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Pois não deve existir algo sobre o qual se dance e se 
passe além dançando? Não deverão existir em torno 
do que é leve e do que é o mais leve ― toupeiras e 
pesados anões? ― ― (Zaratustra, de velhas e novas 
tábuas) 
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APRESENTAÇÃO 

 
 O nosso propósito é realizar uma interpretação do 
discurso da redenção, procurando, sobretudo, esclarecer os 
conceitos de redenção e espírito de vingança e suas possíveis 
conexões com a compreensão vulgar e originária do tempo e 
com as imagens dos aleijados, do corcunda e do aleijado às 
avessas que aparecem ao longo do discurso. Com esse intuito, 
procuraremos mostrar que Nietzsche pensa a redenção a partir 
de uma perspectiva bastante distinta da tradição metafísica, 
platônico-cristã, ao pensá-la como o incondicional dizer sim à 
vida, ou seja, ao tempo de constituição e irrupção de vida. 
Trata-se, na verdade, de uma experiência de interpretação que 
enquanto experimento é sempre algo provisório, efêmero, 
precário, pois é precário todo intento de defrontar-se com o 
enigma da vida e com os subterrâneos da dor-homem, a dor de 
precisar dizer diante do foi que assim eu o quis! e de não poder, 
em nenhuma hora e lugar, ser senhor, sujeito.  

No discurso de velhas e novas tábuas Zaratustra mostra 
que como poeta e decifrador de enigmas ensinou os homens a 
criar o futuro e a redimir, de maneira criadora, tudo o que foi. 
“Redimir o passado no homem e recriar todo foi, até que a 
vontade diga: ‘porém assim eu quis! Assim hei de querer ―’”1 
Redimir, como recriar o foi, é dar destino ao acaso, é ensinar a 
criar o futuro, a conquistar aquilo que se herdou (foi) para fazê-
lo seu. Em Ecce homo, Nietzsche diz que a tarefa de Zaratustra, 
que também é a sua, é afirmativa até a justificação e redenção 
de tudo o que passou.2 O que passou, como herança, não é, no 
entanto, uma coisa, um fato, mas vontade, possibilidade de ser. 
 A redenção do desejo de não-mais-querer, não-mais-
criar, do grande cansaço, que Zaratustra procura afastar de si. 
O querer liberta, ele diz, pois querer é criar, partir as velhas 
tábuas de valores e escrever as novas. O que se deve aprender 

                                                           
1 NIETZSCHE, Friedrich. KSA 4, p. 249. 

2 Id., KSA 6, p. 348. 
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é a criar, mas para isso é preciso, diz Zaratustra, que os homens 
aprendem com ele a aprender, a livrar-se das tábuas criadas pelo 
cansaço e pela preguiça, pelo espírito de vingança. Desde 
cansaço e preguiça cria a alma enfadada do caminho, que é o 
querer, e por isso essa alma diz que prefere não querer mais, 
pois tudo que se quer é para nada, é em vão. E mesmo nas almas 
que se elevam, o cansaço, como verme rastejante, adivinha o 
ponto em que estão cansadas, construindo ali o seu repugnante 
ninho. Por isso, diz Zaratustra, “como as almas mais elevadas 
não haveriam de ter os piores parasitas?”3   

Por que há tanto negar em vossos corações, continua 
ele a dizer no discurso de velhas e novas tábuas, e “tão pouco 
destino em vosso olhar?”4 Zaratustra, como destruidor das 
velhas tábuas, como aquele que diz não a tudo que até então se 
disse sim, é, no entanto, o oposto de um espirito de negação, 
visto que é aquele portador do mais pesado destino, que precisa 
carregar o mais pesados dos pesos por ter pensado o 
pensamento mais abismal, não encontrando nisso nenhuma 
objeção para o existir e para o seu eterno retorno, mas antes 
uma razão para ser aquele que diz sim  e amém a todas as coisas, 
ou seja, aquele que dá para elas a sua incondicional aprovação 
e anuência, aquele que é ele mesmo o ilimitado sim e amém, 
que a todos os abismos leva o seu abençoado sim.5 

A redenção, como o dizer diante do foi que assim eu o 
quis! é a suprema forma de afirmação e de superação do espírito 
de vingança contra o tempo e seu foi. Assim se pode ouvir sem 
procurar, se pode tomar sem perguntar quem dá, como 
recriação do foi, da vida, do tempo, como o que sempre já 
transcorreu, passou, sucedeu, enquanto dom, dádiva, presente. 
O homem, desse modo, é superado a cada momento, ao ser 
esculpido pela dureza do martelo que a cada instante retira uma 

                                                           
3 Id., KSA 4, p. 261.  

4 Id., Ibid., p. 268. 

5 Id., KSA 6, p. 345. 
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nova imagem que dorme na disforme pedra. A vontade de criar 
é a vontade de levar o martelo à pedra. Nela dorme a imagem 
das imagens, o super-homem. Mas essa imagem não é coisa 
alguma que esteja por trás do homem até aqui, como uma 
espécie de substância por trás da substância; antes é uma 
sombra, ou melhor, abismo, nada, imagem que não é imagem 
de nada. 

A essência do homem não é a imagem retirada da 
pedra, mas o poder esculpir, o poder retirar pedra de pedra, 
portanto, o esforço, a ação de dar para si mesmo uma imagem. 
O super-homem, como o homem redimido do homem, é a 
imagem da vontade, do pathos afirmativo, da travessia, da ponte. 
A ponte, estando sobre o rio, indica passagem, travessia. 
Cunhar no devir o caráter de ser é pôr-se sobre o devir como 
ponte, que cruza o devir como o que precisa sempre ser 
atravessado. Existir é eternamente retornar à travessia da 
vontade, do querer criar a si mesmo. O super-homem não é 
então o homem, no sentido do sujeito que cruza a ponte, mas 
uma palavra utilizada para exprimir a força da travessia, a ponte 
que cruza e volta a cruzar o rio do devir, instaurando, assim, 
sobre ela, um sujeito sempre provisório.  

Se no espírito de vingança acontece a queixa, o 
lamento, o cansaço de não ser, na redenção acontece o desejo, 
o anseio, melhor, o grande anseio de não ser, para assim poder 
receber, ou seja, poder sugar os seios de luz. Esse desejo é o 
desejo abrasador da criação, o desejo pelo noturno, abissal. A 
redenção, portanto, exige a inocência e o esquecimento, como 
condição para a criação; mas a vingança, ao contrário, é a 
concupiscência (hybris), que reivindica ser, unidade e verdade 
como os supremos valores que constituem aquilo que o 
homem persegue como fundo e fundamento, como aquilo que 
ele está sempre a correr atrás, mas que nunca alcança. O nunca 
alcançar vem a provocar o esvaziamento e desmoronamento 
dos supremos valores, embora a vingança, paradoxalmente, 
como força de perseguição, nunca venha a se exaurir 
completamente.  
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A criação que não é por cansaço e preguiça não se 

enfada de criar. Através dela o homem recria o foi porque se 
redime da vingança, sendo desse modo reconduzido à vida, ao 
tempo de constituição e irrupção de vida que é súbito, gratuito 
e sem sentido. A redenção, no entanto, não é um estado fora 
da vingança e da hybris, mas um estado de luta, de tensão e 
confrontação com a vingança, como aquilo que, ao ser 
superado, nunca se extingue e deixa de exercer pressão. Por isso 
Zaratustra diz que é um criador, um futuro e uma ponte para o 
futuro; “e, ah!”, continua ele, “igualmente também um aleijado 
nessa ponte.”6 O aleijão é o espírito de vingança, a hybris, que 
igualmente precisa sempre cruzar a ponte, pois em toda criação 
a confrontação é com a preguiça, o cansaço, com o verme que 
luta para instaurar o seu ninho na árvore da vida. Na travessia 
o viandante é submetido a uma luta constante contra o enfado, 
que exige dele um supremo esforço para manter-se elevado. Na 
travessia o que redime aparece no campo de batalha, pois é na 
travessia que vem à superfície a luta que produz toda elevação. 
A redenção é representada por Zaratustra como luta e tensão 
dos contrários e não como apaziguamento, salvação, paz, 
repouso, descanso eterno. A redenção, portanto, não é 
redenção do esforço, da luta, mas redenção no esforço, na luta, 
conforme podemos ver testemunhado pelos anjos que 
conduzem a alma imortal de Fausto:  

 
“Quem aspirar, lutando, ao alvo, 

À redenção traremos.”7 
 

João Pessoa, janeiro de 2016 
 

Robson Costa Cordeiro 

                                                           
6 Id., KSA 4, p. 179. 

7 GOETHE, Johann Wolfgang von. Fausto: uma tragédia ― segunda parte. 
V. 11.936-11.937, p. 1041. 



CAPÍTULO I 

Zaratustra sobre a ponte: As 

imagens dos aleijados, do 

corcunda e do aleijado às 

avessas 

 
 O discurso da redenção é um dos últimos discursos 
da segunda parte, que de algum modo já antecipa e prepara 
o tema fundamental da terceira parte e de toda a obra, o 
eterno retorno. O discurso como um todo gira em torno do 
problema da vingança contra o tempo e seu foi, ou seja, gira 
em torno da vingança contra o passar e a transitoriedade da 
vida. O tema da vingança é fundamental não só nesse 
discurso, mas para o pensamento de Nietzsche como um 
todo, visto que ele próprio interpreta a história do Ocidente, 
a metafísica, como a história do espírito de vingança contra 
a vida. Talvez não seja correto falar assim, pois propriamente 
falando a metafísica não é apenas a história, como o 
resultado de algo que lhe é anterior, o espírito de vingança. 
A metafísica já é ela mesma, em sua essência, esse espírito. É 
preciso, portanto, entender, a partir do desenrolar do 
discurso, de que modo a vingança adquire “espírito” e o que 
vem a ser esse espírito, que passa a caracterizar a própria 
lógica do Ocidente, de sua história.  

Mas antes de falar propriamente de vingança e de 
tempo, da redenção, como muitos outros discursos de Assim 
falou Zaratustra, também faz uma paródia do cristianismo, 
começando com uma alusão a uma passagem do evangelho 
de Mateus. E por que cristianismo? O que tem a ver o 
cristianismo com vingança e temporalidade? Já é sem dúvida 
um lugar comum mostrar que Nietzsche afirma que “o 



16 | ESPÍRITO DE VINGANÇA E REDENÇÃO DA VONTADE EM  

 

cristianismo é platonismo para o ‘povo’”8. Esta sentença é, 
sem dúvida, muito repetida e tornou-se praticamente um 
bordão quando se fala da crítica de Nietzsche à moral. É 
preciso, no entanto, questionar se ela é realmente 
compreendida. É preciso ver, antes de tudo, que Nietzsche 
se refere ao platonismo e não a Platão. Além disso, é preciso 
também ver que ele destaca a palavra povo, para chamar a 
atenção de que não se trata da sua noção comum, de 
categoria social, mas que é preciso entender “povo” ou 
“plebe” como palavras que procuram descrever o homem 
impotente, fraco, cujas forças vitais definham e encontram-
se em declínio, e que lutam desesperadamente para não 
perecer. Nesse sentido, o cristianismo é platonismo porque 
também é uma forma de condenação da vida, de dizer não à 
potência, ao devir, à vida que não cessa de aparecer, 
manifestar-se, e também de extinguir-se, consumir-se, 
definhar e declinar.  

O horror ao perecimento e ao declínio, ou seja, à 
passagem e ao fluir da vida, não é outra coisa senão espírito 
de vingança e niilismo. Nietzsche também descreve esse 
horror e ódio à transitoriedade e à finitude utilizando a 
palavra compaixão. A compaixão significa, desse modo, o 
apiedar-se da vida, pelo fato de a vida ser pouca, pobre, 
finita, passageira. O cristianismo é para Nietzsche a religião 
da compaixão, e a compaixão, segundo ele, “é a práxis do 
niilismo.”9 Desse modo se mostra a relação essencial entre 
platonismo, cristianismo e niilismo. Por um lado Nietzsche 
mostra que o cristianismo é platonismo. Mas ele também 
mostra que Platão já era cristão antes de Cristo, conforme 
podemos ver em Crepúsculo dos Ídolos: “Por fim, vai minha 
desconfiança junto a Platão até o fundo: eu o acho tão 
extraviado de todos os instintos fundamentais dos helenos, 

                                                           
8 NIETZSCHE, Friedrich. KSA 5. Vorrede. p. 12. 

9 Id., KSA 6. § 7, p. 173. 
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tão moralizado, tão preexistentemente cristão...”10 No § 344 
de A Gaia Ciência, ao mostrar que a nossa fé na ciência 
repousa em uma crença metafísica, Nietzsche afirma algo 
semelhante a respeito de Platão, ao dizer “...que também nós, 
conhecedores de hoje, nós, ateus e antimetafísicos, também 
tiramos nosso fogo daquele incêndio que uma crença milenar 
acendeu, aquela crença cristã, que também era de Platão, que 
Deus é a verdade, que a verdade é divina...”11    

O próprio Platão já era cristão, portanto, no sentido 
de que Nietzsche o reconhecia, assim como também a 
Sócrates, “como sintomas de declínio, como instrumentos 
da decomposição grega, como pseudos gregos, como 
antigregos.”12 Nesse sentido, tanto o platonismo como o 
cristianismo são produtos de uma mesma lógica, o niilismo, 
que é a lógica que governa a nossa história ocidental, 
europeia. A partir do discurso da redenção procuraremos 
mostrar que essa lógica, o niilismo, constitui-se como 
espírito de vingança contra o tempo e o seu Foi. O propósito 
é interpretar o discurso passo a passo, dando ênfase aos seus 
momentos decisivos e essenciais, com o intuito de mostrar 
o espírito de vingança como a lógica que governa e perpassa 
a nossa história, determinando-a em seus momentos 
decisivos como platonismo e cristianismo. Zaratustra, como 
porta-voz da vida ascendente, é aquele que precisa percorrer 
e ser atravessado pelo platonismo e pelo cristianismo, em 
suma, pelo espírito de vingança, pelo niilismo e dizer não à 
vida, para por fim poder se redimir, levando esse espírito ao 
seu esgotamento, superando, desse modo, o nojo pela vida, 
o horror diante do tempo e do seu fluir.  

                                                           
10 Id., KSA 6. Was ich den Alten verdanke. § 2, p. 155.  

11 Id., KSA 3. p. 577. 

12 Id., KSA 6. Das Problem des Sokrates. § 2, p. 68. 
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O discurso da redenção começa com uma paródia de 
Mateus (15, 29), mostrando justamente Zaratustra sendo 
submetido à maior tentação do cristianismo, a compaixão: 

 
Quando Zaratustra passava um dia pela grande 
ponte, cercaram-no os aleijados e os mendigos; e um 
corcunda assim falou para ele: “Vê, Zaratustra! 
Também o povo aprende de ti e conquista fé em tua 
doutrina; mas, para que o povo deva acreditar em ti 
totalmente, uma coisa é, contudo, necessária ― 
deves, primeiro, convencer-nos ainda a nós, 
aleijados! Aqui tens agora uma bela seleção e, na 
verdade, uma ocasião para agarrar pelos cabelos!13 
Podes curar cegos e fazer caminhar paralíticos; e 
daquele que tem atrás de si algo em demasia, bem 
que poderias tirar um pouco: ― Este seria o modo 
certo, penso, de fazer os aleijados acreditarem em 
Zaratustra!”14   

                                                           
13 A expressão em alemão é “eine Gelegenheit mit mehr als Einem 
Schopfe!”, que foi traduzida por Mário da Silva por “uma ocasião com 
mais de uma trança de cabelos!” Resolvemos traduzir por “uma ocasião 
para agarrar pelos cabelos!” para procurar preservar a expressão que se 
tornou usual em nossa língua e que se fundamenta nas mitologias grega 
e romana. Segundo a mitologia, os romanos tinham uma deusa, de nome 
Fortuna ou Ocasião, que correspondia à divindade grega Tique (do grego 
Tykhe, “sorte”). A sua função consistia em estar presente na vida dos 
homens, precisamente no momento em que a nossa vida podia mudar. 
Era representada muitas vezes com asas e uma enorme mecha de cabelo 
na parte dianteira, embora fosse careca na parte de trás. Um dos pés 
estava apoiado numa roda (a “Roda da Fortuna” ou “Roda da Vida”), 
enquanto que o outro ficava suspenso no ar. Dizia-se que a única forma 
de agarrá-la era pela sua enorme cabeleira de frente. Esta tarefa, no 
entanto, não era fácil, pois “Fortuna” era rápida como a luz. Por isso, só 
os humanos corajosos, destemidos, é que se atreviam a fazer tal coisa. A 
deusa reagia recompensando os que se atreviam a se arriscar. Daí surgiu 
esta expressão: “agarrar a ocasião pelos cabelos”, que  é o mesmo que 
dizer que não podemos perder a oportunidade que se apresenta com 
mais de uma mecha (“mit mehr als Einem Schopfe”) para ser agarrada.  

14 NIETZSCHE, Friedrich. KSA 4. p. 177. 
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 Na ótica do corcunda Zaratustra seria uma espécie 
de redentor, salvador ou nazareno para o qual se apresenta 
toda sorte de aleijados, miseráveis e malogrados que ele 
precisaria curar, como forma de fazê-los adquirir fé em sua 
doutrina. Para o corcunda, ou seja, para o homem em seu 
jeito torto de ver, a fé se conquista com milagres. Mas que fé 
é esta que precisa de um milagre para fazer-se presente como 
fé? Essa fé, baseada no ver para crer, já não seria fé, mas 
apenas a verificação empírica de um fato. O reino da fé com 
certeza não é este, mas sim o do absurdo, do paradoxo, o 
reino da decisão, que para ser decisão precisa ser individual, 
intransferível e, sendo assim, é solidão e dor. Eu só posso 
decidir algo acerca daquilo que não é claro e distinto, daquilo 
que é somente possibilidade, mas não uma possibilidade 
qualquer, anunciada pela estatística ou pela lógica, que não 
nos inquieta, mas sim a possibilidade que desassossega, 
angustia, mesmo sendo nada ou, melhor dizendo, 
precisamente por ser nada.  
 A bela oportunidade que se apresenta para 
Zaratustra, segundo o corcunda, é a oportunidade de cura 
dos aleijados e também do próprio corcunda. É como se ele 
estivesse dizendo: eu terei fé em sua doutrina se ela for capaz 
de me curar. Conforme mostramos acima, essa passagem 
inicial do discurso parece ser uma paródia de uma passagem 
do Evangelho de São Mateus, que diz: “Saindo daí, Jesus foi 
para a margem do mar da Galiléia, subiu a montanha e 
sentou-se. Numerosas multidões se aproximaram de Jesus, 
levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos 
outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus. E ele 
os curou.”15  

Ora, mas a doutrina de Zaratustra é a sua metafísica, 
com os seus conceitos de vontade de poder e de eterno 
retorno. Como a sua doutrina pode então curar? E curar de 

                                                           
15 Bíblia Sagrada. Evangelho segundo São Mateus. 15, 29, p. 1201. 
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que? Quem? E o que significa propriamente curar? Para 
tentar responder a estas questões vamos retomar o texto, 
observando a seguinte fala do corcunda para Zaratustra: 
“Podes curar cegos e fazer caminhar paralíticos; e daquele 
que tem atrás de si algo em demasia, bem que poderias tirar 
um pouco: ― Este seria o modo certo, penso, de fazer os 
aleijados acreditarem em Zaratustra!” Quem é preciso curar, 
portanto, parece ser a questão mais evidente, ou seja, os 
aleijados e o próprio corcunda que dialoga com Zaratustra. 
Mas o que Nietzsche está procurando mostrar ao utilizar 
essas imagens dos aleijados, mendigos e também do 
corcunda?   

É importante observar que o diálogo de Zaratustra é 
somente com o corcunda, que é o porta-voz e intercessor 
dos demais. Se nesse discurso, que é um dos últimos da 
segunda parte, Zaratustra conversa com o corcunda, no 
discurso da visão e do enigma, que é o segundo da terceira parte, 
a sua conversa é com o anão, o espírito de peso. É preciso 
então procurar ver o corcunda e o anão como dimensões da 
vida que declina e que, devido a esse declínio, não 
conseguem sentir, ser afectados, ver, perceber a própria 
essência do viver, a temporalidade própria da vida no seu 
constituir-se gratuito e sem sentido. Trata-se, portanto, 
nesses discursos, e também nos demais de Assim falou 
Zaratustra, de um diálogo da vida com ela mesma, de uma 
confrontação entre uma dimensão do próprio Zaratustra que 
procura ascender, superar si mesmo, transvalorar os valores 
até então vigentes, para assim, superar o niilismo e o 
desgosto com a vida e com o tempo, e outra que procura 
levar ao desânimo, à apatia, à condenação do viver, a partir 
do pressuposto de que a vida é só passagem, transitoriedade, 
sendo por isso, finita e mortal. No entanto, segundo a voz 
que ecoa através desses espíritos tortos, deformados, aleijados, 
não deveria ser assim.  
 Se a vida, portanto, não deveria ser assim, mas, no 
entanto, é, e sempre retorna sendo assim, ou seja, finita e 
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mortal, do mesmo modo, isto é, também eternamente, 
retorna o espírito de revolta, condenação, vingança e 
reforma da vida. É com esse espírito que Zaratustra se 
confronta ao longo da obra. Mas essa confrontação vai 
gradativamente crescendo, intensificando-se, e em alguns 
discursos ela atinge o seu ápice, tornando mais claro os 
motivos e razões da confrontação. Um desses discursos é da 
redenção, que segundo o nosso entendimento antecipa e 
prepara a concepção fundamental de toda a obra, o 
pensamento do eterno retorno, conforme mostra o próprio 
Nietzsche em Ecce Homo.16 
 Se os aleijados e o corcunda representam o homem 
na deformidade do seu ser, do seu existir e do seu sentir, 
como então consertar o que está torto, como curar o aleijão, 
como retirar do corcunda a sua corcova? Vejamos de que 
modo Zaratustra responde a isso, o que ele faz logo após a 
fala do corcunda que foi anunciada acima:  
 

Se se retira do corcunda a sua corcova, se lhe retira, 
então, o seu espírito ― assim ensina o povo. E se se 
dá ao cego seus olhos, então ele vê muitas coisas 
ruins sobre a terra, de modo que amaldiçoa este que 
o curou. Aquele, porém, que faz caminhar um 
paralítico, faz para ele o maior dos males, pois, mal 
pode ele caminhar, então seguem junto com ele seus 
vícios ― assim ensina o povo sobre aleijados. E 
porque não deveria Zaratustra também aprender 
com o povo, se o povo aprende com Zaratustra?17   
 

 Segundo a fala de Zaratustra, portanto, podemos 
concluir que retirar do corcunda a sua corcova significa 
retirar o seu próprio espírito, ou seja, o seu jeito torto de ser, 
a sua maneira torta de existir. Mas o que significa um modo 

                                                           
16 NIETZSCHE, Friedrich. KSA 6. Ecce Homo. Also sprach  Zarathustra. § 
1, p. 335. 

17 Id., KSA 4, p. 177. 
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torto de ser? Parece querer dizer respeito ao que não está na 
medida da coisa, no caso, da existência, sendo, assim, uma 
desmedida, uma hybris. A desmedida, portanto, é com relação 
à vida, à essência própria da vida, que é o tempo. A 
desmedida com relação ao tempo se configura como espírito 
de vingança com relação ao tempo próprio de constituição 
de vida, o eterno retorno. Sendo assim, o espírito de 
vingança é a corcova, o aleijão, a deformidade, a paralisia 
diante da vida como eterno retorno, como juventude e 
primavera eternas. Esta paralisia, contudo, procura paralisar 
a vida mesma, procurando estender para todos os rincões do 
viver o pathos do em-vão.  
  Retirar do corcunda a sua corcova significa, 
portanto, retirar o seu viver, que é espírito de vingança. E 
isto é algo que ele pede para Zaratustra fazer por ele, ou seja, 
ele pede para ser libertado. Talvez seja importante aqui fazer 
um pequeno desvio e adentrar em outro discurso de Assim 
falou Zaratustra. No discurso do caminho do criador, da primeira 
parte, Zaratustra está falando para aquele que procura o 
caminho para si mesmo e que, desse modo, precisa seguir o 
seu caminho de solidão. Para o que procura seguir esse 
caminho, contudo, ainda ecoa a voz do rebanho, de modo 
que as palavras daquele que agora se isola ainda soam como 
palavras de mágoa e lamentação. O caminho para si mesmo, 
que é o caminho de solidão, o caminho do criador, será, no 
discurso do superar si mesmo, da segunda parte, o caminho da 
autossuperação. 
 Para o que procura seguir esse caminho é necessário, 
conforme fala Zaratustra, mostrar que tem o direito e a força 
para tanto, ou seja, mostrar que pode, que tem poder. Para 
tanto não basta querer, é preciso poder. Por isso Zaratustra 
pergunta: “Tu és uma nova força e um novo direito? Um 
primeiro movimento? Uma roda que a si mesmo rola? Podes 
também obrigar as estrelas a girar em torno de ti?” Ser um 
primeiro movimento significa ser um movimento desde si e 
não desde os outros, desde o rebanho. Mover a si mesmo 
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desde si, portanto, implica já estar no movimento, ou seja, 
na arché, no princípio, a partir do qual tudo é movido, 
conduzido ao crescimento, à diferenciação e autossuperação. 
Estar no movimento significa dizer estar na possibilidade de 
seguir o caminho que é um caminho apenas perspectivístico, 
ou seja, um caminho para uma perspectiva, uma 
possibilidade que se abre, mas que, no entanto, enquanto 
perspectiva, possibilidade, já inquieta, desassossega, e assim 
gera angústia. Nietzsche, na verdade, usa a palavra Trübsal 
(melancolia, aflição) e não Angst (angústia), como será usada 
por Heidegger e por Kierkegaard, que utiliza a palavra 
dinamarquesa Angest. A angústia, para esses dois pensadores, 
ocorre diante do nada, daquilo que o homem não sabe o que 
é, mas que o inquieta e desassossega.  

O primeiro movimento, para Nietzsche, é o poder, a 
força que nos assalta e nos põe em movimento, embora não 
saibamos ainda para onde. Isto significa dizer que, quando 
estamos no movimento para realizar qualquer coisa, para 
querer ou procurar por algo, é porque um movimento inicial 
já nos impeliu para isso. Esse movimento, segundo ele, não 
é outra coisa senão a própria vida enquanto vontade de 
poder. Portanto, para querer é preciso já estar no primeiro 
movimento, que é poder, no movimento que movimenta 
todo querer. Podemos também dizer que esse princípio do 
movimento é para Nietzsche vontade para poder, de modo 
que eu só posso realmente ser poder para quando sou vontade 
para esse poder, quando o poder é em mim minha vontade. 
No discurso do superar si mesmo, Nietzsche explica isso através 
do jogo de mando e obediência, mostrando que todo mando 
é uma obediência, e que só manda em si mesmo aquele que 
obedece a si mesmo.  

Gehorsam (obediência) deriva de hören (ouvir) e de 
gehören (pertencer), de modo que só obedece aquele que 
escuta e que, escutando, pertence ao que se mostra, ao que 
se revela, à perspectiva de ser que foi aberta e que é sempre 
um por se fazer. Nesse pertencimento, portanto, o homem 
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encontra-se em um estado de inquietação ou angústia. Mas 
o surpreendente é que a inquietação ou perturbação é uma 
calma, uma calmaria. Referindo-se à angústia, Heidegger 
mostra em Que é Metafísica? que ela distingue-se do temor e 
que “perpassa-a uma estranha tranquilidade.”18 Kierkegaard, 
em O Conceito de Angústia, diz que...  
 

...neste estado há paz e repouso, mas ao mesmo 
tempo há algo de diferente que não é discórdia e luta; 
pois não há contra o que lutar. Mas o que há, então? 
Nada. Mas nada, que efeito tem? Faz nascer 
angústia... sonhando, o espírito projeto sua própria 
realidade efetiva, mas esta realidade nada é, mas este 
nada a inocência vê continuamente fora dela.19  
 

Sem pretender interpretar o sentido de angústia 
nesses dois pensadores, o que estamos procurando fazer é 
somente relacionar o caminho para si mesmo, que é para 
Nietzsche o caminho do Próprio (Selbst), com destino e 
solidão. Em Assim falou Zaratustra, Nietzsche, na verdade, 
não usa a palavra angústia (Angst) para designar o destino e 
solidão que são próprios desse caminho. Ele, na verdade, fala 
do grande anseio (von der grossen Sehnsucht), que é o título de 
um discurso da terceira parte, para descrever o anseio de 
retomada da pátria própria do homem, de reconquista do 
nada, do precisar ser, como o seu lugar originário. Vir a ser 
um Próprio, ou seja, constituir para si um caminho, que é o 
caminho do criador, significa poder decidir-se entre o 
caminho dos muitos e o caminho do Um. Essa decisão 
implica a máxima solidão e a confrontação com o nada, o 
afastamento de tudo o que já é e o lançar-se naquilo que 
inquieta, mas que não é coisa alguma, pois é somente nada. 
Mas este “somente nada” diz respeito, na verdade, a tudo o 

                                                           
18 HEIDEGGER, Martin. Que é metafísica?, p. 39.  

19 KIERKEGAARD, Soren A. O conceito de angústia. p. 45  
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que vem a ser com propriedade, força, vigor e necessidade. 
O maximamente necessário, portanto, é somente o possível.  

Este caminho do criador é também o caminho da 
dor, mas da dor própria, ou seja, da dor que é constitutiva de 
todo vir a ser, de todo movimento de criação. E para que a 
dor própria possa doer, é preciso afastar-se de outra dor, que 
é a dor que procura afastar a dor de nada ser, de precisar ser. 
No entanto, o que está nesse caminho, no caminho para ser 
um, ainda sofre dos muitos. Mas algum dia, diz Zaratustra, 
este também sentirá o cansaço da solidão e verá a sua altivez 
dobrar-se, pois não verá mais em si o que é elevado, e sim 
verá perto demais o que é baixo. Por isso, fala Zaratustra, 
“há sentimentos que querem matar o solitário; se não 
conseguem isto, então devem eles mesmo morrer! Porém, 
serias capaz de ser um assassino?”20  

Seria o espírito de vingança, representado pelo 
corcunda, um desses sentimentos? O espírito de vingança, 
de fato, parece querer matar o solitário e a sua atividade, a 
solidão, como tarefa própria e, portanto, inalienável e 
necessária, de cada um, dever e precisar ser desde si mesmo. 
Ao desejar que Zaratustra o cure, o corcunda deseja curar-
se, mas não desde ele mesmo. A cura seria a libertação de 
sua deficiência, de sua corcova, que aqui estamos 
antecipando como sendo o espírito de vingança contra a 
vida. No entanto, Nietzsche sequer falou ainda no discurso 
sobre vingança ou mesmo espírito de vingança. Por esse 
motivo, não é ainda o momento para aprofundar o sentido 
que vingança e espírito têm no discurso. 

Por isso, nesse momento vamos voltar a nossa 
atenção para procurar entender o que significa libertar-se ou 
curar-se. Para tanto, vamos voltar mais uma vez ao discurso 
do caminho do criador, no qual Zaratustra fala o seguinte a 
respeito de liberdade e coação:  

 

                                                           
20 NIETZSCHE, Friedrich. KSA 4, p. 81. 
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Tu te dizes livre? A teus pensamentos dominantes 
quero ouvir, e não que te livraste de um jugo. És um, 
ao qual foi permitido livrar-se de um jugo? Há alguns 
que jogaram fora seu último valor, quando jogaram 
fora sua servidão. Livre de que? Que importa isso a 
Zaratustra! Claro, porém, para mim, deve teu olho 
anunciar: livre para quê?21 
 

A partir do que fala Zaratustra nessa passagem é 
preciso entender que o mais importante não é ser livre de, 
mas ser livre para. Há alguns, conforme ele diz, que ao 
jogarem fora a sua servidão, jogam fora o seu último valor, 
pois o seu último valor é a sua servidão. No caso do 
corcunda, o seu último valor é a sua corcunda, o espírito de 
vingança contra a vida. Ao jogar fora isso, o que lhe resta? 
Se Zaratustra lhe cura de sua doença, como ele poderia ser 
sem ser doente, visto que a doença é o seu próprio modo de 
ser? Como ser livre de, sem ser ao mesmo tempo livre para? 
Mas para ser livre para é preciso ter um pensamento que seja 
seu e que seja dominante. E se já temos um pensamento que 
para nós é dominante, já estamos livre de, e não precisamos 
ser libertos por outro.  

Mas o que Zaratustra fala de mais importante, 
segundo a nossa compreensão, é que o homem não é livre 
para ser ou não ser servo. Isto ele diz indiretamente, ao 
perguntar: És um, ao qual foi permitido livrar-se de um jugo? 
O homem só pode livrar-se de um jugo, portanto, se lhe for 
dada a permissão, ou seja, se ele estiver no poder para livrar-
se, o que significa também dizer: se ele já estiver de posse de 
um pensamento dominante. Caso contrário, ao retirar-se 
dele o jugo retira-se, ao mesmo tempo, todo a sua tarefa, 
todo o seu destino. Pois, não sendo ainda homem de escuta, 
esse homem não pode obedecer a si mesmo, mas só a outro, 
ou a outros, só podendo, portanto, realizar-se na servidão. 

                                                           
21 Id., Ibid., p, 81. 
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O homem de escuta, por seu lado, é livre sendo obediente, 
ao estar subjugado ao que escuta, sendo assim, ao mesmo 
tempo, o que manda e o que obedece.  

Zaratustra diz isso ao seu modo, quando pergunta: 
“Podes mesmo ser juiz e vingador de tua lei?”22 A palavra 
juiz deriva do latim judex, que seria o resultado da união de 
duas outras palavras: ius (correto) com dex (que tem relação 
com dizer). Portanto, o juiz é aquele que diz o que é correto 
ou justo. Mas o que é o correto e o justo? O pressuposto 
aqui não é a compreensão jurídica de juiz, ou mesmo 
teológica, como o que julga a partir da palavra divina. Nesse 
último caso, sendo o que julga e acusa, o juiz passa a 
representar a dimensão própria do homem em seu existir, 
visto que a existência, desde a ótica do espírito do 
cristianismo, como vê Nietzsche, passa a se configurar como 
culpa e condenação, sendo o homem, então, como juiz, o 
acusador mais duro de si mesmo, a própria voz de sua 
consciência, que se autocondena e atribui para si uma culpa 
que não pode nunca ser resgatada, visto que ele é culpado 
com relação a deus, no sentido de que se encontra sempre 
aquém dele, ou seja, aquém daquilo que ele próprio projetou 
como meta e dever ser, como além, e que se revela sempre 
como o inalcançável, o inatingível. Por esse motivo a culpa 
é irresgatável e a condenação de si mesmo e da vida é eterna. 

No entanto, quando pergunta ao homem se ele pode 
ser o seu próprio juiz e vingador de sua lei, Zaratustra está 
se referindo a juiz em outro sentido. Juiz significa para ele o 
que julga e decide acerca do seu próprio destinar-se, aquele 
que pode seguir a estrela que é arremessada no espaço ermo 
e no gélido respiro da solidão. A estrela assim arremessada 
indica norte, direção, destino, é a vida como sendo apenas o 
possível que se descortina a cada instante e que é necessário 
seguir. O necessário, que é o possível que temos de seguir, é 
o que individualiza, ensozinha e dá destinação. Ser juiz, 

                                                           
22 Id., Ibid., p. 81. 
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portanto, é poder decidir-se acerca do que é somente o 
possível. O possível é a estrela que brilha e nos convida a 
segui-la. Mas para segui-la, no entanto, temos que construir 
o caminho que conduz até ela, caminho este que não é dado 
junto com o brilhar. O brilhar nos seduz como o canto das 
sereias. Junto com a sedução, a afecção, pode vir a constituir-
se um caminho, a determinação de um horizonte a partir do 
qual aquilo que nos seduziu e atraiu vem à aparência. A 
aparência, no entanto, também é um produto daquilo que 
nos encantou, um modo do profundo vir à superfície. Mas o 
profundo não é essência alguma oculta por trás da aparência, 
não é o ser por trás do devir. O profundo é sem fundo, sem 
lastro, pois é apenas o possível, que Nietzsche chama de 
perspectiva, que diz respeito ao modo de o profundo se fazer 
ver no raso, na superfície, na dobra e na pele.  

O juiz, portanto, é homem de escuta, que só julga e 
ordena porque escutou. Mas o que escuta, o juiz, é também 
o vingador, o que cumpre e realiza o seu próprio veredicto. 
E Zaratustra diz que “terrível é o estar só com o juiz e 
vingador da própria lei.”23 Isto porque o homem nessa 
condição se encontra diante de algo que só ele pode cumprir, 
e ninguém mais por ele. Esse “algo”, a sua própria lei, não é 
coisa nenhuma, não é nenhuma lei já escrita ou catalogada. 
A lei (Gesetz) é o que o compele livremente a ser, sem ser 
coisa alguma, sendo só anúncio, possibilidade, vontade para 
poder ser. Sendo assim, a liberdade parece ser só a “alegria 
de um pobre caminhozinho, no dentro do ferro de grandes 
prisões.”24 Mas se isto é a liberdade, como fica a 
responsabilidade do homem, que parece implicar o livre-
arbítrio? 

