofos políticos pretendem vender aos homens de seu tempo. 

É digno de nota que sempre foram muito variadas as interpretações das reflexões de 

Nietzsche sobre a política. O autor já foi considerado por alguns como ultra-libertário, 

autoritário, precursor ideológico do totalitarismo, fundador de um peculiar irracionalismo 

intrínseco ao período imperialista do capitalismo ocidental, saudosista da aristocracia 

guerreira dos tempos homéricos e da nobreza renascentista de Veneza, “neoconservador 

aristocrático”. Outros ainda apontaram Nietzsche como um pensador anti-político, pois 

haveria um completo desprezo pela política em sua obra, devido ao seu repúdio pelo que 

denomina “vida gregária” e ao seu elogio do “indivíduo soberano” ou do “individualismo 

estético” no qual cada homem é o artista de sua própria existência. E, enfim, há aqueles que 

indicam o caráter anti-humanitário do seu pensamento em função da sua suposta glorificação 

da escravidão, das guerras e da violência, que desconsideraria, de modo retrógrado e 

irresponsável, os mais altos valores preconizados pela filosofia política iluminista moderna: 

liberdade, igualdade e fraternidade universais. Contudo, cumpre salientar que, apesar da 

polêmica e dos limites dessa reflexão sobre a política, não devemos pôr a obra de Nietzsche à 

frente dos movimentos políticos que se apropriaram dela para justificar seus rumos. O filósofo 

nunca elaborou uma teoria sobre a melhor forma de governo ou uma teoria geral do Estado. 

As ideias de Nietzsche nunca cabem nos compartimentos que as posições liberais ou 

socialistas sempre possuem para todas as “filosofias políticas”. A reflexão crítica de 

Nietzsche, pela originalidade da sua abordagem, não exprime propriamente uma “filosofia 

política” no sentido tradicional. Cada vez mais os intérpretes da obra de Nietzsche perscrutam 

a importância de sua reflexão sobre a política. Ou seja, a avaliação cada vez mais elaborada 

da importância e da complexidade da dimensão política da filosofia nietzschiana tem nos 

permitido evidenciar o vigor crítico dos seus instrumentos de análise, aprimorando o senso da 

nossa atualidade histórica por meio dos diagnósticos críticos da profunda crise da cultura 
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ocidental-europeia e de sua modernidade político-moral. Aprimorando nossa capacidade de 

enfrentar o desafio de renovar as próprias bases filosóficas sobre as quais a política esteve 

assentada em nossa tradição. Na obra de Nietzsche, a reflexão sobre a política, seja na 

Antiguidade grega, seja na modernidade, não resulta na defesa de um modelo político 

específico ou na justificação racional para a origem do Estado, mas sim no diagnóstico crítico 

do quanto, em cada época, a política foi ou não instrumento para a elevação do homem, 

fortalecendo seu impulso vital para a criação de uma cultura unificada à vida. A cultura é aqui 

o conjunto de valorações de uma época e de um povo, um conjunto de valores que regem a 

prática, os costumes e os ideais de uma dada época ou um contexto sócio-histórico. A cultura 

é, antes de tudo, a “unidade de estilo” que se manifesta em todas as atividades de uma nação, 

como afirma o filósofo. Assim, a política teria uma tarefa para além do âmbito estritamente 

político e, nesse sentido, Nietzsche distingue Estado e Cultura, identificando na política a 

tarefa de promover uma cultura articulada à vida. A vida é o horizonte no qual se elabora a 

crítica de Nietzsche à cultura, aos seus ideais, aos seus tipos de existência, à sua religiosidade, 

à sua arte, à sua moral e também à sua política. A vida para o autor, é sempre chamada a 

testemunhar a “qualidade da cultura”. Por esta via, a reflexão sobre a política em Nietzsche 

está vinculada a sua crítica da cultura, no seu sentido mais amplo, quer dizer, como “soma 

dos conhecimentos”, e não como uma crítica no âmbito da filosofia política. Já em O 

nascimento da tragédia fica evidente que o Estado e a política eram assuntos da reflexão 

nietzschiana e que foram analisados sob a ótica de um pensador da cultura preocupado com a 

promoção da “unidade de estilo” artístico na vida de um povo, avaliando a intensidade de sua 

vontade de potência, de sua vontade de grandeza. 

Na modernidade, Nietzsche julga que o Estado passou a garantir apenas o 

enfraquecimento e a transformação do humano em mero instrumento para a civilização, 

promovendo o adestramento e o apequenamento do homem, reduzindo-o a um animal manso 

e civilizado, doméstico. Nietzsche compreende a moderna concepção do Estado, voltado para 

servir apenas aos interesses de proteção e de manutenção da vida, impede a cultura de 

promover e satisfazer a vontade de grandeza e diferenciação. O problema da política moderna 

se deve, então, ao fato de ela ser fomentada para oferecer a maior segurança possível à 

realização de objetivos meramente econômicos e sociais. A modernidade imagina para o 

Estado uma única meta: prolongar uma vida cômoda de acúmulo e de usufruto das riquezas. 

Em suma, o Estado moderno se instaura em vista do bem-estar. Eis o que Nietzsche denomina 
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como “pequena política”, ou seja, a fusão ideológica entre democracia, igualitarismo, 

felicidade, segurança, comodidade, conformismo, ausência de dor e adestramento, que 

amesquinha o homem.  

Portanto, a reflexão de Nietzsche sobre a política, tal como sua genealogia da moral, 

não nasce de uma “fé na política dominante” para, então, melhor exprimi-la através de uma 

reflexão sobre a origem e o significado racional do Estado, mas sim da suspeita de que há 

algo de problemático com a política em nossa cultura, ou seja, da desconfiança de que seria 

permitido ver essa política como um problema. 

Na obra nietzschiana podemos encontrar traços de análises a ideários políticos em 

voga no universo social moderno do fim do século XIX: a utopia liberal democrática e as 

concepções políticas socialistas/anarquistas. Embora tais ideias possam concorrer entre si, 

ambas guardam um traço comum que as vinculam: a busca por igualdade entre os homens. 

Contra o conformismo dos princípios democráticos e igualitários e contra a medíocre 

confiança em um progresso indefinido e determinista, Nietzsche recusou toda função 

reveladora na história, herdada do cristianismo e mantida nas noções de progresso e de classe. 

Segundo as palavras do filósofo alemão, n’O Anticristo: 

 

O veneno da doutrina "direitos iguais para todos" – foi o cristianismo que mais 

fundamentalmente disseminou; a todo sentimento de veneração e de distância 

entre homem e homem, isto é, ao pressuposto de toda elevação, de todo 

crescimento de civilização, o cristianismo fez uma guerra de morte, a partir dos 

mais secretos escaninhos dos instintos ruins – a partir do ressentimento das 

massas ele forjou para si a principal arma que tem contra nós, contra tudo que é 

nobre, alegre, magnânimo (NIETZSCHE, 1987 p.357). 

 

A rebelião dos escravos que acontecera há milênios volta a se recapitular mais uma 

vez na modernidade sob o signo da Revolução Francesa, que possuía como lema: Liberdade, 

Igualdade e Fraternidade. Como diz Marton, “Liberdade, Igualdade e Fraternidade: que lema 

soaria mais cristão aos ouvidos de Nietzsche?” (2000, p.147). 

O mote deste acontecimento histórico evoca a liberdade, que serve como 

instrumento de controle social, pois postula que os homens podem agir de outra forma, ou 

seja, que eles podem escolher agir de maneira diferente aos instintos que constituem seus 

corpos. A ideia de livre arbítrio induz à crença da responsabilidade sobre os atos que um 

indivíduo faz ou possa executar. Podemos colocar esta ideia nos seguintes termos: a crença no 

livre arbítrio faz com que os homens pensem que podem agir de outro modo, se assim o 
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desejarem, ou seja, que são capazes de escolherem que tipos de ações podem executar e 

quando realizá-las. 

No corpo de uma sociedade, o indivíduo que age fora da moralidade que funda o 

meio social, é punido por realizar ações ou encorajar ideias que vão de encontro com as 

normas convencionadas como sendo possibilitadoras da existência da coletividade entre os 

indivíduos de uma determina da sociedade. A coletividade pode punir aquele que faz mau uso 

do seu “livre arbítrio”. Faz-se coincidir ser livre, agir com liberdade e responsabilidade com 

os valores que são desejados pelo corpo social, a “moral gregária”. Aqueles que não seguirem 

a lógica do rebanho são humilhados, presos e, em alguns casos, executados para servirem de 

aviso aos que declinarem da moralidade gregária. Não se reconhece a multiplicidade, a 

necessidade de individuação característica dos homens, o páthos da distância é suprimido para 

dar lugar à conformidade fria do mesmo. A normatização dos homens é o objetivo da 

civilização ocidental. 

Dentro dos ideários políticos modernos, toda a ação que um homem pode exercer ou 

pronunciar em praça pública só pode ser realizada ou propalada ao vento com consentimento 

da sociedade que busca sempre a manutenção do “bem comum”, uma abstração metafísica, 

uma vez que não exista nada na natureza que coincida com tal conceito. Tão ilusório como os 

conceitos de Deus, liberdade e alma. 

A noção de igualdade entre os homens constitui, na perspectiva nietzschiana, um 

instrumento que visa a conservação dos mais fracos frente aos mais fortes, é um instrumento 

que visa prolongar a existência daqueles que possuem menos vitalidade, ânimo bélico, na 

eminência de um ataque dos homens fortes, indivíduos plenos de vigor. Os mais fracos 

juntam-se para lutar contra aqueles que são mais fortes que cada um do grupo isoladamente. 

