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Introdução

I
O tema do presente livro é a relação entre a arte e o niilismo no pen‑
samento de Nietzsche. Mas este tema é aqui tratado de uma pers‑
pectiva particular: a perspectiva de uma análise do modo como
Nietzsche repensa aquele que é, para Schopenhauer, o único pro‑
blema que realmente importa à filosofia: o «enigma do mundo» (das
Räthsel der Welt).
Um dos principais subtemas abordados é, portanto, a relação
entre o pensamento de Nietzsche e o de Schopenhauer. Esta rela‑
ção é bastante mais complexa do que muitas vezes se supõe. Depois
do Nascimento da Tragédia, Nietzsche abandona a sua adesão à meta‑
física de Schopenhauer e, no final da sua (curta) vida, declara que
Schopenhauer «se enganou em tudo» (EH NT 1). Por isso, não são
poucos os que consideram que Schopenhauer só é realmente impor‑
tante para a compreensão da primeira fase do pensamento de
Nietzsche. Se pensarmos, por exemplo, nos conceitos e nas ideias
‑chave da concepção schopenhaueriana do enigma do mundo –
a «coisa em si», o «desinteresse», o «pessimismo», a «introspecção»,
o «génio», a «objectividade», a «metafísica da vontade» como «solu‑
ção» do enigma do mundo, etc. –, deparamo‑nos com uma espécie
de catálogo de tudo aquilo com que a filosofia madura de Nietzsche
pretende já não ter nada que ver. Procurarei mostrar, porém, que a
rejeição destes conceitos e destas ideias‑chave não é uma simples
[17]
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rejeição, mas o resultado de uma crítica imanente. Nietzsche nunca
deixa de pensar a partir de Schopenhauer e contra Schopenhauer.
Quando Nietzsche escreve que Schopenhauer «se enganou em tudo»,
pretende dizer que acabou por conseguir radicalizar todos os aspec‑
tos da filosofia de Schopenhauer, a ponto de ter desenvolvido uma
perspectiva filosófica que o coloca já para lá de todos eles. Todos os
conceitos e as ideias‑chave da reconcepção nietzschiana do enigma
do mundo fazem parte desta tentativa de superar os conceitos e as
ideias‑chave da concepção schopenhaueriana do enigma do mundo.
Se tal superação é uma crítica imanente – se ela pressupõe, como
ponto de partida, a concordância com a perspectiva que é, depois,
superada –, pode dizer‑se que ela é uma auto‑superação. Isto significa
também que, mesmo quando a perspectiva de Nietzsche parece ser
idêntica à de Schopenhauer, esta identidade é apenas aparente. Há
sempre uma nuance a separá‑la da perspectiva de Schopenhauer, e
que corresponde (ou pretende corresponder) à sua superação.
Segundo Schopenhauer, experimentamos o mundo como
enigma quando olhamos para ele como se fosse um «texto cifrado»
(Geheimschrift, WWV II §17, 202). Se tentamos decifrá‑lo, somos
levados a fazer a pergunta da metafísica; a pergunta por uma expli‑
cação última da totalidade do que existe, a pergunta – nos ter‑
mos de Schopenhauer – pela «existência». Tal pergunta tem, para
Schopenhauer, uma dimensão a que podemos chamar existencial.
Na sua forma mais radical ela é a pergunta: «por que razão não existe
absolutamente nada em vez de existir este mundo?» (WWV II §46,
662). Esta pergunta diz respeito à essência última das coisas, mas a
relevância de se poder conhecer tal essência reside no (suposto) facto
de só este conhecimento nos poder dizer a razão da nossa existência.
O pessimismo de Schopenhauer é a doutrina filosófica que responde
à pergunta da metafísica – ao enigma do mundo – com a tese de que
não há qualquer razão para o mundo existir e de que o mundo é, na
verdade, algo que «não devia ser» (WWV II §17, 187‑188, WWV II
§46, 659). Numa nota póstuma de 1887, Nietzsche estabelece uma
clara conexão entre esta concepção do pessimismo e o niilismo:

Um niilista é um homem que ajuíza que o mundo tal como existe não
devia existir, e que o mundo como devia existir não existe (KSA 12. 366,
9[60]).