Isto, segundo Nietzsche, revela a natureza brônzea 
do fado e também que só somos livres no jugo, sob a coação 
de uma lei, que nos dá norte e nos destina. Mas há, segundo 

                                                           
23 Id., Ibid., p. 81. 

24 ROSA, Guimarães. Grande sertão: veredas. p. 218. 
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ele, aqueles que se contorcem desesperadamente contra esse 
conhecimento e que, investindo contra ele, assim 
questionam:  

 
“Assim nenhum homem é responsável? E em tudo 
há culpa e sentimento de culpa? Mas alguém deve ser 
o pecador: se é impossível e não mais é permitido 
acusar e julgar o indivíduo, a pobre onda na 
inexorável rebentação do devir ― então: seja a 
própria rebentação, o devir, o pecador: aqui a 
vontade está livre, aqui se pode acusar, condenar, 
expiar e reparar: de modo que seja Deus o pecador e o 
homem seu redentor.”25  
 

Nesse cristianismo invertido, se Deus, o devir, é o 
pecador, o homem, com o seu livre-arbítrio, é o seu 
redentor, o redentor do mundo e da vida, que é devir, mas 
não deveria ser, pois assim quer o homem. Mas, 
perguntemos: se se retira do homem a corcova do livre-
arbítrio, não se retiraria assim dele o seu espírito? Poderia ele 
viver sem essa doença, sem essa condenação da vida e do 
devir? Como retirar de suas costas aquilo que ele tem demais, 
que lhe pesa em demasia, o “mais pesado dos pesos”, como 
diz Nietzsche no fragmento 341 de A Gaia Ciência, se é este 
peso que pesa demais, e que assim é a sua desmedida, a sua 
hybris, aquilo que o permite viver? 

O que pesa demais é a revolta, a condenação, o 
espírito de vingança contra vida, que é irresponsável ― pois 
não pode conter o seu eterno fluxo, o seu fluir transbordante 
e inesgotável ― e ao mesmo tempo inocente, pois cria 
somente por criar, sem visar nada, sem almejar atingir 
nenhum estado, seja de ser ou de nada, e assim não cessa de 
expor-se, aparecer e também destruir-se, mas sem nunca 
exaurir-se, sem nunca conhecer exaustão no eterno retorno 
do seu jogo, “como um devir que não conhece nenhum 

                                                           
25 NIETZSCHE, Friedrich. KSA 2, p. 396. 
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tornar-se satisfeito, nenhum fastio, nenhum cansaço...” O 
erro, portanto, segundo Nietzsche, “está não apenas no 
sentimento ‘eu sou responsável’, mas igualmente na antítese 
‘eu não sou responsável, mas alguém tem de ser.” Esse 
“alguém” é a vida, que para Nietzsche é vontade de poder, 
devir. Contudo, ao assim responsabilizar e julgar a vida, 
procurando livrar-se do peso próprio do viver, que é o devir, 
que mostra que a vida nunca está pronta e precisa sempre vir 
a ser, o homem introduz na mesma outro peso: o peso da 
revolta e da condenação que também nunca se exaure, mas 
que, no entanto, emerge do fastio, do cansaço. E por que 
cansaço e fastio na condenação, na vingança, no espírito de 
vingança? Por que esse outro peso agora pesa demais? 
Parece ser por insistir em algo (o dever ser) para o qual se é 
impotente. Nesse caso, o querer bate de frente com a 
impotência para realizá-lo, o que leva ao cansaço, ao fastio, 
ao tédio, à desilusão26.    

Ainda não é o momento de se voltar para responder 
a essas questões, pois elas ainda terão o seu devido 
encaminhamento ao longo da interpretação do discurso. 
Podemos apenas no momento dizer, a título de antecipação, 
que este peso pesa demais porque não é o peso próprio do 
viver, e assim é desmedida. Como desmedida ele é uma 
espécie de furor, lascívia, cobiça, anseio que também não 
descansa, não tem trégua, mas que, no entanto, leva ao 
desânimo, à apatia, ao pathos do em-vão. O que é então que 
se revela como sendo em vão? O querer, o aspirar o 
inatingível, o inalcançável, ou seja, o mundo posto como 
ideal, imutável e eterno, o paraíso, onde cessa toda a dor do 
devir e do passar, em suma, o anseio pelo mundo do ser. 

                                                           
26 Seria esse o caso de Dom Quixote, cuja querença é real, mas cujo 
querido é ideal? Mas se o querido é o ideal, o imaginário, a miragem, algo 
de real, contudo, existe nele e é a fonte da miragem: a sequidão 
desesperada da terra. (Cf. ORTEGA Y GASSET, José. Meditações do 
Quixote, p. 148). Seria essa a causa da melancolia de Dom Quixote no 
final da obra? 
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Como o que não cessa de retornar é o mundo do devir, o 
mundo do ser, posto como meta e dever ser, sempre volta a 
se revelar como o protelado, o adiado, o que sempre recua e 
nunca se alcança, levando assim ao desânimo, ao sentimento 
(pathos) de que aquilo que se almeja tão avidamente é ― em-
vão. O fato de ser em-vão, portanto, está associado ao fato 
de sempre se buscar e nunca se alcançar aquilo que se busca. 

Não sendo homem de escuta, o corcunda não pode 
ser juiz e vingador da sua lei, pois, ao não poder escutar, ele 
não tem uma lei própria que possa seguir e cumprir. Desse 
modo, ele se revela como não sendo homem de tarefa e 
destinação próprias. Por isso pede que Zaratustra lhe tire a 
corcova, curando-lhe de sua deficiência. Mas isso, conforme 
diz Zaratustra, seria o mesmo que lhe retirar o espírito. Do 
mesmo modo com aquele que não pode ver, o cego, que ao 
ser curado veria demasiadas coisas ruins sobre a terra. Só 
pode ver aquele que está no poder para ver, caso contrário o 
que se revela para o seu olhar passa a ser visto desde o 
espírito de condenação e revolta, amaldiçoando, inclusive, 
aquele que o curou.  

No § 341 de A Gaia Ciência, após a fala do demônio 
que anuncia o pensamento do eterno retorno, Nietzsche 
então pergunta para aquele que ouviu o seu pronunciamento: 
“Tu não te lançarias ao chão e rangerias os dentes e 
amaldiçoarias o demônio que assim falou?” No entanto, ele 
também pergunta: “Ou então vivenciastes uma vez um 
instante extraordinário, no qual lhe responderias: ‘tu és um 
deus e nunca ouvi coisa mais divina!’”27 A primeira pergunta 
é para aquele que ainda não está no poder para suportar 
aquilo que vê, isto é, que viu mas que ainda não assimilou o 
visto, ainda não se apropriou dele. Nesse caso, o visto ainda 
não é nele um Próprio (Selbst), um corpo (Leib). Será que 
poderíamos dizer que ele escuta mas ainda não obedece? E 
como é possível haver escuta sem obediência? Uma escuta 

                                                           
27 NIETZSCHE, Friedrich. KSA 3. p. 570. 
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que não obedece ao que foi escutado é ainda uma autêntica 
escuta? Seria, nesse caso, fazendo analogia com o dito 
popular, como se aquilo que é anunciado entrasse por um 
ouvido e saísse pelo outro, sem ter nenhuma ressonância 
naquele que escuta. É certo que não deixa de haver uma 
ressonância, mas negativa, no sentido de procurar rejeitar o 
que se escutou, dizendo-lhe não.  

Nesse caso, no entanto, não é o que se escutou que 
está ressoando, mas o pressuposto de que não deveria ser 
assim. È, portanto, o espírito de vingança o que ressoa. 
Tendo sido, seguramente, conforme afirma Nietzsche em 
Ecce Homo, “um renascimento na arte de ouvir”28, Assim falou 
Zaratustra deve ser entendido como um exercício de escuta. A 
experiência (Erfahrung) de Zaratustra é a experiência de 
percorrer e atravessar o caminho da escuta, de viajar (fahren) 
pela escuta da vida como vontade de poder que eternamente 
retorna. Experiência quer dizer aqui a travessia desse 
caminho, até o esgotamento e superação do espírito de 
vingança, até o serenar da vontade, com o dizer sim ao 
tempo e seu foi assim, ou seja, até o acolhimento do devir e 
da vida finita, pouca, pobre e necessária. A escuta 
propriamente dita, portanto, parece só haver no fim do 
percurso, com a superação do espírito de vingança. 

Talvez possamos tentar ver uma experiência 
semelhante na alegoria da caverna, na qual Platão relata a 
transformação do prisioneiro que só conseguia enxergar “o 
mundo das sombras”. O mundo das sombras é o mundo no 
qual se encontra preso aquele que não pode ver, e que Platão 
utiliza para falar da condição de todos nós, que nos 
encontramos aprisionados no mundo que habitualmente 
consideramos ser o mundo real, que é o mundo que nos 
circunda a todo instante. Este modo comum de ver, 
portanto, colado ao real, excessivamente próximo daquilo 

                                                           
28 Id., KSA 6. p. 335. 
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que se apresenta como o mundo indubitável, verdadeiro, é a 
nossa prisão, a nossa cegueira. 

Na alegoria Platão descreve as várias etapas de 
libertação do prisioneiro. Em uma dessas etapas o 
prisioneiro, cujas correntes já foram soltas, deseja retornar 
para o conforto do seu “mundo” anterior, ao ser 
confrontado com o brilho do “novo mundo” que agora se 
revela. Num primeiro momento, o prisioneiro ainda não 
estava no poder para ver, e por isso preferia ficar no lugar 
em que sempre estivera, embora depois, num segundo 
momento, venha a efetivamente libertar-se. Nesse primeiro 
momento, ao que parece, o prisioneiro estaria livre de, ou 
seja, livre das algemas que o prendiam, que era a visão 
unidimensional do real como sendo o mundo das sombras. 
No entanto, ele não estava ainda livre para, ou seja, para a 
contemplação da nova realidade do mundo das ideias.  

O prisioneiro vem a se libertar propriamente quando 
pode seguir a possibilidade que lhe foi aberta, ou seja, quando 
obedece e manda em si mesmo, e assim segue e cumpre o 
que lhe foi destinado, tornando-se assim juiz, vingador e 
também vítima de sua lei, isto é, do seu mando, conforme 
diz Zaratustra no discurso do superar si mesmo. Desse modo, 
podemos dizer que ele só se liberta propriamente quando 
escuta e aceita seguir o caminho que leva para fora da 
caverna. Isto, contudo, não significa que uma vez liberto o 
homem possa libertar os demais homens. Na alegoria da 
caverna o próprio Platão nos dá esse exemplo, quando fala 
do retorno à caverna do prisioneiro que se libertou. Ao 
retornar, pergunta Sócrates para Glauco, ele...  

 
... não se tornaria objeto de galhofa dos outros e não 
diriam estes que o passeio lá por cima lhe estragara a 
vista e que não valia a pena sequer tentar aquela 
subida? E se porventura ele procurasse libertá-los e 
conduzi-los para cima, caso fosse possível aos outros 
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fazer uso das mãos e matá-lo, não lhe tirariam a 
vida?29  

 
 Decerto Platão está se referindo a Sócrates e à sua 

morte. No entanto, a morte tem também outro sentido, 
enquanto retorno ao mundo das sombras e esquecimento do 
que foi contemplado na subida. Ora, a confrontação de 
Zaratustra com o corcunda, no discurso da redenção, e com o 
anão, o espírito de peso, no discurso da visão e do enigma, 
parece ter um sentido semelhante. Corcunda e anão, assim 
como aleijados e mendigos, e também os prisioneiros da 
caverna de Platão, conforme a aproximação que aqui 
estamos utilizando, são imagens para descrever a vida 
decadente, a força que míngua, o espírito de vingança contra 
a vida, que tenta suplantar o próprio viver, mas não para 
anular a vida e sim para instaurar o domínio das forças que 
estão em declínio. A vida decadente, portanto, também é 
vontade de poder, que se constitui como centro de domínio 
que visa o combate da vida ascendente. Por isso, ainda não 
está em seu poder o pôr-se paciente e sereno à escuta da vida, 
do seu anúncio como sem sentido, como vontade que 
eternamente retorna tão somente para poder ser, sem visar 
nada além ou fora disso. Isso não é possível suportar para 
aquele que procura um fim, uma meta e uma finalidade para 
o viver, em suma, para aquele que procura deus. Esta meta é 
o metá da metafísica que, entendida vulgarmente, significa o 
além, o suprassensível.  

Mas na sequência do discurso, contudo, Zaratustra 
mostra que desde que está entre os homens isto é o que ele 
viu de mais insignificante: “A este falta um olho, àquele uma 
orelha e a um terceiro a perna, e há outros que perderam a 
língua ou o nariz ou a cabeça.” Por isso, ele continua 
dizendo: 

                                                           
29 PLATÃO. A República. Livro VII. 517a, p. 322.  
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Eu vejo e vi coisa piores e muitas tão terríveis que eu 
não gostaria de falar de todas, mas de algumas não 
gostaria de silenciar: a saber, de homens aos quais 
falta tudo, exceto uma coisa que eles têm demais ― 
homens que nada mais são do que um grande olho 
ou uma grande boca ou um grande ventre ou alguma 
outra coisa grande, ― aleijados às avessas eu os 
chamo. E quando sai de minha solidão e passei pela 
primeira sobre essa ponte: Aí eu não acreditei em 
meu olho e olhei e tornei a olhar e disse finalmente: 
“Isto é uma orelha! Uma orelha tão grande quanto 
um homem!” Eu olhei, contudo, ainda melhor: E, na 
verdade, sob a orelha movia-se alguma coisa, que 
inspirava piedade, de tão pequena, pobre e frágil. E, 
na verdade, a monstruosa orelha estava assentada 
sobre um pequeno, fino caule ― o caule, porém, era 
um homem! Quem colocasse uma lente diante do 
olho, poderia mesmo reconhecer um pequeno rosto 
invejoso e também que uma intumescida alminha 
balançava no caule. O povo me dizia, porém, que a 
grande orelha não era apenas um homem, mas um 
grande homem, um gênio. Porém, eu nunca acreditei 
no povo, quando ele falava de grandes homens ― e 
conservei a minha crença de que era um aleijado às 
avessas, que tem de tudo pouco, e muito de uma só 
coisa.30  
 

Pelo que podemos ver nessa passagem do discurso, 
os aleijados representam aquilo que Zaratustra teria visto de 
mais insignificante, no sentido de que ele teria visto coisas 
bem piores. Ele, no entanto, não gostaria de falar de tudo o 
que ele viu de pior, mas somente de algumas coisas, sobre as 
quais ele não gostaria de silenciar. Gostar (mögen) significa 
aqui poder, estar no poder para, isto é, estar afectado, 
afeiçoado de tal modo pela coisa que não é possível sobre ela 
calar. Estando assim o coração, o espírito (melhor seria dizer 

                                                           
30 NIETZSCHE, Friedrich. KSA 4. p. 178. 
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o corpo) cheio, a boca tem que falar. Melhor seria dizer 
corpo porque corpo, para Nietzsche, sendo o Próprio (das 
Selbst)31, é escuta, afeto. Zaratustra, sendo homem de escuta, 
é o porta-voz da vida.  Assim, ele está de tal modo 
atravessado pela vida que ela com ele aprende a falar, 
fazendo-se, assim, presente. Mas o que então se faz presente? 
Pela sua descrição é o que parece haver de pior: o homem 
representado como um aleijado às avessas. Neste tipo de 
homem falta tudo, exceto uma só coisa que existe em 
demasia. Na imagem descrita por Zaratustra este homem é 
uma grande orelha, sob a qual balança um fino caule. Neste 
caule, se pudéssemos pôr nele uma lente de aumento, 
veríamos um pequeno rosto invejoso e uma intumescida 
alminha. 

Trata-se, sem dúvida, de uma imagem um tanto 
quanto estranha e enigmática. Como entender o que 
Zaratustra está querendo dizer com ela? Ele está na 
continuidade de sua resposta, agora dizendo para o corcunda 
que já viu coisas bem piores do que os aleijados e mendigos 
dos quais ele é o porta-voz e intercessor. Isto que há de pior 
ele chama de aleijado às avessas (umgekehrte Krüppel). Mas o 
que significa um aleijado às avessas? Zaratustra responde 
dizendo que é aquele para o qual falta tudo, mas que tem 
uma só coisa em excesso. Na imagem usada no discurso, a 
orelha é o excesso. O resto falta. Na verdade não falta, mas 
é tão minúsculo e mirrado que Zaratustra teve de olhar mais 
uma vez para conseguir ver. Este resto, sobre o qual a 
enorme orelha se apoia, ele descreve como um fino caule, 
que na verdade é um homem. Mas este homem que se 
encontra sob a orelha é tão pequeno que é preciso uma lente 
para vê-lo melhor, ou seja, para ver o seu rosto invejoso e 
sua inchada alminha.  

                                                           
31 Conforme o discurso dos desprezadores do corpo, de Assim falou Zaratustra. 
KSA 4, p 39-41.  
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A imagem nos inquieta, mas ao mesmo tempo nos 
atrai, pois sendo o que Zaratustra viu de pior tem algo 
essencial a dizer sobre a vida, que assim parece revelar-se no 
extremo do seu declínio. Mas será que essa imagem tem algo 
ainda mais essencial a dizer do que a imagem dos aleijados e 
mendigos? Pelo que diz Zaratustra parece que sim. Ele diz 
que o povo considerava essa grande orelha não somente um 
homem, mas um gênio. Vamos partir, portanto, do sentido 
de gênio, ou melhor, do modo como o gênio é caracterizado 
pelo povo. Mas o que significa povo, ou melhor, o que 
Nietzsche está caracterizando nessa passagem como sendo 
povo? 

Há um discurso de Assim falou Zaratustra no qual 
Nietzsche atribui um sentido muito peculiar à palavra 
“povo”. O título do discurso é Vom Gesindel, traduzido tanto 
por da gentalha como também por da canalha. Das Gesindel tem 
também o sentido de vulgo, plebe, corja, ralé, populacho. Ele 
utiliza muitas vezes os termos povo, rebanho e também 
escravo, particularmente em Genealogia da Moral, para 
caracterizar o homem que levou a cabo a transvaloração dos 
valores nobres. Em Crepúsculo dos Ídolos, no capítulo intitulado 
O Problema de Sócrates, Nietzsche diz algo curioso sobre o 
povo, a plebe: “Com Sócrates muda o gosto grego em favor 
da dialética: o que acontece aí propriamente? Sobretudo é 
derrotado com isto um gosto mais nobre; a plebe aparece 
por cima com a dialética.”32  

Não nos deteremos aqui na interpretação dessa 
passagem.33 O nosso propósito é somente extrair dela o 
sentido de plebe utilizado por Nietzsche, sem entrar em 
maiores detalhes sobre a relação entre a plebe e a dialética, 

                                                           
32 NIETZSCHE, Friedrich. KSA 6. p. 69.    

33 O desdobramento, nessa passagem, do sentido de plebe, em sua 
relação com a dialética socrática, encontra-se desenvolvido em meu livro 
O Corpo como Grande Razão: Análise do Fenômeno do Corpo no Pensamento de 
Friedrich Nietzsche, da Editora Annablume, p 49 e segs.  
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conforme estabelecida por ele no contexto do capítulo em 
que trata de Sócrates. Plebe tem aí o sentido particular do 
homem dialético, socrático, que Nietzsche interpreta de uma 
maneira toda particular como aquele que não possui a força 
para criar e que, por isso mesmo, precisa do amparo do 
conceito, do fio condutor da lógica, da argumentação 
discursiva, racional. Isto, no entanto, não significa uma 
condenação da racionalidade, mas a pressuposição de que a 
razão, no seu sentido geral e estreito de intelecto, faculdade 
inteligível, não é a condição originária do pensamento, pois 
o pensar, na verdade, assim como Nietzsche o entende, não 
é algo que possa ser relacionado com o cálculo e com a 
representação conceitual; antes, é algo do âmbito do sentir, 
do afeto, que, no entanto, não deve ser confundido com 
mera sensação. Por esse motivo ele vai considerar que “a 
plebe aparece por cima com a dialética”, pois, como a plebe 
não pode adivinhar precisa inferir, ou seja, deduzir, calcular, 
o que para ela é sinônimo de pensar. 

Adivinhar, em alemão, é erraten, que significa ouvir o 
conselho (Rat) e assim ater-se ao dito. Esse ater-se é um estar 
afeiçoado, perpassado pela coisa, é um pôr-se à escuta para 
que, obedecendo, possa ser o juiz e vingador de sua lei. A lei 
é somente um mundo possível que foi aberto e que o criador 
precisa tornar visível, expor, fazer aparecer. Criar, nesse 
sentido é adivinhar, poder seguir a sugestão aberta, sem ter 
nenhum fio condutor como guia, isto é, sem nenhum 
aparato conceitual que mostre previamente o caminho, 
eliminando a necessidade de sua conquista.  

A questão é se Zaratustra, no discurso da redenção, 
está se referindo a povo nesse sentido. A palavra aí utilizada 
é Volk (povo). Quem se refere primeiramente ao povo é o 
corcunda, que fala para Zaratustra que o povo também 
aprende com ele e conquista fé em sua doutrina; mas para 
isso é necessário que ele convença os aleijados e mendigos, 
curando-os de suas deficiências. Zaratustra lhe responde 
falando o que o povo ensina: que ao se retirar do corcunda 
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a sua corcova se retira dele também o seu espírito. E conclui 
perguntando: “E por que Zaratustra não deveria aprender 
com o povo, se o povo aprende com Zaratustra?” Em 
seguida, ele volta a falar mais uma vez de povo, quando 
mostra que o povo chama o aleijado às avessas de gênio. No 
entanto, na sequência ele diz: “Porém, eu nunca acreditei no 
povo, quando ele falava de grandes homens...”  

A partir dessas passagens podemos ver que 
Zaratustra ora segue o que o povo diz, ora recusa segui-lo. E 
por que seguir num caso o que o povo diz e em outro caso 
não? Talvez seja preciso voltar ainda mais atentamente ao 
texto e ver se conseguimos descobrir alguma indicação que 
possa nos orientar. Com esse intuito, observamos que 
quando Zaratustra procura seguir o que o povo diz, ele o faz 
no que se refere aos aleijados. A partir do que vínhamos 
mostrando acima, povo, para Nietzsche, não designa 
nenhuma categoria social ou racial, mas caracteriza, 
sobretudo, o impotente, no sentido daquele que não obedece 
a si mesmo porque não escuta a si mesmo, e assim não 
manda em si, não seguindo, desse modo, nenhuma 
destinação própria. No entanto, podemos concluir que eu só 
posso vir a mandar em mim mesmo, para assim poder seguir 
a luz da minha própria estrela, a partir de uma confrontação 
com a desobediência e com a destinação imprópria, pois, se 
eu passo a escutar (horchen) e a obedecer (gehorchen), é porque 
antes não escutava e era desobediente. A desobediência, 
rebeldia e revolta contra a fala de transcendência é 
decorrente do não poder escutar, sendo assim desmedida, 
hybris. Mas a medida, que é o escutar e o obedecer, só se dá 
em uma confrontação com a desmedida. Sendo liberdade, a 
medida é o que precisa ser conquistado. Para conquistá-la, 
no entanto, faz-se necessário submeter-se à lei, ao jugo. 
Liberdade, portanto, é liberdade na necessidade, mas 
necessidade significa aqui o possível, que é o que se faz o 
maximamente necessário.  
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No discurso da gentalha, Zaratustra ainda não se 
certificou da necessidade da gentalha, ou seja, da necessidade 
da desmedida, como condição para o próprio pôr-se na 
medida por parte daquele que almeja lançar-se na árvore do 
futuro e que procura construir o seu caminho de grandeza. 
Por isso verificamos que, num primeiro momento, a 
constatação dessa necessidade provoca-lhe um nojo, que 
passa a lhe devorar a vida, conforme podemos ver na sua 
descrição:  

 
Contudo, eu perguntei outrora e quase sufoquei com 
a minha pergunta: Como? A gentalha também é 
necessária para a vida?”... não meu ódio, mas meu 
nojo, devorou-me, faminto, a vida! Ah, me tornei 
muitas vezes cansado do espírito, quando eu 
também descobri a gentalha rica em espírito!34   

 
E o espírito da gentalha é, conforme já vínhamos 

anunciando desde o começo, o espírito de vingança contra a 
vida. Zaratustra, de fato, só vem a superar o espírito de 
vingança quando reconhece a sua necessidade para o 
crescimento da vida. Superar, contudo, não significa destruir 
ou eliminar, mas reconhecer o próprio espírito de vingança 
como aquilo contra o que precisamos sempre lutar. A luta, 
desse modo, não termina com uma suposta vitória que por 
fim o eliminaria para sempre, mas prossegue sempre como 
superação do asco, do nojo, que acomete aquele que se 
tornou cansado do espírito, ao reconhecer que também o 
povo tem espírito. Esse nojo é também uma desmedida, uma 
espécie de furor e impaciência pela altura, pela proximidade 
das águias, do sol e dos ventos fortes, conforme descreve 
Zaratustra no discurso da gentalha. Ele se mostra ciente dessa 
sua sofreguidão quando diz: “E, contudo, devo aprender a 

                                                           
34 NIETZSCHE, Friedrich. KSA 4. p. 125. 
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me aproximar de ti mais modestamente: demasiadamente 
apaixonado flui ao teu encontro o meu coração.”35 

Como um vento forte que só paira nas alturas, 
Zaratustra sabe estar distante da gentalha, e no final do 
discurso lhe adverte: “Na verdade um vento forte é 
Zaratustra para todas as planícies; e tal conselho ele dá para 
seus inimigos e a todos que cospem e escarram: ‘guardai-vos 
de cuspir contra o vento!’”36 Nietzsche destaca a palavra 
contra (gegen), para caracterizar com a mesma o ir de 
encontro, o voltar-se contra, ou seja, a atitude do homem 
revoltado, pois l’ homme revolté, como o que deseja reformar e 
corrigir a vida, bate frequentemente de frente com ela, 
voltando sempre a ter diante de si a vida pobre, finita, 
carente, necessitada, em suma, a vida como o que está 
sempre para ser, que é aquilo contra o que a gentalha cospe 
e escarra. 

No discurso o convalescente, Zaratustra mostra o nojo 
que sentiu diante do reconhecimento de que o pequeno 
homem eternamente retorna, quando diz: “Ah, o homem 
eternamente retorna! O pequeno homem eternamente 
retorna... eterno retorno também do menor! ― este era o 
meu fastio de toda a existência! Ah, nojo! Nojo! Nojo! ...”37 
Mas ao longo do discurso, ele, como o convalescente, como 
aquele que se recobra de uma grave enfermidade, vai se 
dando conta da necessidade do eterno retorno do menor. Ao 
voltar-se para os seus animais, ele os escuta falar aquilo que 
eles sabem que ele diria a si mesmo, caso morresse: “eu 
eternamente retorno para esta mesma e idêntica vida, nas 
coisas maiores e também nas menores, para que eu 
novamente ensine o eterno retorno de todas as coisas.”38 

                                                           
35 Id., Ibid., p. 126. 

36 Id., Ibid., p. 126-127. 

37 Id., Ibid., p 274-275. 

38 Id., Ibid., p. 276. 
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Após ouvir o que os seus animais têm a lhe dizer, Zaratustra 
então silencia e fica imóvel, de olhos fechados, pois, 
conforme é dito no final do discurso, “conversava com sua 
alma”. Como a alma, segundo Zaratustra, “é apenas uma 
palavra para alguma coisa no corpo”39, conversar com a sua 
alma é conversar com o seu corpo, o que significa ser todo 
afeto, afecção, pathos, concentração e escuta à vida.  

Conforme tínhamos mostrado acima, Zaratustra 
escuta o povo apenas no que diz respeito aos aleijados, pois, 
se o povo é uma representação do homem menor, cansado 
da vida, ele então parece saber caracterizar muito bem a 
pequenez, podendo sentir os seus próprios odores, sabendo 
também reconhecer que querer elevá-lo é estupidez, pois ele 
acabará, por fim, condenando aquele que o quer fazer subir, 
visto que o seu espírito combate todo sinal de uma vida 
elevada e sabe criar as mais sofisticadas imagens para 
enaltecer o seu mundo imaginário, fictício, idealizado. No § 
359 de A Gaia Ciência, intitulado a vingança no espírito e outros 
motivos secretos da moral, Nietzsche fala do homem que não 
vingou, isto é, que não deu certo (ein missrathener Mensch), 
porque não tinha espírito suficiente para poder se alegrar do 
espírito. Este homem, conforme ele descreve, é o homem 
entediado, desgostoso com a vida e que cada vez se estraga 
mais graças a livros que não tem direito ou então devido à 
companhia mais espiritual do que a que ele pode digerir. 
Nietzsche mostra que um homem assim envenenado, “pois 
espírito se torna veneno... solidão torna-se veneno, em tais 
homens malogrados ― chega finalmente a um habitual 
estado de vingança, de vontade de vingança...”40  

Este homem que não vingou é justamente o que 
possui a vingança no espírito e que cada vez se estraga mais 
quando se depara com uma companhia mais espiritual do 
que a que ele pode suportar, pois com isso o seu espírito se 

                                                           
39 Id., Ibid., p. 39. 

40 Id., KSA 3. p. 606. 
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envenena ainda mais e a vingança se alimenta ainda de mais 
vingança, ao querer amaldiçoar aquele que o pretende curar. 
Com isso ele deseja se vingar daquele que ele não pode 
alcançar e que, por isso, ele precisa rebaixar, amaldiçoar, 
como uma forma de se sentir superior. É isto o que o povo 
sabe muito bem e que ensina a Zaratustra. No entanto, 
quando se trata dos grandes homens Zaratustra não escuta 
mais o povo, pois, conforme diz Nietzsche no § 351 de A 
Gaia Ciência, os filósofos serão os últimos a acreditar que...  

 
... o povo possa compreender alguma coisa do que 
para eles encontra-se mais distante, da grande paixão 
do homem do conhecimento, que vive e deve viver 
constantemente na nuvem tempestuosa dos mais 
elevados problemas e das mais difíceis 
responsabilidades...41         

  
 A palavra que se encontra destacada por Nietzsche 
nessa passagem é paixão, ou seja, afeto, pathos. O que ele 
pretende mostrar, portanto, é que o povo se encontra 
distante do pathos, e que daquilo que para eles é o mais 
distante eles nada sabem. No § 213 de Além do Bem e do Mal, 
ele destaca como é difícil aprender o que é ser um filósofo, 
porque isso, segundo ele, não se pode ensinar, mas só se 
pode saber por experiência, ou então, “deve-se ter o orgulho 
de não saber.” No entanto, hoje todos falam de coisas a 
respeito das quais não podem ter nenhuma experiência. 
Experiência (Erfahrung), para Nietzsche, tem o sentido de 
afeto, afecção, pathos. Portanto, saber por experiência é saber 
desde pathos. Quem assim sabe pode, ou seja, está no poder, 
afectado, perpassado pela coisa, que no caso da filosofia é o 
amor ao saber.  
 Este fato de que hoje todos falam de coisas de que 
não podem ter qualquer experiência vale, segundo 

                                                           
41 Id., Ibid., p. 587. 
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Nietzsche, “...sobretudo, e de uma péssima maneira, para os 
filósofos e os estados filosóficos: ― pouquíssimos os 
conhecem, a pouquíssimos é permitido conhecê-los, e todas 
as opiniões populares sobre eles são falsas.”42 Conforme ele 
ainda mostra, a maioria dos pensadores e eruditos não sabe 
por experiência própria o que significa uma existência 
filosófica. Tudo o que é necessário é para eles motivo de 
aflição, representado como um penoso dever-seguir e ser-
coagido. E mesmo o pensamento, continua Nietzsche, vale 
para eles como “algo lento, hesitante, quase como uma 
fadiga, e que ‘vale muitas vezes como o suor dos nobres’ ― 
porém, de modo algum, como algo leve, divino e 
proximamente aparentado à dança, à alegria.”43 
 Por isso o que não sabe por experiência compreende 
o pensar como sinônimo de “tomar uma coisa a sério”, de 
“ponderar uma coisa”. Já o filósofo, como homem de 
experiência, sabe que pensar é ser livre no sentido de dever-
seguir e ser–coagido para cumprir algo, um destino, uma 
tarefa. Como homem da grande paixão ele sabe que os 
problemas mais altos não toleram aqueles que dele se 
avizinham sem que possam resolvê-los pelo poder do seu 
pathos. O homem que não possui a grande paixão, isto é, que 
não é homem de experiência, de escuta, se caracteriza por 
querer conhecer sem ter o poder, e assim aquilo a respeito 
do que ele fala é tão somente um ouvir dizer. É a esse 
homem que Zaratustra diz que não confia quando ele fala do 
gênio.  
 Mas o que vem a ser o gênio? Como Nietzsche 
caracteriza o gênio? No § 206 de Além do Bem e do Mal ele 
começa falando do gênio, para logo em seguida contrapor 
sua figura a outra, ao erudito, que ele então chama de o 
homem de ciência mediano. O § começa desse modo:  
 

                                                           
42 Id., KSA 5. p. 147. 

43 Id., Ibid., p. 148. 
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Em relação a um gênio, isto é, a um ser que cria e dá 
à luz, ambas as palavras tomadas em sua mais 
elevada extensão, tem o erudito, o homem mediano 
da ciência, sempre algo da velha solteirona: pois ele, 
do mesmo modo que ela, nada compreende sobre 
essas duas mais valiosas tarefas do homem.44 

 
 O gênio, portanto, possui aquilo que o homem tem 
de mais valioso: o poder criar. O erudito, por seu lado, tem 
também outra coisa em comum com a solteirona e que 
Nietzsche faz questão de enfatizar: a respeitabilidade. Em 
ambos isto é algo que precisa se destacar. O erudito, o 
homem de ciência mediano, é, segundo Nietzsche, um 
homem sem nobreza, ou seja, que não domina, não tem 
autossuficiência. Ele, no entanto é laborioso, possui 
uniformidade nas habilidades e exige ser reconhecido e 
repousar na boa fama. Como é próprio de uma espécie não 
nobre, ele, segundo Nietzsche, é cheio de inveja diante 
daquele cuja altura não consegue alcançar, o homem do 
fluxo intenso, de experiência e de pathos, diante do qual ele 
fica frio e reservado. Mas o pior e mais perigosos dos seus 
defeitos vem do seu instinto de mediocridade, “...daquele 
Jesuitismo da mediocridade, que trabalha instintivamente na 
destruição do homem incomum e que procura quebrar, ou 
melhor, afrouxar, todo arco teso.”45   
 O arco teso é o espírito como poder para criar, que 
a partir da sua tensão pode arremessar-se para as mais 
longínquas distâncias, para o alvo sempre provisório do 
arremesso, e que assim não possui nada de “espiritual”, pois 
é corpo, afeto, pathos, experiência. Já o espírito do homem 
laborioso, erudito, não tem poder, pois é fruto de sua 
impotência. O poder que deriva dessa impotência é a 
vingança, o desejo de paralisia da vida, de afrouxamento de 

                                                           
44 Id., Ibid., p. 133. 

45 Id., Ibid., p. 134. 
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todo arco que se mantenha em sua tensão. A tensão está na 
dinâmica da própria criação, que enquanto criação é um 
arremessar-se no nada, é um atirar-se em um alvo que não é 
alvo algum, pois é tão somente um ponto ótico que se abriu. 
O homem criador é assim tanto aquele que atira a flecha, 
como também a própria flecha atirada e o alvo a ser atingido, 
que ele sempre desconhece. Ele, assim, não cessa de criar a 
si mesmo, pois é sempre um devir, um alvo provisório 
atingido pelo arremesso de suas próprias flechas. O 
verdadeiro alvo, no entanto, é o retorno do arco à sua tensão, 
o poder estar na tensão do arremesso, suplantando todo alvo 
já tingido, tudo o que já foi criado. Este poder, no entanto, 
o homem não detém entre as mãos. 

Por isso ao se arremessar ele é na verdade 
arremessado, pois é aquele cujo espírito, como um arco, 
pode se curvar e que, desde o seu curvar-se, permite a 
visualização dos opostos, dos pontos extremos do arco que 
quase se tocam. Os opostos, assim, são vistos na tensão de 
sua oposição, a tensão entre ser e vir a ser, desde a qual tudo 
vem à aparência. A partir dessa tensão é possível “imprimir 
ao vir a ser o caráter de ser”, ou seja, compreender o ser 
como vir a ser que eternamente retorna. O afrouxamento do 
arco é o afrouxamento dessa tensão entre ser e vir a ser, ou 
seja, a compreensão do ser como o que se opõe a todo vir a 
ser.  