Embora seja uma das reivindicações da Revolução Francesa junto com a Liberdade e a 

Fraternidade, a ideia de igualdade sempre se fez premente nas relações sociais, sempre onde 

houve sociedade, sempre existiu junto, mesmo que em grau menor que na modernidade, a 

noção de regulamentação entre as forças, uma busca de equilíbrio nas relações humanas 

visando uma organização social. O temor que o homem moderno nutre pela vida como 

singularidade e criação promoveu o nivelamento e a massificação da humanidade na 

sociedade moderna. A pretensão do “progresso” como termo final da evolução humana é uma 

consequência funesta da extensão global da sociedade civil burguesa, tal como se configurou 

a partir da Revolução Industrial. Nietzsche se opõe à supressão das diferenças, à padronização 
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de valores e à igualdade entendida como uniformidade. Por isso se afasta tanto do liberalismo 

quanto do socialismo, denunciando a transformação dos homens em peças anônimas na 

engrenagem global da racionalidade moderna. Os ideais humanitários de igualdade, presentes 

já no cristianismo (“todos os homens são iguais perante Deus”), que se tornaram bordão na 

Revolução Francesa e nas democracias, deságuam na mediocridade do nivelamento dos 

valores mais insignificantes para a vida. 

Segundo Marton (2000), a noção de Direito nasce da necessidade de preservação dos 

indivíduos de um povo, no afã de garantirem suas vidas e certos privilégios, grupos se 

associariam com grupos mais fortes, visando uma aliança contra uma terceira força que 

ameaçasse os grupos mais fracos. O modo de agir dos grupos com menos potencial belicoso é 

marcado com a prudência, pois agir de modo contrário, seria pôr em risco o acordo que 

garante um grupo de aliados contra um inimigo mais forte. Dentro de um grupo social, os 

mais fracos abrem mão de certo número de privilégios esperando que outros privilégios sejam 

garantidos ao final da concessão. Os direitos que um indivíduo ou grupo só pode vim por 

meio da gregaridade. 

Se um grupo ou indivíduo tiver mais poder sobre os demais, então possuirá mais 

privilégios que aqueles que possuem menos vitalidade, ou seja, menor ânimo combativo ou 

potencial bélico. Podemos estabelecer que, dentro do pensamento do filósofo alemão, o 

direito que um grupo ou homem tem sobre outro grupo de uma sociedade é dado pelo 

reconhecimento do poder que um grupo ou indivíduo tem em relação à outra parte. Os direitos 

seriam reconhecidos pelo grau de poder que um arranjo social tem sobre outro arranjo social 

dentro de uma determinada sociedade. Os privilégios de um grupo só existem como marca de 

um desnivelamento de força entre indivíduos ou grupos. Seria lícito traduzir como dever o 

reconhecimento de obediência que um dado arranjo social tem com um grupo que garanta a 

segurança dos elementos que fazem parte desta organização social. Já, por sua vez, 

poderíamos entender como direito privilégios dados aos mais fortes, ou aqueles que estão em 

situação favorável em relação a outros grupos na sociedade. Como construção humana, o 

direto é dinâmico, está em perpetua mutação. O discurso sobre privilégios e deveres sempre 

se reinventa, assim como todas as instituições que formam uma sociedade, já que é um arranjo 

de indivíduos que, por sua vez, são um conjunto de impulsos que se confrontam 

incessantemente. 
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Mas como se dá esta relação entre privilégios e deveres? Basta haver um rearranjo 

nas forças que animam as relações sociais de uma dada cultura para que ocorra uma mudança 

na dinâmica entre privilégios e deveres. Caso um dado grupo perca força e outro ganhe, o 

segundo grupo tende a tomar para si direitos que não haviam, até então, na sociedade começa-

se a granjear mais espaço de influência política e de liberdade. Já o primeiro grupo tende a 

perder seus privilégios à medida que seu poder vai dirimindo, ou seja, perde-se vantagens e 

prestígios ao passo que vai se esgotando seu poder dentro do corpo social. Mas o que pode 

acarretar a quebra deste esquema de regulação social? 

 

O descumprimento de certa obrigação traz inevitavelmente a instabilidade para as 

reações de forças entre indivíduos de uma coletividade. Sem estabilidade, o 

equilíbrio de forças, isto é, a “igualdade” entre elas, fica ameaçada. Como 

consequência, voltaria a rondar a ameaça, sempre de espreita, da guerra de todos 

contra todos (SILVA JÚNIOR, 2011, p. 278). 

 

A gregaridade é uma ideia marcada com o signo da doutrina dos direitos iguais, pois 

é uma das expressões de decadência fisiológica, do enfraquecimento vital.  Os “pastores” 

desta gregaridade são os políticos e ideólogos que lançam estas ideais as massas buscando 

controle sobre as mesmas. Se procura no mundo o que não há, neste caso, procura-se nivelar 

os desiguais; é uma ficção que procura nivelar os homens – igualar as ovelhas às águias – 

como se todos possuíssem os mesmos atributos, como se cada homem fosse uma imagem do 

outro, uma cópia fidedigna, como se cada um não fosse único na composição dos instintos 

que o compõe. 

Como já vimos, os homens são compostos por inúmeros impulsos que competem 

entre si por mais poder, cada indivíduo é um arranjo único de forças em constante embate 

entre si mesmas, igualá-los, é eliminar a pluralidade por meio da neutralização da 

singularidade, é tentar conformar os indivíduos. É decretar através do discurso aquilo que não 

existe por si no mundo efetivo: a igualdade entre os indivíduos. Assim como o ideário cristão 

procura falsificar a natureza elencando a proposição que todos os homens são filhos de Deus, 

a ideia de igualdade na modernidade também procura falsear a natureza colocando os 

desiguais no mesmo nível. Os homens são postos como iguais. Senhores são nivelados ao 

patamar dos escravos. O nivelamento é um rebaixamento, pois todos são postos no nível dos 

escravos, não há a pretensão de fazer os escravos acenderem a condição de senhores. 

A fraternidade é outro grande engodo da modernidade, segundo Nietzsche. O que faz 

com que os indivíduos ajam são suas necessidades, seus desejos. Mesmo a ação que se 
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assume como a mais nobre, aquela desprendida de qualquer interesse, guarda em si um 

sentimento, um movimento inconsciente. Mas qual seria este sentimento? É justamente aquele 

que assume o antagonismo do altruísmo, compaixão, solidariedade: é o egoísmo. Para 

Nietzsche, nenhuma ação é desinteressada. Agir em auxílio ao próximo, as ações altruístas e, 

aparentemente, desinteressadas de valor, são ações mesquinhas. A fraternidade é útil à massa, 

pois serve como instrumento que facilita a vida na coletividade e dá vazão ao sentimento de 

controle que os ressentidos procuram ter ao se compadecerem com os menos afortunados. 

Defender os valores altruístas da fraternidade (desinteresse, compaixão e altruísmo) é um 

movimento estratégico dos ressentidos, dos homens modernos em busca da conservação do 

seu tipo moral. 

Assim como o cristianismo, as doutrinas políticas da modernidade, tanto na sua 

versão liberal democrática quanto na sua expressão socialista, procuram a diminuição dos 

homens, o seu rebaixamento. Buscam nivelá-los para atingir o perfeito animal de rebanho. 

Embora se ponham como antagônicas, essas duas correntes de pensamento político assumem 

um objetivo comum, mesmo que inconscientemente, buscam a normatização dos homens, a 

mediocrização, anulando qualquer possibilidade de afirmação de um indivíduo mais forte, 

pleno de vitalidade, com boa constituição fisiológica. 

A democracia liberal enfatiza a liberdade dos indivíduos. Com este signo, os 

democratas priorizam a liberdade frente à igualdade. Já o socialismo enfatiza, põe em lugar de 

destaque, a igualdade em relação à liberdade. Embora cada uma das correntes políticas citadas 

assuma uma predileção em detrimento da outra, estes dois ideários políticos modernos são a 

vitória dos ressentidos contra tudo o que há de forte no mundo, contra o que há de mais nobre.  

Os plebeus mais uma vez realizaram sua rebelião com sucesso. Desta vez não foi na 

Judéia, mas sim, na Europa que ocorreu a rebelião dos ressentidos. O motim das massas 

plebeias, mas uma vez se recapitula, com um intervalo de mais de 1500 anos. Sua pátria é a 

velha Europa, que surgiu da junção das ideias cristãs com o pensamento grego. Os homens 

mansos, cansados, aquelas da moral de rebanho, obtiveram sua vingança. Inverteram os 

valores da vida, subverteram a dinâmica da natureza, a busca pela superação constante. Os 

valorosos, aqueles que afirmam a vida, tornaram-se os fracos, para os homens modernos, 

aqueles que devem ser evitados. Os fortes, aqueles que afirmam a vida, tornaram-se os 

indesejados para o grande projeto civilizatório, iniciado pelo cristianismo. 
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Mal se tornou bem e bem se transmutou em mal na escala de valores do período 

moderno. Estes termos já não são expressão da força vital que os indivíduos possuem, mas 

sim o índice de desgaste vital. Na modernidade, os homens que afirmam a vida são tratados 

como indesejáveis. Em contrapartida, os que negam a vida como vontade de potência são os 

desejáveis, sendo louvados. Dito de outra forma: a conduta moral do escravo, do plebeu, 

aquele que possui má constituição fisiológica, tornou-se, no período moderno, a conduta 

apropriada, o modo certo de existir na sociedade. Ao passo que a moral dos senhores se 

tornou o modo de ser que deve ser negado e difamado, aquele que deveria se abdicar em 

nome do convívio pacífico entre os chamados “homens civilizados”, os “homens do 

progresso”. A modernidade é fruto da décadence fisiológica, um fruto plantado no passado, lá 

no solo mais fecundo possível, o solo judeu, que vem se arvorar mais de um milênio depois 

de plantada. Para dizer com Nietzsche, n’A Genealogia da Moral: 

 

Somente os miseráveis são os bons; os pobres, os impotentes, somente os pequenos 

são os bons; os que sofrem, os necessitados, os doentes, os aleijados são também os 

únicos devotos, os únicos abençoados por Deus; é somente a eles que pertencerá a 

beatitude. Vós outros, nobres e potentes, sereis por toda a eternidade os maus, os 

cruéis, os ávidos, os insaciáveis, os ímpios. Eternamente vós sereis os reprováveis, 

os malditos, os danados (apud DELEUZE, 1976, p. 144). 