O gênio como homem de criação precisa ter uma 
relação apropriada com o tempo para saber o momento 
certo da ação, lançando-se ao arremesso desde a tensão do 
seu arco. No fragmento 274 de Além do Bem e do Mal, 
Nietzsche diz que “o gênio não é talvez assim tão raro: 
porém, raras são as quinhentas mãos que são necessárias para 
tiranizar o kairós, ‘o tempo certo’, para agarrar o acaso pelos 
cabelos!”46 Por isso, segundo ele, são necessários golpes de 

                                                           
46 Id., Ibid., p. 228. A expressão em alemão é: “um den Zufall am Schopf 
zu fassen!”, que literalmente significa “para agarrar o acaso pelo topete!” 
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sorte (Glückfälle) e muita coisa incalculável para que um 
homem superior possa agir e despertar as soluções dos 
problemas que nele se encontram adormecidas. Portanto, é 
o acaso (Zufall) que dá permissão para agir, que permite pegar 
o acaso pelos cabelos. Mas algumas vezes chega muito tarde 
a chamada que desperta e dá a permissão para agir, 
aparecendo quando a juventude e a força para agir já foram 
consumidas pela inatividade. E o homem que então 
desperta, com os membros adormecidos e o espírito 
demasiado pesado diz, por fim: “É muito tarde”. 

Já o erudito, assim como a velha solteirona, nada 
entende das mais importantes tarefas do homem: o criar e 
dar à luz. Portanto, nada entende do kairós, do tempo certo, 
e desse modo apodrece e fica bichado na árvore da vida, pois 
não cai no tempo certo, quando está maduro. Assim, 
podemos ver que criar e cair se harmonizam. Criar é também 
uma palavra que Nietzsche utiliza para designar querer e 
também amar, no sentido de amor fati, amor ao destino, ou 
podemos também dizer, ao acaso (Zufall). Este amor é um 
cair porque é um despencar no nada, é um despertar para o 
que conclama para agir, isto é, para criar desde nada e para 
nada. No discurso do imaculado conhecimento Zaratustra mostra 
o sentido dessa harmonia, ao dizer: “amar e declinar: isto 
harmoniza-se desde eternidades. Vontade de amor: isto é 
também estar disposto para a morte. Assim falo eu para vós, 
covardes!”47 Amar, portanto, é querer, no sentido de querer 
o destino, o acaso, o declínio, como trampolim para toda 
vida elevada. No declínio se abandona toda vida já 
conquistada e o arco volta a ficar teso para permitir novos 
arremessos. Na tensão do arco os opostos, ascensão e 

                                                           
Esta expressão se assemelha a que foi utilizada no discurso da redenção: 
“eine Gelegenheit mit mehr als Einem Schopfe!”, que foi traduzida por 
Mário da Silva por “uma ocasião com mais de uma trança de cabelos!” e 
que resolvemos traduzir por “uma ocasião para agarrar pelos cabelos!” 

47 Id., KSA 4. p. 157. 
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declínio, se olham cara a cara, como aquilo que constitui o 
viver na unidade do seu mover-se, do seu movimento de 
diferenciação de si mesmo, desde o qual toda multiplicidade 
se revela como uma expressão do mesmo, ou seja, da vida 
como vontade que quer somente ser, poder ser. 

Mas no discurso da redenção o povo entende que é um 
gênio aquele que Zaratustra chama de aleijado às avessas, e 
que ele descreve através da imagem da grande orelha, sob a 
qual se encontra um pequeno e frágil caule, que é na verdade, 
um homem. Se fosse possível olhar para esse homem com 
uma lente, o que se veria, conforme descreve ainda 
Zaratustra, seria um pequeno rosto invejoso e uma 
intumescida alminha que balançava no caule. A imagem da 
grande orelha, segundo Hollinrake, possivelmente está 
relacionada com a feroz e sinistra caricatura de Wagner, feita 
por André Gill e publicada no jornal L’Eclipse, de 18 de abril 
de 1869, que o mostra dentro de uma grande orelha, com 
um martelo em uma das mãos e uma nota musical na outra, 
rachando-lhe o tímpano.48 Hollinrake faz também referência 
a uma citação de Burrel, que no livro Richard Wagner, sua vida 
e obras de 1813-1834, diz o seguinte: “Tenho pensado 
frequentemente, ao olhar para Richard Wagner, que ele tinha 
escapado por um triz à deformidade; ele não era 
deformidade, em absoluto, mas a cabeça imensa estava 
assente nos ombros num ângulo peculiar aos corcundas; isso 
fazia com que ele fosse presa fácil dos caricaturistas.”49  

O certo é que Nietzsche, ao utilizar essa imagem no 
discurso da redenção, está procurando mostrar que ela não tem 
relação com o gênio, mas antes representa uma grande 
deformidade. Portanto, se ela tem relação com Wagner, não 
é para mostrá-lo como gênio e sim como um aleijado às 
avessas. A nossa preocupação, contudo, não é estabelecer 

                                                           
48 HOLLINRAKE, Roger. Nietzsche, Wagner e a filosofia do pessimismo. p. 
31.  

49 Id., Ibid., nota 40, p. 298.  
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qualquer relação com Wagner, embora isso possa realmente 
ser feito. A nossa suspeita é a de que Nietzsche fornece uma 
boa pista para a compreensão do sentido dessa imagem no § 
366 de A Gaia Ciência, intitulado em torno de um livro erudito, ao 
dizer:  

No livro de um erudito há quase sempre alguma 
coisa de opressivo, depressivo: O ‘especialista’ 
aparece em algum lugar, seu zelo, sua seriedade, sua 
ira, sua superestimação do rincão no qual ele senta e 
tece sua corcunda, ― todo especialista tem sua 
corcunda. Um livro erudito espelha sempre também 
uma alma que foi desenhada torta: todo ofício 
entorta.50 
 

A preocupação de Nietzsche ao traçar esse retrato do 
homem erudito é mostrar que ele não é daqueles que só vem 
a ter pensamentos em meio aos livros, estimulado por eles. 
Longe disso, ele é daqueles que pensa ao ar livre, 
caminhando, andando, dançando, preferivelmente subindo 
em montes solitários ou próximo ao mar, onde, segundo ele, 
até mesmo os caminhos se tornam pensativos. Estes, de fato, 
foram os caminhos de pensamento de Zaratustra, assim 
como também os de Nietzsche, que pensava, muitas vezes, 
em meio a longas e solitárias caminhadas. O próprio 
pensamento do eterno retorno, o pensamento fundamental 
de Assim falou Zaratustra, surgiu em uma caminhada pelos 
bosques próximos ao lago de Silvaplana, em Sils Maria. 
Quanto ao valor de um livro, são estas, segundo Nietzsche, 
as perguntas a serem feitas: “Pode ele caminhar? Melhor 
ainda, pode dançar?”51 O sentido dessas perguntas é o 
seguinte: pode andar com as suas próprias pernas ou 
somente escorado na andadeira da erudição, da pesquisa 
bibliográfica e filológica, em suma, do ouvir dizer? Isto não 

                                                           
50 NIETZSCHE, Friedrich. KSA 5. p. 614. 

51 Id., Ibid., p. 614. 



50 | ESPÍRITO DE VINGANÇA E REDENÇÃO DA VONTADE EM  

 

seria o mesmo que não poder dançar, isto é, saltar, 
lembrando que o salto é o movimento próprio do pensar? 

A passagem acima citada do § 366 de A Gaia Ciência, 
no entanto, faz referência apenas ao corcunda, ao aleijado, e 
não ao aleijado às avessas, parecendo, portanto, não servir 
para o nosso propósito, pois, se por um lado ela faz 
referência ao erudito, por outro lado o faz referindo-se a ele 
como sendo um aleijado, um corcunda. Mas Nietzsche não 
tinha dito que viu coisas ainda piores e muito mais terríveis, 
“homens que nada mais são do que um grande olho ou uma 
grande boca ou um grande ventre ou alguma outra coisa 
grande”? Portanto, onde está na referida citação a imagem 
do aleijado às avessas?   

Na citação acima ela propriamente ainda não 
aparece, embora já tenha sido antecipada e preparada através 
da caracterização do homem erudito como sendo o 
“especialista”. Na sequência do fragmento, ao continuar a 
sua descrição do homem erudito, Nietzsche consuma a sua 
caracterização, que ele previamente já tinha antecipado, ao 
dizer: “Encravados em seu canto, eclipsados até a 
irreconhecibilidade, sem liberdade, privados do seu 
equilíbrio, emagrecidos e angulosos em toda parte, apenas 
em um lugar exemplarmente redondos, ― ficamos 
comovidos e em silêncio, quando os reencontramos 
assim.”52  

O aleijado às avessas, da forma como foi descrito, é 
precisamente aquele homem ao qual falta tudo, exceto uma 
coisa que ele tem demais; portanto é aquele que está 
emagrecido e anguloso em toda parte, mas apenas num 
ponto exemplarmente redondo, ou seja, em sua 
“especialidade”. Redondo quer dizer completo, cheio, pleno. 
De todas as outras coisas eles são privados, tornando-se 
assim, diante delas, eclipsados e sem liberdade. Mas como 
entender o sentido desta “especialização”? Como entender 

                                                           
52 Id., Ibid., p. 614-615. 
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também em que sentido ela representa uma deficiência, uma 
deformidade ainda maior e pior do que a dos aleijados? 

Com o intuito de entender isso melhor faremos aqui 
um breve desvio, deixando momentaneamente de lado o 
discurso da redenção e as outras obras de Nietzsche. Esse 
“desvio” não é para fugir da questão, mas ao contrário, para 
procurar entrar ainda mais nela. Com esse objetivo de 
aprofundar ainda mais a questão, de torná-la mais visível, 
vamos nos remeter, ainda que brevemente, a dois capítulos 
do livro A Rebelião das Massas, do filósofo espanhol José 
Ortega y Gasset: O capítulo XI A época do “senhorzinho 
satisfeito” e o capítulo XII A barbárie da “especialização”.  

No capítulo XII, Ortega procura mostrar que a 
civilização do século XIX está alicerçada tanto na 
democracia liberal quanto na técnica. Tomando como objeto 
de análise do capítulo apenas a técnica, ele mostra que dentro 
do grupo técnico, composto por engenheiros, médicos, 
economistas, professores, etc, destaca-se o homem de 
ciência como seu legítimo representante. Mas quando fala de 
homem de ciência, Ortega está se referindo ao homem 
intelectualmente médio, que a ciência permite trabalhar com 
êxito devido à especialização, que permite dividir a ciência 
em pequenos segmentos, encerrar-se em um deles e 
esquecer-se dos demais, executando grande parte das tarefas 
científicas, em particular as da biologia e da física, de modo 
mecânico, como algo que pode ser executado por qualquer 
um ou quase. Portanto, o homem de ciência atual, que 
Ortega considera como o protótipo do homem-massa, o 
especialista, é aquele que “‘sabe’ muito bem seu mínimo 
rincão de universo; mas ignora radicalmente todo o resto.”53 

Desse modo, segundo Ortega, ele não é um sábio, 
porque ignora tudo o que não faz parte de sua especialidade, 
mas, por outro lado, também não é um ignorante, “porque é 
‘um homem de ciência’ e conhece muito bem sua 
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porciúncula de universo.”54 Portanto, ele conclui, esse 
homem é “um sábio-ignorante, coisa extremamente grave, 
pois significa que é um senhor que se comportará em todas 
as questões que ignora, não como um ignorante, mas com 
toda a arrogância de quem em seu campo especial é um 
sábio.”55 Essa conclusão de Ortega é a mais importante, pois 
a partir dela podemos observar que o especialista tornou-se 
tão satisfeito dentro de sua limitação, de sua especialização, 
que isso o leva a querer predominar fora dela, como se, 
paradoxalmente, não admitisse especialista em todas as 
outras coisas que se encontram fora do seu domínio.  

É, portanto, a sua qualificação, a sua especialização, 
que parece afastá-lo do homem-massa, aquilo que o levará a 
se comportar sem qualificação e como homem-massa em 
quase todas as esferas da vida, ou seja, em todas as outras 
esferas que não sejam a da sua especialidade. E é “essa 
condição de ‘não-escutar’, de não se submeter a instâncias 
superiores”56, que Ortega irá apresentar como características 
do homem-massa e que chegam ao máximo nesses homens 
“especializados”, “qualificados”. Isto constitui, segundo ele, 
“a barbárie da especialização”, e a ciência, que 
paradoxalmente se desenvolve a partir dela, precisa, de 
tempos em tempos, de um trabalho de unificação, de 
regulamentação do seu próprio crescimento, o que não pode 
ser levado a cabo pelo homem mediano e medíocre da 
ciência atual. Para isso o homem de ciência, não o mediano, 
evidentemente, precisa ligar-se à filosofia, como fez, 
segundo Ortega, Einstein, que para revolucionar as bases da 
física precisou saturar-se de Kant e Mach.   

O especialista, portanto, é o aleijado às avessas, que 
Nietzsche descreveu acima como aquele homem ao qual 
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falta tudo, exceto uma coisa que ele tem demais, e que se 
encontra emagrecido e anguloso em toda parte, mas apenas 
num ponto exemplarmente redondo, ou seja, em sua 
“especialidade”. Ele é ainda algo pior do que o aleijado, 
porque a sua especialização o torna arrogante, presunçoso, 
soberbo, orgulhoso e extremamente vaidoso. Ao descrever 
tal homem, Nietzsche diz que “quem colocasse uma lente 
diante do olho, poderia mesmo reconhecer um pequeno 
rosto invejoso e também que uma intumescida alminha 
balançava no caule.” A sua alma intumescida, ou seja, o seu 
coração, o seu espírito, o seu pathos cheio de soberba e 
arrogância se reflete em seu rosto invejoso, que não admite 
não saber o que não é de sua especialidade, ou seja, tudo o 
que não diz respeito ao seu pequeno rincão. Portanto, 
devido à sua arrogância, à sua hybris, ou seja, à sua condição 
de “não-escutar”, ele se recusa a se submeter a instâncias 
superiores, sendo assim a representação máxima do homem 
rebelado, do desejo de dominar todos os rincões a partir da 
visão estreita de “sua porciúncula de universo”, 
pressupondo, como base de tudo,  a autonomia de sua 
vontade, a sua suprema independência face a qualquer 
transcendência. E com isso é recusado o destino. 

“Mas o destino ― o que vitalmente se tem que ser ou 
não se tem que ser ― não se discute, apenas se aceita ou 
não.”57 O destino, segundo Ortega, não consiste naquilo que 
temos vontade de fazer, mas se mostra na “coincidência de 
se ter que fazer o que não se tem vontade.”58 Aquele que se 
nega a ser o que deve ser, não destrói com isso o seu ser 
autêntico, mas converte-o, segundo Ortega, em sombra 
acusadora, “que o faz sentir constantemente a inferioridade 
da existência que leva em relação à que deveria levar.”59 A 
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civilização do século XIX, segundo ele, é a época do 
“senhorzinho satisfeito”, que permite ao homem mediano 
instalar-se num mundo de excessos, aonde ele percebe, 
sobretudo, a superabundância de meios, mas não a angústia 
e a tragédia do existir. Vive-se, assim, uma vida sem peso e 
sem raiz, aonde o esforço maior é para fugir do destino, ou 
seja, para não ter que se esforçar para ser, visto que a 
civilização já forneceu todos os meios necessários para se 
instalar confortavelmente na vida. Como herdeiro da 
civilização, o “senhorzinho satisfeito” é apenas conduzido, 
levado, tragado pela corrente do bem-estar, que cada vez 
mais o afasta de um autêntico viver, que implica entrega ao 
destino e, portanto, tarefa, encargo, esforço para ser. A 
civilização o mima e assim o afasta do fundo trágico do viver, 
o destino. 

Não queremos dizer com isso que aquele que 
Nietzsche chama de aleijado às avessas corresponde, ipsis 
litteris, ao “senhorzinho satisfeito” e ao homem mediano de 
ciência, ou seja, ao homem-massa conforme é descrito por 
Ortega. Apenas procuramos aqui ressaltar alguns elementos 
das imagens utilizadas pelos dois pensadores que podem 
convergir e assim nos ajudar a visualizar melhor a imagem 
utilizada por Nietzsche. A questão é que se o homem não 
puder servir a uma causa, não poderá ser livre e viverá na 
mediocridade e na barbárie. Quem não pode escutar não se 
compromete com coisa alguma e desse modo a sua vida não 
tem atamento, destinação, nenhuma tarefa própria, sendo 
como um barco que apenas desliza ao sabor das correntes e 
dos ventos. No entanto, este ainda não é o momento 
propício para se falar em destino. Isto ocorrerá no momento 
adequado, a partir de uma exigência, poderíamos também 
dizer, de uma destinação, do próprio discurso da redenção, 
desde que, é claro, estejamos à altura do que ele tem para nos 
dizer. 

No § 58 de Além do Bem e do Mal Nietzsche fala que 
a crença na superioridade do erudito é fruto de uma 



ROBSON COSTA CORDEIRO | 55 

 

ingenuidade infantil e desmedidamente tosca, a crença da 
superioridade dele, “o pequeno anão arrogante e plebeu, o 
diligentemente ágil trabalhador-braçal-intelectual das ‘ideias’, 
das ‘ideias modernas’!”60 O trabalhador-braçal-intelectual, o 
pequeno anão arrogante, trabalha mecanicamente como um 
bom relógio. Isto é anunciado por Zaratustra no discurso dos 
eruditos (von den Gelehrten), onde ele diz que “cuide-se, apenas, 
de dar-lhes corda direito! Então eles mostram sem falsidade 
as horas e fazem um modesto ruído.”61 Estes são os que 
gostam de sentar-se na fria sombra, querem permanecer 
somente como espectadores e procuram sempre abafar os 
passos de Zaratustra, que diz que até agora os que o ouviram 
pior foram os mais eruditos.62 

Mas em que sentido fala Zaratustra, nesse discurso, 
sobre o erudito? Estará ele se referindo ao “especialista” da 
ciência? É preciso colocar essas questões, visto que o 
erudito, muitas vezes, é entendido justamente como sendo o 
não especialista, ou seja, como aquele homem que domina 
uma esfera muito grande de saberes, sem ser especialista em 
nenhum, possuindo, desse modo, um saber de tipo 
enciclopédico. Como nos situar então diante disso? Este, que 
seria o exemplar do homem culto, que considera 
demasiadamente a história (Historie), conforme descreve 
Nietzsche na Segunda Consideração Intempestiva, e que assim, 
dominado pelo excesso de cultura histórica, não consegue 
criar sua própria história (Geschichte), é também uma 
representação do homem erudito, que também é impotente 
para criar, assim como o especialista da ciência moderna. 
Para o primeiro o horizonte é amplo demais, e ele assim vive 
fragmentado, disperso pelo sem número de perspectivas e 
saberes que desfilam diante do seu olhar curioso e 

                                                           
60 NIETZSCHE, Friedrich. KSA 5. p. 77. 
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voluptuoso.  Para o segundo o horizonte é demasiado curto, 
de modo que ele só consegue enxergar um único ponto, a 
partir do qual julga todos os outros. Estamos considerando 
aqui o erudito somente de acordo com esse segundo ponto 
de vista, mas procurando não esquecer que Nietzsche 
também faz a crítica do erudito enquanto homem culto, de 
saber enciclopédico, sendo este também um representante 
do homem degenerado, que se encontra em declínio.  

O que interessa considerar, portanto, é que nenhum 
desses dois tipos de eruditos é homem de escuta. Ambos 
procuram abafar os ruídos dos passos do criador, que 
invejam. Mas, no entanto, conforme diz Zaratustra, esperam 
como aranhas “por aqueles cujo saber caminha com pés 
mancos”63, ou seja, capengando. Por isso o erudito, o 
aleijado às avessas, é o que ele viu de pior, pois foi, até agora, 
aquele que o ouviu pior. Sendo aquele que deseja ser 
somente espectador, que espera como uma aranha os 
pensamentos do criador que caminham capengando, o 
erudito não é como o homem de escuta, que pode ouvir os 
seus próprios pensamentos, que vê com precisão as 
possibilidades sem ter os apoios suficientes para se escorar 
com segurança, mas que, ao mesmo tempo, pode antecipar 
o que em breve será objeto de demonstração e cálculo por 
parte do homem especializado da ciência. O especialista, 
portanto, só pode desenvolver os experimentos de sua 
especialização através deste saber que é antecipado pelo 
sábio, pelo gênio, que sempre surge apenas como uma 
possibilidade de interpretação do mundo, e que por isso 
mesmo nunca é cabal, definitiva; antes é provisória, 
insuficiente, caminhando assim sempre com os pés mancos, 
coxos, pois está sempre coxeando, capengando.  

Mas quão diferente desse caminhar é o caminhar do 
erudito, sempre tão circunspecto, seguro de si, cheio de 
arrogância, que se julga tão objetivo, tão distante de toda 
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subjetividade. A sua objetividade, no entanto, é como um 
espelho habituado a refletir o que quer ser conhecido, de 
modo que aquilo que lhe resta de pessoal parece arbitrário e 
perturbador, tornando-se ele apenas reflexo e passagem de 
coisas e pensamentos alheios. Segundo mostra Nietzsche no 
§ 207 de Além do Bem e do Mal, este tipo de homem não 
comanda, é como uma espécie de instrumento de medição e 
jogo de espelhos, mas que não é meta, conclusão ou 
elevação, tampouco “um começo, uma fecundação e causa 
primeira, nada de resistente, poderoso, que compõe-a-si-
mesmo, que quer ser senhor: antes apenas um delicado, 
inflado, fino e flexível receptáculo de formas...”64   

O erudito, portanto, é como um fino e flexível 
receptáculo de formas, isto é, um fino e delicado caule que 
só subsiste porque é capaz de sorver a seiva que lhe atravessa 
o frágil corpo. Mas este fino e frágil caule, quase 
imperceptível de tão mirrado, que nada sabe a respeito 
daquilo que o alimenta, sobressai, contudo, em um único 
ponto, a descomunal orelha, o seu fruto, que se torna para 
ele motivo de orgulho, arrogância e mesmo de desprezo para 
com o sábio, o filósofo, que ele por invejar procura diminuir, 
pois o especialista não cessa de pôr-se em guarda contra 
todos aqueles que são capazes de desenvolver atividades 
sintéticas, que têm uma exuberância no fazer que é sentida 
com o odor de ócio e de inutilidade, como se fosse um 
esbanjamento desnecessário que não beneficia ninguém. No 
entanto, sem essa atividade “inútil” do homem criador, o 
especialista nada seria, pois não teria um “conteúdo” e uma 
“substância” em cima da qual poderia trabalhar. Apesar 
disso, o filósofo foi, segundo Nietzsche, confundido por 
muito tempo, seja com o homem de ciência e com o erudito, 
seja com o religioso exaltado.65 
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CAPÍTULO II 

O discurso para os discípulos: a 

fragmentação do homem no 

tempo 

 
Após apresentar para o corcunda essa imagem do 

aleijado às avessas, que aqui procuramos interpretar como 
dizendo respeito ao homem erudito, o homem mediano da 
ciência, o especialista, volta-se Zaratustra, no discurso da 
redenção, para os seus discípulos, dizendo-lhes:  
 

Na verdade, meus amigos, eu caminho entre os 
homens como entre fragmentos e membros avulsos 
de homens! Isto é para o meu olho o mais terrível, 
que eu encontro o homem fragmentado e disperso 
como sobre um campo de batalha e um 
matadouro.66    

 
Ao dizer isso, Nietzsche parece estar fazendo alusão 

a uma passagem do Hipérion de Hölderlin, na qual Hipérion 
fala o seguinte para Belarmino:  
 

Não posso imaginar povo que fosse mais dilacerado 
do que os alemães. Você vê artesãos, mas não 
homens, pensadores, mas não homens... ― isto não 
é como um campo de batalha, onde mãos, braços e 
todos os membros despedaçados encontram-se uns 
com os outros, enquanto o sangue da vida 
derramado se desvanece na areia?67 

 

                                                           
66 Id., KSA 4, p. 178. 

67 HÖLDERLIN, Friedrich. Hipérion, p. 268. 
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 Hölderlin utiliza a mesma palavra que Nietzsche, 
Schlachtfeld, que é campo de batalha. Nietzsche ainda utiliza 
outra palavra bem próxima a essa, Schlächterfeld, que significa 
matadouro. O homem feito em pedaços é aquele no qual o 
sangue se desvanece, pois nele a vida míngua, não vibra mais. 
Este homem faz tudo sem fazê-lo com alma, como um 
bárbaro calculista que exerce um ofício e que busca atingir 
seu objetivo e seu proveito, mas que não mais se entusiasma 
quando está no exercício de sua especialidade. Embora se 
diga que cada um faz o que lhe compete, Hipérion procura 
mostrar que isso não é o suficiente, pois é preciso fazê-lo 
com toda alma, com amor, com amor fati, conforme diria 
Nietzsche. Tão pouco trabalho livre e autenticamente 
agradável, diz Hipérion. Mas isso não é o pior e sim a 
insensibilidade para a beleza da vida, pois, conforme ele 
ainda diz, “mesmo quando a lagarta ganha asas e as abelhas 
formam enxames, o alemão ainda continua em sua 
especialidade e não se interessa muito pelo tempo!”68 Mas o 
ainda pior, segundo Hipérion, é que essas pessoas não são 
modestas e procuram impor-se sobre os melhores, difamar 
aquilo que não são e escarnecer do divino.        
 O homem fragmentado é aquele para o qual a 
existência é acaso, visto que ele não é capaz de dar destino a 
si mesmo, dilacerando-se no emprenho de uma especialidade 
que não o cativa, que nele vibra como uma ordenação morta, 
mas que o permite realizar os seus objetivos e subsistir no 
bem-estar. O homem fragmentado e disperso, que é o que 
Zaratustra vê de pior, é esse homem ao qual Hipérion se 
refere, quando diz que vê artesãos, mas não homens, 
pensadores, mas não homens. O que exerce uma 
especialidade apenas mecanicamente, sem entusiasmo, ou 
seja, sem pathos, amor, afeto, é um homem despedaçado, 
fragmentado. Mas em que sentido? Qual o sentido dessa 
fragmentação, dispersão?  

                                                           
68 Id., Ibid., p. 270. 
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 É preciso entender que a fragmentação diz respeito, 
principalmente, não apenas ao trabalho especializado, no 
sentido daquele ofício que se refere apenas a algumas poucas 
tarefas e operações que são previamente determinadas e que 
qualquer homem mediano poderia levar a cabo, dar conta, 
executar. De fato esta é uma característica importante da 
especialização acerca da qual já nos referimos acima. Mas o 
que interessa para Nietzsche, e também para Hölderlin, 
conforme mostramos a partir de algumas passagens de 
Hipérion, é, sobretudo, a falta de entusiasmo, amor, afeto, 
paixão, pathos no fazer. Não é, portanto, a mecânica do fazer, 
que torna, necessariamente, o fazer algo mecânico, pois, se 
observarmos com um pouco mais de atenção, as atividades 
dos artistas e dos pensadores, apesar de serem atividades que 
envolvem criação, também tem o seu lado mecânico, 
repetitivo, laborioso, que poderia levar qualquer um que por 
elas se aventurasse a perder o ânimo, o entusiasmo. Basta 
pensarmos no quanto tem que exercitar-se um músico, um 
pintor, um escultor, e mesmo um pensador, que precisa 
conhecer o pensamento da tradição, e no quanto, assim, 
precisam renunciar ao viver, manter distância, para se 
aproximar propriamente da vida e poder manifestá-la 
enquanto obra de arte e filosofia. 
  Mas os que não possuem entusiasmo na sua 
especialidade precisam de algum tipo de entusiasmo, como 
uma espécie de remédio, narcótico, embriaguez que os 
permita suportar o viver. Esta embriaguez, muitas vezes, 
também é produzida mecanicamente, como um produto da 
cultura, da chamada “cultura superior”, para a qual a arte é 
distração e entretenimento. No teatro, pergunta Nietzsche, 
“homens cuja vida não é ‘ação’, mas um negócio, sentam-se 
diante do palco e olham seres estranhos, para os quais a vida 
é mais do que um negócio?”69 Sim, ele responde, pois isso 
distrai, e é isso o que pede a cultura.    
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 Mas que importa o vinho ou a embriaguez da cultura 
ao homem tomado de entusiasmo? Esse homem não precisa 
dessas distrações, pois ele já vive embriagado e se faz uma 
exceção ao ir para o teatro, “todo o evento, incluído teatro, 
público e poeta ― torna-se para ele, propriamente, o 
espetáculo trágico e cômico, de modo que, por outro lado, a 
peça encenada pouco significa para ele.”70 É certo que para 
Nietzsche o homem sem entusiasmo também é, embora em 
outro sentido, um artista, um inventor, pois, conforme ele 
mesmo diz no aforismo 192 de Além do bem e do mal, “nós 
inventamos a maior parte da vivência, e dificilmente não 
somos compelidos a ver como ‘inventores’ um 
acontecimento.”71 Por isso, ele diz, é difícil vermos uma 
árvore de modo exato e completo, com seus galhos, folhas, 
cor e figura. De um modo geral fantasiamos a árvore, assim 
como o rosto de uma pessoa, que não vemos propriamente 
com a força de nossa visão, pois geralmente o vemos de 
acordo com o pensamento que a pessoa exprime, ou que 
acreditamos que ela expressa e, por isso, segundo Nietzsche, 
provavelmente a expressão do seu rosto deve ter sido 
inventada por nós.  
 Portanto, mesmo nas sensações mais corriqueiras 
atua o nosso poder inventivo e a nossa alma de artistas. Mas 
por trás do nosso poder inventivo o que atua é a própria vida 
como vontade de poder, perspectiva, afeto, pathos, como 
ponto ótico a partir do qual ela mesma se revela, se faz ver, 
aparece. A apresentação da vontade de poder como pathos é 
feita por Nietzsche no fragmento póstumo 14 [79], da 
primavera de 1888: “A vontade de poder não um ser, não 
um devir, mas um pathos é o fato mais elementar, a partir do 
qual, somente, resulta um devir, um atuar...”72 
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 O especialista que não se entusiasma, portanto, 
também deve ser um inventor, pois nele também vigora a 
vontade de poder como pathos. A apatia, o desânimo, o não 
entusiasmo com a vida é sua forma de afeto e por isso ele se 
encontra fragmentado e disperso, pois não consegue dar 
destinação a si mesmo desde uma afirmação do viver, ou 
seja, desde uma afirmação do fato, diríamos do fatum mais 
elementar de que vida é afeto e que por isso não é coisa 
alguma, mas está sempre sendo. Reconhecer esse fatum, amá-
lo, (amor fati), é reconhecer a finitude e transitoriedade de 
toda forma de vida, de toda avaliação, de todo valor e moral. 
O especialista também é um inventor porque inventa para si, 
como modo de viver, uma forma de dizer não à vida desde 
apatia, falta de entusiasmo na ação, fragmentação e 
dispersão. Encontrar-se fragmentado e disperso, portanto, 
significa não ter destinação e assim seguir aleatoriamente um 
destino qualquer para o qual não se tem amor, vontade, ou 
seja, para o qual não corresponde nenhum afeto, nenhum 
pathos, nenhuma simpatia.  
 Mas não tínhamos acabo de dizer acima que na 
fragmentação também há pathos? Sim, sem dúvida, visto que 
em toda forma de vida, mesmo naquela que procura ir de 
encontro à vida em suas condições superiores de elevação e 
crescimento, atua sempre a vontade de poder. Mas o que 
busca a vontade, nessa condição, é negar o afeto, o pathos, 
como condição primeira e originária do viver, refugiando-se 
na “objetividade” de uma atividade que, por ser 
especializada, parece fugir da gratuidade e insegurança da 
atividade criadora, que sendo dom, graça, é sempre 
indeterminada, inesperada e por isso, súbita, não podendo, 
desse modo, estar sob o controle do homem, sob o domínio 
da autonomia de sua vontade.  
 A fragmentação e dispersão do homem, conforme 
descrita por Zaratustra ao voltar-se para os seus discípulos, 
parece, portanto, estar relacionada à desmedida, à hybris, não 
correspondendo assim ao irromper inesperado e gratuito da 
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vida, ou seja, a desmedida que caracteriza a fragmentação é 
a falta de medida com relação ao tempo próprio de vida, ao 
seu movimento gratuito e inútil de exposição que 
eternamente retorna. Essa falta de medida faz do homem um 
aleijado, um corcunda, um anão, um espírito de peso, uma 
toupeira e também, segundo Zaratustra, algo ainda pior, um 
aleijado às avessas. Mas o que nos autoriza aqui a falar de 
tempo, a estabelecer uma relação entre a fragmentação e a 
temporalidade? Para tanto vejamos a sequência do discurso, 
a fim de ver se a partir dele se sustenta essa nossa 
compreensão: 
 

E se foge meu olho do agora para o outrora encontra 
sempre o mesmo: fragmentos e membros avulsos e 
terríveis acasos ― mas não homens! O agora e o 
outrora sobre a terra ― ah! meus amigos ― isto é 
para mim o mais insuportável; e eu não saberia viver 
se eu não fosse ainda um vidente do que deve vir. 
Um vidente, um querente, um criador, um futuro 
mesmo e uma ponte para o futuro ― e ah!, 
igualmente também um aleijado nessa ponte: tudo 
isso é Zaratustra.73 

 
 O discurso agora se intensifica e desenvolve ainda 
mais a questão propriamente dita da redenção, pois a partir 
da tensão que o discurso vai aprofundando ela parece ir se 
delineando melhor, ganhando os seus contornos, revelando 
os seus porquês. Nessa intensificação e tensão crescentes, 
vão se delineando os contornos daquilo que fundamenta a 
questão, ou seja, o tempo. A partir da fala de Zaratustra 
acima podemos perceber que ele procura mostrar que uma 
vida povoada somente pelo agora (Jetzt) e pelo outrora 
(Ehemals) é para ele o mais insuportável, pois esta seria uma 
vida sem uma ponte para o futuro. Zaratustra, na verdade, 
fala “o agora e o outrora sobre a terra” e não sobre a vida, 
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mas terra (Erde), para Nietzsche, não é o globo terrestre ou 
alguma região geográfica e sim a vida. No prólogo, § 3, 
Zaratustra implora para que os homens permaneçam fiéis à 
terra e não acreditem naqueles que falam de esperanças 
supraterrenas, apresentando o super-homem como o 
sentido da terra. No § 4 ele diz que ama aqueles que não 
sabem viver a não ser como quem declina e se sacrifica à 
terra. Zaratustra ama aquele que ama a sua virtude. A virtude, 
contudo, não é para ele nada moral, mas vontade de declínio.  
 Sacrificar-se à terra, portanto, é declinar, e o declínio 
é condição para toda elevação. O que há de grande e elevado 
no homem, para Zaratustra, é ser ele ponte, travessia, 
passagem, é ser ele um perigoso estar-a-caminho. A vontade 
de declínio é vontade de viver e não mais viver, o que implica 
amar, ser livre para a morte, pois é a morte, o declínio, que 
aperfeiçoa a vida, que a conduz ao seu sumo, à sua perfeição. 
O sentido da terra, que ensina o super-homem, é o sentido 
deste declinar como condição para toda elevação e 
autossuperação do homem.  
 No entanto, se sobre a terra só há agora e outrora, fica 
fechada a passagem para toda travessia, para todo estar-a-
caminho, ou seja, para todo futuro. Por esse motivo, isto é 
para Zaratustra o mais insuportável. O mais insuportável, 
portanto, é não declinar, pois o declínio é a suprema virtude 
e a ponte para todo futuro. Acerca disso ele também fala o 
seguinte, no prólogo: “Eu amo aquele que não quer ter 
muitas virtudes. Uma virtude é mais virtude do que duas, 
porque é mais nó, no qual se está pendurado o destino.”74 
Sendo vontade de declínio, a virtude é amor ao fatum, ao 
destino, isto é, à vida que se doa, que se apresenta súbita e 
gratuitamente para vir a ser. A vida assim é também 
transitoriedade, finitude, porque se doa não para permanecer 
e sim para passar, para poder continuar sendo.  
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Uma virtude é mais virtude do que duas porque é 
amor ao sem fundo inexorável da vida, ao qual o homem, 
estando atado, se destina propriamente para ser, livrando-se, 
assim da sua dispersão por entre as diversas possibilidades 
que a cada instante se oferecem e o desviam do seu destino. 
Portanto, o ter virtudes em demasia é na verdade a própria 
desvirtuação, pois é o que desvia o homem do seu caminho 
próprio, que é o caminho de dor, de não ser previamente 
nada e precisar sempre vir a ser desde a possibilidade para 
ser que se oferece e que, portanto, é para o homem o mais 
necessário. Sendo vontade para poder, o homem é vontade 
e, também podemos dizer, amor ao poder, à possibilidade 
aberta pela vida. Ao ter esta virtude, o homem é em si 
mesmo vontade de declínio, vontade de ir ao fundo nesse 
sem fundo, que é apenas possibilidade, poder ser. Desse 
modo, ele se torna caos e é preciso ter caos em si, diz 
Zaratustra, “para poder dar à luz uma estrela dançante.”75  
 A estrela, que indica norte, direção, destinação e 
futuro, advém do caos, da vida que é tão somente vontade 
para poder ser. Ter virtude, destinar-se propriamente para 
aquilo que se deve ser, é poder estar no tempo certo do 
acontecimento do irromper de vida, que irrompe como caos, 
nada. É a partir desse acontecimento que Zaratustra pode 
dizer que não saberia viver se não fosse também um vidente 
do que deve vir. Um vidente, um querente, um criador, um 
futuro mesmo e uma ponte para o futuro. É preciso, 
portanto, ser não somente expectador do passado, mas 
construtor do futuro. Para ser construtor o homem precisa 
ser ponte, passagem, a fim de que nele a vida construa o 
futuro. Logo, ao construir o futuro o homem é também por 
ele construído, sendo o futuro a vida por vir, por nascer, mas 
que só pode nascer do caos, do nada. Como vidente, 
Zaratustra não pode prever nenhum acontecimento que não 
seja o eterno retorno do precisar ser de vida. A vida é o que 
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agora precisa vir a ser desde a perspectiva por ela mesma já 
aberta, insinuada, acenada. Desse modo ela não é somente 
agora e outrora, mas ponte para o futuro. 
 Mas Zaratustra não é somente ponte para o futuro. 
Ele também se lamenta e diz a respeito de si próprio: “ah!, 
igualmente também um aleijado nessa ponte: tudo isso é 
Zaratustra.” Se ele é ponte para o futuro, se está na travessia, 
a caminho, é porque precisa superar si mesmo, defrontar-se 
com a resistência que ele mesmo impõe ao destino, ao fato 
de a vida não ser e precisar sempre vir a ser. Nessa ponte que 
ele atravessa ele é também o aleijado que precisa ser 
superado. Se a vontade de poder é pathos, e isto pode ser 
entendido como o conjuntos dos impulsos, dos afetos em 
combate, pathos significa tanto a afecção do comando, do 
querer declinar e crescer, como também o afeto que procura 
acima de tudo conservar, manter o grau de poder já 
alcançado, fixar-se no agora e outrora, abrindo, com isso, mão 
de todo futuro. Este afeto que procura combater o declinar 
como suprema virtude representa propriamente o declínio, 
como décadence, enquanto predomínio da vida que declina, 
que perde o seu vigor, e que para não perecer vive do dizer 
não, do espírito de vingança contra a vida.  
 Uma vida que vive do dizer não à vida é a vida do 
homem fragmentado, disperso, para o qual os “braços e 
todos os membros despedaçados encontram-se uns com os 
outros, enquanto o sangue da vida derramado se desvanece 
na areia”. A vida desse homem, portanto, é uma vida sem 
vida, isto é, é uma vida para a qual o sangue da vida se esvai. 
Mas como é possível uma vida sem vida? Antes que se faça 
recurso à lógica para acusar de contradição tal afirmação é 
preciso entender que ao falar de uma vida sem vida estamos 
querendo dizer uma vida sem vigor, sem entusiasmo, na qual 
não predominam as forças superiores que procuram o poder, 
que afirmam o declínio como aquilo que rima com criação, 
por saber que todo criar implica o afundar no nada da vida, 
no seu ainda-não, no seu precisar vir a ser e que a recusa 
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disso é sinal de fragmentação, é indício de que a vida aí se 
encontra sem um nó que a ate ao destino, estando, portanto, 
solta, frouxa, sem amarras, sem compromisso e por isso 
mesmo não livre, prisioneira do acaso. Acaso e destino são 
duas palavras essenciais, que irão aparecer ao longo desse 
discurso. Mas para tanto esperemos ainda um pouco. 
 A passagem acima citada em destaque terminou com 
Zaratustra mostrando quem ele era: Uma ponte e um 
aleijado nessa ponte. Na sequência do discurso ele continua 
falando disso:  