 

Por esta via, o adjetivo “moderno” é símbolo de domesticação das forças que 

animam os homens, a domesticação dos instintos. Ser um homem moderno, ou seja, um 

homem do progresso é conjurar dentro de suas crenças um conjunto de ideias que não estão 

alinhadas com a vida e sua dinâmica de expansão, ou seja, é não aceitar a vontade de potência 

e seu movimento de expansão. Não há uma aceitação da realidade instável tal qual se dá 

efetivamente, indiferente às carências e necessidades humanas de proteção. Por não aceitar a 

realidade tal qual ela se manifesta, desprovida de uma racionalidade ou moralidade, os 

homens da modernidade postulam suas fantasias, criam seus mitos, deuses e, por fim, criam a 

doutrina dos direitos iguais. O homem moderno é, ainda, o homem do ressentimento. O 

homem moderno é o perfeito animal de rebanho. 

 

 

5.2. Ciência e Verdade na Modernidade: 

 

Dentro da obra nietzscheana se observa uma estrita relação entre dois elementos: 

verdade e razão. Ambos se encontram em um vínculo mediatizado através de um terceiro 
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termo, um elemento fundamental que permite a ligação, um medium, entre as duas partes. A 

linguagem é este meio que permite a ligação entre razão e verdade. É através da linguagem 

que os homens tentam atingir a verdade, buscando adequar o ser com  pensar. Mas, para 

Nietzsche, é um equívoco pensar que a verdade se encontra fora dos homens, que o 

conhecimento se dá em uma instância fora dos limites do humano. Os homens, ao longo dos 

séculos, padeceram deste engano, atribuindo uma origem transcendente para a verdade. Este 

equívoco se dá pela aplicação errada do princípio de razão. Ao longo da existência humana se 

pensou que a verdade existia longe, em uma instância fora das determinações humanas (cf. 

NIETZSCHE, 1987, p.55). Mas os homens se encontravam errados ao pensar deste modo, ao 

atribuírem uma verdade longe das influências humanas, ao sediarem a verdade para além 

deles, ou seja, da sua existência no mundo. A verdade encontra sua origem na pequena razão, 

na consciência, que, como vimos anteriormente, é fruto da grande razão, o corpo, que, por sua 

vez, é composto por infindáveis processos instintivos que estão sempre a se reconfigurarem 

de inúmeros modos, em um sem número de arranjos possíveis. É um dinamismo infinito, é 

um rearranjar incessante dos instintos que formam hierarquias que podem sempre ser 

reconfiguradas em novas formas. 

O mediador entre verdade e razão, a linguagem, embora um valioso instrumento para 

a vida humana, encontra limites ou barreiras ao tentar promover a adequação entre razão e 

verdade (cf. NIETZSCHE, Sobre Verdade e mentira no sentido extra-moral, 1987, p. 55). A 

palavra, expressão própria da linguagem, não consegue contornar seu caráter finito ao tentar 

versar sobre o mundo, ou seja, a linguagem não consegue captar a dinâmica da realidade. Não 

consegue descrever o que se propõe. A linguagem esbarra na impossibilidade de expressar as 

inúmeras possibilidade de interpretação da realidades, pois só consegue captar um instante de 

cada vez. Podemos encontrar problemas que nos auxiliem a pensar a relação entre os três 

elementos, no interior da obra tardia de Nietzsche, através da formulação de três indagações 

orientadoras: Qual é o papel deste importante instrumento para os seres humanos? Por que a 

verdade é tão cara aos homens? Qual é o seu valor? 

Começaremos a responder a última inquietação. Seu valor é a conservação da vida. 

Criamos a linguagem para nos manter protegidos dos perigos do mundo, das ameaças do 

mundo circundante que permanece em total indiferença aos desejos e necessidades dos 

homens. Dito de outro modo: é para contornar a indiferença do mundo, assim como os 

perigos que habitam nele que criamos uma distinção cara aos homens: verdade e mentira. 
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Verdade e mentira assumem um importante papel para manutenção da vida humana. 

Criamos estes dois conceitos, estas duas noções antagônicas, para podermos viver, para 

podermos nos expandir, para não sucumbirmos aos perigos que se fazem presentes no mundo. 

Desejamos viver. Para realizar tal ambição nós, homens, assumimos essa distinção entre 

verdade e mentira, tão cara ao animal humano, só a ele, e a nenhum outro animal (cf. 

NIETZSCHE, 1987, p.54). 

Como já aludimos, o que nos leva a instituir algo como sendo verdadeiro é seu valor 

para a vida. Saber se algo é útil ou não para manutenção da vida é imprescindível para que os 

homens possam agir no mundo. Não saber as consequências que podem advir de uma escolha 

errada pode ser perigoso, pode ser fatal. O problema é da ordem da sobrevivência, um engano 

pode custar a vida, nisto os dois valores não apresentam diferença, uma vez que servem à 

missão de preservar a existência humana (cf. NIETZSCHE, 2004b, §111). Saber distinguir 

verdade e mentira é decisivo para ser manter vivo. É decisivo para a sobrevivência da espécie 

humana que os homens tenham um discurso sobre o que se encontra próximo deles bem como 

sobre sua serventia para a conservação da vida. 

Um instinto dentre os inúmeros que expressam a vida é responsável direto pelo nosso 

desejo por tentar encontrar a verdade. Trata-se do impulso da vontade de verdade. É esta 

vontade que nos impele a tentar descobrir as “verdades do mundo”, que move os homens a 

partirem a pesquisar os fundamentos por detrás das coisas que fazem parte do mundo, 

descobrir suas essências. É a vontade de verdade que nos põe na direção da fundamentação 

última das coisas, uma fundamentação que, segundo Nietzsche, não existe, pois tudo que 

existe não passa de forças e impulsos que se combatem incessantemente sem uma finalidade 

além da superação das demais forças e imposições ou conservação de (novas) hierarquias. 

Portanto, para o filósofo alemão, a vontade de verdade é uma vontade de engano. Não existe 

uma estabilidade dada no mundo, não existe um ser sempre idêntico a si mesmo no mundo ou 

fora dele. Tudo flui como as águas que correm em um rio, como dizia Heráclito. Tudo que 

existe está em um jogo de poder com os outros objetos que circunscreve a totalidade. O 

mundo é um puro fluxo de forças e impulsos que não se estabilizam por mais de um instante. 

A vontade de engano tende a falsear o mundo, a mostrar aquilo que não existe 

efetivamente na realidade, ou ainda, a igualar dois objetos distintos como se fossem idênticos 

na sua composição, manifestando os objetos estáticos na frieza da permanência de um dado 

instante no tempo. A vontade de verdade faz com que criemos esquemas lógicos e conceituais 
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para podermos descrever as coisas existentes com uma precisão e um grau de rigor. Como 

podemos constatar nesta passagem da Gaia Ciência: “Mas a tendência predominante de tratar 

o que é semelhante como igual – uma tendência ilógica, pois nada é realmente igual – foi o 

que criou o fundamento para a lógica” (NIETZSCHE, 2004b, §111). Este nosso impulso ao 

autoengano, a procura pela ilusão sobre o que é o mundo: eis o que cria a ciência. Este 

impulso nos leva a instituir a ideia de substância e diversas leis lógicas.  

O impulso pela verdade é o móbil por detrás do discurso científico e filosófico na 

modernidade que, por sua vez, é um prolongamento do projeto cristão de conceber a 

realidade, embora comumente se pense que o projeto científico da modernidade seja uma 

superação do pensamento religioso. É corrente a compreensão da modernidade a partir da 

grande aspiração por elaborar um conceito de razão efetivamente emancipado das autoridades 

tradicionais e fundar um mundo público comum realmente secular, livre das hierarquias pré-

estabelecidas e seus fundamentos teológicos. Entretanto, a modernidade, para nosso autor, é 

fruto da plena consumação da metafísica ocidental, não de seu declínio. Iniciando-se no 

universo socrático, passando pelo ideário cristão e chegando até a ciência moderna, não 

teríamos, segundo Nietzsche, nada a não ser reiterada negação do vir a ser e da vida. 

Como escreveu Giacóia Júnior: 
 

Não há, pois, ruptura irreconciliável entre Ciência e Fé; a cientificidade moderna 

não é a negação, mas a realização do Cristianismo: a exacerbação da vontade 
incondicional de verdade, que acaba por levar à desconfiança na interpretação cristã 

da existência, é, em verdade, a consumação da moral cristã, consumação que se 

apresenta, historicamente, como sua negação e superação necessária (1997, p. 40). 

 

O discurso científico da modernidade busca descrever objetivamente as coisas no 

mundo, procurando descrever as coisas como são. A ciência busca falar da coisa-em-si, da 

“coisa” de forma objtiva, das essências dos objetos presentes no mundo. Nietzsche lança seu 

olhar desconfiado para a racionalidade do conhecimento assim como lançou para a moral 

religiosa. Nietzsche desconfia do projeto científico da modernidade do mesmo modo que 

suspeitou do projeto moral cristão. Ainda que, em sua época, a crença religiosa tenha sido 

considerada antagônica ao projeto científico, Nietzsche não concorda com tal pensamento, 

indo de encontro com tal modo de perceber estes ideários. Nos escritos tardios do pensador 

alemão, ciência e cristianismo se baseiam em um mesmo preceito, um alicerce comum as 

sustentam, este solo comum é a crença na verdade como sendo divina (cf. NIETZSCHE, 

1998a, p. 140), ou seja, como existindo independentemente dos indivíduos, como se não fosse 
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condicionada por nenhuma categoria de pensamento, como se subsistisse por si mesma, como 

sendo uma coisa em si.  