 
E vós também vos perguntastes frequentemente: 
‘Quem é para nós Zaratustra? Como deve ele 
chamar-se para nós?’ E assim como eu, vós vos 
destes perguntas como respostas. É ele um 
prometedor? Ou um cumpridor? Um conquistador? 
Ou um herdeiro? Um outono? Ou uma relha de 
arado? Um médico? Ou alguém que se curou? É ele 
um poeta? Ou alguém que diz a verdade? Um 
libertador? Ou um domesticador? Um bom? Ou um 
mau?76   
 

 Também nessa passagem Nietzsche parece estar 
fazendo uma paródia do cristianismo, especificamente de 
Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 15, nos quais se diz:  

 
Jesus chegou à região de Cesaréia de Filipe, e 
perguntou aos seus discípulos: “Quem dizem os 
homens que é o filho do homem?” Eles 
responderam: “Alguns dizem que é João Batista; 
outros, que é Elias; outros ainda, que é Jeremias, ou 
algum dos profetas.” Então Jesus perguntou-lhes: 
“E vocês, quem dizem que eu sou?” Simão Pedro 
respondeu: “Tu és o messias, o filho do deus vivo”77  
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77 BÍBLIA SAGRADA. p. 1202. 
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 O próprio Nietzsche se caracteriza como não sendo 
uma coisa completa, mas uma multiplicidade, uma coisa 
demasiado múltipla, um uno demasiado pouco, modesto, 
insignificante. “Pois que eu [não sou uma coisa completa, 
mas uma multiplicidade, e um demasiado múltiplo e uma 
unidade demasiado pouca ―] sou uma multiplicidade de 
coisas e ainda a sombra de uma multiplicidade desejante ― 
isto eu adivinhei frequentemente de vossas palavras e 
perguntas sobre mim”78, diz Nietzsche no Reinschrift para o 
discurso da redenção. Ele, portanto, é uma unidade que só se 
expressa como uma multiplicidade de coisas.  
 Quando perguntamos quem é o Zaratustra de 
Nietzsche?, a resposta para a pergunta parece já estar 
indicada no próprio título da obra na qual Zaratustra aparece 
como personagem principal, pois Zaratustra é aquele que 
fala, que vem anunciar a “boa nova” a respeito da vida, que 
consiste em mostrar que a vida é vontade de poder que 
eternamente retorna. Zaratustra é também aquele que 
anuncia o super-homem como sendo o sentido da terra. Mas 
como aquele que anuncia, Zaratustra é o porta-voz da vida, 
ou seja, aquele por intermédio do qual a vida se deixa ver 
propriamente. E como aquele que anuncia, Zaratustra não 
pretende ser nenhum profeta, nenhum fundador de religião. 
O que ele anuncia é o que há de mais silencioso e, ao mesmo 
tempo, aquilo que pode trazer as maiores tempestades. 
Conforme diz Nietzsche em Ecce Homo, “aí não fala nenhum 
fanático, aí não se ‘prega’, aí não se exige fé: de uma infinita 
plenitude de luz e profunda felicidade que cai gota por gota, 
palavra por palavra ― uma terna lentidão é o passo dessa 
fala.”79 Poder ouvir aqui é um privilégio, por isso nem todos 
tem ouvidos para Zaratustra.  
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79 Id., KSA 6. p. 260.  
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 Não sendo a fala de nenhum fanático, de nenhum 
pregador, o que anuncia Zaratustra, o que ele “prega” é que 
é preciso que o homem venha a ser desde si mesmo, ou seja, 
que ele possa se tornar aquilo que ele é. E ele, assim como o 
raio na tempestade, deve perecer como prenunciador. 
Portanto, se Zaratustra é um prometedor, o que ele promete 
é coisa nenhuma, mas tão somente essa necessidade de o 
homem precisar ser desde si mesmo. Desse modo ele é 
também um cumpridor, como aquele que veio para cumprir, 
para anunciar, para “pregar” essa necessidade. Logo, ser um 
cumpridor significa ser o que anuncia a necessidade de 
cumprimento dessa tarefa. E como é difícil, e isso Zaratustra 
sabe bem, anunciar algo que ninguém, ou apenas alguns 
poucos, podem ouvir.  
 É então Zaratustra um conquistador ou um 
herdeiro? Como aquele que também precisa conquistar a si 
mesmo, assim como aqueles para os quais ele é o 
prenunciador, ele só o pode fazer a partir daquilo que ele já 
é. Desse modo ele é também um herdeiro, mas que precisa 
conquistar aquilo que herdou a fim de fazê-lo seu. Assim, ele 
é tanto um outono, como estação e força de frutificação, 
como também uma relha de arado, pois precisa cultivar para 
colher os frutos que a terra doa. Do mesmo modo, 
Zaratustra é também um médico, um curador, como aquele 
que anuncia a grande saúde como meio e pressuposto 
fisiológico para um novo fim, para o rebentar de um futuro 
ainda não provado, que exige uma saúde nova, 
transbordante. Mas para tomar a si mesmo em mãos, para 
curar a si mesmo, é necessário como condição para isso já 
ser sadio, já possuir a grande saúde. Zaratustra, portanto, 
como médico, só pode curar aquele que de algum modo já é 
sadio, e este é aquele que pode escutar. Mas por que aquele 
que já é sadio precisa ainda da palavra de Zaratustra para se 
curar? 

Podemos arriscar dizer que ele é sadio porque lhe é 
dado o poder de ouvir, de poder estar no ritmo da cadência 
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da fala de Zaratustra, que, por seu lado, é ainda mais “sadio”, 
por ser o porta-voz e intercessor da vida. No entanto, o 
próprio Zaratustra é também um convalescente, pois é 
aquele que se recupera da grave doença do ressentimento e 
do espírito de vingança contra a vida, da compaixão pelo 
homem e pelo existir. Como aquele que cura ele é também 
o que se encontra em convalescença, conforme mostra 
Nietzsche no discurso o convalescente. E se ele se encontra em 
convalescença é porque não está completamente sadio. A 
grande saúde, portanto, não é algo que apenas se tem, mas algo 
que se adquire e se deve adquirir, porque ela sempre 
novamente se abandona e se deve abandonar.80 É possível, 
desse modo, pensar em um estado de pura saúde, sem 
convalescença, sem a luta com alguma enfermidade ou 
debilidade? O não ter contra o que lutar não levaria também 
à debilidade e ao adoecimento? 

Isto parece mostrar que as próprias forças 
ascendentes, como condição de sua própria ascensão, 
precisam de adversários, de algo que se lhes contraponha. 
Mas como as forças que declinam podem chegar a 
prevalecer, cerceando a vida e a vontade de dominar e de ser 
senhor que lhe é fundamental? Talvez pudéssemos pensar 
que a vida assim também domina, ao tornar-se senhora e 
dominadora dos seus instintos mais vitais. A doença, desse 
modo, como um câncer, espalha o seu contágio pelas partes 
saudáveis da vida. No entanto, como as forças ascendentes, 
dominadoras, deixam-se assim contagiar? Será que é porque 
a vida precisa do contágio, da doença, como uma força com 
a qual ela, enquanto grande saúde, precisa se confrontar. Ela, 
desse modo, contagia a si mesma, para ter com o que lutar? 
O que é preciso entender é que a grande saúde não é algo que 
se tem, mas que se adquire e sempre é preciso voltar a 
adquirir, o que só pode ser alcançado através da luta com a 
doença. Mas para curar-se da doença não é preciso, de algum 
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modo, já possuir a força necessária para o seu 
enfrentamento? Como resolver esse enigma, esse 
antagonismo? 

O enigma não é para ser resolvido. Antes é preciso 
ser por ele perpassado, atravessado, conduzido, como 
caminho para um autêntico pensar. O que Nietzsche quer 
mostrar é que a grande saúde é um estado que o homem 
precisa sempre estar adquirindo, à medida que ele possa se 
confrontar com as forças em declínio, que procuram a 
negação do viver como ascensão e autossuperação. Quando 
se combate essas forças é porque, de algum modo, já se está 
na possibilidade de ser sadio; mas essa possibilidade exige a 
escuta, pois, conforme diz Nietzsche no Prólogo de Ecce Homo, 
ser ouvinte é um privilégio sem igual, porque a partir da 
escuta se oferece a possibilidade de se adquirir a grande saúde.  

Retomando a passagem citada acima do discurso da 
redenção, vemos que ainda se pergunta: “É ele um poeta? Ou 
alguém que diz a verdade?” O poeta, de fato, é tido como 
um fingidor, conforme mostra bem Fernando Pessoa em 
Autopsicografia, sendo alvo de críticas pelos filósofos desde 
Platão, que em Íon, por exemplo, mostra o poeta e o rapsodo 
como indivíduos inspirados pelo poder das musas, mas que, 
contudo, não sabem do seu saber, não sendo, assim, 
assertores da verdade. Nietzsche, em Assim falou Zaratustra, 
também faz a crítica aos poetas, mostrando que está cansado 
deles, dos poetas antigos e novos, pois eles são, ao seu ver, 
mares sem profundidade, já que não pensaram bastante a 
fundo, não descendo, desse modo, o seu sentimento às 
profundezas. Os poetas, segundo Zaratustra, não são 
suficientemente limpos: “eles turvam todas as suas águas, a 
fim de que pareçam profundas.”81 Algo bem semelhante é 
dito por Nietzsche no aforismo 173 de A Gaia Ciência: 
“Quem se sabe profundo, esforça-se pela clareza; quem 
gostaria de parecer profundo à multidão, esforça-se pela 
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obscuridade. Pois a multidão toma por profundo tudo o que 
não pode ver: ela é muito medrosa e vai muito relutante para 
a água.”82 

Mas não é o próprio Zaratustra também um poeta? 
E Nietzsche também não faz em diversas ocasiões um elogio 
ao poeta? Sem dúvida. No Ensaio de Autocrítica, ao fazer a 
crítica de sua primeira obra, o Nascimento da Tragédia, ele 
próprio diz: “Que pena que o que eu tinha então para dizer 
não tenha ousado dizer como poeta: eu talvez tivesse 
podido.”83 Nietzsche termina o Ensaio de Autocrítica citando 
justamente uma passagem do discurso do homem superior, da 
quarta parte de Assim falou Zaratustra, com o intuito de fazer 
a crítica à consolação metafísica e à própria metafísica, mas 
procurando fazê-lo na linguagem desse monstro metafísico 
chamado Zaratustra. Essa linguagem é a poesia, a poesia em 
prosa de Zaratustra, através da qual ele faz a crítica mais 
profunda e radical da tradição metafísica. Trata-se aí, ao que 
parece, de um novo evangelho, de um evangelho de artista, 
no qual a vida é louvada, divinizada e não difamada como 
nos evangelhos.  

Zaratustra, portanto, sendo poeta, é também um 
assertor da verdade, pois ele não é só de hoje ou de outrora, 
mas também de amanhã e de depois de amanhã, ou seja, o 
prenunciador do futuro. O futuro é a vida como o que está 
para ser, como o que precisa ser desde o que dela mesma já 
está posto, realizado, efetivado. Zaratustra é o que 
prenuncia, como poeta, esse acontecimento, essa verdade.  

Mas o questionamento acerca de quem é Zaratustra 
continua: “É Zaratustra um libertador? Ou um 
domesticador? Um bom? Ou um mau?” Zaratustra 
efetivamente pode libertar o homem? Ou ao segui-lo estará 
o homem apenas acompanhando a sua doutrina, sendo por 
ele então doutrinado e não libertado? No discurso da virtude 
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dadivosa Zaratustra diz que se retribui mal um mestre quando 
se permanece apenas discípulo. Ele conclama então os 
discípulos a abandoná-lo, como forma de poderem achar a 
si mesmos. Ele, portanto, como se vê, não pretende ser 
nenhum doutrinador. Mas, contudo, revela para os 
discípulos a doutrina da vontade de poder e anuncia o super-
homem e a morte de deus.  

A doutrina de Zaratustra, portanto, não deve ser 
“macaqueada”, mas pensada, no sentido de se procurar 
mostrar o que nela não foi ainda pensado nem pelo próprio 
mestre. Só assim, segundo Zaratustra, é possível honrá-lo, ao 
não permanecer apenas discípulo. No discurso do passar além, 
ao chegar à porta da grande cidade e deparar-se com o louco, 
que era chamado o macaco de Zaratustra, pois tinha a mania de 
arremedar um pouco o fraseado e a entonação dos seus 
discursos, Zaratustra lhe diz, após ouvir a sua fala e lhe 
comunicar que todo o seu espumar é vingança: “Mas a tua 
palavra de louco me faz mal, mesmo onde estás certo! E se 
a palavra de Zaratustra estivesse cem vezes certa, tu sempre 
farias errado com minha palavra!”84 O problema para 
Zaratustra não é somente que as suas palavras não sejam 
compreendidas, mas que sejam interpretadas por parte 
daqueles que não tem nenhum direito sobre elas, pois não as 
vivenciaram, no sentido de terem tido uma experiência 
própria com elas. Isso acontece em outras passagens de 
Assim falou Zaratustra, além dessa que citamos acima, como 
por exemplo, na confrontação entre Zaratustra e o anão, no 
discurso da visão e do enigma, quando o anão, como uma 
modinha de realejo repete a mesma fala a respeito do eterno 
retorno, mas querendo dizer algo muito distinto.  

Este é um problema inerente à própria essência da 
linguagem, conforme podemos muito bem observar em 
Hölderlin e a Essência da Poesia, obra na qual Heidegger mostra 
que na linguagem “pode tomar a palavra tanto o mais puro 
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e o mais escondido como o confuso e vulgar”, pois “para 
poder ser entendida e chegar a ser propriedade comum a 
todos, a palavra deve tornar-se vulgar e corrente.”85 Isto 
porque o puro e o comum são na mesma medida algo dito, 
palavras, e assim não temos nenhuma garantia se a palavra 
enquanto palavra é algo essencial ou uma simples ilusão. Por 
isso Hölderlin já dizia ser a linguagem, por um lado, a mais 
inocente das ocupações, e por outro lado, o mais perigoso 
dos bens86.  
 De acordo com isso seria Zaratustra e os seus 
discursos um bem ou um mal? No discurso do superar si mesmo 
ele já dizia: “E quem deve ser um criador no bem e no mal 
deve, na verdade, ser um destruidor e despedaçar valores. 
Assim pertence o mais elevado mal ao mais elevado bem: 
este, porém, é o criador. ―” Mas não estaria a palavra do 
criador, que precisa ser um destruidor, fadada também a 
tornar-se palavra de ordem ao ser repetida e macaqueada 
pelos seus discípulos? Desse modo não se tornaria o bem 
um mal, ao ser repetido e passado adiante pelos seguidores? 
Para Zaratustra isso é motivo de preocupação constante e o 
discurso da redenção, inclusive, termina chamando a atenção 
para esse problema, conforme veremos no capítulo final de 
nossa interpretação.  
 

                                                           
85 HEIDEGGER, Martin. Hölderlin e a essência da poesia. p. 41. 

86 Id., Ibid., p. 39-40 



CAPÍTULO III 

O espírito de vingança e a 

redenção da vontade 

 
 

Retomando o discurso, após os questionamentos 
feitos acerca de quem é Zaratustra, vemos que o mesmo, 
logo na sequência, diz o seguinte:  
 

Eu caminho entre os homens como entre os 
fragmentos do futuro: daquele futuro que eu 
contemplo. E isto é todo o meu poetar e anelar, que 
eu poete e componha em unidade o que é fragmento, 
enigma e medonho acaso. E como eu suportaria ser 
homem se não fosse também poeta, decifrador de 
enigmas e redentor do acaso! Redimir todos os 
passados e transformar todo “Foi” em um “Assim 
eu quis!” ― somente isso eu chamo redenção!87 

 
 Zaratustra começa descrevendo os homens como 
fragmentos do futuro. Ele caminha entre esses fragmentos, 
enigmas e horrendos acasos, que ele, como poeta, precisa 
compor em unidade. Esse poetar é propriamente querer, 
amar, e Zaratustra só suporta ser homem porque ele é além 
de fragmento, enigma e acaso, também poeta e redentor do 
acaso. Haverá um elogio maior do poeta e do poetar do que 
esse? O poetar, no entanto, não deve ser aqui entendido em 
seu sentido corriqueiro, como a atividade que consiste em 
simplesmente fazer rimas e versos. Na verdade, as três coisas 
são uma só: poeta (Dichter), decifrador de enigmas 
(Rätselrater) e redentor do acaso (Erlöser des Zufalls). 
Zaratustra conclui a passagem mostrando propriamente o 
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que significa redenção: “Redimir todos os passados e 
transformar todo ‘Foi’ em um ‘Assim eu quis!’ ― somente 
isso eu chamo redenção!” Primeiramente Zaratustra fala que 
é um redentor do acaso. Logo em seguida ele fala em 
“redimir todos os passados...” Seria então o acaso todos os 
passados, todo Foi? Mas o que Zaratustra quer dizer aqui 
com passado, com acaso? A redenção, sendo a 
transformação de todo Foi em um Assim eu quis!, significaria 
a composição de todo fragmento, enigma e acaso em uma 
unidade, em um futuro. Desse modo, a redenção é o ato de 
composição, de reunião e compactação do que se encontra 
fragmentado, disperso, frouxo, sem destino, ou seja, do que 
é somente acaso. O poeta, portanto, é o redentor, mas 
redenção não tem aqui nenhum sentido moral. Antes é o que 
está para além de todo bem e mal.  
 Como aquele que é redentor do acaso, Zaratustra 
também precisa ser acaso. Ele é, portanto, tanto passado 
como também presente e futuro, o futuro que ele contempla 
de si mesmo. Ao ser futuro, Zaratustra é aquele que precisa 
compor e poetar a si mesmo como aquele que é fragmento. 
O passado ele denomina de Foi (es war). Foi (es war)  é o fatum 
(destino). Nesse sentido, para transformar todo Foi em um 
Assim eu quis! é preciso amor fati (amor ao destino).  Mas 
quando falamos destino, isso geralmente soa como sinônimo 
de fatalidade, sina, sorte, fortuna, ventura e mesmo 
paradeiro, condenação. Mas é isso o que Nietzsche pensa 
com a expressão amor fati?  
 Em Aurora, § 195, através dos seus próprios versos, 
Nietzsche diz: “Destino, eu te sigo! E se não quisesse, eu 
deveria, contudo, fazê-lo entre suspiros!”88 Nos versos acima, 
duas palavras encontram-se destacadas: sigo (folge) e deveria 
(müsst). O que Nietzsche parece estar dizendo é que o destino 
nós sempre seguimos, pois mesmo quando não o queremos 
seguir, deveríamos, precisaríamos e estaríamos obrigados a 
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segui-lo. Isto quer dizer que o não querer seguir é uma forma 
de continuar seguindo, pois continuaríamos a segui-lo ao 
procurar negá-lo, confrontá-lo, ao chocar-se com ele de 
frente, dizendo-lhe não. Será que poderíamos então 
entender, quando Nietzsche diz que teríamos que “fazê-lo 
entre suspiros”, entre gemidos e soluços, que teríamos que 
fazê-lo desde vingança, desde espírito de vingança, que ao 
querer se vingar permanece preso ao “objeto” da vingança?  
 Mas, se estamos sempre seguindo o destino, qual a 
diferença entre querer ou não querer segui-lo? Antes de 
tentar responder a essa questão é preciso continuar no 
encalço do destino, para tentar entender o que ele significa. 
Na passagem que estamos procurando interpretar Nietzsche 
fala de acaso e apresenta a redenção como redenção do 
acaso, de todos os passados, ou seja, do Foi. Por que então 
foi introduzida a fala sobre o destino? O acaso é o destino? 
Conforme mostramos acima, sim. Mas o destino não é o 
fatum, a fatalidade que necessariamente se impõe e nos 
conduz? O acaso, o casual, é então o necessário? O acaso e 
o destino não parecem antes opor-se? O que 
necessariamente se impõe e nos conduz não é a história, que 
não passa de um jogo de dados do acaso? Como o acaso 
pode ser o destino, se o destino parece ser o acontecimento 
irremediável, que fatalmente se impõe? 
 É preciso construir um caminho para poder pensar 
adequadamente essas questões, e nesse caminhar os passos 
precisam ser lentos e pacientes, pois tudo o que está em 
questão envolve, de algum modo, uma ambiguidade. Se na 
Segunda Consideração Intempestiva Nietzsche entendia a história 
como um jogo de dados do acaso, no fragmento póstumo 5 
[58] ele mostra que “quem não compreende como é brutal e 
sem sentido a história, não compreenderá também o impulso 
de torná-la plena de sentido.”89 A palavra que Nietzsche 
utiliza para história nessa passagem é Geschichte, que diz 

                                                           
89 Id., KSA 8. p. 57. 
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respeito ao acontecer histórico, ou seja, ao ato de 
constituição da própria história do homem, a composição do 
acaso em uma destinação própria. Por isso, dentro do 
contexto da nossa interpretação do discurso da redenção, 
poderíamos entender isso como a transformação de todo Foi 
em um Assim eu quis! A nossa história, assim como toda 
história, é sempre um jogo do acaso. Mas o que constitui 
propriamente o viver é esse impulso para tornar pleno de 
sentido o sem sentido, que é o acaso. 
 O sem sentido, o acaso, é o que é súbito e gratuito, 
o que não pede nenhuma permissão para aparecer e que 
também não concede nenhuma garantia, nenhuma 
determinação prévia do que será. O que “é”, portanto, o 
fatum, não é coisa alguma, fato algum, acontecimento algum 
pré-estabelecido. É tão somente impulso para ser, que 
precisa ser querido, amado tão somente como impulso, 
afeto, poder. Poder segui-lo desse modo é não segui-lo entre 
suspiros, conforme foi dito acima por Nietzsche em seus 
versos. Seguir entre suspiros é um modo de seguir a partir 
do dizer não, da condenação e do desejo de reforma e 
correção. Entre suspiros ou soluços (unter Seufzen), significa 
estar perpassado por dor, por uma dor muito particular que 
procura nega a dor de não ser e precisar ser, isto é, a dor de 
precisar seguir o acaso e destinar-se para ser desde acaso, 
caos. 
 O que vem a ser caos para Nietzsche? O caos 
geralmente é entendido como o que se opõe à ordem, ao 
cosmos, ao universo ordenado. Mas para Nietzsche o caráter 
geral do mundo é caos em toda a eternidade90, o que mostra 
que a ordem, o ordenar-se em uma unidade, não elimina o 
caos. O caos não cessa de exigir ordenação, mas ordenação 
nenhuma lhe põe termo. No § 322 de A Gaia Ciência, 
Nietzsche diz que aqueles pensadores para os quais as 
estrelas seguem uma trajetória cíclica não são os mais 

                                                           
90 Id., KSA 3. Die Fröhliche Wissenchaft, § 109, p. 468.  
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profundos, pois, segundo ele, “quem olha para si como para 
um imenso espaço sideral e traz em si vias lácteas, sabe como 
são irregulares todas as vias lácteas: elas conduzem ao caos e 
ao labirinto da existência.”91 
 A ordem astral em que vivemos é uma exceção, 
assim como são exceções aqueles que conseguem desde o 
caos que há em si fazer nascer uma estrela dançante. O 
homem fragmentado, disperso e sem destinação é a regra, 
por destinar-se desde uma ordenação que lhe é estranha, não 
se destinando desse modo a coisa alguma que lhe seja 
própria. Para esse tipo de homem a vida é fragmento, enigma 
e horrendo acaso. Ele é acaso por não querer seguir o acaso, 
tornando-o, desse modo, algo horrendo, que precisa ser a 
todo custo recusado. Já o homem da destinação própria é o 
homem de escuta. Desde escuta se constitui norte, direção, 
destino, horizonte, irrompendo assim uma estrela, que dança 
e ri por sobre os abismos infindos da existência. Mas a 
destinação assim se constitui desde um destino prévio, desde 
um Foi, desde um horizonte prévio já aberto, ao qual se pode 
escutar e obedecer. A escuta e a obediência é a destinação 
própria, que é o querer, a paixão pelo necessário, o amor ao 
fatum.  
 Mas a dança e o riso não parecem ser coisas sérias, 
pois quando queremos pensar a sério sobre a vida um antigo 
preconceito nos diz que devemos usar o intelecto, a nossa 
massa cinzenta, escura, pesada. Desse modo, onde há riso e 
alegria o pensamento nada vale. Dançar ou rir sobre o caos 
da existência, desse modo, não vale como um pensamento, 
ou pelo menos como um pensamento sério. Afinal, o que a 
dança ou o riso tem a nos dizer de sério sobre a vida? De 
sério decerto nada. Mas o problema é propriamente a 
seriedade, o pensamento amargo sobre a vida, que a macula 
e postula um mundo ideal que se lhe contraponha. Esse 
mundo, no entanto, é uma invenção do pensamento sério, 

                                                           
91 Id., Ibid., p. 552. 
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ou se quisermos dizer de outro modo, da metafísica, do 
espírito de vingança contra a vida. Para esse espírito o Foi, 
todo o passado, é o mais insuportável. E por que? 
 A resposta que até agora procuramos oferecer foi a 
seguinte: O Foi, todo o passado é o que há de mais 
insuportável porque é o fenômeno incontrolável, súbito e 
gratuito, que o homem não pode determinar ou controlar 
desde a autonomia de sua consciência. Sendo, portanto, algo 
que lhe foge do controle, o homem se recusa a lhe dar 
chancela, não podendo assim desejá-lo, amá-lo, dizer-lhe 
sim. A sua palavra para esse fenômeno só poder ser “não”, 
pois a sua razão não pode admitir o caos como algo que 
venha a lhe sobrepujar o poder. A questão é: como a razão 
pode poder isso? Se a vida, o mundo, a história são como 
um jogo de dados, de onde a razão tira o poder para se 
contrapor a tudo isso, para lhe dizer não?  Para Nietzsche o 
dizer não já é indício de uma vontade que declina e que em 
seu declínio não possui mais força para acolher em si o caos. 
Desse modo, precisa contrapor-se a ele negando-o, sendo o 
instrumento de realização dessa negação a razão, ou melhor, 
o intelecto.  
 Mas podemos também entender que o Foi é o que há 
de mais insuportável porque representa o passar, a 
transitoriedade, a finitude, o perecer de todas as coisas. O 
Foi, desse modo, é o passado como o destino irrecusável de 
tudo o que é. Se a vingança é contra o fluir de todas as coisas 
ela se constitui, ao mesmo tempo, como anseio pela 
eternidade, pelo que não passe, não se transforme, não tenha 
o destino imorredouro do perecer. Esse anseio pela 
eternidade é o que alimenta a vingança, é a hybris que, 
conforme já dizia Heráclito no fragmento 43, mais do que o 
incêndio deve ser apagada. No entanto, não é o momento 
ainda de se falar de vingança e espírito de vingança, pois é 
preciso ainda persistir na compreensão do Foi e do Assim eu 
quis!, pois é a transformação de um no outro que caracteriza 
a redenção.  
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Persistindo nisso, portanto, perguntamos: Ao dizer, 
em primeiro lugar, que o Foi é o fenômeno incontrolável, 
súbito e gratuito, que não depende da autonomia da 
consciência do homem, e, em segundo lugar, que o Foi 
representa a transitoriedade, o passar, estaríamos dizendo 
duas coisas distintas? Sendo o acontecimento súbito e 
gratuito, o Foi não é, por isso mesmo, sempre transitório e 
finito, visto que gratuidade e subitaneidade dizem respeito 
tanto ao seu surgir como também ao seu retirar-se? Isto 
parece indicar que o surgir e desabrochar de vida, enquanto 
fenômeno incontrolável, não é para ficar, permanecer, mas 
para passar, para celebrar a passagem, o eterno retorno da 
vida em seu vir a ser. Para Zaratustra só o querer liberta o 
homem para aceitar a coação do acaso, do Foi. A liberdade, 
desse modo, é o exercício para não rejeitar os grilhões do 
próprio destino e, sendo assim, é o exercício de libertação do 
espírito de vingança. A liberdade como um exercício de 
libertação?  Isto parece indicar que a liberdade não é uma 
propriedade que se possui, mas algo que se conquista à 
medida que se acolhe a independência de todo acontecer do 
nosso querer.  
 Zaratustra, no entanto, diz que é o querer, a vontade, 
que liberta, visto que é somente ao poder dizer diante do Foi 
que eu Assim o quis! que acontece a redenção. Mas para 
querer o Foi não é preciso reconhece-lo como o que 
independe do nosso querer? E se é assim, o que significa 
então querer? É preciso entender que querer o Foi não é um 
querer nosso, ou seja, um querer determinado pela 
autonomia da nossa consciência. No discurso do imaculado 
conhecimento Zaratustra mostra bem o que significa 
propriamente querer. Mas como eu posso querer aquilo que 
já foi? Como eu posso me redimir ao querer o passado? E 
baseado em que eu posso entender o Foi como o passar e a 
transitoriedade? Na sequência do discurso há uma 
intensificação, um agravamento da questão acerta do que 
vem a ser a redenção, agravamento que é mostrado através 
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da relação entre vontade, liberdade e temporalidade, 
colocada por Zaratustra para os seus discípulos do seguinte 
modo: 
 

Vontade ― assim se chama o libertador e trazedor 
de alegria: assim eu vos ensino, meus amigos! E 
agora aprendei também isto: A vontade mesma ainda 
é uma prisioneira. O querer liberta: Mas como se 
chama o que põe em cadeias também o libertador? 
Foi: assim chama-se o ranger de dentes e a mais 
solitária melancolia da vontade. Impotente contra o 
que foi feito ― ela é, sobretudo, uma má espectadora 
de tudo o que passou. A vontade não pode querer 
para trás; ela não pode partir o tempo e o desejo do 
tempo ― esta é a mais solitária melancolia da 
vontade.92   

  
 Embora seja a libertadora, a vontade, no entanto, 
encontra-se em cativeiro. Que estranha imagem essa, de uma 
força libertadora que ainda não é livre. O que liberta é o 
querer. Mas o que é querer? O que é melancolia ou aflição 
da vontade, como aquilo que a mantém prisioneira? O que é 
essa doença da vontade, a melancolia? Zaratustra mostra que 
o Foi “é” a mais solitária melancolia da vontade. Não é, 
portanto, uma melancolia qualquer, mas a mais solitária e, 
talvez pudéssemos dizer, a mais profunda. A profunda 
melancolia é o lastro e o subsolo dessa vontade. Sobre a 
melancolia há muito que se dizer, inclusive sobre o seu poder 
criador, como atesta muito bem Brás Cubas em suas 
memórias, ao dizer que as escreveu “com a pena da galhofa 
e a tinta da melancolia”93, e também ao mostrar que o que 
faz dele um autor particular é o que ele mesmo chama de 
“rabugens do pessimismo.” Há desse modo, segundo ele, 
“na alma deste livro, por mais risonho que pareça, um 

                                                           
92 Id., KSA 4, p 179-180. 

93 ASSIS, Machado de. Memórias póstumas de Brás Cubas. p. 11. 
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sentimento amargo e áspero...”94 Ele relata a sensação única 
que apertava-lhe o peito e que ele descrevia como volúpia do 
aborrecimento humano, descrita como uma das sensações 
mais sutis desse mundo. 
 A melancolia da vontade está em ser ela uma má 
espectadora. Mas de que? Zaratustra diz: de tudo o que 
passou. No entanto, ao dizer isso, ele não está se referindo 
somente a uma dimensão do tempo, o passado, em 
detrimento das outras duas, o presente e o futuro. Ele está 
se referindo à essência do tempo entendida como fluir, 
passar, e desse modo como transitoriedade e destruição. 
Sendo assim, ela é também má espectadora do presente e do 
futuro, pois, por ser má espectadora, vive o presente e 
antecipa o futuro em uma má expectativa, visto que já 
antecipou que não deveria ser assim. É má espectadora, 
portanto, porque vê o tempo desde uma condição de dever 
ser. Mas como o tempo, isto é, a vida, não é isto que deveria 
ser, precisa então ser condenado. A impotência da vontade 
está em não admitir a impotência contra o fluxo inexorável, 
súbito, incontrolável, inesperado e também sempre, a cada 
vez, transitório e finito, do tempo. A vontade, desse modo, 
é má espectadora porque não está no tempo certo do tempo, 
enquanto eclosão súbita e incontrolável de vida, e por isso 
está tomada por melancolia, desmedida, hybris.   
 Mas, se o querer liberta, então essa má expectativa 
em relação a tudo que passou, passa e passará, enquanto 
expectativa por algo que não passe, não é ainda 
propriamente querer, visto que é o que mantém a vontade 
em cativeiro. A vontade só pode encontrar-se em cativeiro 
quando não está no elemento próprio do querer. O que é 
então esse querer que não é querer? Já o dissemos: é a 
expectativa de que o tempo não passe, sendo por isso 
mesmo volúpia, lascívia, cobiça, e assim melancolia, aflição. 
Mas por que o desejo de que o tempo não passe é sinônimo 