Como já foi exposto linhas atrás, a vontade de verdade constitui um projeto que se 

inicia na Grécia com o platonismo e sua cisão do mundo em duas realidades antagônicas, 

quais sejam: o mundo verdadeiro e o mundo das aparências. A filosofia socrático-platônica é, 

para Nietzsche, o “ponto de inflexão” e o “vértice” de toda a história ocidental, pois 

inaugurou a atitude teórica ou científica, marcada pelo engano da onipotência da razão que 

apreende causas e princípios capazes de explicar o real, obtendo domínio sobre todas as 

realizações. Eis a obsessão racionalista que moveu o projeto metafísico de conhecimento e 

representação, fruto de um “otimismo teórico” sem limites. O “homem teórico” atribuiu à 

ciência e à lógica a força de uma “medicina universal” que enxerga no erro, na mentira e na 

aparência o mal em si mesmo e acredita poder curar “pela mão da causalidade” a “ferida 

eterna da existência”. A racionalidade moderna está enraizada neste ideal decadente, pois a 

era moderna, para Nietzsche, não se caracteriza pelo convencional ideal de emancipação com 

relação à teologia medieval, pois está atrelada ao “otimismo socrático” e fundada no ideal da 

moral cristã. Assim, enquanto processo que dirige a História do Ocidente, a decadência se 

refere não apenas à Antiguidade, onde o platonismo e o Deus cristão transcendente proferem 

um juízo de condenação à existência, mas também à modernidade e seu otimismo 

progressista. Na modernidade, vive-se, portanto, uma cultura científica essencialmente 

baseada no otimismo metafísico da lógica que busca a “verdade”. 

Nietzsche denuncia a profunda ligação entre a ciência moderna e o ideal ascético que 

ela pretendera destronar, revelando, com isso, sua cumplicidade com o platonismo e o 

cristianismo na tarefa de aviltamento do homem e da vida. A modernidade não seria o 

resultado de uma ruptura em relação ao discurso e à moral religiosa cristã que o teria 

precedido, e da qual, supostamente, ela se apartou. A ciência moderna é a religião e a moral 

cristãs conduzidas ao extremo e, assim, refinadas. Trata-se do acabamento de uma “educação 

para a verdade” iniciada com Platão, à qual se impôs cada vez mais rigor, o desfecho de um 

longo percurso niilista de busca da verdade e tentativa de escapar do devir, da ilusão e da 

aparência. A ciência auxilia o homem moderno a tornar sua existência suportável através da 

produção de uma ilusão de segurança, perdida com o fim do acesso teológico à verdade. Eis 

mais uma “sombra de Deus”, mais uma astúcia moral de negação da vida: os seres 
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cognoscentes, os cientistas sem Deus, antimetafísicos, ainda se servem da antiga crença na 

verdade e da antiga vontade de verdade. 

Se a modernidade destituiu a meta suprassensível, porém, ela ainda não foi capaz por 

si mesma de romper com o esquema metafísico fundamental, uma vez que pretendeu voltar-se 

para fruição e o domínio do mundo material e sensível como nova meta no lugar do 

suprassensível. O homem moderno não compreendeu que o sensível perde sua própria razão 

de ser quando privado de substrato no transcendente. Na formulação exemplar de Heidegger:  

 

“No lugar da autoridade desvanecida de Deus e do âmbito doutrinário da igreja entra 

em cena a autoridade da voz da consciência, impõe-se a autoridade da razão. Contra 

esta última levanta-se o instinto social. A fuga do mundo em direção ao 

suprassensível é substituída pelo progresso histórico. A meta no além se 

metamorfoseia na felicidade terrena dos muitos. Os serviços do culto à religião são 

dissolvidos através do entusiasmo pela criação de uma cultura ou pela extensão da 
civilização. O elemento criador, outrora o próprio Deus bíblico, transforma-se em 

caráter distintivo do agir humano. Sua atividade criadora é derradeiramente 

transposta para o seio dos negócios” (2003, p. 482). 

 

Por esta via, a ciência moderna é o prolongamento da pretensão de se atingir o 

mundo verdadeiro. Tal como a tradição filosófica iniciada por Platão, a ciência da 

modernidade almeja atingir a verdade em si, ou seja, creem na existência da verdade, sendo 

algo alcançável pela razão. A ciência da modernidade assume o compromisso de versar sobre 

o que são as coisas tal como são de forma clara e distinta. O ideário científico da modernidade 

é o prolongamento do cristianismo, que é, por sua vez, um platonismo para as massas 

modernas. A ciência nasce da crença na obtenção do mundo verdadeiro através do uso da 

racionalidade. Os homens da modernidade tomam a razão como guia da ciência moderna. 

Com esta guia, eles pretendem atingir a verdade. O que outrora era papel dos sacerdotes passa 

agora a ser de responsabilidade de outro grupo: os homens da ciência. Como podemos 

constatar nas palavras de Nietzsche. “O que se entregava outrora para a Igreja concede-se 

agora, mesmo que parcimoniosamente, à ciência” (NIETZSCHE, 2003, p. 69). O progresso 

vem através da ciência, que é capaz de desvendar a verdade do mundo. 

Neste sentido, vemos que, imerso na crise do fim do século XIX, o pensamento de 

Nietzsche recusa os ideais modernos de progresso e aprimoramento da humanidade no futuro. 

“A crença no ‘progresso’ – nas esferas mais baixas da inteligência parece vida ascendente: 

mas isso é um auto-engano; nas esferas superiores da inteligência, como vida descendente” 

(NIETZSCHE, 2008, p. 82). Isso ocorre porque Nietzsche desenvolve uma reflexão crítica 

sobre a modernidade cultural, moral, política e científica, recusando o racionalismo e o 
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otimismo da “filosofia do progresso”. Em contraposição a esse ideário moderno de progresso, 

Nietzsche desmistifica as valorações metafísicas subjacentes aos preceitos teleológicos da 

moderna “filosofia da história”.  

O que motivará as críticas nietzschianas ao otimismo progressista moderno é o 

vínculo que se fez entre progresso material e progresso existencial, desenvolvimento 

científico e elevação efetiva da cultura com fortalecimento da vitalidade humana. Para o 

filósofo, o progresso, tal como alardeado pela modernidade, não tornou “melhor” o homem, 

pois as condições vitais e culturais das sociedades do passado (em especial as do período 

greco-romano e as renascentistas) foram propícias para o cultivo de uma humanidade mais 

vigorosa e criativa, mesmo que as condições materiais não se encontrassem em níveis 

avançados de desenvolvimento, conforme os padrões da era moderna. Nietzsche considera 

que a perspectiva progressista representa uma interpretação equivocada dos acontecimentos 

que marcavam a civilização europeia, pois o desenvolvimento técnico-científico trouxe 

consigo uma série de problemas para a existência do homem moderno, imerso no cenário da 

efervescência de progresso material. Um dos principais sintomas desse conjunto de 

problemas, segundo Nietzsche, foi uma espécie de adoecimento existencial do homem 

moderno, circunstância essa que se manifesta em sua degenerescência vital, no declínio das 

suas forças criativas e na ascensão de um tipo de racionalidade instrumental, fria e 

planificadora. 

No ideário progressista, a vida somente adquire importância quando serve de 

sustentação para o porvir, mediante a negação “voluntária” da unicidade do homem em favor 

da instauração de um âmbito social mais amplo e potente. O grande problema desse processo 

de homogeneização socioeconômica dos homens, para Nietzsche, reside no fato de que a 

sociedade como um todo é nivelada por baixo, de modo a se prejudicar o florescimento da 

potencialidade criadora presente na unicidade do homem, em prol de um projeto materialista 

negador da cultura afirmativa da vida. Ainda sobre o ideal do progresso, diz Nietzsche:  

 

“Europeu super-orgulhoso do século dezenove, tu estás fora de ti! O teu saber não 
aperfeiçoa a natureza, ele apenas mortifica a tua própria natureza. Compara, pelo 

menos uma vez, a tua altura, como homem de conhecimento, com a tua baixeza, 

como homem de ação. Tu escalas em direção ao céu pelos raios do sol do saber, mas 

também desces rumo ao caos” (2003, p. 77). 

 

Nietzsche vê no avanço e na expansão planetária daracionalidade moderna a 

experiência do cansaço, do tédio do homem em relação a si mesmo, daquilo que caracterizou 
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como “desejo do fim”. O ideal do humano reduzido à intensidade minimalista da 

sobrevivência, o ideal de felicidade rebaixado ao hedonismo consumista, à incapacidade de 

elaborar uma experiência de sofrimento, ao desejo obsessivo de bem-estar, conforto burguês e 

segurança, o acobertamento no anonimato do coletivo, a diluição de toda verdadeira 

personalidade, a negação da diferença pela tirania da uniformização. 

A era moderna sempre esteve associada à imagem de um futuro que se queria 

realizado dentro da história, mas que não conseguia se despir dos ares cristãos aos quais 

desejava se opor e que insistiam em deixar este futuro sempre mais para lá, mais para lá do 

tempo. Nietzsche considera que não há humanidade como uma totalidade unitária, não há uma 

evolução da humanidade como um processo contínuo que progride unitariamente. Os 

desdobramentos de cada cultura são interrompidos frequentemente com rupturas, 

descontinuidades, retrocessos, em um devir que não persegue nenhum objetivo 

predeterminado nem obedece a nenhuma finalidade de caráter metafísico. Como diz 

Nietzsche: “é precipitado e quase absurdo acreditar que o progresso deva necessariamente 

ocorrer” (2003, p. 33). A “filosofia do progresso”, que norteou a modernidade, é 

desmascarada por Nietzsche nas suas pretensões modernas de se considerar emancipada da 

influência teológica. Em verdade, apenas ocorreu na modernidade uma mudança de conceitos, 

mas não uma mudança radical de valorações. Haveria, para Nietzsche, uma continuidade entre 

a modernidade secular e a cultura religiosa instaurada pelos cristãos. A noção de progresso 

desenvolvida pelo historicismo idealista seria terrivelmente ilusória, por pretender afirmar na 

ação do homem inserido na sociedade burguesa justamente a presença de uma teleologia 

transcendente. Compreendida deste modo, toda a filosofia da história torna-se totalmente 

dependente da teologia, isto é, da interpretação teológica da história como história da 

Salvação. 

Assim como o sacerdote que decifrava a verdade, ou seja, a palavra de Deus, escrita 

nos livros sagrados, tendo em vista trazer a boa fortuna à massa de escravos, a ciência busca 

encontrar a verdade por trás do mundo, tendo em vista tornar realidade um lugar mais 

próspero para os homens modernos, procurando transformar o mundo em uma estância 

melhor para o habitar humano. Ao contrário do sacerdote, que promete a suprema felicidade, 

o fim de todas as privações e moléstias em um além-mundo, em um plano fora do mundo 

efetivo, os homens da ciência moderna procuram atingir um mundo melhor sobre as estruturas 

do antigo mundo, ou seja, o mundo novo nascerá sobre as ruínas do passado. Este novo 



75 

 

mundo prometido é uma promessa de uma realidade sem perigos, imprevistos e privações; um 

mundo melhor, apoiado na pretensão do espírito científico moderno de conceber a verdade 

como objeto que pode ser atingido.  

Embora pareça que a ciência moderna se apresente como a superação do pensamento 

religioso, vemos que ambas guardam semelhanças, ambos carregam valores em comum. Um 

tipo de mentalidade vigorou no passar dos milênios. Nas palavras de Nietzsche: o sacerdote 

reinou até agora! Determinava os conceitos de “verdadeiro” e de “falso” (2001a, p. 16). 

O mundo moderno é a vitória da consciência cristã. É um recapitular: assim como 

um dia o instinto judeu se voltou contra os próprios judeus, a consciência cristã faz um 

movimento de autonegação de suas bases de sustentação. Como nos diz Ullrich Haase:  

 

Quando Nietzsche diz que as ciências são sombras do Deus morto, ele pretende 

dizer que não deveríamos compreender nossa época como resultado de um espírito 

científico se revoltando contra o espírito cristão. Ele fala antes da vitória da 
consciência cristã contra ela mesma, da vontade cristã voltando seu ferrão contra ela 

própria. Finalmente, essa consciência “proíbe a si mesma a mentira da crença em 

Deus” (HAASE, 2011, p. 107). 

 

A interpretação do mundo em que a ciência moderna se apoia tira suas bases de 

preceitos religiosos do cristianismo, como podemos notar na passagem de Gaia Ciência, na 

qual o filósofo alemão nos alude sobre certos preconceitos que devemos ter cuidado para não 

aceitar, pois seu fundamento vem da interpretação cristã, expressão de decadência: 

 
Guarda-nos de pensar que o mundo é um ser vivo [...] Guarda-nos de crer também 

que o universo é uma máquina [...] Guarda-nos de atribuir a ele insensibilidade ou 

irracionalidade ou seus opostos [...] Guarda-nos de dizer que há leis da natureza [...] 

Guarda-nos de dizer que a morte se opõe à vida [...] Guarda-nos de pensar que o 
mundo cria eternamente o novo (NIETZSCHE, 2004b, p. 135-6). 

 

Assim como o cristianismo é uma falsificação da natureza, o cientificismo é também, 

porque prescreve leis que não existem na natureza, introduz no mundo elementos que não 

participam de sua dinâmica de constituição. O mundo que representamos é o mesmo que a 

ciência projeta. O mundo que ambos tentam descrever, suas verdades, são constituídas por 

antropomorfismos, por batalhões de metonímias e metáforas que buscam descrever 

objetivamente a realidade. As palavras dos discursos são meras ficções que esqueceram que 

são ficções (NIETZSCHE, 1987. Sobre Verdade e mentira no sentido extra-moral, 1987p. 

57). 

Números e leis são estranhos ao mundo efetivo. Os números são conceitos lógicos, 

abstrações. O domínio do número é a razão, seu lugar de origem e existência. Tendo sua 
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gênese na mente humana, não poderia ter lugar na natureza, no mundo exterior. Não poderia 

fazer parte do mundo efetivo, pois se dá fora dele, se dá na mente humana. Pressupor que os 

números existem no mundo é o mesmo que assumir que a natureza obedece aos homens. E as 

leis são conceitos humanos que subsistem na gregaridade, ou seja, na comunidade humana. 

Uma lei pressupõe aquele que manda e aquele que obedece, ou seja, é um jogo de mando e 

obediência social. Se há lei, necessariamente, para Nietzsche, haverá esta dinâmica. Portanto, 

é estranho em falar em “leis da natureza”, porque a natureza não obedece a tais leis, pois a 

realidade não se encontra em um acordo prévio com os homens. Assim sendo, não se dá a 

dinâmica de mando e obediência mencionada. 

Nietzsche se opõe à crença de que, através de procedimentos metodológicos da 

ciência moderna, os homens seriam capazes de obter o meio mais seguro para um 

conhecimento objetivo. Os cientistas pensam a ciência moderna como dotada da qualidade 

intrínseca de descrever os objetos do mundo de forma objetiva, ou seja, de maneira clara e 

distinta. A ciência se prende ao presente, restringe-se a dizer o que ocorreu, isto é, o momento 

atual de uma dada afirmação. Eis seu engano: presumir permanência e estabilidade no mundo. 

Com diz Hasse: “A Ciência não apenas realiza a redução do tema de seu objeto ao fato 

presente, mas igualmente a redução do tema do conhecimento ao presente” (2011, p.103).  

Tanto no cristianismo quanto na ciência moderna, a vontade de verdade persiste na 

sua busca pela apreensão da realidade essencial que se oculta no mundo. Este movimento da 

vontade de verdade tem um papel importante para conservação da vida humana, assumindo 

um aspecto bastante perigoso, sobretudo na modernidade “A crença nas categorias da razão é 

a causa do niilismo, – nós medíamos o valor do mundo em categorias que diziam respeito a 

um mundo puramente fictício” (NIETZSCHE, 2008, p. 33).  

Portanto, ainda que Nietzsche não abomine a ciência, não negue seu valor para a 

vida, ele procura revelar qual é o tipo de vida que subjaz aos valores da ciência e que tipo de 

homem a ciência da modernidade projetou. O valor que a ciência impõe aos homens na 

modernidade é uma enfermidade. “E é dessa modernidade que adoecemos”, assevera o autor 

(NIETZSCHE, 2001, p. 8). Acreditamos que, como dizia o sacerdote, só a verdade salva e, 

como diz o cientista, só a ciência salva. 
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5.3. Filosofia Alemã e Modernidade: 

 

Na obra O Anticristo, Nietzsche tece duras críticas à filosofia alemã de sua época, 

mas seu alvo principal é Kant, cuja reflexão influenciou de modo decisivo a filosofia alemã, 

desde o século XVIII. Os grandes nomes do idealismo alemão, para Nietzsche, refletiam 

valores cristãos dentro dos seus sistemas filosóficos. Como diz o autor: “O pastor protestante 

é avô da filosofia alemã” (NIETZSCHE, 2001, p.14). Embora, sem sombra de dúvida, o 

sistema kantiano seja fruto de longo processo de maturação intelectual que visava ao 

afastamento crítico do autoritarismo e do dogmatismo teológico, este sistema de pensamento 

guardou vínculos que o unia com o que procurava superar, a teleologia cristã e sua 

normatividade. Toda geração que bebeu das águas do pensamento kantiano, como Fichte e 

Schelling, guarda também tal vínculo, segundo Nietzsche. Alguns pensadores do idealismo 

alemão mantiveram uma relação algumas vezes velada e outras bastante explícitas com o 

pensamento cristão. Mas, no Ensaio de uma crítica do cristianismo, vemos que as críticas à 

filosofia alemã são centradas no maior de todos os filósofos do idealismo alemão: Kant. 

Este filósofo marcou a cultura de sua época, advogando a crença em um pretenso 

progresso da humanidade promovido pelo advento da era moderna. Kant foi fortemente 

influenciado pela Revolução Francesa e pelo advento dos ideários políticos que a rebelião de 

escravos de 1789 trouxe à baila. Este evento histórico serviu para consolidar a crença de que 

há “uma razão” que guia a história rumo a um estado superior aos demais arranjos sociais 

passados. Kant julgou ter encontrado um princípio inerente à realidade que guiaria as ações 

humanas para uma realização maior. Kant enxergou na modernidade um desenvolvimento 

determinado para o amadurecimento racional do homem, entusiasmando-se com capacidade 

humana de conhecer, compreender e julgar através da razão. O filósofo partiu do princípio 

básico da confiança na razão enquanto instrumento capaz de promover a crítica das questões 

relativas à história, à sociedade e à natureza. O projeto iluminista buscou assegurar a 

felicidade do gênero humano através do uso da razão crítica. Tal projeto fez o conhecimento 

histórico se tornar prospecção, previsão e planejamento da ação dos homens no tempo. A 

história se transformou no processo de autoconstrução da modernidade em direção a um 

futuro melhor. De repetição da identidade de Deus, o tempo histórico revolucionário passou a 

ser o tempo do que não se repete mais e o homem moderno se tornou aquele que faz sua 

própria história, por sua vontade e consciência. Com a abolição da transcendência teológica e 
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do absolutismo monárquico, a história passa a ocorrer no campo secular do progresso da 

humanidade, no qual o homem moderno se torna agente e consciente de seus próprios fins. 