                                                           
94 Id., Ibid., p. 9. 
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de melancolia, aflição? Conforme já tínhamos mostrado, ser 
má espectadora do passado significa querer que o passado 
não seja passado, ou seja, que o tempo não passe. Na 
melancolia, o desejo de que o tempo não passe ocorre 
juntamente com o fluxo do passar, com a presença do caráter 
perecível e transitório de tudo. A presença do tempo, desse 
modo, ocorre como a presença do seu não estar presente, e 
junto com essa presença, paradoxalmente, ocorre o desejo 
de que o tempo seja somente presença. Aí está a aflição e 
melancolia da vontade: ao querer que o passar não passe ela 
vê sempre passar diante de si o seu desejo como o inatingível, 
o inalcançável, como o que sempre torna a passar e nunca se 
alcança. A incansável repetição do que não se alcança, mas 
que continua sempre a ser posto como o que precisa ser 
alcançado leva ao tédio, à melancolia. 
 Zaratustra fala que a vontade não pode querer para 
trás. Mas o que é querer para trás? De fato, parece que eu só 
posso querer o que está ocorrendo no presente ou então o 
que virá a ocorrer no futuro. Como eu poderia querer o que 
já foi?  Se o foi é o que já passou, como eu poderia ainda 
querê-lo? Como quebrar o tempo e o desejo do tempo?, 
pergunta Zaratustra. Quando ele assim pergunta, na verdade, 
parece estar indicando não um voltar atrás para corrigir 
alguma coisa que ocorreu, algum evento no tempo, mas o 
próprio tempo e o seu desejo que é passar. Como então 
partir o tempo e o seu desejo, que é passar? Isto não seria o 
mesmo que querer corrigir o tempo e o seu desejo 
fundamental? Mas a vontade não pode partir o tempo e o 
seu desejo, diz Zaratustra, e esta é a sua mais solitária 
melancolia.  
 A sua melancolia é não poder partir o que ela gostaria 
de partir. A relação, portanto, é entre querer e poder. A 
vontade de fato quer, mas não tem o poder para aquilo que 
ela quer. A sua querença, portanto, é real, mas aquilo que ela 
quer é ideal e por isso inatingível, conforme diz Ortega y 
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Gasset em Meditações do Quixote95. Por isso, segundo 
Zaratustra, ela é impotente contra o que foi feito, pois não 

                                                           
95 O contexto que é objeto da análise de Ortega é bem particular, pois 
apesar daquilo que Dom Quixote deseja ser ideal, a sua querença, 
contudo, é real, e isso o diferencia dos curas e barbeiros e da sua visão 
demasiado rasteira do real. No entanto, será que ao ser lançado no duro 
chão da realidade, a partir de suas desventuras, Dom Quixote perde o 
ânimo, ao perceber que aquilo que ele quis foi ideal? Ou não, visto que a 
força propulsora que o retira desse solo sempre volta a arremessá-lo para 
novas aventuras? Qual o mundo real, aquele por ele imaginado, o mundo 
das suas aventuras, ou o mundo simples de Sancho Pança? E Sancho 
Pança também não fantasia ser governador de sua ilha? É possível uma 
vida que não fantasie? Não seriam os dois mundos reais, o imaginado e 
o aparentemente sem nenhuma imaginação, visto que tanto o imaginado 
como o sem imaginação são fenômenos, ou seja, distintos modos do 
mostrar-se, do apresentar-se da vida? Mas por que no final da obra 
aparece a melancolia de Dom Quixote? Seria ela fruto do seu cansaço 
diante das inúmeras desventuras e da tomada de consciência da 
idealidade daquilo que foi por ele querido? Mas nós também não temos 
os nossos gigantes, como, por exemplo, a justiça e a verdade e todos os 
produtos do espírito, conforme mostra Ortega? E quando o homem 
alcançou a justiça e a verdade, que ele tanto desejou e deseja? O que 
move Dom Quixote, portanto, é algo profundamente real, a vontade, 
que no seu caso é vontade de aventura. A sua estória serve para mostrar 
exemplarmente, como um recorte, o próprio destino do homem no 
mundo, à medida que mostra o existir como interpretar, como elaborar 
o seu próprio mundo, a partir de um mundo que previamente já se 
descortina diante e que o convida a dele se apropriar. Este mundo que 
se descortina diante de Dom Quixote é o mundo de aventuras da 
cavalaria andante. A sua vontade, portanto, não devia esmorecer por não 
conseguir alcançar o querido, ou seja, o que deveria decorrer das 
aventuras como o seu resultado, pois o que ela quer acima de tudo é ela 
mesma enquanto vontade de aventura. É ciente disso que o Quixote diz: 
“Podem os encantadores roubar-me a ventura, mas nunca o ânimo e a 
coragem.” Se ela no fim esmorece será porque passou a procurar algo 
fora dela mesma, no sentido de algo que precisa ser alcançado e não 
somente querido? Será a melancolia de Dom Quixote a dor de não poder 
mais querer aventuras? Estaria ele assim, no final, também querendo 
partir o tempo e o seu desejo que é passar? Teria ele se cansado de rolar 
pedra? Pode haver um ânimo que não desanime? Se esse é o ânimo da 
vida, do mundo, da vontade, pode ser também o do homem? 
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tem poder para deter o tempo. Mas, além de impotente, ela 
é má espectadora, e é aí que reside propriamente a 
impotência, ou seja, em não querer ser impotente, em querer 
reformar, corrigir a impotência. A melancolia da vontade, 
portanto, decorre dela ser má espectadora do passado, e por 
ser má espectadora ela cria uma má expectação com relação 
ao tempo. 
 É a partir da reflexão sobre a relação entre vontade e 
tempo que Nietzsche irá formular o problema do eterno 
retorno do mesmo, que é a concepção fundamental de Assim 
falou Zaratustra, conforme ele mesmo testemunha. Na 
formulação desse problema, ele procura pensar de maneira 
essencial a relação entre ser e devir e para tanto chega a 
afirmar que “imprimir no devir o caráter de ser ― essa é a 
mais elevada vontade de poder”96. Será que poderíamos 
entender a redenção como sendo essa impressão? Sendo 
assim, transformar todo foi em um assim eu o quis! significaria 
imprimir no devir o caráter de ser? Redimir-se, como querer 
o foi, é então imprimir no foi o caráter de ser? Mas o que 
significa essa impressão? E o que é ser? E devir? Com essa 
impressão a existência deixa de ser acaso? Imprimir, cunhar 
(aufprägen), nesse contexto, tem o mesmo sentido que 
compor (dichten)? Se a existência deixa de ser acaso termina, 
com isso, o ocaso de Zaratustra? 
 O prólogo de Zaratustra termina anunciando o início 
do seu ocaso. Mas o que significa ocaso (Untergang)? O seu 
ocaso, como o começo da sua história, indica que a sua 
história é a experiência, o caminho de superação, de 
redenção, de composição do acaso, da fragmentação, em 
uma unidade? Isso precisa ser devidamente pensado e para 
tanto é preciso retomar o início dessa história e mostrar a 
relação do ocaso com os animais de Zaratustra, que lhe 
aparecem no final do prólogo.   

                                                           
96 NIETZSCHE, Friedrich. KSA 12, 7 [54], p. 312. 
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 Após falar, no § 9 do prólogo, que cantará para os 
que vivem solitários e que deseja que aqueles que possam 
ouvir o que nunca se ouviu fiquem com o coração oprimido 
com a sua felicidade, Zaratustra, no § 10, ao ouvir o grito 
agudo de uma ave, volta para o alto, quando o sol estava em 
pleno meio-dia, um olhar indagador. O grito da ave o 
despertou para o inaudito, e eis que ao olhar para o alto ele 
se depara com uma águia voando em amplos círculos, 
trazendo enrolada em seu pescoço uma serpente, mas não 
como presa e sim como amiga. O inaudito, para o qual se 
abrem então os seus ouvidos, é o pensamento do eterno 
retorno, simbolizado pelas imagens da águia girando em 
círculos e da serpente enrolada em seu pescoço. Mas o que 
“representa” ou “simboliza” as imagens desses animais? Por 
que falar de águia e serpente para falar do eterno retorno? 
 A águia e a serpente, na verdade, não são apenas 
representações ou símbolos do eterno retorno. Esses 
animais dizem respeito, antes, àquilo que desperta Zaratustra 
para o despertar do seu pensamento adormecido. Sendo 
animais selvagens, eles procuram despertar Zaratustra do seu 
sono no mundo doméstico, do seu refúgio entre os 
hesitantes e vagarosos, entre aqueles que desprezam o corpo 
e o sentido da terra. Conforme descreve Zaratustra, a águia 
é o animal mais altivo (das stolzeste Tier) debaixo do sol e a 
serpente é o animal mais prudente (das klügste Tier) debaixo 
do sol.  

A altivez, o orgulho (der Stolz), não deve ser 
confundido com presunção e arrogância. Altivez, orgulho, 
significa o sentimento de estar acima, uma espécie de pathos 
da distância, que não se confunde com presunção porque se 
define desde a altura, desde a tarefa e encargo que lhes são 
próprios e que se distingue de tudo o que é habitual e 
familiar. A prudência (die Klugheit), representada pela 
serpente, significa o domínio sobre um saber efetivo, sobre 
o modo como o saber se anuncia e se retrai. Significa o 
domínio sobre a máscara, sobre a dissimulação e a 
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dormência que encobrem o saber, que deixam adormecido o 
pensamento, que assim ainda não é algo verdadeiramente 
pensado.97  

No § 10 do prólogo, Zaratustra diz: “perigosos 
caminhos segue Zaratustra. Possam os meus animais me 
conduzirem.”98 Os perigosos caminhos que ele segue são os 
seus caminhos entre os homens, que são os mais perigosos, 
porque são caminhos que desviam do verdadeiro caminho, 
que seduzem e desencaminham, pois são os caminhos 
atravessados por compaixão, culpa, condenação, vingança e 
espírito de vingança. Mas o modo de Zaratustra se 
encaminhar só pode ser desde o desvio, o descaminho, o 
ocaso. É por isso que com o ocaso começa a sua história, a 
história do seu envio desde o desvio. 

E logo na sequência do mesmo § 10 ele continua: 
“Pudera eu ser mais prudente! Pudera eu ser completamente 
prudente, como minha serpente!”99 Ser completamente 
prudente é dito no alemão klug von Grund aus sein, o que 
significa dizer ser prudente desde o fundo, desde o início, 
desde o começo. Mas como o homem encontra-se sempre 
desviado ― distanciado do seu fundo, de sua essência, que é 
não ter fundo, encontrando-se, assim, desde o desvio, 
sempre enviado para um estado de ser ― ele não é 
completamente prudente, pois não está, a princípio, enviado, 
destinado sabiamente para si mesmo como o que é apenas 
vontade, devir, possibilidade para poder ser. Embora a 
prudência seja o seu elemento, ela, contudo, precisa ser 
conquistada, pois o homem é como uma espécie de anfíbio, 
que vive também e, sobretudo, num outro elemento, a 
imprudência.  
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Diferentemente de um ente natural, que vem a ser 
sem desvio, a partir do puro desenvolvimento de sua 
natureza, sem esforço, sem historia e sem liberdade, o 
homem precisa conquistar o seu elemento próprio, o seu ser, 
e para isso precisa querê-lo. E embora o seu próprio 
elemento seja vontade de poder, ele precisa, contudo, querer 
essa vontade. Mas se a vontade é o foi, isto é, o que desde 
sempre já se destinou, passou, aconteceu, o que significa para 
o homem querer o foi? É o homem, propriamente, quem 
quer? Querer o foi não é para ele uma espécie de desquerer, 
ou seja, de dizer não ao espírito de vingança? Esse desquerer 
não é a retomada da prudência, que volta a se anelar no 
pescoço da águia? Antes, contudo, de procurar responder a 
essas questões, voltemos para o prólogo do Zaratustra e 
vejamos se alguma resposta já se insinua de algum modo a 
partir de lá. 
 “Pudera eu ser mais prudente! Pudera eu ser 
completamente prudente, como minha serpente!” Mas 
Zaratustra, no entanto, sabe que com isso está pedindo o 
impossível, visto que ele não pode ser prudente desde o 
fundo, desde o começo (klug von Grund aus sein), pois é ponte, 
caminho, travessia. Por isso ele diz: “Assim, peço a minha 
altivez que acompanhe sempre a minha prudência! E se 
algum dia me abandona a minha prudência: ― Ah, ela ama 
bater asas! ― possa então a minha altivez voar com minha 
loucura!”100 Logo após Zaratustra anunciar essas últimas 
palavras, Nietzsche conclui o prólogo dizendo: “Assim 
começou o ocaso de Zaratustra.” 
 O seu ocaso, portanto, parece ter início com o bater 
de asas da prudência. O desejo de Zaratustra, a partir de 
então, é que a sua altivez possa voar com a sua loucura 
(Torheit). A altivez, portanto, mesmo com o bater de asas da 
prudência, não o abandona. Mas por que? Será que isso 
indica que ele é completamente altivez, e que, sendo assim, 
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a altivez nunca pode abandoná-lo? A águia é o animal mais 
altivo, pois o seu olhar visa o que está longe. O longe, o 
distante, como o que visa Zaratustra, é o que nele ainda está 
adormecido e, nesse sentido, é o que lhe é mais próximo, 
mas que, contudo, só aparecerá como o mais próximo após 
ser despertado. A altivez, como o olhar que procura o 
distante, já está nele desde o prólogo, mas precisará, no 
entanto, caminhar por um longo tempo em companhia de 
sua loucura, até que termine o seu ocaso. E como isso será 
possível? Há um fim para o ocaso? E o sol não precisa 
sempre voltar a declinar, para que surja uma nova aurora?  O 
fim do ocaso e a redenção do espírito de vingança dizem a 
mesma coisa? 

Loucura (Torheit) tem também o sentido de 
imprudência, tolice, insensatez. Com o bater de asas da 
prudência, a altivez de Zaratustra segue em companhia de 
sua imprudência, e assim, ao que parece, ele segue o seu 
caminho acompanhado de seu sentimento de distância, que 
lhe assegura o saber de estar à parte e de sentir-se elevado, 
mas ainda sem o devido reconhecimento do seu pensamento 
abismal que permanece adormecido, sem ser ainda 
efetivamente reconhecido como pensamento. Assim começa 
o ocaso de Zaratustra como história do despertar e do 
reconhecimento do seu pensamento fundamental, ou ainda, 
como redenção e cura do espírito de vingança. Seria então o 
bater de asas da prudência o que constitui a doença e o 
espírito de vingança? Haveria desse modo uma doença, 
mesmo na presença da altivez? 

Em o convalescente, Zaratustra pula do seu leito 
assustado como um louco, como se no leito houvesse 
alguém que não queria despertar. O estranho em seu leito é 
na verdade o pensamento do eterno retorno, o seu verme 
dorminhoco, que ele procura despertar. Segundo Heidegger, 
o verme dorminhoco é a figura oposta à serpente, que diz 
respeito à vigília, isto é, ao despertar do pensamento 
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adormecido.101 A primeira referência ao pensamento do 
eterno retorno acontece no § 10 do prólogo, conforme 
mostramos acima, quando Zaratustra, em peno meio-dia, 
olha para o céu e vê a águia girando em círculos trazendo 
enrolada em seu pescoço a serpente. Neste momento da 
obra, no entanto, o pensamento do eterno retorno parece 
estar apenas insinuado e, portanto, adormecido, devido ao 
prazer da serpente em bater asas. 

Zaratustra, em o convalescente, ao despertar como um 
louco do seu leito procura despertar o seu pensamento 
abismal, que se encontra diante dele como um estranho. 
Como aquele que é o seu galo e o seu alvorecer, Zaratustra 
ordena que ele fique de pé. Mas ele, na verdade, só pode 
despertar o seu pensamento abismal se de algum modo já 
estiver desperto, em vigília, ou seja, se, de algum modo, a 
prudência se fizer presente, sacudindo o verme dorminhoco 
de sua sonolência. Zaratustra diz isso em uma sentença 
decisiva e ao mesmo tempo paradoxal: “Solta as correntes 
dos teus ouvidos: escuta!, pois eu quero te ouvir! De pé! De 
Pé! Aqui há trovão bastante, para que também os túmulos 
aprendam a ouvir!”102 

Zaratustra conclama que o seu pensamento se 
liberte, solte as suas cadeias e o escute. Mas em seguida diz: 
“pois eu quero te ouvir!” O paradoxal é que Zaratustra só 
vai ouvi-lo ao despertá-lo e só pode despertá-lo porque ele, 
o próprio pensamento abismal, já o despertou. Desde a 
escuta se dá o encontro dos dois, como uma espécie de 
querer o que já foi, o já sido, transcorrido, acontecido, mas 
que está ainda sonolento, esquecido. A escuta, desde a qual 
pode acontecer a redenção, ocorre como memória do 
acontecimento arcaico, originário, como a lembrança, o 
tornar-se desperto para o fatum de que o sem fundo 
eternamente retorna, o sem porquê e para quê, o inútil, o 
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súbito e incontrolável, o que transcende todo desígnio e toda 
tentativa de controle por parte da vontade consciente. Em 
uma hora extraordinária, o sem fundo vem à superfície, o 
abissal é desperto. O pensamento abismal de Zaratustra 
desperta quando ele o quer, o ama, e assim pode deixá-lo ser, 
acontecer, vir à superfície. Com isso ocorre o próprio 
despertar de Zaratustra, que só desperta efetivamente ao 
tornar-se ciente do seu pensamento fundamental.   

Nietzsche descreve esse despertar com 
dramaticidade poética e profundidade filosófica, mostrando 
assim, de uma maneira pouco usual, a mais íntima conexão 
entre poesia e filosofia: “Viva! Tu vens ― eu te ouço! O meu 
abismo fala, minha última profundeza eu trouxe à luz! Viva! 
Vem! Dá a mão ― ― ah! Larga! Ah! Ah! ― ―Nojo, nojo, 
nojo ― ― ― ai de mim!”103 O sentimento descrito é, por um 
lado, de alegria, júbilo, e, por outro lado, de repúdio, de nojo. 
Após pronunciar essas últimas palavras, Zaratustra sucumbe 
como um morto em sua caverna por sete dias. Ao voltar a si, 
após sete dias, ele é consolado pelos seus animais, que lhe 
dizem: “Sai de tua caverna: o mundo te espera como um 
jardim. O vento brinca com intensos perfumes, que te 
desejam, e todos os córregos gostariam de te seguir... todas 
as coisas gostariam de ser teus médicos!”104 

Como forma de lhe consolar, os animais apresentam 
para Zaratustra o mundo como um jardim, com perfumes, 
ventos e córregos dispostos a lhe servir, como aromas, brisas 
e riachos que lhe aliviariam o pesar, a melancolia, 
reconfortando-lhe o ânimo. Zaratustra sabe que o tagarelar 
dos seus animais lhe traz o conforto necessário, e por isso 
lhes diz:  

 
Oh, meus animais... continuai a tagarelar e deixa-me 
escutar! Revigora-me tanto, ouvir-vos tagarelar: 
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onde se tagarela, o mundo aparece para mim como 
um jardim. Quão amável é que haja palavras e tons: 
Não são palavras e tons arco-íris e pontes aparentes 
entre aquilo que se encontra eternamente 
separado?105  

 
 A palavra tem aqui o sentido de tagarelice, como o 
dizer que conforta. A tagarelice tem o sentido de uma fala 
que parece pertencer ao que diz, embora sua essência seja o 
desenraizamento, que confere ao que se diz apenas a 
aparência de pertencimento. O conforto está na ilusão de 
profundidade que se adquire na superfície, a ilusão de poder 
pertencer ao profundo sem a exigência e o esforço para se 
enraizar, para fixar as raízes de uma residência, de um 
autêntico habitar. Sendo a fala sem o esforço da fixação e do 
pertencimento, a tagarelice conforta ao dar a impressão de 
que se pode habitar sem construir, ou seja, sem ser, sem 
precisar esforçar-se para construir os alicerces do seu ser. O 
alicerce é construído sobre o solo, no qual se fixa para 
sustentar a habitação. E de que modo o tagarela pode 
aparentar o seu pertencimento? 

Zaratustra sabe que afinal temos apenas palavras, 
não havendo nenhuma garantia que a palavra, a fala, consiga 
propriamente mostrar ao invés de encobrir. No final das 
contas trata-se somente de palavras, e a palavra pode 
expressar tanto o mais divino como também o mais vulgar; 
pode refletir tanto o cansaço, o fastio com a vida e a 
existência como também a exuberância de força que recusa 
qualquer conforto, qualquer consolo com as suposições 
metafísicas de um mundo ideal. As palavras mais 
semelhantes, portanto, podem designar tanto o cansaço 
como também o supremo poderio do espírito. Ciente disso, 
Zaratustra diz então para os seus animais: “Entre as coisas 
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mais semelhantes, mente de modo mais belo a aparência, 
pois a menor fenda é a mais difícil de transpor.”106  
 Entre as coisas mais semelhantes, como, por 
exemplo, entre as palavras círculo e retorno, de acordo com os 
diferentes sentidos em que são usadas por Zaratustra, por 
seus animais e pelo anão, revela-se que mente de modo mais 
belo a aparência. No discurso da visão e do enigma isto fica 
claro na fala do anão, quando ele diz: “Toda verdade é curva, 
o próprio tempo é um círculo.”107. Apesar de dizer que o 
tempo é um círculo, o anão, no entanto, entende por círculo 
algo totalmente diferente daquilo que entende Zaratustra. 
No que diz respeito à palavra retorno isto se evidencia no 
discurso o convalescente, quando os animais apresentam para 
Zaratustra o pensamento do eterno retorno, dizendo-lhe:  
 

Tudo vai, tudo retorna; eternamente rola a roda do 
ser. Tudo morre, tudo refloresce, eternamente corre 
o ano do ser. Tudo se rompe, tudo novamente se 
recompõe; eternamente constrói-se a mesma casa do 
ser. Tudo se divorcia, tudo volta a se cumprimentar; 
eternamente fiel a si mesmo permanece o anel do 
ser.108  
 

Apesar da diferença entre a fala dos animais, no 
discurso o convalescente, e a fala do anão, no discurso da visão e 
do enigma, no fundo eles parecem dizer o mesmo. Na fala dos 
animais parece haver um tom de compensação no eterno 
retorno de todas as coisas: “Tudo vai, tudo retorna... tudo 
morre, tudo refloresce... tudo se rompe, tudo novamente se 
recompõe...” A compensação parece estar no fato de que 
tudo vai não para ir, mas para voltar, de que tudo morre para 
renascer, de modo que a morte seria só uma etapa de um 
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processo que visa, no fim, o renascimento. Decerto que essa 
fala pode ser entendida num tom que se assemelha com 
reencarnação, com algo místico ou então no sentido da 
doutrina de transmigração das almas ou mesmo como 
processo de transformação da natureza.  

O que os animais parecem descrever é o que se passa 
quando tudo gira, no sentido do que ocorre com os entes, 
com as coisas. Não pressentem, assim, o que se passa com o 
ser, com a vida mesma como eterno retorno. Não 
pressentem o grito de penúria que sai desse pensamento, 
pois não veem o negro e o horrível, a serpente negra que 
sufoca o homem, que se expressa no pensamento de que se 
tudo retorna, todo esforço e decisão são indiferentes, visto 
que com isso nada parece valer a pena, pois eternamente gira 
a roda do ser e, desse modo, estando nesse giro, rodamos, 
rodamos e não chegamos a lugar algum. 

Este também parece ser o tom que ressoa na fala do 
anão no discurso da visão e do enigma, quando ele diz: “toda 
verdade é curva, o próprio tempo é um círculo.” O tom de 
lamento e condenação é, em si mesmo, espírito de vingança, 
pois o que ressoa nele é o desejo de que não deveria ser 
assim. A vida como círculo e retorno é assim para eles a vida 
como não deveria ser. Decerto que os animais dizem de 
modo diferente, pois falam de uma maneira poética e terna, 
num tom que não parece ser o de pessimismo ou 
condenação, mas antes de louvação da vida. No entanto, a 
vida não é o jardim que eles louvam.  

Logo após essa fala dos animais no discurso o 
convalescente, ao apresentarem o pensamento do eterno 
retorno através da descrição do que se passa no mundo 
quando tudo gira, no sentido do que ocorre com os entes, 
com as coisas, Zaratustra lhes diz:  

 
Oh, bufões e realejos... como conheceis bem o que 
devia cumprir-se em sete dias: ― E como aquele 
monstro entrou na minha garganta e me sufocou! 
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Eu, porém, mordi a cabeça e a cuspi para longe de 
mim. E vós, ― vós já fazeis disso uma canção de 
realejo? Agora, porém, encontro-me aqui, ainda 
cansado dessa mordidura e cuspidura, ainda enfermo 
da própria redenção.109   

  
A redenção, portanto, exige a sua convalescença. O 

convalescente é aquele que se recobra de uma grave 
enfermidade, o espírito de vingança. Mas, estranhamente, a 
redenção também provoca uma enfermidade. A mordida e a 
cuspidura para longe consomem as forças de Zaratustra e o 
deixam enfermo de sua própria redenção. Por isso ele 
também inventa para si um consolo, que é apresentado por 
seus animais através de belas e ternas passagens poéticas. Os 
animais sabem bem o que devia cumprir-se em sete dias, que 
é o período em que Zaratustra encontra-se enfermo de sua 
própria redenção: o surgimento do novo peso que trouxe a 
libertação do monstro que o sufocava. Desse novo peso ele 
procura se consolar com a cantiga de realejo do mundo visto 
como um jardim e da natureza apresentada em seu eterno 
renascimento.  

Mas Zaratustra sabe que tudo isso é só o consolo das 
palavras, que são como arco-íris e falsas pontes entre coisas 
eternamente separadas. E sabe também como esse consolo 
é necessário e como ele precisa dele, como forma de retomar 
as forças para a redenção propriamente dita, que ocorre 
quando aquele que está no ocaso pode se abençoar a si 
mesmo. Assim, conforme é dito no final do discurso o 
convalescente, “termina o ocaso de Zaratustra.” Parece, 
portanto, que o ocaso só termina quando o ocaso é 
abençoado. Mas como entender isso? E qual a relação desse 
acontecimento com a redenção? Para tentar responder 
devidamente a essas questões é preciso retomar o discurso 
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da redenção. Retomemos, pois, o discurso, a partir da 
sequência em que paramos acima. 

Após anunciar que a vontade não pode querer para 
trás, que não pode partir o tempo e o desejo do tempo e que 
nisso reside a sua mais solitária melancolia, angústia, 
Zaratustra então pergunta: “Querer liberta: O que inventa a 
vontade mesma, a fim de livrar-se de sua melancolia e 
zombar de suas cadeias?”110 Ele mesmo, na sequência, 
assinala a resposta, ao dizer: 

 
Ah, um tolo torna-se todo prisioneiro! Tolamente 
também se redime a vontade prisioneira. Que o 
tempo não possa retroceder, isto é a sua ira; “isto, 
que foi” ― assim chama-se a pedra que ela não pode 
rolar. E assim rola pedras por ira e desânimo e exerce 
vingança naquilo que não sente como ela raiva e 
desânimo. Assim tornou-se a vontade, a libertadora, 
uma causadora de dor: E em tudo o que pode sofrer 
ela exerce vingança, pelo fato de que ela não pode 
retroceder. Na verdade uma grande loucura mora em 
nossa vontade; e tornou-se maldição para tudo o que 
é humano que essa loucura adquiriu espírito! O 
espírito de vingança: Meus amigos, isto foi até agora a 
melhor reflexão dos homens; e onde havia 
sofrimento, aí devia sempre haver castigo. Castigo, 
assim chama-se a própria vingança: Com uma 
palavra mentirosa finge para si uma boa consciência. 
E porque no querente mesmo há sofrimento, pois 
não pode querer para trás, ― assim devia o querer 
mesmo e toda a vida ser castigo! E agora rolou 
nuvem após nuvem sobre o espírito: Até que 
finalmente a loucura pregou: “Tudo perece, por isso 
tudo é digno de perecer!” E isto é a própria justiça, 
aquela lei do tempo, que ela deve devorar seus filhos: 
assim pregou a loucura.111 
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A vontade, a libertadora, é mantida em cadeias 

porque procura se redimir tolamente, desde a ira e o 
desânimo. A pedra que ela não pode rolar é o tempo e seu 
Foi. Mas como a vida sempre está a rolar a si mesma, pois ela 
é a pedra que não pode deixar de ser rolada, a vontade que 
se encontra prisioneira também rola pedras, mas por ira e 
desânimo. Pelo fato de não poder voltar para trás, ela exerce 
vingança em tudo o que pode sofrer. Mas como quem pode 
sofrer é o próprio querente, a vingança exercida como forma 
de redenção é contra ele mesmo. Nisso reside a loucura da 
vontade: Que ela, como forma de se redimir, volta-se contra 
si mesma e torna-se prisioneira de sua própria vontade de 
libertação. Mas como ela exerce vingança em si mesma? 
Zaratustra responde: através de uma palavra mentirosa, 
através da qual a vontade finge para si mesma uma boa 
consciência: Castigo.  

A vontade se castiga por não poder voltar para trás e 
o castigo chama-se espírito de vingança, que foi, até agora, a 
melhor reflexão dos homens. Dizer que foi a melhor reflexão 
significa dizer que foi a única, o único modo desde o qual os 
homens até agora compreenderam o real, a vida, ou seja, 
como aquilo que precisa ser condenado, e assim como o que 
é em si mesmo castigo e maldição. Sendo o que sempre 
passa, perece, a vida é então aquilo que é mais digno de 
perecer. Mas a verdadeira maldição para o que é humano, ou 
seja, para a vontade, foi o acontecimento de que a loucura da 
vontade, a vingança, adquiriu espírito. Ter adquirido espírito 
significa ter se tornado, de tão espontâneo e natural, o modo 
exclusivo de percepção da vida. Nesse modo exclusivo de 
compreensão, a vida e a vontade passa a ser castigo. O 
castigo, portanto, está em querer e em viver, pois sendo o 
querer e o viver aquilo que não cessa de passar, de perecer, 
é, por esse motivo, o que é digno de perecer, ou seja, o que 
precisa perecer, passar. Desse modo, o acontecimento de 
que a vida passe, pereça, é o que precisa passar. A vontade, 
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desse modo, adquire, mas com uma palavra mentirosa, boa 
consciência. 

A boa consciência é a consciência de ter se redimido, 
através do castigo, com a vida. Mas, desse modo, a vontade 
só se redime condenando o Foi, pois ao condená-lo ela na 
verdade está aspirando pelo que não passe, por uma 
eternidade separada do passar e da finitude, que seja só pura 
presença. Mas a redenção, assim, não é com a vida. É tão só 
um modo de a vontade fingir para si uma boa consciência. 
O que está por trás dessa boa consciência fingida é, na 
verdade, a má consciência, que é a consciência de culpa, que 
não possui inocência no querer, pois não sabe que querer é 
amar e que amar e perecer harmonizam-se desde 
eternidades112. A loucura, ao pregar que o que perece é digno 
de perecer, na verdade não ama o perecer, pois quer, acima 
de tudo, que a vida, como o que sempre perece, pereça. 

É isto o que também prega Mefistófeles para Fausto, 
com palavras que se assemelham àquelas que foram 
utilizadas por Zaratustra: “Eu sou o espírito que sempre 
nega! E isto com razão; pois, se tudo o que vem a ser é digno 
que pereça, então seria melhor que nada viesse a ser mais.”113 
Com essas palavras a vontade, em sua loucura, procura 
vingar-se da inocência no querer e da vida que, em sua 
essência, é força, vitalidade, um ânimo no passar, no sempre 
voltar a criar a si mesma somente para passar, pelo amor à 
aparência. Vingar-se dessa vontade fundamental que quer, 
sobretudo, poder querer, significa procurar causar-lhe dor, o 
que acontece quando se almeja deter a sua busca por 
aparência e superfície, contrapondo-lhe a exigência do 
conhecimento do profundo que subjaz sob o mundo da 
aparência.  

                                                           
112 Id., Ibid., p. 157. 

113 GOETHE, Johann Wolfgang von. Fausto: uma tragédia ― primeira parte. 
P. 138-139.  
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Nisso, segundo Nietzsche, atua o instinto 
transfigurador da crueldade. Em Além do Bem e do Mal, § 229, 
ele mostra que “todo tomar as coisas de modo profundo e 
fundamental é uma violação, um querer fazer sofrer a 
vontade fundamental do espírito, que quer incessantemente 
a aparência e a superfície, ― em todo querer conhecer já 
existe uma gota de crueldade.”114 Se no espírito de vingança 
vigora o instinto de crueldade, ele vigora não só como querer 
conhecer, mas também como o instinto que procura abolir 
o sofrimento e buscar o bem-estar. O instinto de crueldade 
se confunde, por isso, com a compaixão, com o apiedar-se 
do homem consigo mesmo e com a vida por ser ela dor, 
esforço para ser. A compaixão é assim a maior crueldade que 
o homem exerce contra ele mesmo e contra a vida, capaz de 
torná-lo ridículo e desprezível, fazendo-o desejar o seu 
próprio declínio, ao procurar eliminar a tensão do espírito na 
infelicidade, no sofrimento, que lhe permite o cultivo de sua 
força, do seu poder de inventividade e da coragem no 
suportar e utilizar a desventura em seu próprio proveito, no 
aprofundamento de sua alma e de sua grandeza.  

Isto porque o homem é o animal a ser forjado através 
da dureza do seu próprio martelo, que precisa esculpir na 
pedra da vida o seu próprio ser, que tem que ser a cada vez 
moldado, queimado, incandescido e que sofre e deve sofrer 
a cada nova transformação. A vida que não é forjada pela 
luta, na qual não há a queda de braço e o cara-a-cara de uma 
forja115 é como se fosse constituída com a matéria do ferro 
fundido, que basta ser derramado na fôrma. A vida sem luta 
e sem sofrer, fundada apenas no bem-estar encontra-se toda 
ela, assim como o ferro fundido, derramada e derretida sobre 
uma fôrma sobre a qual se molda o próprio declínio e ocaso 
da humanidade. E quanto a nós, pergunta Nietzsche, nós 

                                                           
114 NIETZSCHE, Friedrich. KSA 5, p. 167. 

115 Conforme o poema O Ferrageiro de Carmona, de João Cabral de Melo 
Neto, em Museu de tudo e depois: poesias completas II, p. 22-23.  
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que olhamos com escárnio e também compaixão, que 
observamos com indescritível temor a essa forma de 
compaixão? E ele mesmo responde, dizendo que a nossa 
compaixão é mais longividente e elevada, pois longe de 
querer abolir o sofrimento ela o quer ainda mais e maior do 
que já foi. Trata-se de compaixão contra compaixão, contra 
tudo aquilo que debilita e embrandece.  

Por trás da compaixão, portanto, está o espírito de 
vingança. A boa consciência, desse modo, é assim 
desmascarada, revelando a má consciência como a sua fonte. 
Ela, assim, pega em flagrante, assemelha-se à lua cheia, que 
ilumina com uma luz tênue e sem ardor, pretendendo, com 
isso, supostamente somente conhecer e acreditando que o 
conhecimento é oriundo de uma contemplação fria, 
desinteressada, que poderia melhor agarrar a sua presa 
quanto mais estivesse sem garras e egoísticas cobiças, 
alcançando, desse modo, um conhecimento puro e 
imaculado. Mas a dissimulação da lua é desmascarada pelo 
sol quando irrompe a aurora, revelando-o como a fonte de 
todo o brilho lunar. Revela-se assim que a pureza e o 
desinteresse também são interessados, pois também são 
formas de afecção, embora digam respeito a um modo muito 
particular de afeto, que vive para caluniar todo desejo, todo 
afeto, e que é em sua essência cobiça, lascívia, hybris, desejo 
de reforma e correção da vida.  

O ardor do sol não é sinônimo de hybris, mas o desejo 
da lua de encobri-lo como a sua fonte. A luz da lua, sem 
ardor, que aspira conhecer sem garras e egoísticas cobiças, 
arde de desejo de encobrir o desejo, de maculá-lo. Esse 
desejo é o desejo de encobrir que a vida é fundamentalmente 
interesse, vontade de aparência, irrupção súbita do 
profundo, do noturno em uma nova aurora, que, por seu 
lado, também anseia pelo crepúsculo. É essa vida 
supostamente desinteressada, desafetada, que é 
desmascarada quando se mostra que a busca cobiçosa para 
anular todo afeto, todo desejo, é também uma forma de 
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desejo, embora não mais inocente e sim promovido pela má 
consciência.  

No discurso do imaculado conhecimento Zaratustra diz o 
seguinte a esse respeito: “Vós também amais a terra e o que 
é terrestre: Eu bem vos adivinhei! ― há, porém, vergonha 
em vosso amor e má consciência, ― assemelhais-vos à lua! ... 
Oh hipócritas melindrosos e lascivos! Falta a vós a inocência 
no desejo, e por isso, agora, caluniais o desejo!”116  A má 
consciência, a consciência de culpa, indica uma espécie de 
voz da consciência, isto é, uma espécie de insinuação, no querer, 
de que o que foi querido, o que foi feito, foi como não devia 
ser, e assim precisa ser desfeito, refeito, reformado, 
corrigido, redimido. O castigo, a culpa, a condenação, enfim, 
é a forma de se redimir desse mal feito. Mas o que é que foi 
mal feito?      

Segundo Zaratustra, naquilo que se quer mesmo há 
dor, pois sempre passa e vem a não ser mais. A vontade, 
então, é o mal feito, devido ao seu amor à aparência? De 
acordo com isso, seria preciso, portanto, amar a vontade não 
por seu amor à aparência, que seria a sua miséria, mas por 
seu amor ao ser, ao que não passe e seja eterno? Mas esse 
amor não seria a própria lascívia e concupiscência da 
vontade, constituindo assim a má consciência dissimulada 
em boa consciência? Nietzsche trata da má consciência com 
mais propriedade na segunda dissertação de Genealogia da 
Moral. No § 20 da terceira dissertação ele diz que o 
sentimento de culpa foi tratado na dissertação anterior em 
seu estado bruto, que apenas nas mãos do sacerdote veio a 
tomar forma: o pecado, a reinterpretação sacerdotal da má 
consciência animal.  