Nos séculos XVIII e XIX, a modernidade se concebia como liberada de toda 

referência ao passado, opondo-se à história em seu conjunto. Concebia-se como uma 

constante renovação. A história seria, então, um progresso coerente, unificado e acelerado da 

humanidade, um sujeito singular-coletivo, em direção ao futuro. Esse processo de 

implantação do futuro no presente foi designado por termos novos: revolução, progresso, 

emancipação, evolução, crise, espírito do tempo, termos que a modernidade criou para se 

pensar, sem fazer empréstimos a outras épocas. A modernidade foi percebida como superior 

às demais épocas históricas que a precederam. O homem moderno se vê como ponto de 

culminação da humanidade, como se toda história tivesse concorrido para este momento, o 

seu momento. Assim como para os cristãos o paraíso, mundo perfeito, está para um além; os 

homens modernos, “os homens do progresso”, põem seu paraíso a ser conquistado também 

num além. Mas, ao contrário dos cristãos, o seu paraíso se dará no mundo efetivo em um 

futuro que está vindo, que está próximo de se realizar no mundo. A história é governada pelo 

sujeito burguês europeu e seu desenvolvimento trará moralidade, liberdade, justiça e 

igualdade neste mundo.  

Assim, a modernidade acreditava que o futuro iria trazer uma novidade sem 

precedentes, a mudança acelerada era para o melhor, que os homens faziam a história e a 

levavam das trevas às Luzes, do passado obscuro ao futuro iluminado, por meio da aceleração 

do tempo, da revolução, que eliminava atrasos, sobrevivências, ignorâncias. Esse futuro 

iluminado seria conquistado pelo homem, que o antecipava, planejava o seu acesso e o 

executava. A modernidade era o reino da mudança, da transformação acelerada – trata-se de 

um culto da história como produção de eventos novos. 

O Estado moderno surge então como um avatar deste longo processo de 

desvelamento de sentido das ações humanas na história que culmina no mundo do século 

XVIII. Kant tem sua própria impressão sobre a gênese do Estado Moderno, ele percebe a 

formação do Estado Moderno sobre as bases do Ancien Régime e o rasgo valorativo que foi o 

surgimento dessa organização social na modernidade. 

O filósofo de Königsberg acreditava que a humanidade estava em evolução, que ela 

rumava para um estado de superação em relação às estruturas sociais passadas. A prova de 

nossa afirmação é justamente uma resposta que o próprio filósofo dá a uma pergunta elencada 
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por ele na sua obra O conflito das Faculdades. Eis a indagação: Estará o gênero humano em 

constante progresso para o melhor? (KANT, 1993, p. 95). 

A resposta kantiana é positiva. O autor postula que os homens seriam guiados ao 

progresso por um princípio absolutamente bom, ou seja, que algo que é bom por si mesmo e 

que também não tenha necessidade de nada exterior a ele confere aos homens um constante 

aprimoramento moral. Kant pressupõe a existência de algo cujo valor não pode ser dado por 

nenhum elemento relacional, isto é, não tenha seu valor afetado por nada interno ou externo. 

Este princípio é fundado na razão (cf. KANT, 2007, p.21). Tal razão se apresenta como 

possuidora de caráter universalista, ou seja, sua validade se estende de maneira universal entre 

os homens. Kant procura pôr este princípio como guia das ações dos indivíduos, pondo de 

lado outros elementos, tais como: as ambições, desejos e afetos. A razão, proposta por Kant, 

postula o Imperativo Categórico que deve ser seguido pelos indivíduos para que possam agir 

moralmente, ou seja, a razão possui uma dimensão prática que visa influenciar a vontade dos 

homens para que ajam segundo seus preceitos buscando uma vontade incondicionada que seja 

boa por si mesma. Dito de outra maneira, a razão se coloca como princípio normatizador da 

conduta humana fazendo com que os homens ajam de maneira com que suas ações almejem 

um fim em si mesmo. A razão procura guiar os homens a agir de tal modo que suas ações não 

estejam orientadas por suas ambições e carências particulares. Diferentemente do reino da 

Natureza, há o reino humano da práxis, no qual as ações são realizadas racionalmente não por 

necessidade causal, mas por finalidade e liberdade. No domínio da práxis a razão é a liberdade 

que instaura normas e fins éticos. Se a razão prática tem o poder para criar normas e fins 

morais, tem também o poder para impô-los a si mesma. Essa imposição que a razão prática 

faz a si mesma daquilo que ela própria criou é o dever.  

Visto que apetites, impulsos, desejos, tendências, comportamentos naturais 

costumam ser muito mais fortes do que a razão, a razão prática e a verdadeira liberdade 

precisam dobrar nossa parte natural e impor-nos nosso ser moral. Elas o fazem obrigando-nos 

a passar das motivações do interesse para o dever. Para sermos livres, precisamos ser 

obrigados pelo dever de sermos livres. Não devemos, para Kant, confundir nossa liberdade 

com a satisfação irracional de todos os nossos apetites e impulsos. O dever revela nossa 

verdadeira natureza. O dever, afirma Kant, é uma forma que deve valer para toda e qualquer 

ação moral. Essa forma não é indicativa, mas imperativa. O imperativo não admite hipóteses 

nem condições que o fariam valer em certas situações e não valer em outras, mas vale 
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incondicionalmente e sem exceções para todas as circunstâncias de todas as ações morais. Por 

isso, o dever é um ordenamento incondicional. Não é uma motivação psicológica, mas uma lei 

moral interior. 

Tal tipo de confiança na razão, segundo Nietzsche, reflete um tipo de moral que seria 

oposta á moral senhoril, ou seja, contraria a moralidade que afirma a vida e a sua dinâmica, 

pois não procura dar vazão aos impulsos vitais que compõem os indivíduos. Esta forma de 

conceber o mundo, como determinado pela razão, causa sério perigo à vitalidade dos 

indivíduos, porque retira dela a possibilidade de os homens assumirem valores que afirmam 

os seus instintos, seus imperativos mais singulares, em prol de imperativos impessoais que 

contrariam a natureza. Em outras palavras, a moralidade propiciada pela razão kantiana é uma 

moral anti-natural, pois não dá vazão à expansão das forças vitais que animam os homens. 

Esta forma de conceber a moral, a história e a razão na modernidade despotencializa 

cada vez mais os homens, faz com que seus corpos padeçam cada vez mais do processo de 

décadence fisiológica. Ela imputa ao mundo elementos que são contrários à expansão vital e 

sua capacidade de afirmar seus instintos por mais vitalidade, por mais potência vital.  

Mas Kant vê esta suposta “caminhada” da razão para um estágio superior de 

sociedade como a saída do homem da menoridade rumo a sua emancipação, ou seja, sua 

maioridade intelectual (cf. KANT, 2005, p. 63-64). O apogeu da história, na concepção 

kantiana, coincide com o apogeu da degeneração vital da civilização ocidental para Nietzsche.  

Na obra Ideia de uma história universal de um ponto de vista cosmopolita, Kant foi o 

primeiro a falar em uma tarefa moral da história, elaborando a ideia de uma “História 

Mundial” (Weltgeschichte) que possuiria um fio condutor a priori ou transcendental. Sua 

intenção não foi elaborar uma análise científica da história empiricamente constituída, mas 

descobrir um propósito não revelado da natureza e encontrar um fio condutor a priori ou um 

curso regular que indicasse como deveria ser a trajetória da história humana se ela fosse 

adequada a certos objetivos racionais. A sua ideia de uma “história do mundo” foi descobrir 

um propósito da natureza. A vontade moral diz que a história deve ser sensata, que ela deve 

ser a realização da liberdade e da racionalidade. Mas como reconhecer isso na multiplicidade 

contingente e desordenada dos acontecimentos empíricos, regidos pelo jogo de egoísmos e 

paixões humanas? Kant mostra que é possível descobrir um plano de conjunto na história, um 

“desígnio da natureza”, que é o “desenvolvimento contínuo, se bem que lento, de suas 

disposições originais”. Nesta perspectiva, podemos notar que a razão tem um papel 
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fundamental de ampliação das forças humanas para além do puro instinto natural. A razão, 

diferentemente do que ocorre com o instinto, deve ser cultivada por múltiplos exercícios e 

ensinamentos, para que, só assim, possa progredir de um grau de conhecimento a outro. Cabe 

a totalidade da espécie a difícil tarefa de prosseguir com o cultivo da razão, e não somente ao 

indivíduo isolado, pois este necessitaria de uma vida extremamente longa capaz de 

desenvolver todas as suas disposições. Dessa forma, o aperfeiçoamento da faculdade racional 

depende de uma sucessão indefinida de gerações, de modo que, a compreensão do homem 

como um ser racional exige seu cultivo na própria história universal, que é uma história 

filosófica. 

Portanto, cabe ao filósofo da história encontrar o fio condutor transcendental que 

supere o mero agregado caótico de ações. Trata-se de projetar de modo a priori a história da 

humanidade como se ela fosse um todo inteligível ordenado de modo sistemático pelo qual o 

curso contingente dos fatos humanos possa ser racionalmente compreendido, como se fosse 

arranjado de acordo com um fim, o que remete à ideia de progresso teleológico da 

humanidade. Assim, sem uma compreensão teórica ou filosófica da história coligada em uma 

unidade sistemática de sentido, não seria possível tornar legítimas as expectativas prático-

morais fundada em fins históricos. Kant procurou harmonizar o conhecimento teórico da 

história com as esperanças e objetivos morais da humanidade. O estabelecimento de uma 

“moral da história”, ou seja, de uma unidade teleológica da história seria uma tarefa moral da 

filosofia da história, pois ao transportar o mero agregado de ações humanas para um sistema 

da história, crescem as chances de concretizar esse sistema. Assim, o projeto filosófico de 

constituir a história gera efeitos sobre a história real como campo de exercício da intenção 

moral prática. É neste sentido que a Filosofia da História em Kant traria a reunificação da 

humanidade, reunificando a sucessão dos eventos em um sentido racional que substituiria a 

religião ao se dar como finalidade a construção de uma sociedade moral. A harmonia e a 

estabilidade da ordem celeste deveriam ser implantadas no mundo dos homens pelos próprios 

homens. Essa ordem celeste, para Kant, estava instalada na subjetividade humana como 

ordem moral. 