O sacerdote fornece a primeira indicação da causa do 
sofrer do homem: O sofrer como uma punição, um castigo 
por uma culpa, culpa por estar sempre aquém do que devia 
ser (deus), culpa por ser finito, mortal, sensual. É encontrada, 

                                                           
116 NIETZSCHE, Friedrich. KSA 4, p. 156-157. 
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desse modo, a explicação do sofrer para o homem que sofria 
de si mesmo fisiologicamente, pois era fisiologicamente 
deformado, aleijado. A redenção é o castigo, a punição, que 
é fornecida pelo ideal ascético. E no fato de o ideal ascético 
haver significado tanto para o homem se expressa, segundo 
Nietzsche, o dado fundamental da vontade, o seu horror vacui, 
que prega que o homem prefere antes querer o nada a não 
querer117. O castigo, portanto, é o modo através do qual se 
procura reformar e corrigir a vontade, ao mostrar que se a 
vontade não pode querer para trás é preciso então não 
querer, como forma de vingança. Com isso, é encontrado 
um sentido para o seu sofrer, pois, se o homem sofre da 
vontade, é contra a vontade que precisa voltar-se o castigo, 
castigo esse que passa a ser o sentido, e mais ainda, conforme 
mostra Nietzsche, o único sentido até agora. Mas esse 
sentido é melhor do que nenhum e foi só através dele que o 
homem se tornou um animal interessante, que adquiriu 
espírito.  

Isto revela que o problema para o homem não é o 
sofrer mas a sua falta de sentido, conforme mostra Nietzsche 
na terceira dissertação de Genealogia da Moral. Esse sentido 
que é fornecido pelo ideal ascético é o castigo, a ação da 
vontade voltada contra ela mesma. O homem agora está 
salvo: ele pode querer algo, a vontade está salva, ela possuí 
um sentido. A vida volta a ser interessante e o interesse que 
ela desperta é o sofrer, pois o homem cansado da vida, 
paradoxalmente, não cansa de querer dor, de ansiar por dor 
e mais dor, pelo narcótico que é causar dor. O sentido, o 
castigo, consiste em causar dor em si mesmo, como forma 
de se punir e de se redimir da culpa. Como a culpa está na 
vontade o castigo é sobre ela, que na sua loucura quer, 
sobretudo, não querer. É a própria vontade cansada, 
fatigada, que deseja não desejar para assim redimir-se e 
aliviar a dor, que só é aliviada com mais dor.  

                                                           
117 Id., KSA 5, p. 339. 
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A loucura da vontade advém de sua fadiga, do seu 
cansaço, do fato dela extenuar-se do seu próprio 
movimento, que é querer poder ser, querer esse que não se 
extingue com nada que já foi querido, que quer, além do que 
foi querido, também poder voltar a querer, e que, na 
elevação, no movimento de sua autossuperação, no seu 
movimento de intensificação e crescimento, consegue 
superar o dizer não à vida e deixa de se entediar com o 
repetir-se do querer e o passar de tudo que já foi querido. De 
acordo com isso, a vontade é tanto a força que em seu vigor 
não se cansa do passar quanto a força que em seu declínio 
subsiste do dizer não ao passar, ao Foi, ao perecimento e à 
finitude. O seu dizer não é uma forma de subsistir, como 
uma espécie de sopro que mantém ainda acesa a chama da 
vida quase apagada. Portanto, no seu voltar-se contra a vida, 
a vontade mantém ainda acesa a sua chama. É nessa chama, 
o espírito de vingança, que a vida vai se consumindo e 
também, paradoxalmente, se conservando. Por isso 
Nietzsche pode dizer que o sacerdote exerce uma atividade 
fundamental na conservação da vida, ao fornecer para a 
mesma um sentido. Mas, ao mesmo tempo, ele também a 
envenena. 

O veneno é o desejo de deter a impotência da 
vontade diante do tempo e seu Foi, ou seja, é o desejo de 
deter a sua impotência diante do passar. Para tentar visualizar 
isso melhor no contexto da vida de um homem, vejamos de 
que modo Goethe, em Os Sofrimentos do jovem Werther, mostra 
exemplarmente o horror à transitoriedade de uma grande e 
delicada alma. Werther está tão amargurado com a 
percepção da transitoriedade da vida, com o passar e perecer 
de todas as coisas, que em uma carta de 26 de outubro de 
1772 ao seu amigo Wilhelm lhe diz: “E contudo... se você 
morresse, desaparecesse desse meio, por quanto tempo 
sentiriam o vácuo que sua perda deixaria no destino deles? 
Por quanto tempo?...” A seguir, num tom de lamentação, ele 
continua: “Ah! Tão transitório é o homem que, mesmo nos 
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lugares onde tem absoluta certeza de sua existência, sua 
presença deixa gravada uma impressão indelével na 
lembrança e na alma de seus amigos, mesmo ali vai se apagar, 
desaparecer num piscar de olhos!”118 

Em outras passagens de suas cartas, Werther 
continua a narração de suas desventuras para o amigo, nas 
quais se revela a sua profunda aversão à força destruidora da 
natureza, conforme podemos ver nessa carta, de 18 de 
agosto de 1771:  

 
E quando tudo passa? Quando tudo se precipita com 
a rapidez do raio, quando a força do seu ser se 
aniquila, e você se vê, ah!, arrebatado, arrastado pela 
torrente, esmagado contra os rochedos?... O mais 
inocente passeio custa a vida de milhares de insetos... 
O que me dilacera o coração é a força destruidora 
que está oculta no ventre da natureza, e nada produz 
que não destrua o próximo e não se destrua a si 
mesma... Avisto apenas um monstro que devora e 
rumina eternamente.119  

 
 Esse monstro é o tempo entendido como o 
devorador, como Cronos, como o pai que deve sempre 
devorar os filhos, que a loucura, segundo Zaratustra, prega 
como sendo a própria justiça, “aquela lei do tempo”. A lei 
do tempo, que é a própria justiça, é a lei que diz que o tempo 
deve devorar ferozmente todos os seus rebentos. Tudo que 
rebentará no futuro e que vier a tornar-se presente deve, pela 
própria lei do tempo, ser devorado e passar para o pretérito. 
Essa compreensão do tempo diz respeito ao tempo da 
cronologia, para o qual parece nos restar apenas o momento 
presente, visto que o passado já não é mais e o futuro anda 
não veio. Mas como nós temos memória das coisas passadas 
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119 Id., Ibid., p. 58. 
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e expectação em relação às futuras, temos então, conforme 
nos mostra Santo Agostinho, em Confissões, livro XI, apenas 
o presente, o presente das coisas passadas, o presente das 
presentes e o presente das futuras.120  

No entanto, o presente não pode ser sempre 
presente, pois não é a eternidade. Logo, precisa passar para 
o pretérito. O tempo, sendo o presente, só existe enquanto 
é presente, ou seja, enquanto não passou ainda para o 
passado. Mas para ser presente e não eternidade ele precisa 
do passado. O pretérito, portanto, sendo a condição de sua 
existência é também a causa de sua inexistência. E enquanto 
é presente, ele existe durante quanto tempo, qual a sua 
duração? Por menor que seja o espaço de tempo, se ele for 
suscetível de divisão não será mais presente, pois já terá 
passado, já terá voado do futuro para o passado. Portanto, 
conclui Agostinho, o tempo presente não pode ser longo, 
pois não comporta nenhum espaço de tempo e assim não 
tem duração.121  

As suas extraordinárias e precisas observações 
procuram descrever o tempo como o que passa, flui, como 
o devorador e também como o que é sempre devorado, 
como o que sempre retorna para ser devorado. E, além disso, 
poderia ser o tempo outra coisa? Será que poderia haver 
outra compreensão do tempo além dessa? Quando fala do 
eterno retorno, Nietzsche estaria também se referindo a essa 
compreensão do tempo? Ele está preocupado em analisar o 
que se passa com as coisas que estão no tempo e em 
descrever o modo como nós percebemos as suas 
transformações e o seu declínio? Já nos referimos acima a 
isso, quando tratamos do discurso o convalescente e 
procuramos mostrar de que modo Zaratustra ironizava os 
seus animais por terem transformado o seu pensamento 
abismal em modinha de realejo, ao procurarem descrever o 

                                                           
120 AGOSTINHO, Santo. Confissões. p. 328.  

121 Id., Ibid., p. 323-324. 
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eterno retorno a partir daquilo que ocorre com os entes, com 
as coisas, conforme fica mais claro quando eles dizem, para 
reconfortar Zaratustra, que “tudo vai, tudo retorna; 
eternamente rola a roda do ser. Tudo morre, tudo 
refloresce...”  

Nietzsche, no entanto, com o seu pensamento do 
eterno retorno parece estar fazendo alusão à vida em seu ato 
de criação sempre súbito e imediato, que cria ao compor, 
juntar em unidade, passado, presente e futuro. Já para 
Werther o tempo é um monstro, que não se cansa de devorar 
e ruminar eternamente, que não cessa de destruir tudo o que 
a vontade quis tão ardentemente, pois para ele desapareceu 
o encanto que o fazia passar as noites acordado e que pela 
manhã o despertava. Nesse trecho de outra carta, de 21 de 
junho de 1771, ele mostra com precisão o fastio que o 
dominava, no que diz respeito à ausência de sentido presente 
em todo querer e naquilo que foi querido: 

 
Um imenso, obscuro horizonte se estende diante de 
nossa alma; perdem-se nele todos os nossos 
sentimentos, bem como os nossos olhares, e 
ardemos, sim!, do desejo de dar tudo o que somos 
para saborear plenamente as delícias de um 
sentimento único, enorme, sublime... E quando 
chegamos lá, quando o distante se tornou aqui, tudo 
é o mesmo que antes ― continuamos na miséria, na 
nossa esfera restrita, e a nossa alma suspira pela 
ventura que lhe escapou.122 

 
 O que constitui a vida essencialmente, de acordo 
com essa descrição, é a ação de querer, que nunca se satisfaz, 
pois ao atingir o querido, o que antes era o distante, o 
obscuro horizonte, volta a cair em sua miséria, que é o 
próprio ato de querer, de precisar novamente voltar a querer 
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e a ter diante de si a obscuridade e a incerteza. A insatisfação, 
a melancolia no viver parece assim ser interminável, pois se 
ao querer nós só temos diante de nós a obscuridade do 
futuro, ao atingir o querido, que se torna então passado, nós 
voltamos a cair na miséria do querer, que vem a constituir 
novamente o nosso fastidioso presente. No viver, portanto, 
parece não haver nenhum instante de satisfação, tornando-
se todo ele miséria e penúria.  

É certo que os sofrimentos de Werther são devidos 
ao seu amor por Charlotte, por ver passar diante dos seus 
olhos tantos encantos sem poder tocá-los e também por 
sentir-se deslocado em um mundo dominado pela 
racionalidade, no qual só raramente transborda a torrente do 
gênio, devido aos diques e canais construídos 
inteligentemente pelos burgueses que habitam as margens, 
cujos canteiros e hortaliças seriam devastados pela torrente 
criadora, caso ela não fosse represada.123 É certo que o 
ímpeto e o entusiasmo de sua alma arrebatada não toleram a 
ordem e o cálculo do mundo racional burguês e que ele 
sucumbe diante de sua paixão violenta, pois a sua alma só 
admite viver se for arrebatada. Mas, além disso, subsiste 
como sentimento profundo o seu horror à transitoriedade. 
“Tudo é transitório”, diz ele, na carta deixada para a amada, 
“mas nem mesmo a eternidade poderia apagar a chama de 
vida que ontem colhi em seus lábios e agora ainda sinto em 
mim.”124 “Como nós podemos desaparecer?”, pergunta ele a 
Charlotte.  

Como é possível estar agora na plenitude do seu 
vigor e amanhã inerte, estendido no chão, morto, enterrado 
nesse lugar tão estreito, tão escuro? “Não é sonho nem 
delírio”, diz, aproximando-se do fim da carta, “... 
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Continuaremos existindo! Tornaremos a nos ver!”125 A 
chama de vida colhida nos lábios de Charlotte foi tão intensa 
que se eternizará como instante, único, irrepetível. Com a 
morte, cristaliza-se para ele o último momento vivido ao 
lado de Charlotte, que nem a eternidade do transitório é 
capaz de apagar. Com isso, com a morte, ele acredita poder 
triunfar sobre o transitório. É como se estivesse dizendo: 
Como tudo perece, tudo merece perecer, entendendo-se o 
“tudo”, exemplarmente, como a vida miserável, vivida sem 
entusiasmo, que é transitória por não poder eternizar-se 
devido à ausência de pathos que a comanda, devendo por isso 
perecer. É na condenação desse modo de viver que reside 
para Werther o seu triunfo em relação à vida degenerada do 
mundo burguês e racional. 
 Para Zaratustra, o triunfo precisa acontecer na vida e 
não na morte, quando se pode dizer diante do Foi que assim 
eu o quis! A redenção, desse modo, acontece através de um 
dizer sim ao passar, à transitoriedade. Mas para isso o 
homem precisa redimir-se da torrente do castigo e da 
condenação da existência, ou seja, ele precisa se libertar de 
sua compreensão moral do mundo. Na sequência do 
discurso da redenção Zaratustra vai se referir a isso:  

 
Moralmente estão as coisas ordenadas segundo o 
direito e o castigo. Oh, onde está a redenção do fluxo 
das coisas e do castigo da existência? Assim pregou a 
loucura. Pode haver redenção se há um direito 
eterno? Ah, impossível de rolar é a pedra Foi: eternos 
devem ser também todos os castigos!” Assim pregou 
a loucura. “Nenhum ato pode ser destruído: Como 
poderia ser desfeito através do castigo! Isto, isto é o 
eterno no castigo da existência, que a existência deve 
tornar-se de novo e para sempre ato e culpa! A 
menos que a vontade, finalmente, redimisse a si 
mesma e o querer se tornasse não querer ―”: Vós, 
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contudo, conheceis, meus irmãos, essa cantiga de 
fábula da loucura! Para distante dessas cantigas de 
fábula eu vos conduzi, quando vos ensinei: “A 
vontade é criadora.” Todo foi é um fragmento, um 
enigma e um horrendo acaso ― até que a vontade 
criadora diga a seu respeito: “porém, assim eu quis!” 
― Até que a vontade criadora diga a seu respeito: 
“Assim eu quero! Assim hei de querer!126 
 

 “Moralmente estão as coisas ordenadas segundo o 
direito e o castigo.” Por isso  se a “lei do tempo”, o seu 
“direito”, diz que tudo perece, a loucura da vontade diz que 
tudo merece perecer, como uma forma de “castigo”. O 
castigo da existência é o desejo de que a existência enquanto 
perecimento pereça, ou seja, é o anseio pela eternidade, pela 
eterna presença do que foi querido. Mas como o castigo 
pode redimir, se tudo o que foi querido passa e ao passar não 
pode ser desfeito ou refeito, visto que isso é algo que nem 
os deuses podem fazer? Antes de tentar responder a essa 
questão é preciso entender que aquilo que o castigo quer 
redimir não é a ação em particular que foi feita, mas o caráter 
de transitoriedade de toda ação. Como não pode reformar e 
corrigir o desejo do tempo que é passar, o castigo sempre 
precisa voltar, isto é, ser eterno, como o que sempre volta a 
ser posto e contraposto ao passar. E o castigo, desse modo, 
como loucura da vontade, é também o que sempre já foi, 
passou, sucedeu, aconteceu, destinando o homem à 
condenação da existência.  
 Portanto, se a lei do tempo é eterna, eterno deve ser 
também o castigo, ou seja, se o tempo eternamente passa, 
eternamente há de passar o castigo, o dizer não ao passar. 
Através do dizer não, pretende-se castigar a existência, que é 
castigo por ser um passar. Temos com isso o castigo do 
castigo, que rola a pedra foi desde raiva e desânimo. Mas todo 
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foi, assim entendido, é, conforme mostra Zaratustra, 
fragmento, enigma e horrendo acaso, pois a existência assim 
se fragmenta toda no esforço para dizer não, rompendo a 
sua unidade com o súbito desabrochar de vida, com o 
instante (Augenblick), o tempo próprio de vida, que por ser 
finito, por ser sempre aquilo que pode e deve ser e que, 
assim, precisa irromper como o possível que é, ao mesmo 
tempo, o necessário, é, por isso mesmo, o que eterniza cada 
ação, que se torna única por ser aquilo que foi o que somente 
poderia ter sido, ou seja, um desabrochar inútil e gratuito.  
 O enigma, para o homem fragmentado, reside no 
acontecimento de que para ele eternamente retorna o desejo 
de reforma e correção, ou seja, o desejo de corrigir e 
reformar o enigma que é a própria vida, no seu súbito e 
eterno desabrochar criador. O enigma, portanto, o é de uma 
existência que luta desesperadamente para que não haja 
enigma, isto é, que luta com todas as suas forças para que a 
vida não seja um movimento incontrolável, um acaso. Mas o 
mais surpreendente é que essa existência que luta contra o 
acaso é, em si mesma, um enigma e um horrendo acaso. Ela 
é, portanto, também para si mesma um enigma, pois 
permanece um mistério aquilo que a conduz para o dizer 
não, permanece para ela encoberta as forças que promovem 
o seu desejo de reforma e correção. E essa existência é, além 
disso, não um acaso (Zufall), mas um horrendo acaso (ein 
grausser Zufall). 
 A palavra acaso (Zufall) tem para Nietzsche uma 
importância fundamental. No discurso antes que o sol desponte, 
por exemplo, ela aparece com um sentido todo especial. 
Nesse discurso Zaratustra mostra que não há motivo para 
blasfêmia e sim para benção, quando ele ensina: “sobre todas 
as coisas está o céu acaso, o céu inocência, o céu casualidade, 
o céu exuberância.”127 A casualidade ele entende como a 
mais antiga nobreza do mundo, que ele devolveu às coisas 
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quando as redimiu de sua servidão à finalidade. Redimir, 
nesse sentido, é poder restituir ao mundo o acaso, livrando-
o da teia da causalidade e da finalidade, ou seja, da teia da 
racionalidade. O mundo, portanto, não segue nenhum curso 
regular, claro e distinto, dialético, não obedece a nenhum 
movimento de autoevidenciação sempre crescente, que 
culmine numa autoconsciência, numa clareza absoluta de si 
mesmo. O mundo, que é vontade de poder, é para Nietzsche 
jogo de forças que estão sempre em confrontação, que não 
conhece nenhum fastio e nenhum cansaço, e que vem a 
constituir, mas de maneira sempre provisória, centros de 
domínio. Nesse jogo, não há nenhum movimento dialético 
cuja finalidade seja a autoconsciência, o saber absoluto, 
alcançado através do percurso histórico de suas figuras. Por 
isso Zaratustra diz que colocou a exuberância e a loucura no 
lugar daquela vontade eterna, que busca finalidade, ao ensinar: 
“Em tudo, uma coisa é impossível ― racionalidade!”128 
 Zaratustra ainda diz, de maneira decisiva, próximo 
ao final do discurso antes que o sol desponte: “Profundo é o 
mundo ―: e mais profundo do que jamais pensou o dia. Nem 
tudo pode ter a palavra diante do dia. Porém o dia chega: 
então, separemo-nos, agora!”129 A profundidade do mundo 
é a sua aparência, a sua superfície. Ela reside no fato de que 
não há fundo algum por trás da aparência, no fato de que ser 
é aparecer e de que o aparecer é acaso, ou seja, é apenas um 
modo casual de vir à aparência da vontade, subitamente, 
gratuitamente, como dom, trasbordamento, exuberância. 
Modo casual quer dizer que não segue nenhum preceito, 
nenhuma determinação da causalidade e da finalidade, da 
racionalidade e da dialética, não obedece a nenhum 
movimento que necessariamente vise a um fim. E, ao mesmo 
tempo, não é nada irracional, inconsciente ou contingente. É 
até mesmo algo necessário, mas cuja necessidade é a da 
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possibilidade. Mas possibilidade, contudo, não designa aqui 
o que é apenas possível e que por isso ainda não é real. 
 Acaso, casualidade, portanto, não designam aqui o 
fortuito, mas o necessário, no sentido do necessário 
movimento de exposição da vida como súbito desabrochar, 
que não pode ser antecipado, subposto e colocado sob o 
controle do homem e da autonomia de sua vontade. Nesse 
sentido é acaso por não ser racional, mas ao mesmo tempo 
é mais razão, pois é grande razão, corpo, o próprio (das 
Selbst), que também é uma palavra para dizer afeto, vontade. 
No entanto, é preciso entender que a vontade não é coisa 
alguma que subsista, que preexista, que seja sub-iectum, pois 
vontade é só o nome para a pluralidade de afetos, que em 
sua confrontação visam sempre o poder, a exposição, a 
aparência. O próprio aparecer é o modo como se configurou 
a relação de domínio das múltiplas forças ou afetos. Ao 
dominar e sobrepujar os demais, um conjunto de afetos faz 
triunfar uma determinada apreciação de valor, uma 
interpretação, uma perspectiva, que ao aparecer deixa 
encoberto o conflito de forças que a gerou. Assim, nem tudo 
tem o direito de falar diante do dia. 
 O mundo, que é profundo, é o sem fundo, a 
multiplicidade de forças que só constituem uma unidade 
enquanto organização e concerto. O profundo, portanto, 
não é algo que estaria por trás da aparência como o seu 
fundo, a sua essência. Sendo o sem fundo ele é o Caos, mas 
não como aquilo que se opõe à ordem. O Caos designa o 
movimento para ser e que nunca é como algo acabado, pois 
nada daquilo que vem a ser “é” propriamente o seu 
elemento, mas sempre algo provisório, um modo do Caos 
aparecer.  
 No entanto, como a vontade criadora pode dizer 
diante do foi “assim eu quero! Assim hei de querer!”? De que 
modo é possível querer o foi? Ao que parece ao querer o 
querer, isto é, ao amar o declínio, como vontade de que 
possa passar o que não mais precisa ser e que assim possa vir 
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o que se oferece para nascer, o mar profundo, que se ergue 
com mil seios. “Amar e perecer: isto harmoniza-se desde 
eternidades”, diz Zaratustra no discurso do imaculado 
conhecimento. Amar e perecer (Lieben und Untergehen) 
harmonizam-se, rimam um com o outro, dão-se as mãos e 
dançam juntos, e na dança os passos precisam ser 
sincronizados, pois no declinar (Untergehen) de um passo o 
passo seguinte já se anuncia, ocupando o espaço ora deixado 
pelo outro, em uma espécie de antecipação cinemática que 
ao preencher o vazio não o permite sequer ser notado. O 
que se percebe é a harmonia da dança, como tensão dos 
movimentos contrários.  

Na dança o que se despede e o que chega se sucedem 
com tal rapidez que não vemos despedida nem chegada, mas 
só presença. Toda presença é um súbito fazer-se presente, 
que de tão súbito não se vê. E o súbito fazer-se presente se 
faz junto, harmonizando-se, rimando, com o súbito fazer-se 
ausente. Por isso, no discurso do imaculado conhecimento 
Zaratustra diz: “Vontade de amor: isto significa estar 
disposto também para a morte. Assim eu vos falo, 
covardes!”130 E em o canto de dança ele também fala: “No 
fundo amo apenas a vida ― e na verdade, sobretudo, quando 
a detesto.” 131  

Para querer o foi, como a possibilidade já oferecida, 
como o mar profundo que se ergue com mil seios, é preciso 
o amor solar, ou seja, é preciso querer sugar e trazer para a 
sua altura o que em si é presente, dom. O foi, como o que se 
mostra através do dom, dia-dóreomai, precisa ser querido, 
amado, precisa do ardor solar. O ardor solar é vontade 
(Wille) de sugar o que se oferece para ser sugado (Macht), o 
que é possibilidade de ser, afeto, disposição para ser. Só há 
verdadeiro amor quando se está disposto para a dança de 
vida e morte, para o jogo de mundo que não conhece 
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nenhum descanso, nenhum fastio, “como jogo de forças e 
ondas de forças... acumulando-se aqui e ao mesmo tempo 
reduzindo-se lá, um mar de forças tempestuosas e afluentes 
em si mesmas, eternamente se transformando, eternamente 
retrocedendo... com um fluxo e refluxo de suas 
configurações...”132 A vida como esse mar tempestuoso de 
ondas de forças, que nunca está cheio, pois noite e dia 
devolve as suas águas, e também nunca se esvazia, pois torna 
sempre a receber o fluxo das forças que nele deságuam.  

A harmonia de fluxo e refluxo, de vida e morte. Essa 
também precisa ser a harmonia do foi com o “assim eu quis! 
Assim hei de querer!” Querer o foi é amá-lo, o que não 
significa amor pelo passado, veneração do velho, cultivo do 
que já está morto. Antes é amor pelo novo, pelo novíssimo, 
pelo que ainda está para nascer. Mas só pode nascer o que já 
está em gestação, o que desde o seu estar repousando 
plenamente assentado em si pode chegar ao seu télos, ao seu 
fim, que é irromper, brotar, nascer. O fim, nesse sentido, é 
começo, enquanto irrupção de realidade. Querer o foi, 
portanto, é amar aquilo que desde si mesmo já é todo 
movimento para ser, que já foi enquanto aquilo que é em si 
mesmo um movimento de emergência, mas que é ao mesmo 
tempo um parado, algo que repousa em si, mas cujo repouso 
é plena atividade, a atividade silenciosa de elevação 
(Übersteigung), isto é, de ultrapassagem, autossuperação. O 
fim (télos) é o súbito despontar do que em si já era, do foi.  

Nesse querer há inocência e beleza. Para 
Kierkegaard, em O Conceito de Angústia, na inocência, que é 
ignorância, o espírito sonha. Mas a ignorância ou insciência, 
não é animalidade bruta. Por isso ele diz que nesse estado há 
paz e repouso, mas, ao mesmo tempo, há algo diferente, que 
não é discórdia, pois não há contra o que lutar. O que há 
então? Segundo ele, nada. Mas o nada faz nascer angústia. O 
segredo profundo da inocência, segundo ele, é que ela é 
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também angústia, sendo esta uma qualificação do espírito 
que sonha. No sonho, segundo Kierkegaard, o espírito 
projeta sua realidade efetiva, que é nada, que é apenas sua 
possibilidade. Ao querer o foi, do mesmo modo, o que se 
quer também é a sua possibilidade, que Nietzsche chama de 
poder (Macht).  

Vontade de poder (Wille zur Macht), desse modo, 
significa vontade para o eterno retorno da vontade, isto é, 
vontade para o já sido, o já destinado a ser, o que já foi. O foi, 
portanto, como o que sempre retorna, é o que precisa ser 
querido, amado. O foi não é só o que “assim eu quis”, mas 
também o que “assim hei de querer”, pois se assim não o 
quiser eu não quero com toda vontade e não há inocência 
em meu querer. E quem tiver a vontade pura, inocente, há 
de querer a própria vida como instante, como súbita aparição 
que sempre há de retornar. Contudo, Zaratustra questiona a 
possibilidade de a vontade poder se redimir, ao perguntar:  
 

Mas ela já falou assim? E quando isso acontecerá? A 
vontade já se desatrelou de sua loucura? Já se tornou 
a vontade redentora e trazedora de alegria para si 
mesma? Desaprendeu o espírito de vingança e todo 
ranger de dentes? E quem lhe ensinou a 
reconciliação com o tempo e aquilo que é mais 
elevado do que toda reconciliação? Aquilo que é 
mais elevado do que toda reconciliação deve querer 
a vontade, que é vontade de poder ―: contudo, 
como isso acontece para ela? Quem lhe ensinaria 
também o querer para trás?133 

 
 Agora que o discurso vai se encaminhando para o 
seu final, em lugar de respostas nos deparamos com essa 
série de questões colocadas por Zaratustra. Todas elas giram 
em torno da possibilidade de libertação da vontade de sua 
loucura, o espírito de vingança. A libertação parece ser uma 

                                                           
133 Id., KSA 4, p. 181. 



ROBSON COSTA CORDEIRO | 117 

 

aprendizagem, a aprendizagem de desaprender o espírito de 
vingança. No desaprender se aprende, conquista-se algo. 
Esse desaprender é a aprendizagem do apagar da hybris, do 
fogo que consome a alma. Zaratustra pergunta se a vontade 
desaprendeu (verlernte) o espírito de vingança e também 
pergunta quem lhe ensinou (lernte) a reconciliação 
(Versöhnung) com o tempo e algo mais elevado do que toda 
reconciliação. Mas o que seria a reconciliação e esse algo 
mais elevado do que toda reconciliação?  

Embora não responda isso diretamente, Zaratustra 
faz uma afirmação, em meio à série de questões colocadas, 
que pode nos servir como uma indicação: “Aquilo que é mais 
elevado do que toda reconciliação deve querer a vontade, 
que é vontade de poder.” A reconciliação é com o tempo. 
Mas se não é o que há de mais elevado, teria a reconciliação 
ainda a marca do espírito de vingança? Ou será algo que já 
indica o seu desaprendizado? Mas se a reconciliação já é o 
desaprendizado do espírito de vingança, o que poderia ainda 
haver de mais elevado? O que é mais elevado (Höheres) do 
que toda reconciliação, diz Zaratustra, é o que deve querer a 
vontade, que é vontade de poder. A reconciliação com o 
tempo, desse modo, não é o que ele apresenta como sendo 
o mais elevado.  

Reconciliar significa apaziguar, tranquilizar, pacificar, 
abrandar, resignar-se, acomodar-se. Algo mais ou menos do 
tipo: já que não tem jeito, melhor se conformar. Mas o que 
parece não ter jeito não é uma circunstância ou 
acontecimento qualquer e sim a vida, o tempo. Já que não 
tem jeito, pois sempre passa, o melhor seria se conformar 
com o passar. No entanto, a reconciliação com o tempo 
parece acontecer por intermédio da culpa e do castigo, 
através do reconhecimento da inexorabilidade do devir e, 
junto com isso, do sentimento de culpa por sentir-se sempre 
aquém do que se deveria ser. Através da culpa a vontade, em 
sua loucura, sente que se reconcilia com a vida, o tempo. 
Sendo o que não devia ser, ou seja, devir, a existência precisa 
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sempre retornar como ato e culpa, pois através de ato e culpa 
a vontade rebelada volta sempre a ser posta, como vontade 
de infinito e de eternidade. Se a vida não cessa de expor-se a 
si mesma na finitude do seu passar, a vontade rebelada volta 
sempre a pôr-se como desejo incondicional de eternidade, 
mesmo sabendo que isso é inalcançável. Desse modo, 
precisa sempre culpar-se por ser menos do que devia ser, 
sendo a culpa a forma de se reconciliar com o tempo. 

É que a vontade, em sua loucura, não pode não exigir 
de si mesma a postulação de um sentido inalcançável. Com 
essa exigência ela põe em toda a existência a culpa como 
impossibilidade de alcançar o que é postulado e assim como 
sentimento de débito, de dívida impagável em relação àquilo 
que ela mesma ambiciona ser. Mas se originariamente o 
homem está sempre em débito, em dívida consigo mesmo, 
pois é em sua essência esforço para ser, sendo assim sempre 
culpado, ele é ao mesmo tempo inocente, em virtude de vir 
a ser desde o seu abandono ao que precisa ser, ao seu projeto 
de vida, que é algo que ele não postula e não pode 
previamente determinar. Nesse ser culpado e inocente ele 
sente o estar em dívida como condição legitima de sua 
humanidade, como aquilo que a revigora e renova, trazendo-
lhe jovialidade e criatividade. A existência assim se consuma, 
chega ao sumo pela perfeita congruência entre ser e vir a ser, 
vida e morte. Mas a culpa posta pela loucura da vontade é 
outra, pois aí o homem se sente culpado no sentido de estar 
sempre aquém. 

Aquém em relação ao além que ele mesmo postulou 
como sentido, meta, a partir da loucura da vontade. Em 
Genealogia da Moral, na segunda dissertação, § 22, Nietzsche 
diz que há uma loucura da vontade, como uma espécie de 
crueldade psíquica sem igual e que consiste na vontade do 
homem sentir-se culpado até chegar ao ponto da própria 
impossibilidade de expiação e de equivalência entre o castigo 
e a culpa. Nesse ponto a vontade de envenenar tudo com o 
sentimento de culpa e pecado domina toda a existência, e 
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isto é algo que nem o ateísmo consegue refrear, devido à 
moralização desses conceitos, ou seja, devido ao 
entrelaçamento da má consciência com a noção de deus.  

O advento do deus cristão, segundo Nietzsche, 
trouxe para o mundo o máximo do sentimento de culpa.134 
Uma dívida para com deus, que é erigido como supremo 
ideal, tornou-se para o homem instrumento de suplício. O 
sentimento de culpa, que é com relação ao credor (deus), se 
volta contra o devedor por este estar sempre aquém do que 
deveria ser (deus). E por estar sempre aquém daquilo que a 
vontade, em sua loucura, projetou como ideal, a má 
consciência se enraíza ainda mais na alma doente, ao revelar-
se a impossibilidade de pagar a dívida, a impossibilidade de 
penitência e o castigo eterno. Dívida essa que aumenta anda 
mais, segundo Nietzsche, com o golpe de gênio do 
cristianismo, ou seja, com o ato do próprio deus se 
sacrificando pela culpa do homem.  

Assim a culpa só aumenta, pois aumenta o 
sentimento de estar em débito, visto que deus assim se 
apresenta como o único que pode redimir o homem. Mas se 
o homem não pode se redimir por si próprio, ele se encontra 
então em dívida com o redentor. E como se redimir desse 
sentimento de estar em dívida, em débito com o redentor? 
A redenção, nesse caso, é a reconciliação, que ocorre a partir 
da culpa. O modo encontrado, portanto, para se livrar do 
estar em débito, que caracteriza a existência culpada, tomada 
de má consciência, é tornar toda a existência ato e culpa com 
relação a deus, como ideal inatingível, inalcançável, diante do 
qual estamos sempre aquém, em dívida.  Mas a pergunta feita 
por Zaratustra foi: “E quem lhe ensinou a reconciliação com 
o tempo...?” Se a reconciliação é com o tempo, por que então 
falar aqui de deus e do deus cristão? Ao que parece porque 
deus, no sentido do deus cristão, é o nome para designar 
eternidade, como ideal supratemporal erigido pela vontade. 
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E a própria vontade, ao erigir o seu supremo ideal, elabora 
também a culpa como forma de reconciliação. Desse modo, 
a forma de se reconciliar com a eternidade é culpar-se por 
não ser eterno, procurando através da culpa castigar toda a 
existência.  

O próprio nascimento já é compreendido, para os 
malogrados, como culpa, conforme mostra Nietzsche em 
Humano, demasiado Humano I, § 141, ao citar Calderón de la 
Barca, em La Vida es Sueño, ato I, cena 3: “A maior culpa do 
homem é a de ter nascido.” O homem não é somente 
concebido e gerado no pecado, conforme mostra o 
cristianismo, mas a sua existência inteira é pecado e culpa, 
no sentido de que existir é estar sempre aquém do que ele 
deveria mas não pode ser. Na culpa está o ato da 
reconciliação porque com ela está sendo dito: Já que eu não 
posso ser eterno eu preciso me punir, preciso condenar toda 
a finitude, isto é, a vida. 

No ato de condenar e no desejo de vingança opera 
uma hybris, uma lascívia, uma concupiscência, como uma 
vontade de dominar e de se sentir senhor sobre os seus 
afetos naturais, uma vontade de subjugar o natural, o 
espontâneo, o que não tem hora e lugar certo e determinado 
para rebentar e também para declinar. Nessa vida 
desertificada atua uma sede de inimigos e de triunfos, mas o 
inimigo sobre o qual se quer triunfar é a própria vida. Essa 
forma de existência é aquela em torno da qual o deserto 
cresce. “O deserto cresce: ai daquele que abriga desertos!...”, 
já anunciava Nietzsche em um dos Ditirambos de Dionísio.  

Na verdade o problema não é o deserto, mas a 
desertificação.135 Na sequência do ditirambo Nietzsche 
apresenta o deserto no seu mastigar e engolir, que é o que 
entendemos como sendo o movimento próprio da 
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desertificação: “...Pedra range na pedra, o deserto engole e 
estrangula. A imensa morte observa, parda e incandescente, 
e mastiga – seu mastigar é sua vida... Não esqueças, ó homem 
totalmente curtido pela volúpia: tu és – a pedra, o deserto, és a morte...” 
Sendo a morte, o deserto é na verdade uma forma particular 
de vida, que vive para mastigar, triturar e engolir o viver. Esta 
morte que constitui o deserto, melhor dizendo, a 
desertificação como ação de mastigar, estrangular e engolir, 
é o viver do homem totalmente curtido pela volúpia, pela 
lascívia, pela hybris.  

Conforme mostramos no referido artigo, a volúpia, 
a hybris, é o deserto no seu crescimento, a desertificação, que 
vai caracterizar o fenômeno do niilismo europeu, que 
apresenta como seu grande sintoma a morte de deus. A 
desertificação, como o mastigar estrangular e engolir do 
deserto, não tem o sentido de destruir o que já existe, mas 
sim o sentido de acabar com as possibilidades de criação de 
uma nova história, eliminando, assim, as condições de 
libertação. A morte de deus, entendida metafisicamente 
como destituição do mundo suprassensível, como o 
desatrelar da terra do seu antigo sol, o mundo inteligível ou 
mesmo o deus cristão, não apenas liberta o homem de uma 
antiga crença, mas o atrela, com o incremento do ego cogito, 
ao novo sol, o eu, que passa a ser medida de todas as coisas, 
o sub-iectum. Com isso cresce o deserto, a volúpia, a 
desmedida, à medida que o eu passa a ser a medida. Atrelada 
à razão, o seu sol, a terra passa a ser submetida ao espírito, 
“como seu espelho e reflexo.”136 Com isso ocorre a suprema 
desertificação da vida, que ao dobrar-se e submeter-se ao eu 
torna-se algo representável, calculável, manipulável, como 
objeto e propriedade do espírito. O eu, que é o espiritual em 
sua vertente moderna, do mesmo modo que a terra, também 
é entificado, tornando-se coisa pensante, sub-iectum, que se 
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torna consciente de si mesmo como sujeito que representa, 
pondo diante de si todo o real como objeto. 

Por outro lado, deserto tem também outro sentido, 
como lugar de provação e tentação, em que a vontade é 
colocada à prova. Como ambiente seco, duro, hostil, árido, 
inóspito, o deserto é a imagem para caracterizar a “hora” e o 
“lugar” da confrontação, da luta (polemos), sendo 
necessariamente o que precisa ser atravessado para conduzir 
a outra dimensão do viver. Na travessia do deserto é onde 
pode se revelar ou não o empenho, a correspondência ao que 
se precisa ser. Por isso é que em sua travessia o homem pode 
fraquejar, render-se à apatia, ao desânimo, ou seja, recusar o 
esforço para ser e, assim, dizer não à dor, à morte. “Por isso, 
no deserto, a vontade, isto é, a determinação ou a têmpera 
do existir, é posta à prova.”137 (FOGEL, 1999, p. 93).  

Segundo Fogel, só queremos propriamente algo 
quando queremos conjuntamente aquilo que conduz à 
consumação do querer. Por isso é só na travessia que o 
querer é posto à prova,  

 
sem nenhuma garantia prévia de sucesso ou de 
realização do que se pretende conquistar, sem a 
determinação de nada que assegure previamente o 
seu alcance. Na travessia o deserto pode engolir e 
estrangular o homem, pois nele pode prevalecer a 
melancolia “(Schwermut”) e não a coragem 
(“Mut”).138  

 
 No deserto sopra o hálito do nada, exalando toda a 
sua atmosfera inóspita, hostil, dura. A vida aqui é toda ela, 
conforme mostra Rilke em seu terceiro soneto a Orfeu, “um 
sopro pelo nada” (ein Hauch um nichts), E por que essa 
melancolia do nada, esse temor do deserto? Se existir para o 
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homem é vibrar em deus, isto é, vibrar com o hálito do nada, 
por que a melancolia em lugar da coragem? Para existir 
carece de ter coragem, conforme dizia Diadorim para 
Riobaldo. A coragem, desse modo, é algo de que o homem 
está carente, que ele necessita e sente falta. A coragem, na 
verdade, ele não pode possuir antes, pois ela só vem a ser 
coragem quando é posta à prova, quando se defronta com o 
perigo. A coragem só pode aparecer diante da falta de 
qualquer garantia, ou seja, diante do sopro do nada.  
 Mas junto com o sopro do nada parece também 
soprar o desânimo, a apatia. Decerto que a paisagem inóspita 
faz baixar o ânimo, provocando o desejo de fuga do deserto. 
Mas é a paisagem inóspita, o nada, que desanima, ou é o 
desânimo que provoca o recuo diante do nada, o desejo de 
fuga do deserto? O fraquejar diante do nada já é sinal de 
cansaço, de niilismo, que diante do nada assim repete: “Falta 
a meta, falta a resposta ao ‘por quê’”139. Essa falta não é 
admissível, pois com ela parece restar somente o nada. O 
niilismo, como o grande dizer não ao nada, como “pathos do 
em vão”, aponta com seu refrão que falta algo que não poderia 
faltar: A “meta”, o “porquê”, o “sentido”, a “finalidade” da 
existência. Mas qual é o sentido, a meta, o porquê da 
existência? Existir é um vibrar em deus, mas deus, para o 
homem totalmente curtido pela volúpia, não pode ser o 
nada, o sem por quê. Sendo o porquê, deus consola, mas é, 
ao mesmo tempo, o que institui toda culpa e punição.  
 No capítulo terceiro de Humano, Demasiado Humano 
I, intitulado A Vida Religiosa, § 132, Nietzsche mostra que o 
ser humano está consciente de que certas ações, na 
hierarquia de suas ações, se encontram em um nível 
considerado baixo, embora, ao mesmo tempo, ele descubra 
em si mesmo um pendor irresistível para elas. E como o 
homem gostaria, observa ele, de se sentir pleno da boa 
consciência que deveria acompanhar toda ação 
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desinteressada. Em decorrência disso, o acomete o 
descontentamento e um profundo mal-estar, juntamente 
com a busca por um médico que possa lhe curar. Mas o mal-
estar, segundo ele, não seria tão profundo se o homem se 
comparasse a outros com imparcialidade, o que o levaria a 
sentir apenas uma parte do fardo da insatisfação e da 
imperfeição humana.  
 Mas ele se compara com um ser que é capaz de todas 
as ações consideradas altruístas e que vive na plena 
consciência de um modo de pensar desinteressado: Deus. 
Mirando-se nesse espelho, o seu ser aparece sempre 
deformado, como um aleijado diante de tamanha perfeição. 
Depois, continua Nietzsche, “o angustia o pensamento do 
mesmo ser, na medida em que este vaga diante de sua 
fantasia como justiça punidora.”140 Assim, em todas as suas 
vivências, sejam grandes ou pequenas, acredita reconhecer a 
cólera e as ameaças da justiça punidora. Deus castiga através 
de sua perfeição, que o homem nunca poderá alcançar, 
embora sempre almeje. E por não conseguir alcançá-la 
precisa se punir, por ser imperfeito. A perfeição, deus, é o 
ideal cunhado para punir a imperfeição, mas é cunhado, 
paradoxalmente, pela própria imperfeição. 
 O espetáculo de punição e culpa como obra de uma 
falha do espelho. Deus, a perfeição espelhada, seria o ser 
capaz apenas de ações altruístas. Mas pode o homem fazer 
algo apenas por altruísmo, sem levar em conta a si mesmo? 
Talvez seja oportuno lembrar que assim como Nietzsche, 
que não considera possível uma ação feita apenas por 
altruísmo, Kant considera que não é possível agir por puro 
dever: “Na realidade, é absolutamente impossível na 
experiência com perfeita certeza um único caso em que a 
máxima de uma acção, de resto conforme ao dever, se tenha 
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baseado puramente em motivos morais e na representação 
do dever.”141  
 Nietzsche questiona como é possível fazer algo 
desinteressadamente, sem qualquer referência pessoal. Por 
isso pergunta: “Como poderia o ego agir sem ego?”142 
Querer o desinteresse, nesse sentido, é uma forma de querer; 
portanto, é também afeto, pathos. Mas o que o espírito de 
vingança almeja é alcançar uma forma de pathos 
desinteressado, portanto, sem pathos, apático. Sendo amor, 
deus seria o pathos apático, pois o seu amor seria sempre sem 
interesse. De acordo com Kant não se poderia prestar pior 
serviço à moralidade do que querer derivá-la de exemplos, 
pois os exemplos, segundo ele, precisam primeiro ser 
considerados a partir dos princípios da moralidade. Como é 
possível, então, falar do santo do evangelho, se para tanto é 
preciso primeiro compará-lo ao nosso ideal de perfeição e 
santidade? Segundo ele, é o próprio santo do evangelho que 
diz de si mesmo: “’Porque é que vós me chamais bom (a 
mim que vós estais vendo)? Ninguém é bom (o protótipo do 
bem) senão o só Deus (que vós não vedes).’”143 Mas de onde 
é que tiramos a ideia de deus como suprema bondade e 
perfeição? Kant responde: “Somente da ideia que a razão 
traça a priori da perfeição moral e que une indissoluvelmente 
ao conceito de vontade livre.”144  
 Se o mandamento é “ame ao seu próximo como a si 
mesmo”145, a partir dele parece ser possível concluir que é 
preciso primeiro o amor a si mesmo. Mas o que significa 
amar a si mesmo? O que é amor? O que é si mesmo? Amor, 
para Nietzsche é amor fati, que tem o sentido de vontade de 
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nada como anseio, grande anseio pelo nada, pelo hálito do 
nada. Amor fati significa amor a si mesmo, e o si mesmo não 
é coisa alguma, não indica aqui nenhum eu, nenhuma coisa 
ou substância pensante, mas afeto, pathos, vontade para 
poder. “Ame ao seu próximo como a si mesmo”, portanto, 
parece indicar que devemos amar no próximo aquilo que 
precisamos amar em nós mesmos, ou seja, o fatum, o destino, 
o afeto, o pathos, o nada que originariamente somos.  
 O agir por dever seria o agir conforme o ideal do 
desinteresse, que a vontade estabelece como meta e fim e 
que serve de norte e baliza para toda ação moral. Segundo 
Kant nós somos seres morais não porque podemos agir por 
puro dever, em obediência aos princípios categóricos da 
razão, mas porque temos o agir por dever como norte, como 
meta traçada pela razão pura prática. A partir desse norte, 
nós percebemos que o nosso agir não é rigorosamente 
moral, ou seja, sem interesse, visto que há sempre algum 
interesse particular das nossas inclinações determinando o 
agir. No entanto, se percebemos que o nosso agir não é 
rigorosamente moral é porque somos seres morais, capazes 
dessa percepção.  
 Mas se somos seres morais à medida que temos esse 
ideal do desinteresse como norte, somos na mesma medida 
aqueles que sempre se sentem culpados, em dívida com 
relação ao que é postulado como ideal. Isto que é condição 
de nossa moralidade é, portanto, ao mesmo tempo, condição 
de nossa doença, do nosso ser culpado. Diante disso como 
é possível a redenção, como aquilo que é mais elevado do 
que toda reconciliação? Próximo ao final do discurso, 
Zaratustra diz essas últimas palavras para os discípulos: 
“Aquilo que é mais elevado do que toda reconciliação deve 
querer a vontade, que é vontade de poder ―: contudo, como 
isso acontece para ela? Quem lhe ensinaria também o querer 
para trás?”  

Conforme ele mesmo diz, isso é o que deve (muss) 
querer a vontade, que é vontade de poder. Mas quem lhe 



ROBSON COSTA CORDEIRO | 127 

 

ensinaria o querer para trás (Zurückwollen)? Redimir-se é 
querer para trás. Mas como a vontade pode querer isso? 
Como ela pode aprender esse querer? Conforme mostramos 
acima, para aprender isso ela precisa antes desaprender o 
espírito de vingança. Melhor dizendo: ao desaprender o 
espírito de vingança, ela aprende ao mesmo tempo a querer 
para trás, que é o autêntico, o genuíno querer. Querer para 
trás, no entanto, não é nenhuma nostalgia do passado, nem 
tampouco nenhum desejo de penitenciar-se, punir-se, como 
forma de se reconciliar com o que é posto como condição 
de dever ser, de ideal de perfeição e desinteresse. Querer para 
trás é querer o eterno retorno da vontade, que é o que 
sempre já foi em tudo que está sendo e será.  

No discurso do grande anseio isto é dito da seguinte 
forma: “Oh minha alma, eu te ensinei a dizer ‘hoje’ como 
‘algum dia’ e ‘outrora’ e a dançar a tua ciranda sobre todo 
aqui, ali e acolá.”146 O discurso começa falando de um 
ensinamento: “...Eu te ensinei a dizer ‘hoje’ como ‘algum dia’ 
e ‘outrora’...” Já o discurso da redenção se encaminha para o 
seu final com um questionamento: “Quem lhe ensinaria 
também o querer para trás?” Será que aquele ensinamento 
pode responder a este questionamento? Se pode, teremos 
então, a partir dele, que colocar outras questões: Quem é que 
ensina? Quem é que aprende? Quem doa? Quem recebe?  

O discurso é de extrema beleza e transcorre como 
um extraordinário diálogo da alma com ela mesma. No caso, 
o diálogo é entre Zaratustra, a sua alma, que é afeto, corpo, 
e a vida que é vontade de poder que eternamente retorna. 
Através do diálogo se revela que a alma é aliviada de todo 
obedecer servil quando verdadeiramente obedece, 
recebendo assim o nome de “transmutação da necessidade” 
e “destino”, ou ainda, “circunferência das circunferências” e 
“cordão umbilical do tempo”. A alma, nesse sentido, é uma 
palavra para designar o fazer-se tempo do tempo, como a 
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súbita irrupção criadora de vida, que é o tempo emergindo, 
eclodindo, brotando. Através do “cordão umbilical do 
tempo” ocorre o sopro, o hálito do nada. Esse hálito, como 
o sopro do tempo, é o tempo se temporalizando, a vida 
aparecendo, irrompendo, por nada e para nada. Com isso se 
evidencia a necessidade do inútil, pois é aí que se revela que 
aquilo que se é e se vem a ser é somente por nada, ou seja, 
por um sopro, ou por um sopro mais de vida, conforme 
mostra Rilke naquilo que foi por ele mesmo chamado de 
versos improvisados.147 

Sobre essa alma são derramados todos os sóis e todas 
as noites, todos os silêncios e anseios, fazendo-a crescer 
como uma videira. Como uma videira os seus cachos 
repletos de fartura são comprimidos e ela é oprimida por 
tamanha abundância, ficando à espera. Zaratustra então 
pergunta para sua alma: “Onde estariam futuro e passado 
mais próximos um do outro do que em ti?”148 Em sua 
plenitude e abundância, a alma, como uma videira que 
cresceu e está com as suas bagas suculentas sendo 
comprimidas, anseia pela tesoura do vindimador. A 
plenitude e fartura do que nela foi derramado, o seu foi, o dom 
e o presente que ela recebeu, torna-se agora anseio de 
superabundância, que deseja se derramar e que mostra, 
devido à sua própria opulência, o sorriso de sua melancolia 
que agora estende suas mãos anelantes.  

O anseio da fartura, que quer se desperdiçar, é o 
grande anseio. “Oh minha alma, eu te dei tudo e todas as 
minhas mãos por ti se esvaziaram: ― e agora? Agora tu me 
dizes sorrindo e cheia de melancolia: ‘Quem de nós dois deve 
agradecer?’”149 As perguntas aqui parecem ter mais 
importância do que as próprias respostas. Por isso as 
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perguntas que vem logo a seguir são decisivas: “― Não deve 
o doador agradecer que o recebedor receba? Presentear não 
é uma necessidade? Receber não é ― misericórdia? ―”150 O 
decisivo é a relação entre dar e receber. A vida é a grande 
doadora e presentear para ela é uma necessidade. Mas para 
que possa haver presente é preciso que haja, da parte do 
recebedor, a misericórdia, isto é, é preciso que ele tenha o 
coração cheio, pleno de pobreza, é preciso que a sua alma 
esteja descalça, desnuda. É preciso, portanto, que o coração, 
a alma, não esteja vestida. 

Poder dizer diante do foi: assim eu o quis!, significa 
acolher o dom, a dádiva, significa querer o que desde sempre 
já foi, se destinou para ser. “‘Quem de nós deve agradecer?’” 
Esta pergunta Zaratustra coloca mais uma vez no final do 
discurso. É no final que ele também diz que mandou a sua 
alma cantar e que esse era o seu último bem, aquilo que por 
último ele concedia à sua alma. Ela devia cantar se não 
quisesse desabafar em pranto a sua melancolia, devido à 
ânsia da videira pelo vindimador. O vindimador é o senhor, 
que está à espera com a sua tesoura de diamante para ceifar 
toda plenitude e fartura. O último presente de Zaratustra 
consiste em mandar cantar a sua alma. Cantar a própria 
derrocada da plenitude, que precisa ser ceifada. Cantar e não 
prantear e blasfemar. Esse canto é a própria redenção. Por 
isso é que no final do discurso fala Zaratustra: “Que eu te 
mandasse cantar, fala agora, fala: ‘Quem de nós deve ― 
agradecer?’ ― Melhor ainda, porém: Canta para mim, canta, 
oh minha alma! E deixa-me agradecer! ―”151 

O que pode receber é aquele cuja alma cheia de 
misericórdia pode cantar a pobreza, a precisão, a carência de 
precisar ser. Esta alma é a que verdadeiramente pode dizer 
diante do foi, assim eu quis! Contudo, pergunta Zaratustra: 
“...como isso acontece para ela? Quem lhe ensinaria também 
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o querer para trás?” Querer para trás, como anseio de 
superabundância, que quer a sua própria derrocada e que 
assim, anseia por uma nova plenitude e fartura, é o canto, o 
último bem fornecido à alma, que consiste na sua própria 
redenção. Poder cantar é um dom, um bem que é recebido. 
E a vida agradece ao recebedor que pode cantá-la, como a 
que doa e presenteia, como a que faz crescer toda videira, 
mas que também a devora e ceifa, com a sua tesoura de 
vindimador.  Mas pode a alma assim cantar? Será ela tão 
misericordiosa a ponto de querer sempre se esvaziar, a ponto 
de poder cantar a sua própria pobreza e finitude?  Será ela 
tão misericordiosa a ponto de sempre poder novamente 
receber, até voltar a fartar-se de sua superabundância? Não 
precisa ser a alma um mundo, um mar tempestuoso de 
forças, sem começo, sem fim, sem ganhos e sem perdas, que 
vive sempre em um fluxo e refluxo de si mesmo, encerrado 
pelo nada como sendo o seu limite, mas nada que se 
desvaneça, que se desperdice, e sim como força determinada, 
como jogo de forças e ondas de forças, ao mesmo tempo 
uno e múltiplo, como um devir que não conhece descanso, 
fastio, cansaço?152 Quem lhe ensinaria a querer esse mundo 
da dupla volúpia, do eternamente criar e do eternamente 
destruir a si mesma, para além do bem e do mal, sem 
nenhum fim além da felicidade do círculo, do eterno 
retorno?153 Mas quem dá e quem recebe, quem ensina e quem 
aprende, se este mundo é vontade de poder, e nada além disso, e se 
aquele mesmo que aprende a querer, a dizer sim a este 
mundo, é também vontade de poder, e nada além disso?154  

Para tentar responder estas questões precisamos 
primeiramente entender que o homem não é nenhum sujeito 
que aprende e o mundo não é nenhuma coisa a ser 
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apreendida. Homem e mundo perfazem um único 
acontecimento, um único ato. Mas sendo o mesmo, homem 
e mundo, contudo, também são diferentes, para poderem vir 
a ser o mesmo. Se são o mesmo, isto é, vontade de poder, 
também são diferentes, pois é só no homem e através do 
homem que a vontade sabe ser por nada, ou seja, sabe que 
não visa nada a não ser um sopro mais. Isto quer dizer que 
também é só no homem que há a procura por algo mais, 
além disso, isto é, a procura por fim e fundamento. Como o 
homem pode então ser (existir), se o sentido para ele, 
conforme mostra Rilke no terceiro soneto a Orfeu, é 
bifurcação? Lembremos o que o próprio Rilke disse, no final 
de seu soneto: “Aprende a esquecer que en-cantaste. Isso se 
apaga. Na verdade, cantar é um outro sopro. Um sopro pelo 
nada. Um vibrar em deus. Um vento.”155 Para um deus, no 
caso para Orfeu, isso é muito fácil, mas como um homem 
há de segui-lo pela estreita lira, ou seja, como para um 
homem o existir (ser) poder ser canto?  
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CAPÍTULO IV 

Sobre o tagarelar e o silenciar 

 
Zaratustra, no entanto, não fornece qualquer 

resposta para as questões que ele mesmo coloca no final do 
discurso da redenção. Antes silencia e é tomado por um 
profundo terror: 

 
Porém, nesse ponto do seu discurso aconteceu que 
Zaratustra, de repente, ficou parado e parecia alguém 
assustado ao extremo. Com olhos assustados olhou 
para seus discípulos; seus olhos perfuraram como 
com flechas seus pensamentos e segundas intenções. 
Porém, depois de um breve instante ele riu 
novamente e disse tranquilizado: ‘É difícil viver com 
os homens, porque é difícil o silêncio. Especialmente 
para um tagarela.’ ―156   

 
 O temor do seu pensamento abismal, o pensamento 
do eterno retorno, parece aqui ser revelado. Esse temor 
também irá aparecer, conforme mostramos acima, no 
discurso o convalescente. Na verdade no discurso o convalescente 
o que aparece não é propriamente o temor, mas o nojo, o 
asco do pequeno homem que eternamente também precisa 
retornar. No discurso da visão e do enigma o pensamento 
abismal aparece sufocando o pastor, como uma negra e 
pesada cobra que se enfia em sua garganta e ali se agarra com 
firme mordida. Ao longo de Assim falou Zaratustra, portanto, 
o pensamento do eterno retorno aparece várias vezes 
associado com os sentimentos de temor, nojo, asco, 
compaixão e sufocamento e junto com isso aparece a 
tentação de Zaratustra na travessia do deserto de sua 
existência.  
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 A questão essencial nessa passagem do discurso da 
redenção é o silêncio e o pudor. No discurso o menino com o 
espelho Zaratustra diz algo decisivo sobre o pudor: “isto, a 
saber, é o mais difícil: por amor fechar a mão aberta e 
conservar, enquanto doador, o pudor.”157 O mais difícil para 
Zaratustra é poder conter a sua sabedoria, que cresceu e lhe 
causa dor com a sua abundância. O seu impaciente amor 
quer precipitar-se para baixo, em torrentes, como um riacho 
a despencar de altos rochedos, descendo abaixo nos vales 
com a sua palavra. Como ama agora Zaratustra todo aquele 
a quem puder falar. Tempo demais, diz ele, “ansiei e olhei ao 
longe. Tempo demais pertenci à solidão: assim, desaprendi o 
silêncio.”158 Como entender isso, se silêncio e solidão 
parecem rimar um com o outro? A hora mais própria, que é 
o instante criador, não é a hora de silêncio e solidão, a partir 
da qual Zaratustra, cansado das velhas palavras, segue seus 
novos caminhos? 
 Sim, mas ele desaprende o silêncio porque ao 
permanecer muito tempo na solidão faz crescer a tensão de 
sua nuvem, que por entre os risos dos coriscos anseia lançar 
rajadas de granizo às profundezas.159 Do seu muito 
permanecer na solidão, a alma torna-se dadivosa, e do seu 
muito querer dar e presentear, ela desaprende o silêncio, 
como tempo de preparo e cultivo do receber. Por isso, do 
seu muito dar, ela perde o pudor e com isso o encanto do 
seu silencioso receber. E Zaratustra sabe que é só desde 
“silenciosas montanhas e trovoadas de dor”160 que a alma 
pode ir rumorejar nos vales. Tempo demais na solidão leva 
à superabundância da alma, cujo amor precipitado deseja se 
esvaziar, pois está tomada pelo grande anseio de receber. Por 
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158 Id., Ibid., p. 106. 

159 Id., Ibid., p. 107. 

160 Id., Ibid., p. 106. 
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isso, permanecer tempo demais na solidão leva ao 
desaprendizado do silêncio, como tempo de preparo e de 
fermentação da sabedoria, de onde a alma cresce e chega à 
plenitude. Em sua plenitude e superabundância, a alma de 
Zaratustra só quer se esvaziar e anseia levar a sua palavra, a 
sua selvagem sabedoria, aos relvados macios dos corações 
dos seus discípulos. 
 Mas Zaratustra sabe que seus amigos irão ficar 
assustados com a sua selvagem sabedoria. E assim, diz ele, 
no discurso o menino com o espelho: “...talvez dela fugireis, junto 
com meus inimigos.”161 Na passagem acima do discurso da 
redenção, logo após a série de questões que são colocadas, 
observa-se que Zaratustra ficou parado a assustado ao 
extremo. A sua selvagem sabedoria, portanto, parece ser algo 
que também o assusta, e não só aos seus discípulos. Em 
seguida é dito que ele olha para seus discípulos com olhos 
assustados e que seus olhos perfuraram como com flechas 
seus pensamentos e segundas intenções. Ora, se os 
discípulos, assim como seus inimigos, talvez venham a fugir 
de sua sabedoria, é porque devem se assustar com ela. 
Zaratustra perscruta isso ao perfurar como com flechas os 
seus pensamentos (Gedanken) e segundas intenções 
(Hintergedanken).  
 O que parece ocorrer aqui é que Zaratustra, devido 
ao seu anseio de muito dar e distribuir, perdeu o pudor e 
assim chega a falar demais, indevidamente, sem o devido 
resguardar-se diante do que não poderia ser dito. No 
entanto, ao perscrutar os pensamentos e subpensamentos 
dos seus discípulos, ele volta a sorrir e diz tranquilizado: “‘É 
difícil viver com os homens, porque é difícil o silêncio. 
Especialmente para um tagarela.’ ―”  Difícil é viver com os 
homens porque difícil é silenciar, ou seja, escutar, para assim 
poder propriamente falar. Quando perscruta a alma, isto é, o 
coração, o ânimo dos seus amigos, ele perscruta também 
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aquilo que eles procuram dissimular, as segundas intenções; 
assim, ele vê, sente, percebe que eles não podem entender as 
suas palavras, pois não são homens de silêncio e solidão. Mas 
percebe que também para ele o silêncio é difícil, pois, por 
seu anseio de dar e distribuir, como uma taça que quer voltar 
a se esvaziar162, ele oferece mesmo para os que não estão no 
poder de receber e assim oferece (fala) demais. Tagarelar é 
falar o que não pode ser falado, e isto não só porque o 
ouvinte não pode ouvir, mas também, ao que parece, porque 
o falante ainda não está no pleno poder dessa fala. Zaratustra 
diz “especialmente para um tagarela”, e isto, conforme 
veremos adiante, tem um significado particular, tanto no que 
diz respeito ao viver com os homens, como também ao 
silenciar, pois como silenciar a respeito daquilo de que se está 
transbordando? E como é possível estar transbordando sem 
estar no pleno poder da fala? Para tentar responder a isto, 
contudo, esperemos, caminhemos mais um pouco.  
 Zaratustra volta a sorrir e fala tranquilizado porque 
percebe, ao observar os olhares dos seus discípulos, que a 
sua fala não os atingirá porque eles não são homens de 
silêncio. Por isso ele é tagarela, por falar para aqueles que não 
podem lhe ouvir. Mas Zaratustra, o tagarela, não é homem 
de silêncio? E por que o silêncio é especialmente difícil para 
um tagarela? Sem dúvida que a obra Assim falou Zaratustra 
apresenta Zaratustra como homem de silêncio e de escuta e 
o próprio Nietzsche dá o testemunho de que certamente um 
renascimento da arte de ouvir foi uma condição prévia para 
a obra163. O que talvez Zaratustra esteja querendo dizer, ao 
falar “especialmente para um tagarela”, diga respeito ao seu 
ato de procurar antecipar, devido à sua virtude dadivosa, um 
pensamento (o eterno retorno) que ainda está nele 
adormecido, embora já comece nesse discurso a dar os seus 
primeiros bocejos. Contudo, se é assim, será que o anseio de 
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Zaratustra em apresentar o seu pensamento abismal, ainda 
que de forma alusiva, através de questões, poderia ser 
chamado de virtude dadivosa?  
 A questão aqui é bem controversa, pois nos poucos 
discursos em que fala do eterno retorno Zaratustra o faz ou 
na forma de alusões, imagens e visões, como no discurso da 
visão e do enigma, ou então através da fala com os seus animais, 
que representam a sua altivez e a sua prudência, como ocorre 
no discurso o convalescente. Desse modo, ao falar do eterno 
retorno ele não o faz no modo de apresentação de uma 
doutrina para os seus discípulos, mas sim através de uma 
espécie de monólogo. Portanto, se nessa parte final do 
discurso da redenção ele está tratando do eterno retorno, 
parece fazê-lo de modo indevido, ao querer apresentar algo 
para o qual nem ele mesmo foi ainda devidamente 
apresentado, visto que não despertou efetivamente para o 
seu pensamento abismal. Este pensamento, contudo, lhe 
pertence, embora ele mesmo relute em aceitá-lo. O 
pensamento já está nele, só que ainda adormecido, como um 
verme dorminhoco, conforme é descrito em o convalescente. O 
silêncio, portanto, ao que parece, revela-se especialmente 
difícil para um tagarela porque este é tomado pelo anseio de 
falar antes de ter ouvido completamente.  

No entanto, de algum modo já ouviu. E se ouviu é 
porque é homem de silêncio e solidão. Será que era preciso 
então mais silêncio e solidão? Talvez sim, se entendermos o 
mais não quantitativamente, mas como um aprofundamento 
do ouvir, no sentido de poder escutar o silenciado naquilo 
que já foi pensado no pensamento do eterno retorno, a fim 
de não vulgarizá-lo, trivializá-lo, pensando-o assim até as 
suas últimas consequências. Poder assim pensá-lo significa 
poder assim vivê-lo, absorvendo-o, tornando-o corpo, 
carne, sangue, coração, vísceras, fazendo dele experiência 
vital e o próprio ânimo. Ao dizer, no discurso da redenção, que 
parou e foi tomado de pavor, Zaratustra parece indicar não 
ter realizado plenamente essa experiência de pensamento, 



ROBSON COSTA CORDEIRO | 137 

 

que significa tornar nele o pensamento vida, ação. Talvez por 
isso ele fale que o silêncio é difícil, especialmente para um 
tagarela. 

Após isso, o discurso da redenção se encaminha para o 
seu desfecho. Nesta última parte que fecha o discurso, o 
corcunda volta a aparecer, após ter permanecido em silêncio 
ao longo da conversa de Zaratustra com os seus discípulos:  

 
Assim falou Zaratustra. O corcunda, porém, ouviu a 
conversa e nisso escondeu o rosto. Porém, quando 
ele ouviu Zaratustra rir, olhou curiosamente para ele 
e disse lentamente: ‘Mas por que Zaratustra fala 
conosco de modo diferente do que fala com seus 
discípulos?’ Zaratustra respondeu: ‘Que há de 
surpreendente nisto? Com corcundas deve-se falar 
de modo torto!’ ‘Bom, disse o corcunda, e com os 
discípulos deve-se tagarelar, contanto segredos. Mas, 
porque Zaratustra fala com seus discípulos de um 
modo diferente daquele que fala consigo mesmo?’ 
―164 

   
 Conforme foi visto, o discurso da redenção apresenta 

diferentes modos da fala de Zaratustra: Primeiramente para 
o corcunda e para aqueles dos quais ele era porta-voz e 
intercessor; num segundo momento para os seus discípulos; 
num terceiro momento a fala se dirige para ele mesmo, 
quando ele, com olhos assustados, observa seus discípulos e 
seus olhos perfuram como com flechas seus pensamentos e 
segundas intenções. Agora, no último momento, Zaratustra 
volta a falar com o corcunda. Nessa conversa final é 
acentuada essa distinção nos modos de fala: Primeiro pelo 
próprio Zaratustra, ao dizer que “com corcundas deve-se 
falar de modo torto”. Depois pelo corcunda, que responde 
na mesma moeda a Zaratustra dizendo que “com os 
discípulos deve-se tagarelar, contando segredos”, ou seja, 
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falar na linguagem da escola, na indiscrição da escola. E 
depois, por fim, quando o corcunda pergunta, fechando o 
discurso: “Mas, porque Zaratustra fala com seus discípulos 
de um modo diferente daquele que fala consigo mesmo?’ ―” 

Quando Zaratustra responde à pergunta do 
corcunda: “‘Mas por que Zaratustra fala conosco de modo 
diferente do que fala com seus discípulos?”, dizendo: “‘Que 
há de surpreendente nisto? Com corcundas deve-se falar de 
modo torto!’”, trata-se de mais uma paródia do cristianismo, 
especificamente da seguinte passagem de Mateus, 13, 10-11, 
em que os discípulos perguntam a Jesus: “Por que usas 
parábolas para falar com eles?”165. Os discípulos questionam 
Jesus sobre o porquê de usar parábolas para falar com a 
multidão que se encontra às margens do mar da Galiléia. 
Jesus então responde: “Porque a vocês foi dado conhecer os 
mistérios do Reino do Céu, mas a eles não... É por isso que 
eu uso parábolas para falar com eles: assim eles olham e não 
vêem, ouvem e não escutam nem compreendem.”166 Jesus 
explica aos discípulos que o coração desses homens se 
tornou insensível e que eles fecharam os olhos e os ouvidos 
para não compreender e não se converter, não podendo 
assim, desse modo, serem curados.  

Zaratustra, ao seu modo, diz que “com corcundas 
deve-se falar de modo torto!” Ele usa então com eles as 
imagens do aleijado e do aleijado às avessas, para mostrar 
aqueles para os quais não foi concedido compreender os 
mistérios da terra, da vida (e não do céu), do modo como 
Zaratustra os apresenta para os seus discípulos. Por isso, na 
conversa com os discípulos a fala se modifica, girando em 
torno do espírito de vingança contra o tempo e seu Foi. Mas 
quando coloca as perguntas decisivas sobre o tempo e sobre 
a relação entre a vontade e o tempo, Zaratustra se cala e é 
tomado de pavor, atravessando com o seu olhar 
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perscrutador os pensamentos e segundas intenções dos seus 
discípulos. Nesse momento, o seu diálogo é com ele mesmo 
ou, conforme dizia Platão, é o diálogo da alma com ela 
mesma. São através desses diálogos, que na verdade são 
“monólogos”, que Zaratustra apresenta o pensamento do 
eterno retorno, sem sequer se dirigir aos discípulos ou à 
multidão. É por esse motivo, segundo o nosso 
entendimento, que no discurso da redenção ele chama a si 
mesmo de tagarela, por ter prenunciado para os discípulos o 
eterno retorno, que ele tão cuidadosamente procura guardar 
para si. Mas qual é o sentido deste guardar para si? Estaria 
Zaratustra de posse de um segredo que ele se recusa a 
partilhar? E se ele se recusa, por que então não resiste e fala, 
deitando segredos à rua, como um verdadeiro tagarela? 

Segundo Mateus, 12, 34-35, “a boca fala aquilo de 
que o coração está cheio”, e o coração de Zaratustra está 
cheio, transbordando, arrebatado pelo anseio de repartir o 
seu pensamento abismal, pois, afinal, ele é o mestre do 
eterno retorno. O eterno retorno, contudo, não se mostra ao 
modo de uma exposição conceitual feita pelo mestre, mas 
através da sua própria história. É, portanto, através da 
história de Zaratustra que aparece o pensamento do eterno 
retorno, de modo que ele, enquanto mestre, “é quem de 
repente aprende”, isto é, sabe, e assim se dá conta do 
aparecer do seu próprio pensamento. O mestre, como aquele 
que é feito pelo seu pensamento é, ao mesmo tempo, quem 
o anuncia. Mas o seu anúncio acontece através do desenrolar 
de sua própria vida. E o “de repente aprende” exige um 
longo preparo, o tempo de fermentação e de espera, de 
travessia do deserto e de espera do inesperado. 

E se de repente se aprende é porque também de 
repente se esquece, se desaprende, de modo que o mestre é 
quem sempre deve estar aprendendo. Portanto, eternamente 
também deve retornar a perda, o esquecimento, a fim de que 
a alma possa estar pronta para receber. Por isso a alma de 
Zaratustra, quando está comprimida pela sua 
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superabundância, tal como uma videira de úberes inchados 
e sumarentos bagos comprimidos nos cachos, é tomada pelo 
grande anseio, pelo desejo de desejar, pelo retorno do poder 
receber. Isto porque, devido ao seu muito dar e distribuir, ela 
inveja os que podem receber, pois, sem poder receber, a alma 
se torna impotente em sua potência.  

O que “é”, então, o eterno retorno? O eterno não é 
o que permanentemente perdura, mas o que desde o seu 
retirar-se precisa sempre voltar, retornar. Quando falamos, 
portanto, de eterno retorno da vontade, não estamos 
entendendo com isto a vontade como uma coisa, como algo 
que retorna, mas como o ausente em todo presente. Dizer 
diante do Foi, assim eu o quis! é dizer sim a todo o ausente, 
pois a vida, sendo tempo, é sempre o já sido, o que já passou, 
transcorreu. É ausente como a força em gestação, não 
efetivada, como o que precisa ser. O que eternamente 
retorna, portanto, o foi, é a vida por se fazer, como a vontade 
que já foi, ou seja, aconteceu, sucedeu, em tudo que queremos 
e não queremos. Se queremos vingança é porque não 
queremos a inocência do devir. Certo. Mas querer a 
vingança, não é também um querer? E o que aconteceria se 
disséssemos sim a esse querer, como o que sempre já foi, 
como aquilo que conduz todas as nossas ações, como o que 
foi de tal modo que adquiriu espírito, por ter se tornado 
nosso modo habitual de ser? Estaríamos assim redimidos do 
espírito de vingança? E o que é dizer sim? 