É neste sentido que, para Kant, os homens, enquanto indivíduos, não se dão conta de 

que, enquanto perseguem propósitos particulares, cada qual buscando seu próprio proveito e 

frequentemente uns contra os outros, seguem um fio condutor, o propósito da natureza, que 

lhes é desconhecido, e trabalham para sua realização. Para Kant, os homens, mesmo agindo 
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de maneira aparentemente irracional, seguem o plano da razão e tendem a realizar o objetivo 

desta no mundo, que é a plena realização da liberdade política, que se consolidaria no Estado 

Moderno. Este princípio, a razão, segundo Kant, põe o homem rumo ao processo evolutivo, 

em direção ao progresso, um melhoramento dos homens.  

No entanto, Nietzsche discorda desta ilusão, desta ideia kantiana. Nas palavras do 

autor: 

Ao contrário do que hoje se crê, a humanidade não representa uma evolução para 

algo de melhor, de mais forte ou de mais elevado. O «progresso» é simplesmente 

uma ideia moderna, ou seja, uma ideia falsa. O europeu de hoje vale bem menos do 

que o europeu do Renascimento; desenvolvimento contínuo não é forçosamente 
elevar-se, aperfeiçoar-se, fortalecer-se (NIETZSCHE, 2001, p.9). 

 

Para Nietzsche, a concepção kantiana de melhoramento moral da humanidade é 

bastante similar às ideias presentes no cristianismo de vida voltada “aos valores mais nobres”: 

a compaixão, respeito ao próximo, abnegação em favor do outro e etc. Tanto as ideias de Kant 

concernentes à moralidade quanto a doutrina moral do ideário cristão buscam orientar os 

indivíduos a tornarem suas vidas regidas por um código de conduta, no caso da religião aqui 

trabalhada, a Bíblia, e, no caso de Kant, um imperativo moral postulado pela razão prática, o 

Imperativo Categórico. Tais posturas morais, por vezes, chegam ao extremo, ao limite de 

prescreverem que indivíduos devam abrir mão de seus desejos e vida em prol da realização da 

ação moral que seu sistema de crenças orienta seguir. Deste modo, as ideias filosóficas 

kantianas se encontram próximas às do ideário cristão. Ambas as posturas morais são 

expressões de degenerescência fisiológica, ou seja, esgotamento vital, que acontecem em suas 

épocas. Como diz Nietzsche: 

 

Uma virtude deve ser a nossa invenção, a nossa mais pessoal defesa e necessidade: 

em qualquer outro sentido é simplesmente um perigo. O que não condiciona a nossa 

vida é-lhe prejudicial: uma virtude que provém apenas de um sentimento de 

reverência perante a noção de «virtude», como pretendia Kant, é nociva. A 

«virtude», o «dever», o «bem em si», o «bem com o carácter da impessoalidade e da 

validade universal» – quimeras em que se exprime a decadência, a debilitação final 

da vida, a chinesice de Königsberg (NIETZSCHE, 2001, p.15). 

 

Seguir uma virtude por si só é um ato de fé, é como se guiar pelas palavras de Deus 

trazidas pelos sacerdotes, que leva inevitavelmente ao enfraquecimento vital dos indivíduos, 

pois coloca em um conceito ficcional o norte para as ações que os homens possam realizar nas 

suas relações pessoais e com outros indivíduos. Isto, a crença na virtude por si, não difere da 

crença na existência de Deus, de que dele emana tudo o que existe de mais louvável. Ambas 

as crenças são miragens. São criações humanas. 
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Outra crítica nietzschiana ao pensamento kantiano e seu elo com o cristianismo 

consiste em ressaltar que essas duas moralidades de decadência assumem uma pretensa 

destinação à qual os homens estão submetidos, como se todas as ações humanas que se 

proclamassem livres se dessem como um jogo de cartas marcadas, como se tudo que os 

homens viessem a realizar fosse parte de um plano maior feito por alguma espécie de 

“propósito” maior que os homens, ao qual eles, mesmo sem perceber, est ivessem sendo 

guiados para realizarem a vontade de tal meta superior. É como se a Vontade de Deus 

estivesse sendo efetivada independentemente da vontade dos homens. Mas, para Nietzsche, só 

existem forças que se combatem por todo sempre, só existem embates destas forças por mais 

potência, não havendo, portanto, nada que aconteça por necessidade e, tampouco, por 

capricho de um ser cósmico onipresente, seja na realidade em si, num plano supostamente 

objetivo, ou em uma instância imanente que seria compartilhada por todos os homens, como 

propusera Kant. 

A filosofia de Kant detém elementos nitidamente teleológicos. Elementos estes que 

expressam justamente o regime de forças que perpassam a Europa no século XVIII. Conforme 

Nietzsche nos diz: 

 

Quem examinar a consciência do europeu de hoje haverá de extrair, de mil dobras e 

recessos morais, sempre o mesmo imperativo, o imperativo do temor do rebanho: 

“queremos que algum dia não haja mais nada a temer”. Algum dia - em toda Europa, 

a via e a vontade que conduzem a ele se chamara agora “progresso” (NIETZSCHE, 

1998b, p.101) 

 

O velho mundo não se guiava pelos instintos que promoviam a vida, os impulsos de 

expansão vital não eram cultivados, nem, tampouco, desejados, pois eram símbolo do passado 

que, por sua vez, deveria ser negado em prol da existência do novo, que era tido como 

superior ao que existiu no passado. O espírito gregário se fazia presente na Europa assim 

como o espírito de mansidão e conformismo, estilo pequeno burguês, que significa índice de 

enfraquecimento vital pairando sobre o continente além mar. 

Eis as críticas do autor de Zaratustra à ideia de progresso que enviesava a filosofia 

alemã de sua época através da influência de Kant. Notemos que tais críticas partem dos 

efeitos que tal forma de pensamento causa. Nietzsche aqui, assim como no cristianismo, não 

se preocupa em fazer exegese do esquematismo lógico dos argumentos kantianos. Tal como o 

autor operou com o músico alemão Richard Wagner e o filósofo grego Sócrates, o interesse 

de Nietzsche são os efeitos que a filosofia kantiana – e ,por extensão, a filosofia alemã –
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provocam sobre a expansão vital, ou seja, os impulsos vitais. Seus ataques são duros, pois o 

que não enaltece a vida é perigoso e, portanto, deve ser combatido. 

É desse modo que a racionalidade moderna, com suas raízes no cristianismo, 

promove uma banalização do existir humano no mundo: o homem se torna menor e o mundo 

se apequena. Para Nietzsche, o homem moderno não consegue superar os consolos 

metafísicos para o caráter trágico e criador da vida, buscando ainda eliminar da existência 

tudo o que for fonte de combates, lutas, tensão criadora e exigência de superação de si. Na 

modernidade, o presente se manifesta como destituído de valor porque o que aguarda no 

futuro seria superior ao momento atual. O presente é preterido em função de uma promessa. O 

aquém sofre desvalorização em nome de um além. O momento atual encontraria sua 

justificativa, sua razão de valor num tempo por vir, no futuro, então, este deveria ser 

valorizado mais do que o instante atual. A ideia de progresso advém do cansaço fisiológico. A 

concepção de progresso da humanidade não passa  de um prologamento do cristianismo. 

Ambas formas de pensamento pertencem ao registro da décadence.  
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Conclusão: 

 

A presente pesquisa teve como propósito primordial reconstruir e esclarecer a crítica 

nietzscheana ao cristianismo e sua análise das ideias modernas, presentes em seu período 

tardio, com ênfase sobre a obra O Anticristo. Tivemos em cada uma das etapas da 

investigação a presença da crítica psicofisiológica nietzscheana ao ideário cristão como pano 

de fundo essencial de nossa cultura ocidental-europeia. O fio condutor de nossas análises 

sobre o Ensaio de uma crítica do cristianismo foi explicitar de que modo Nietzsche avalia o 

cristianismo e sua influência sobre a modernidade como expressões de décadence e 

degradação vital.  

Em um primeiro momento de nosso percurso expositivo, partimos da reconstrução de 

temas centrais na obra de maturidade do filósofo alemão. Iniciamos com a elucidação de uma 

nova chave interpretativa descoberta pelo autor, uma nova chave hermenêutica para a 

compreensão dos fenômenos que concernem à existência humana: a psicofisiologia. 

Nietzsche, para entender os fenômenos humanos, toma o corpo como fio condutor, uma 

categoria marginal, até então, na história da filosofia, pois era tido como sede de errância. Os 

sentidos e as percepções sensoriais não eram tomados pela tradição como bons guias para 

obtenção de conhecimento e orientação no mundo. Todo o conhecimento que provinha do 

corpo era passível de questionamento em detrimento dos grandes edifícios teóricos que a 

racionalidade erigia e toda rede lógica que a razão pudesse tecer. Até então só a racionalidade 

era detentora de um acesso epistêmico privilegiado à realidade. Nietzsche inverte 

radicalmente tal preconceito que atravessa a história da metafísica, desde Platão, no qual se 

fundam os pilares de sustentação da civilização ocidental.  

Expusemos de que modo está em jogo nessa reflexão sobre o corpo, o rompimento 

das dicotomias tão caras à tradição filosófica: corpo-mente, cultura-natureza, razão-instinto, 

etc. Partimos, então, para o exame da crítica radial ao campo psicológico e metafísico ao 

analisarmos a consciência e a linguagem. Vimos que a primeira é apenas uma ficção gerada 

pela segunda, quando a consciência se esquece do limite da linguagem ao designar nomes a 

objetos, examinado também o estatuto da consciência e a dimensão descritiva que a 

linguagem pode assumir ao tentar descrever os objetos do mundo. 