O que eternamente retorna e precisa sempre retornar 
é a multiplicidade de forças que constituem a vontade na 
busca por mais poder, ou seja, na busca por conservação e 
crescimento, pois a conservação, por fim, não visa à 
manutenção e à mera subsistência, a estabilidade de 
condições invariáveis, mas a expansão, o domínio, a 
ascensão. Ao visar o crescimento, a vida, desse modo, visa à 
própria derrocada do que foi conquistado e está sendo 
conservado. Por outro lado, não é possível o crescimento 
sem a conquista e a conservação, pois crescer é justamente 
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superar o que foi conquistado através da elaboração de uma 
nova conquista. Superar significa precisar novamente 
conquistar o já conquistado, abrindo-o, expondo-o em 
novos horizontes e perspectivas. Mas horizontes e 
perspectivas não são abertos pelo homem; antes abrem o 
homem para a eterna jovialidade do mundo, para o eterno 
retorno do seu aparecer.   

Se o coração de Zaratustra transborda e ele então 
fala, deitando segredos à rua, é porque tem o anseio de se 
esvaziar e voltar à sua pobreza e indigência, ao silêncio e à 
solidão. Mas é preciso lembrar que ele ao atravessar com o 
seu olhar os pensamentos e segundas intenções dos seus 
discípulos riu e disse que “é difícil viver com os homens, 
porque é difícil o silêncio. Especialmente para um tagarela” 
(Geschwätizigen). O corcunda deu-lhe então o troco, 
aproveitando-se do que ele falou e dizendo-lhe que com os 
discípulos deve-se tagarelar (schwätzen) desde a escola (aus der 
Schule), ou seja, ao modo da linguagem escolar, da cátedra, 
confidenciando segredos, o que seria uma indiscrição. E por 
que seria indiscrição? Ao que parece porque na indiscrição 
falta pudor, resguardo diante do que não pode ainda ser 
falado. O indiscreto, o tagarela, desse modo, é o que fala 
demais, porque fala para aqueles que não estão no poder de 
compreensão dessa fala, por não pertencerem ao que nela é 
dito.  

Além disso, é preciso ver que nem o próprio 
Zaratustra pertence ao que ele mesmo está dizendo, por isso 
fica assustado ao extremo com a sua própria fala. Portanto, 
quando não se pertence à fala, o que é dito parece ser dito 
de modo escolar, isto é, como doutrina que todos podem ter 
acesso. No entanto, como ter acesso a um pensamento não 
só teoricamente, como se fosse apenas uma espécie de 
doutrina erudita, mas efetivamente desejá-lo, amá-lo, para, 
desse modo, torná-lo ser, ânimo, vida? Falar ao modo da 
escola, deitando segredos à rua, parece ter o sentido de 
transmissão teórica, erudita, de um pensamento que na 
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verdade exige para ser pensado que se esteja por ele 
atravessado, afectado. O problema, portanto, é o problema 
da comunicação da doutrina do eterno retorno, que é o 
pensamento abismal de Zaratustra, diante do qual ele mesmo 
ainda recua. 

Zaratustra diz que o amor é o perigo do mais solitário 
porque, como desejo de dar e entregar o que em si tanto se 
acumulou, desconhece qualquer pudor. Em o canto noturno ele 
diz que “quem sempre presenteia corre o perigo de perder o 
pudor.”167 Sabendo da necessidade do pudor, Nietzsche 
resolve, após a revelação do pensamento do eterno retorno 
em um passeio ao longo do lago de Silvaplana, em 1881, 
silenciar a seu respeito pelos próximos dez anos. No entanto, 
como se sabe, em 1882 ele torna público pela primeira o seu 
pensamento, no fragmento 341 de A Gaia Ciência. Mas é um 
tornar público que é, na verdade, mais a manifestação de um 
pensamento inquietamente e paradoxal do que a revelação 
clara e distinta de uma doutrina.  

O mesmo virá a ocorrer alguns anos depois com a 
publicação de Assim falou Zaratustra, obra na qual este 
pensamento é compreendido, conforme o testemunho do 
próprio Nietzsche, como sendo a concepção fundamental da 
obra.168 No entanto, ao longo de vários discursos, como por 
exemplo, o viandante, da visão e do enigma, antes que o sol desponte, 
o convalescente, do grande anseio, o que se vê são diferenciadas 
apresentações do seu pensamento fundamental, mas de uma 
maneira aparentemente não mais clara e coerente do que a já 
anunciada em A Gaia Ciência, o que parece até provocar 
maior perplexidade no leitor que procura, acima de tudo, 
coerência, clareza e ausência de antagonismos. Além disso, 
Nietzsche também deixou inúmeros testemunhos sobre o 
eterno retorno em anotações em seus cadernos, que 
posteriormente foram publicadas nos fragmentos póstumos.  

                                                           
167 Id., KSA 4. p. 137. 

168 Id., KSA 6. Ecce Homo. Also sprach  Zarathustra. § 1 p. 335.  
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O nosso propósito aqui, ao nos encaminharmos para 
a conclusão, não é interpretar o pensamento do eterno 
retorno ao longo dos diversos escritos de Nietzsche, sejam 
os publicados por ele ou os publicados postumamente. Até 
mesmo porque não seria uma tarefa apropriada para uma 
conclusão. O propósito é somente refletir sobre o modo 
como ele procurou se manifestar ou silenciar a respeito desse 
pensamento, o que significa refletir sobre o modo como o 
seu pensamento abismal se revelou para ele nas mais 
diferentes circunstâncias. Nesses diferentes modos de 
revelação, acontece o diálogo da alma de Zaratustra com ela 
mesma, que é, na verdade um monólogo, visto que ele nesses 
momentos não se dirige diretamente aos discípulos ou à 
multidão. Mas trata-se de um monólogo que não significa 
ensimesmamento, interiorização, intimismo, mas diálogo, 
franco e aberto, com a vida.  

Em Monólogo, Novalis diz que “o desprezível 
tagarelar é o lado infinitamente sério da linguagem.”169 E um 
pouco adiante diz ainda: “Mas, e se eu fosse obrigado a falar? 
e esse impulso a falar fosse o sinal da instigação da 
linguagem, da eficácia da linguagem em mim?”170 Não estaria 
Zaratustra, do mesmo modo, também obrigado a falar, e por 
isso seria um tagarela? Não poderíamos dizer, portanto, que 
o seu tagarelar não seria um falar vazio, sem coração, sem 
sangue, mas algo que, sem seu querer e crer, “poderia sim ser 
poesia e tornar inteligível um mistério da linguagem?”171 O 
que fala por falar, desse modo, como aquele que é arrebatado 
pela linguagem, produz, segundo Novalis, as verdades mais 
originais. Isto mostra que o específico da linguagem está no 
fato de ela concernir apenas a si mesma. O falante, o tagarela, 
é assim o homem arrebatado pela linguagem. Por que então 

                                                           
169 NOVALIS, Friedrich von Hardenberg. Pólen. p. 195. 

170 Id., Ibid., p. 196. 
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Zaratustra se recrimina por ser tagarela? Será que ele na 
verdade está se recriminando por isso? Ou estará apenas 
lamentando o fato de o silêncio ser algo tão difícil entre os 
homens?  

De fato o que Zaratustra diz é que “‘é difícil viver 
com os homens, porque é difícil o silêncio. Especialmente 
para um tagarela.’” O que é então difícil para um tagarela: 
Viver com os homens ou silenciar? Ao que parece as duas 
coisas: 1) Viver com os homens, porque os homens 
dificilmente são homens de silêncio; 2) Silenciar, pelo fato de 
estar com o coração transbordando e tomado pelo grande 
anseio, o anseio da videira pelo vindimador. Como o silêncio 
é difícil, poucos são os homens que são homens de silêncio 
e solidão, ou seja, de tarefa e destinação própria. Desse modo 
se torna difícil para esses homens entenderem o pensamento 
que Zaratustra descreve através de suas imagens, a sua 
experiência original de verdade, que ele, como um 
arrebatado, um tagarela, expõe com todo fervor. O tagarelar 
de Zaratustra, portanto, se fundamenta no silenciar, desde o 
qual a sua taça se enche e transborda, desejando se esvaziar. 
Ele precisa desse modo de mãos que para ele se estendam, 
pois está aborrecido de sua sabedoria, assim como a abelha, 
“do mel que acumulou em excesso.”172  

Quando diz “especialmente para um tagarela”, 
Zaratustra, no nosso entender, está falando de uma natureza 
especial do silêncio. É especialmente difícil para um tagarela 
não porque o tagarela não seja capaz de silêncio, de escuta, 
mas porque para ele é difícil guardar segredo a respeito 
daquilo que ele tanto acumulou, desde o seu muito silenciar. 
O muito silenciar parece levar ao desaprendizado do silêncio 
devido à necessidade de esvaziar o que tanto se acumulou, 
tagarelando. A partir de então se está no risco de perder o 
pudor e, assim, desprender o silêncio. 
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O permanecer tempo demais no silêncio, escutando 
o sem voz, sem palavra, impele à necessidade do consolo da 
palavra, do som, do tom. Ao ser pronunciada a palavra 
encanta e consola como o que redime, ou melhor, reconcilia 
o homem com a vida, que assim parece deixar de ser nada, 
possibilidade, para ser coisa, isto é, palavra e som. A palavra, 
ao nomear, designa para as coisas o seu ser, a sua realidade. 
O ser, o real, desse modo, passa a ser o que é designado pela 
palavra e não a força que impele toda palavra para o seu 
designar. Conforme vimos acima no discurso o convalescente, 
o pensamento do eterno retorno é apresentado pelos animais 
a Zaratustra como o que consola, como um mundo que está 
à sua espera como um jardim. O consolo está no fato de que 
através da palavra o mundo parece ganhar ser, consistência, 
efetividade, realidade como aquilo que passa, é destruído, 
mas sempre volta a renascer. O renascimento, em seu eterno 
retorno, é então apresentado como o que consola, como o 
que redime tudo da destruição.    

Mas se o tagarelar tem esse sentido de esvaziar a taça 
que transborda e, sendo assim, é um falar desde um muito 
ouvir e escutar, é também certo que há outros modos de 
Zaratustra falar e, dentre eles, o que é apontado pelo 
corcunda, o falar consigo mesmo. E como o corcunda pode 
dar-se conta desse falar de Zaratustra consigo mesmo? A 
partir do texto vemos que ele percebe isso quando 
Zaratustra, após a conversa com os discípulos, se cala, fica 
assustado ao extremo e, atravessando com o seu olhar os 
seus pensamentos, diz que “é difícil viver com os homens 
porque é difícil o silêncio”. Se Zaratustra diz isso é porque o 
silêncio o convoca para o seu retiro e para a necessidade de 
parar de tagarelar. Mas isso só pode acontecer no tagarelar e 
desde o tagarelar, como convite ao pudor, ao resguardo.  

O pudor, o resguardo não tem aqui nenhum sentido 
puritano, imaculado, de culpa ou de má consciência no 
desejo, no afeto. Pudor significa poder retirar-se, desde o 
dito, para o não dito, o que implica poder situar-se entre a 
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superfície e o profundo. É nesse sentimento de situação que 
reside a grande tarefa do homem, pois o perigo do seu 
coração é a sua dúplice vontade, o querer, por um lado, se 
agarrar em algo firme e, por outro lado, o desejar segurar-se 
e apoiar-se no abismo. Ao apresentar no discurso da prudência 
humana, que vem logo em seguida ao discurso da redenção, essa 
dúplice vontade do seu coração como sendo o grande 
perigo, Zaratustra parece começar a responder à pergunta 
final do corcunda. E justifica ainda mais o fato de 
confidenciar os seus segredos quando também diz que vive 
no meio dos homens como se não os conhecesse, para que 
a sua mão “não perca totalmente sua fé em algo firme.” E 
conta então os seus segredos para eles fingindo não conhecê-
los, pois a sua primeira prudência humana lhe diz que ele se 
“deixa enganar, para não estar em guarda contra os 
enganadores.”173  

Próximo ao fim do discurso, Zaratustra diz que quer 
ver os que são próximos e semelhantes a ele bem vestidos, 
adornados, vaidosos e dignos, como os “bons e justos”. 
Vaidosos são os que representam bem o espetáculo da vida e 
que têm prazer em serem vistos ao representarem a vida e 
inventarem a si mesmos. Zaratustra diz que “ama assistir a 
vida na sua vizinhança”, pois isto lhe cura de sua melancolia. 
Por isso, continua dizendo, “poupo os vaidosos, porque eles 
são médicos de minha melancolia e me mantém preso aos 
homens como a um espetáculo.”174 E concluindo o discurso 
assevera que, “disfarçado, quero eu mesmo sentar entre vós, 
― a fim de que eu não reconheça nem a mim nem a vós; esta 
é, a saber, a minha última prudência humana.”175  

A vida, portanto, precisa do disfarce, como cura da 
melancolia, do assombro diante do nada. Mas o coração 

                                                           
173 Id., Ibid., p. 183.  

174 Id., Ibid., p. 184. 

175 Id., Ibid., p. 186. 



ROBSON COSTA CORDEIRO | 147 

 

também sente vertigem no disfarce, quando consegue 
reconhecer o homem nu que se encontra por trás. Teria sido 
este o horror sentido por Zaratustra, ao olhar para os seus 
discípulos, perfurando como com setas os seus pensamentos 
e segundas intenções? Teria ele visto então a necessidade do 
disfarce como uma fuga do nada, do profundo? No entanto, 
é preciso entender que o profundo a que se refere Zaratustra 
não corresponde a nenhuma essência oculta, a algo que 
esteja por trás. O seu horror parece ter ocorrido diante da 
visão do perigo representado pela dúplice vontade, diante da 
qual o coração sente vertigem. A vertigem, portanto, não 
ocorre somente diante da visão do abissal, do sem fundo, 
mas também diante da visão do que, vindo à superfície, é 
posto pelo espírito de vingança como o que redime do 
abissal, ou seja, como o mundo suprassensível, que o 
homem, contudo, passa a ver como o que está muito acima, 
muito distante, mesmo como o que é inalcançável. O que 
então pode servir para o homem como tábua de salvação? O 
que pode redimi-lo? A excelsa altura a qual ele tenta se 
agarrar, ou seja, o mundo suprassensível, Deus, ou mesmo o 
eu, a autonomia da consciência, como a suprema meta, que 
provoca nele a vertigem do demasiadamente elevado, do 
ideal inalcançável, inatingível, como uma espécie de luz que 
ilumina toda a superfície do seu viver, ou o profundo sem 
fundo, o abissal, que provoca nele a vertigem do nada?  

Ao que parece nem uma coisa nem outra, mas o 
pudor como retração, resguardo, recuo diante do que agora, 
chegando à superfície, é apenas dom, dádiva, presente, e 
assim apenas pele, superfície, dobra, sem nada por detrás. 
Zaratustra parece ser aquele que distribui suas sementes 
entre os discípulos e que, de repente, tomado de pavor, recua 
diante de sua tarefa, de sua virtude dadivosa, que parecia não 
conhecer nenhum pudor. No discurso o menino com o espelho, 
ao retornar para a montanha e a solidão de sua caverna, ele 
fica à espera, como o semeador que lançou a sua semente. 
Nessa espera, contudo, ele arde de desejo por aqueles que 
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amava, pois, conforme já mostramos acima, o mais difícil é 
“por amor fechar a mão aberta e como aquele que presenteia 
conservar o pudor.”   

Zaratustra, como aquele cujas sementes nele já 
frutificaram, parece ainda não estar maduro para os seus 
frutos, conforme podemos ver nessa passagem do discurso 
a hora mais silenciosa: “Ó Zaratustra, teus frutos estão 
maduros, porém tu não estás ainda maduro para os teus 
frutos.”176 Desse modo, ele precisa ainda voltar para a 
solidão e sazonar. Não é estranho, contudo, falar de uma 
árvore que ainda não amadureceu, mas cujos frutos já estão 
maduros? Será que tudo que frutifica já amadureceu para o 
frutificar?  Ele parece não estar ainda maduro, pois se 
estivesse desejaria também perecer como prenunciador, 
como tudo que está maduro e sabe que não precisa mais 
viver. Zaratustra é tão somente uma fina pele, uma 
superfície, um espelho no qual a vida se reflete. Ele é apenas 
o porta-voz da vida, o seu raio anunciador, que dura apenas 
um instante.  

O discurso a hora mais silenciosa, que fecha a segunda 
parte, mostra como ele é convocado para o silêncio e a 
solidão e descreve o começo do seu despertar para o 
pensamento do eterno retorno. Zaratustra fala para os seus 
discípulos preparando-os para a sua despedida, dizendo que 
o urso deve retornar para o covil. “Ontem à noite”, diz ele, 
“falou comigo a minha hora mais silenciosa: este é o nome da 
minha terrível senhora.”177. Nessa hora mais silenciosa, ele 
diz que o solo fugiu debaixo dos seus pés e que o sonho 
começou. Nessa hora, em que o relógio de sua vida tomava 
fôlego, ele diz que nunca ouviu tamanho silêncio em torno 
de si, de modo que o seu coração se assustou.  

Aqui ele parece ser assaltado pela vertigem do 
abismo, devido à ausência de fundo, de solo sob os seus pés. 
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A sua hora mais silenciosa lhe alerta que ele sabe, mas não 
diz. Mas o que ele sabe? O saber de Zaratustra é um só: o 
saber da vida, do seu passar e retornar, que é o 
acontecimento mais silencioso. Ele sabe, mas não quer dizê-
lo! Ao que parece porque ainda não ama o seu saber, não o 
quer com toda a vontade, não quer o seu fruto doce e 
também amargo. Querer com toda a vontade, amar, é poder 
aceitar incondicionalmente o retorno tanto do maior como 
do menor e saber, com isso, que Zaratustra, o maior, por ser 
porta-voz da vida, da dor e do círculo, precisa passar para 
dar vez ao menor, ao que diz não e que tem horror da 
existência.  

No final do discurso a hora mais silenciosa, Zaratustra 
ainda fala para os discípulos o seguinte: “Mas também isto 
ouvistes de mim, quem sempre de todos os homens é, 
contudo, o mais calado ― e quer sê-lo!”178 Ao assim falar ele 
parece estar dizendo o oposto do que falou no discurso da 
redenção, quando chamou a si próprio de tagarela. Agora ele 
está dizendo que é o mais calado, o mais discreto dos 
homens. E fala isso após dizer ao longo do discurso, para 
sua hora mais silenciosa, que sabe o que é a vida, mas não 
quer dizê-lo. No discurso da redenção, o lema para a superação 
do espírito de vingança era poder dizer diante do foi que assim 
eu o quis! Ora, a vida é o que sempre já foi, enquanto o abissal 
que eternamente retorna. Mas é preciso, contudo, poder 
dizer diante desse foi assim eu o quis!, para assim poder querer 
a vida no seu eterno retorno. Querer é amar e quando se ama 
se pode realmente dizer, cheio de afeto, assim eu o quis!  

Mas isso exige a experiência de incorporação do 
pensamento do eterno retorno, que só é verdadeiramente 
pensado por Zaratustra quando nele é tornado afeto, pathos, 
corpo. Desse modo, ser e pensar esse pensamento passam a 
ser uma só coisa, pois, para pensá-lo é preciso estar por ele 
atravessado, perpassado, afectado, e ao estar por ele 
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atravessado, afectado, necessariamente podemos pensá-lo, 
ou seja, podemos fazê-lo aparecer, mostrar-se. A partir da 
terceira parte da obra, Zaratustra passa a ser o mais calado, 
o mais discreto dos homens, até mesmo porque ele sabe que 
o seu tagarelar tem o seu pudor, e por isso pergunta, quando 
a sua hora mais silenciosa lhe manda falar a sua palavra e se 
despedaçar: Ah, é minha palavra? Quem eu sou? Espero 
alguém mais digno.”179 Zaratustra sabe que a sua palavra é 
palavra de sua senhora, da sua hora mais solitária e silenciosa, 
que quer por seu intermédio falar, tagarelar. Desse modo o 
seu tagarelar tem o seu pudor, pois é um falar desde um 
resguardo, desde um ouvir e se recolher no silêncio e na 
escuta.  

Ser tagarela e ser também o mais calado dos homens 
são, para Zaratustra, uma só coisa, o mesmo. Esse mesmo, 
contudo, não é o igual. Ele só fala desde o seu muito silenciar 
e é o muito falar que o conclama ao silêncio, ao silenciado 
no que foi por ele dito. O que ele fala repercute nele próprio 
e o faz pensar no impensado de suas palavras. Por isso 
silêncio, solidão e fala se sucedem e retornam. Por isso ele 
não pode falar consigo mesmo do mesmo modo que fala 
com os seus discípulos, pois no seu silêncio ele fala a sós 
com a sua hora mais silenciosa, mas na sua fala ele fala como 
intérprete para os homens, trazendo para a palavra o mais 
silencioso acontecimento, a vida no seu eterno movimento 
de escorrer e voltar a brotar, como uma fonte que jorra, se 
desperdiça e eternamente volta a jorrar. E se é verdade que 
o ser aprende com ele a falar é também verdade que ele 
aprende a falar com o ser, com a vida. 

Zaratustra, o que conta os segredos que a vida lhe 
contou, é o tagarela-calado, o mais discreto tagarela, mas que 
ainda precisa ouvir e se recolher na sua mais solitária solidão. 
A partir da terceira parte, o diálogo não é mais com os 
discípulos, mas da alma com ela mesma. A alma de 
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Zaratustra, ao despojar-se de todos os supremos valores 
históricos, como fim, unidade e verdade, é toda ela corpo 
(Leib), mas um corpo cujo espaço não é simplesmente o do 
corpo físico (Körper), pois, sendo vontade de poder, é a forma 
primordial de afeto, como forma de extensão, conquista e 
domínio de territórios nunca antes demarcados. A alma, que 
é corpo, é afeto, pathos, arrebatamento e sofreguidão pelo 
nada, pelo abissal da vida, e assim é toda ela vazia, sem 
conteúdo, pobre, descalça, finita, amante do inesperado, do 
eterno retorno, pois o que retorna não é coisa alguma, nada 
pré-definido ou pré-constituído, mas a vida mesma como o 
que está para ser. Em tudo o que é e está sendo, portanto, 
retorna sempre e eternamente a vontade para ser o que ainda 
não se é. Zaratustra, como nome para dizer vida, alma, afeto, 
psiqué, pathos, é também um nome para dizer aquele que pode 
ouvir, que é todo entrega e abandono ao que se lhe entrega, 
sem porquê nem para quê. Zaratustra, sendo uma 
representação da alma e da vida, não é coisa alguma, sujeito, 
eu, consciência ou personalidade; antes é nada, ou melhor, 
encontra-se perpassado, atravessado e afectado pelo nada, 
que é a vida no seu escorrer silencioso e enigmático, como o 
que sempre acontece e transcorre sem que possamos, na 
maior parte das vezes, nos dar conta.  

No discurso da visão e do enigma ele descreve esse que 
é o maior dos acontecimentos e pede, no final do discurso, 
que os intrépidos buscadores e experimentadores de 
mundos por descobrir, os que, assim como ele, se arriscam 
em tenebrosos mares, venham decifrar o enigma que ele 
então viu e interpretar a visão do ser mais solitário. No início 
deste discurso, Zaratustra mostra que o muito escutar 
soltou-lhe a língua, rompendo o gelo do seu coração. O que 
ele vem a falar, portanto, é a partir do silêncio de sua escuta. 
E o que ele fala é a respeito de uma visão e de um enigma, 
propondo que a visão seja interpretada e o enigma decifrado. 
Nesse modo de falar consigo mesmo ele não propõe 
nenhuma doutrina ou teoria, mas apenas apresenta uma 
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visão e um enigma. E por que ele não pode falar assim para 
os seus discípulos? 

Como Zaratustra pode falar que é preciso dizer 
diante do foi que assim eu o quis!, se ele próprio ainda não quer 
o seu pensamento abismal, conforme é mostrado em alguns 
discursos que sucedem da redenção, como da visão e do enigma e 
o convalescente, ao qual já nos referimos acima? Será que ele 
percebeu, ao perfurar como com flechas os pensamentos e 
segundas intenções dos seus discípulos, que se ele próprio 
ainda não é senhor do seu pensamento abismal não poderia 
então querer ensiná-lo? Desse modo, parece se justificar o 
fato dele ter se chamado de tagarela, por ter falado demais, 
ou seja, por ter falado para quem não pode ainda escutar, ser 
afetado pelo seu dizer. Mas será que o próprio Zaratustra é 
afetado pelo que ele diz? Ao que parece sim, pois é o seu 
dizer que o convoca para o silêncio, para que possa 
novamente escutar e amadurecer para o que ele próprio já 
falou, pois é através do seu dizer que ele percebe que ainda 
não o deseja, não o ama, como fatum, destino. Para 
amadurecer ele precisa escutar mais, com mais intensidade, 
ou seja, silenciar e voltar para a solidão.   

No prólogo a Humano, demasiado humano II, escrito em 
setembro de 1886, Nietzsche diz algo essencial sobre o falar 
e o calar, como se de algum modo estivesse dando outro 
desenvolvimento à relação entre falar e silenciar que 
posteriormente ele apresentará através de Zaratustra: 

 
Deve-se falar apenas onde não se pode calar; e 
apenas falar do que se tem superado, ― todas as 
outras coisas são tagarelice, “literatura”, falta de 
disciplina. Meus escritos falam apenas de minhas 
superações: “Eu” estou nisso com tudo o que era 
para mim adverso, ego ipisissimus (meu próprio eu), até 
mesmo, se é permitido uma expressão mais 
orgulhosa, ego ipisissimum (meu mais íntimo eu). 
Advinha-se: eu tenho já muitas coisas ― debaixo de 
mim... Mas sempre foi necessário antes o tempo, a 
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convalescença, o distante, a distância, até que em 
mim se agitasse o desejo de esfolar, explorar, expor, 
“representar” (ou como se queira chamar) 
posteriormente, “alguma coisa vivida” e 
“sobrevivida”, algum fato ou fado próprio para o 
conhecimento.180   

    
No fragmento póstumo 11 [411], do período 1887-

1888, ele escreve: “Grandes coisas exigem que a respeito 
delas se silencie ou se fale com grandeza: Grandeza, isto 
significa: cinicamente e com inocência.”181 Com inocência 
quer dizer com toda vontade, com todo amor, afeto. Aquilo 
que queremos com toda vontade é também aquilo que já 
superamos. Superar não é deixar para trás, mas antes trazer 
junto, como o que foi por nós absorvido, assimilado, 
incorporado. Mas para isso, conforme o próprio Nietzsche 
diz, é preciso o tempo, a convalescença, a maturação, para 
que se conquiste a inocência do desejo, do devir. Para isso o 
homem precisa amar não o próximo, mas o distante, o 
amado que ele ainda precisa criar. O próximo, como o que 
ele já conhece e conquistou, ele precisa perder, para retomar 
a inocência no desejo. Kleist, no final de Teatro de Marionetes, 
diz isso ao seu modo, através de uma pergunta e uma 
resposta: “’Temos que comer da árvore do fruto do 
conhecimento para cair novamente em estado de inocência?’ 
― ‘Sem dúvida alguma, respondeu-me. ‘Esse é o último 
capítulo da história do mundo.’”182 

No discurso no monte das oliveiras, Zaratustra fala que 
foge do seu inverno, do seu céu invernal; foge, mas o respeita 
e até mesmo agradece que ele faça silenciar muito barulho 
pequeno. Ele diz que se trata de um hóspede duro, pois traz 
o frio e a cinza madrugada. Impaciente, Zaratustra espera 
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que apareça o céu de inverno, o silencioso, que também 
silencia o seu sol e pergunta: “Eu aprendi dele o longo, 
luminoso silêncio? Ou ele aprendeu de mim? Ou cada um de 
nós o inventou desde si?”183 Zaratustra sabe que todas as 
coisas boas tem uma múltipla origem e pulam de prazer para 
a existência. Coisa boa e galharda, ele diz, é manter longo 
silêncio e saber guardar encoberto o seu sol. 

Mas é preciso também saber revelar o seu silêncio, 
pois o silenciar também é sinal de falta de finura e de cortesia 
do coração, produzindo o mau caráter e estragando o 
estômago. Por isso, diz Nietzsche em Ecce Homo, no capítulo 
por que sou tão sábio, 5, que “todos os calados são 
dispépticos.”184 Sabendo dessa dupla natureza do silêncio, 
Zaratustra então diz: “Minha maldade e arte mais amada é 
que meu silêncio aprenda a não trair-se pelo silêncio.”185 
Chacoalhando palavras e dados, Zaratustra engana os seus 
solenes vigias e ouvintes. E ele sabe que não precisa turvar a 
sua água para que eles não o vejam através dela. Os que são 
transparentes, claros, para ele, são os mais sagazes dos 
silenciosos, “pois tão profundo é seu fundo, que a água mais 
límpida não o ― trai. ―”186  

Por isso ele próprio se chama de tagarela no discurso 
da redenção, por saber que o seu pensamento abismal, o seu 
profundo sem fundo, não poderá ser adivinhado sob as suas 
palavras. Zaratustra sabe da necessidade do eterno retorno 
de suas estações e assim sabe que precisa retirar-se para o 
inverno do seu tempo, para que dele possa ver nascer um 
novo sol. Sob o céu invernal ri então a sua felicidade 
encolhida, aguardando o sol que nele silencia. A felicidade da 
espera do inesperado, que diz para o seu inverno: “‘Deixai 
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vir para mim o acaso: ele é inocente como uma 
criancinha!’”187 É inocente porque vem sem nenhum motivo 
para vir, a não ser o próprio vir, o devir, o passar, 
preenchendo com a sua presença um instante de vida que 
nunca se repetirá. É preciso, portanto, não ter compaixão da 
vida, do tempo, do que sempre já foi, do devir, que em sua 
inocência não pode parar de brincar, de jogar, de criar e 
destruir, pois o tempo é o reino da criança.  

O contínuo repetir-se do jogo não a entedia, 
desanima, cansa, e ela volta sempre a alegrar-se por ter que 
jogar novamente. A criança não se compadece por ter de 
jogar, pois o que ela ama não é o resultado do jogo, que lhe 
permitiria parar e descansar; o amado, para ela é, antes, a sua 
criação, o que ela está para criar. Por isso diz Zaratustra, no 
discurso dos compassivos: “Todo grande amor está ainda 
acima de sua compaixão: pois ainda quer o amado ― 
criar!”188 Quando ri, no final do discurso da redenção, 
Zaratustra parece estar antevendo o seu inverno que se 
aproxima, encobrindo o seu amor solar, silenciando o seu 
sol. Ri porque vê o seu abismo chamando-o para o jogo, 
conclamando-o para que o traga novamente à superfície. 
Esse riso é um supremo sinal de poder, que reconhece que 
nada pode diante do inesperado e súbito aparecer e retirar-
se do seu sol. E no seu recolhido silêncio, Zaratustra, a partir 
do discurso da redenção, vai conquistando a experiência de 
gostar de brincar com o seu abismo, o seu inverno, a 
experiência de gostar de fazer-lhe “cócegas com uma velinha 
de cera, para que ele finalmente deixe o céu sair do cinzento 
crepúsculo.”189 E este amor que cria o amado exige o silêncio 
e a espera, pois “quem quiser algum dia lançar raios, deve 
por muito tempo estar pendurado no céu como uma nuvem. 

                                                           
187 Id., Ibid., p. 221. 

188 Id., Ibid., p. 116. 

189 Id., Ibid., p. 219. 
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O longo silenciar deves aprender; e ninguém deve vos ver 
no fundo”190. A fala são os raios lançados, a tempestade que 
Zaratustra comunica aos seus discípulos. Mas o princípio, 
aquilo desde onde a tempestade principia, enquanto 
mudanças das condições atmosféricas que concentram na 
nuvem a umidade e os raios, principia no mais completo 
silêncio. 

 Em seu silêncio e solidão Zaratustra sofre uma 
tormenta antes da tormenta, que é a conversa com a sua 
senhora, a hora mais silenciosa, que carrega a sua nuvem e a 
faz querer precipitar-se para os homens. Essa tormenta antes 
da tormenta opera silenciosa, carregando a etérea nuvem de 
Zaratustra. Quando fala para os discípulos é dessa tormenta 
que Zaratustra quer falar. Mas os discípulos só conseguem 
ver os raios, a tormenta que encobre a tormenta, e por isso 
não conseguem ver no fundo, ou seja, no profundo sem 
fundo, a tempestade se formando. O que redime é poder 
dizer diante do Foi que assim eu o quis! Mas o dizer não é 
simplesmente o que se diz, pois só é um autêntico dizer 
quando o que se diz pertence ao dito, quando quem diz é 
capaz de falar consigo mesmo através da experiência de 
silêncio e solidão que lhe dá destino, que o ata ao nó do 
destino e o ensozinha.  

Mas como falar do que não tem fundo? Como 
alguém que é profundo pode falar para quem não tem 
profundidade? Em Humano, demasiado humano II, Nietzsche 
diz que os homens que pensam profundamente têm a 
impressão de serem comediantes ao lidar com os outros, 
“pois devem sempre primeiramente dissimular uma 
superfície para serem compreendidos.”191 Por isso Zaratustra 
não pode falar com os seus discípulos do mesmo modo que 
fala consigo mesmo, pois com ele fala o seu abismo, a sua 
última profundeza, que ele só vai trazer à luz no discurso o 

                                                           
190 Id., KSA 10, 22 [1], p. 609.  

191 Id., KSA 2, § 232, p. 485. 
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convalescente. Para tanto ele precisa ainda silenciar e observá-
lo por muito tempo, conforme é dito em Além do bem e do 
mal, embora em outro contexto, referindo-se ao combate à 
monstruosidade: “Se tu olhas por muito tempo para um 
abismo, o abismo também olha para dentro de ti.”192 Nesse 
olhar longamente o abismo ocorre o diálogo de Zaratustra 
consigo mesmo e a redenção do espírito de vingança.  

A vingança (Rache) é superada quando o abismo é 
trazido à superfície. Se o pensamento abismal só vem à 
superfície, em seu genuíno despertar, no discurso o 
convalescente, é certo que no discurso da redenção ele já dá os 
seus primeiros bocejos e olha para dentro de Zaratustra. Eles 
assim já se pertencem, já são cúmplices. Mas Zaratustra sabe 
que o silêncio é difícil por que é difícil olhar o abismo, visto 
que é diante dele que o olhar se despenha lá embaixo e a mão 
se agarra lá em cima, no mundo ideal, suprassensível, no 
consolo metafísico do ser. No discurso da redenção não se 
realiza a redenção, mas o seu anúncio, como o despertar do 
abismo e a necessidade de dizer sim ao foi. O Foi é o abissal 
porque é o que sempre retorna e nunca é e, nesse sentido, 
não é coisa alguma, mas movimento, ação que eternamente 
retorna e que não se cansa de pôr-se e retirar-se.  

Redenção do espírito de vingança, redenção da 
vingança contra o eterno retorno da vida, que é abismo, 
como o que não cessa de vir à superfície, mas que, de algum 
modo, em um instante extraordinário, pode vir à superfície 
sem ser apenas superfície, mas como o abismo que nos olha, 
um abismo-luz (Licht-Abgrund). Nessa hora despertamos 
para o abismo que olha para dentro de nós e assim nos redime. 
O dentro, no entanto, é na verdade o fora, o aberto, jogado, 
exposto ao abismo, e, assim, também, abismo. O abismo 
então nos olha quando somos abismo, ou seja, quando 
estamos despojados, largados, quando, redimidos da hybris, 
podemos abandonar o anseio pelo ser, pelo eterno presente. 

                                                           
192 Id., KSA 5, §146, p. 98. 
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Paradoxalmente, contudo, só podemos ser abismo se o 
abismo nos olha. De modo que poderíamos inverter o que 
foi dito anteriormente por Nietzsche, dizendo agora: “se o 
abismo olha por muito tempo para ti, tu acabas também 
olhando para o abismo.”  

Mas o espírito de vingança, ao que parece, também 
eternamente retorna, como desejo de ocultar todo olhar do 
abismo. Ou será que é o abismo que, ao deixar de nos olhar, 
provoca o espírito de vingança? E se o olhar do abismo se 
nos retira, não precisamos dizer sim a sua retirada, sendo 
esse dizer sim aquilo que constitui a própria redenção? Mas 
como dizer sim sem o olhar do abismo? A redenção, desse 
modo, se apresenta em sua ambiguidade, visto que só 
podemos nos redimir na vingança e desde a vingança, o que 
requer, portanto, o reconhecimento de sua necessidade. Por 
isso, a redenção do espírito de vingança também precisa 
dizer sim ao seu eterno retorno, como reconhecimento da 
necessidade da vida deformada e fragmentada, pois, se a 
redenção é do espírito de vingança é preciso pressupor que a 
preposição de, que marca o genitivo, significa também a partir 
de, tendo em vista que só é possível haver redenção se já 
houver a presença do espírito de vingança, como o que 
provoca e precisa ser combatido pela redenção.    
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