Examinamos, então, o significado do conceito de décadence e seu registro, segundo 

Nietzsche, que se origina na Grécia antiga com Sócrates e culminando na modernidade 



86 

 

através da obra do compositor alemão Wagner. Nesse contexto, analisamos a designação de 

dois tipos de moralidades que surgem nos homens: a moral senhoril e a moral servil. A 

primeira, um tipo de moralidade afirmativa que procura crescer e se expandir por si só. A 

segunda, uma moral que carece de disposição para o jogo bélico que é a vida, legando sempre 

ao futuro o valor de sua ação. Contrastamos as duas moralidades e vimos suas qualidades 

singulares e relacionais. A primeira é uma forma de ver e se comportar que valoriza a vida no 

mundo, no instante. Ao passo que a segunda é sua antítese, ou seja, seu inverso, uma moral 

que relega a dimensão da ação afirmativa no instante em nome de uma instância em que a 

dimensão da ação é colocada num além-mundo. Vimos em que medida os elementos 

presentes nesses dois tipos de moral são traços que caracterizam o ideário cristão, sobretudo a 

moral escrava que é elemento constitutivo do cristianismo. 

Investigamos também a crítica nietzscheana ao ideário cristão tal como ela se 

encontra na obra tardia do autor, tomando como principal mola propulsora passagens da obra 

O Anticristo, mas explorando ainda as demais obras de maturidade do pensador, que nos 

auxiliaram a lançar luz sobre a gênese e consolidação do pensamento cristão no solo de Israel.  

Dentro do prospecto do Ensaio de uma crítica do cristianismo, vimos quais fatores 

permitiram a resistência de Israel frente às ameaças tanto externas quanto internas que 

colocavam a nação de Iavé na iminência da perda de sua unidade nacional e, 

consecutivamente, a perda da liberdade. Apresentamos, nesse momento, uma figura bastante 

cara ao pensamento nietzscheano tardio: o sacerdote, ou seja, aquele que inverte valores e cria 

conceitos para manipular homens cansados da vida. 

Vimos em nosso estudo que o ideário cristão não pode ser pensado como uma 

superação da religião de Iavé, do judaísmo, pois o ideário cristão parte da radicalização de um 

instinto que auxiliou a sobrevivência de Israel na eminência de uma desestruturação política 

interna, frente às ameaças externas que assolavam o povo judeu. Fomos, em seguida, levados 

a conhecer a semente que inicia a religião cristã, “um herói que não luta e um gênio que não 

vende ideologias”, a figura de Jesus. Vimos que, a partir do evento de sua morte na cruz, 

emergiu uma nova chave hermenêutica para o corpo de ensinamentos legado por Jesus. 

Nietzsche identifica o quão deturpada foi a mensagem de Jesus pelos primeiros cristãos após a 

morte do fundador do cristianismo autêntico. O que antes era uma prática efetiva, uma 

realidade íntima que só podia ser acessada pela ação no mundo, ganhou adornos da moral dos 

ressentidos, a moral dos escravos.  
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A mensagem de Jesus levada ao mundo por seus seguidores se tornou um corpo 

dogmático religioso, deixou de ser uma vivência para se calcar agora como um conjunto de 

 normas, projetando, enfim, não mais “O Reino de Deus”, o maior ensinamento de Cristo, no 

domínio da imanência da prática crística, mas sim no âmbito da transcendência, ou seja, 

inverteu-se as categorias iniciais do legado de Jesus, injetando nele traços estranhos a sua 

origem, maculando as ideias de Cristo com o ressentimento. “O Reino de Deus”, agora, é 

tomado como promessa por vir em um mundo que é o outro do efetivo, um decalque da 

realidade, uma ficção projetada num além em detrimento de um aquém para aqueles que 

guardarem estrita obediência às palavras de Deus e seus sacerdotes, aqueles que exprimem 

como ninguém os desejos do mais alto ser que existe e fonte de toda realidade.  

Como esclarecemos, segundo Nietzsche, foi Paulo de Tarsos a figura decisiva 

responsável por esta guinada valorativa no seio do pensamento cristão “autêntico”. Paulo foi 

quem mobilizou de tal maneira os cristãos que estavam dispersos sem liderança acabou 

desenvolvendo sobre as estruturas conceituais legadas por Jesus uma nova religião, uma nova 

doutrina religiosa que Nietzsche chama de “cristianismo eclesiástico”. Uma forma ético-

religiosa voltada para desestruturação das hierarquias instintivas que animam menbros de 

talideário. Paulo caluniou a vida e o mundo efetivo, suas ideias negavam justamente o caráter 

combativo da vida. 

Em um último momento da trajetória de nosso estudo, apresentamos as críticas de 

Nietzsche à modernidade, partindo de alguns trechos da obra O Anticristo. As passagens, por 

vezes, não possuem um desenvolvimento maior, mas são perfeitamente compreensíveis à luz 

de outros escritos do autor. A doutrina dos direitos iguais que dá forma à Revolução Francesa 

e certos ideários políticos como socialismo/anarquismo e democracia são abordados pelo 

autor. São todas colocadas no mesmo registro fisiológico e dentro da moralidade dos 

ressentidos, pois seriam expressões do processo de décadence fortemente enraizado na 

modernidade. Embora tanto a Revolução Francesa, de Robespierre, quanto as ideias políticas 

mencionadas acima clamem por rupturas valorativas com o cristianismo ou qualquer religião, 

fomos levados à conclusão de que não o são, porque, segundo Nietzsche, ainda carregam 

traços característicos do pensamento cristão e, consecutivamente, da moral gregária, aquela 

moralidade oriunda dos ressentidos, os mesmos que fundam as suas crenças em supostos 

entes metafísicos. 
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Vimos, nesse momento, o tipo de cosmovisão que a modernidade desenvolveu após 

mais de mil e quinhentos anos de união do ideário cristão com as filosofias socrática e 

platônica. A visão de mundo na modernidade é dada pelas lentes da ciência moderna. A  razão 

foi colocada como condutora segura para as ações humanas e posta no altar de tudo o que é 

mais valioso, promovendo a busca pela verdade e pelo discurso das coisas em si. Na 

modernidade, só a verdade salva. Só ela redime o homem e o mundo. 

Findamos nosso percurso expondo as críticas que Nietzsche faz à filosofia alemã de 

sua época. O alvo direto das suas observações é Kant, sua filosofia prática e sua filosofia 

teleológica da história. Kant teria desenvolvido uma ética que possui como bússola uma razão 

prática, que, por sua vez, dispensa do cálculo das ações morais os instintos, fundando uma 

moral que não prioriza a expansão vital. Esta razão ainda possui um caráter teleológico, pois 

guiou os homens até o atual estado de coisas da modernidade. Vimos que Nietzsche se opõe a 

esta visão de mundo, que segue um planejamento de alguma força tanto do domínio da 

transcendência quanto no âmbito da imanência, rumo a um pretenso melhoramento da 

humanidade. Tais visões se contrapõem às ideias filosóficas da maturidade do autor. Para ele, 

o mundo é destituído de uma finalidade prévia ou ordenamento moral, seja ele de fonte 

imanente ou transcendente. A ideia de progresso da humanidade é uma ideia falsa que a 

modernidade propaga como sendo algo dado a ser realizado na eminência de um futuro. É 

neste sentido que a modernidade vive de uma promessa tanto quando de uma suposta 

“salvação”, estas propostas que guardam uma aproximação fisiológica coma moral proposta 

pelo cristianismo histórico.  

Fica evidente que o Ensaio de uma crítica do cristianismo guarda muito dos 

elementos desenvolvidos na obra tardia de Nietzsche. Tal reflexão vai além de um ataque 

ensandecido à religião cristã, um ataque pueril sem nenhuma fundamentação filosófica mais 

densa, como pensara Eugen Fink (cf.1983, p.146). Embora essa obra não tenha sido fruto de 

extensa investigação no século XX, por estudiosos do pensamento nietzscheano, a mesma 

guarda vários pontos de originalidade ao pensar o ideário cristão como sendo resultado de 

processos fisiológicos. O cristianismo, na perspectiva nietzscheana, não é pensado como uma 

doutrina religiosa que deva ser combatida mostrando as contradições inerentes ao seu 

conjunto de crenças, mas sim pela sua periculosidade para a vida. É pela ótica da vida que o 

ideário cristão é pensado. Se um conjunto de pensamentos favorece à expansão vital, então 

este conjunto de crenças é oriundo de uma moral natural, afirmativa quanto a expansão da 
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vida. Mas, se um conjunto de pensamentos é contrário à expansão vital, então o detentor de 

tais crenças possui uma moral antinatural. No caso do pensamento cristão, a moral deste 

ideário é antinatural, é contrária à expansão vital, ou seja, é uma moral do ressentimento. 

Certamente, a obra O Anticristo é uma das leituras mais originais do pensamento 

contemporâneo sobre os fenômenos religiosos de uma forma geral, mas, sobretudo, quanto ao 

cristianismo. É inédita dentro da literatura de sua época uma análise do fenômeno religioso a 

partir de bases psicofisiológicas, como a empreendida por Nietzsche. Pensar manifestações 

culturais enquanto expressões de processos que se iniciam no corpo em uma dada coletividade 

é um dos pontos que tornam singular a obra supracitada. Um outro ponto que torna a obra 

única no gênero é observar que por detrás do discurso da modernidade se mascara a mesma 

estrutura axiológica do pensamento religioso cristão. Por detrás de inúmeras ideias modernas 

se encontram as formas cristãs de conceber o mundo. Os valores oriundos do discurso 

religioso encontram reflexo em vários das construções modernas. Criticar a civilização 

ocidental é fundamentalmente criticar a moralidade cristã. É neste sentido que o presente 

estudo espera ter explicitado o quanto a obra O Anticristo não é apenas um resumo das ideias 

de Nietzsche, mas um momento fundamental de seu projeto maior de transvaloração de todos 

os valores.  
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