[18]

Isto não significa, porém, que pessimismo e niilismo sejam a mesma
coisa. O niilismo é, para Nietzsche, um fenómeno civilizacional
com uma longa e complexa história. O niilismo europeu pode até
entender‑se como a história dos maiores acontecimentos que mar‑
caram a Europa desde o tempo de Sócrates e Platão – se aceitar‑
mos que «os grandes pensamentos são os grandes acontecimentos»
(BM 285), e que estes são os que compreendemos «mais tarde» (BM
285), sempre já em retrospectiva, muitas vezes até já tarde demais.
Em si mesmo, o pessimismo de Schopenhauer é, portanto, apenas um
momento desta história e, no fundo, mais um sintoma do seu desen‑
volvimento subterrâneo. Mas o modo como Schopenhauer concebe
e formula o seu pessimismo tem uma influência decisiva no modo
como Nietzsche pensa o niilismo enquanto fenómeno civilizacional.
Nietzsche rejeita desde cedo o pessimismo de Schopenhauer.
Mesmo no Nascimento da Tragédia é, pelo menos, duvidoso que
Nietzsche adopte a perspectiva pessimista. É certo que, aí, elo‑
gia o «conhecimento trágico» (NT 15, NT 7) como sinónimo de
uma «sabedoria de Sileno» ou «sabedoria dionisíaca» (NT 3, 4, 9, 10,
etc.). Esta sabedoria coincide com o pessimismo de Schopenhauer,
pois é a sabedoria expressa nos versos de Teógnis e nos versos do
Édipo em Colono de Sófocles sobre a possibilidade de um mh\   fu=nai
– i.e., os versos segundo os quais a melhor coisa para qualquer ser
humano teria sido nunca ter nascido (ou nunca ter sido, mh   fu=nai),
e a segunda melhor, deixar de existir o mais cedo possível1. Mas, já
aqui, no Nascimento da Tragédia, Nietzsche defende que, na época
1 Cf. NT 3. Schopenhauer cita precisamente os versos de Teógnis e de Sófocles como
sendo paradigmáticos do pessimismo grego: cf. WWV II §46, 671‑ 672. Cf. Teógnis, Elegiæ,
1425 e segs.; Sófocles, Œdipus Coloneus, 1224 e segs. Sobre o tema do mh   fu=nai (e para a
resenha de muitos outros passos em que o tema ocorre), cf. William Chase Green, Moira:
Fate, Good, & Evil in Greek Thought, Nova Iorque, Harper, 1944, pp. 42‑46, 85, 128, 171, 335.
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trágica da cultura grega, essa sabedoria estava integrada num culto
religioso – o culto de Dioniso – e era expressa num tipo de obra
de arte – a tragédia ática – que justificavam a existência e o mundo
como fenómeno estético. A expressão artística do culto de Dioniso
na tragédia ática fazia ver o mundo como se fosse uma obra de arte
criada por um deus‑artista e, assim, fazia sentir a existência como
a participação num todo digno de ser contemplado de um ponto
de vista estético. E é porventura esta a principal tese do Nascimento
da Tragédia: «só como fenómeno estético se justificam a existência e
o mundo» (NT 5, NT 24, NT/TA 5). O problema do Nascimento da
Tragédia é, de facto, o problema schopenhaueriano do «valor da exis‑
tência» (NT/TA 1) – ou, por outras palavras, o enigma do mundo –,
mas a resposta já não é exactamente a de Schopenhauer.
Por isso, na «Tentativa de auto‑crítica» (um prefácio a O Nascimento
da Tragédia escrito já na fase de maturidade da filosofia de Nietzsche,
em 1886), encontramos a afirmação de que já no Nascimento da
Tragédia se encontrava expressa, ou pelo menos esboçada e suge‑
rida, a ideia de um «pessimismo para além do bem e do mal» (NT/
TA 5), de um «pessimismo da força» (NT/TA 1)2 – ou de um «pessi‑
mismo dionisíaco», segundo a expressão do Livro V da Gaia Ciência
(GC 370). A filosofia de Nietzsche é uma filosofia afirmativa, visa a
afirmação da existência, da vida e do mundo, mas tal não significa
que seja um optimismo. Ela incorpora um pessimismo (incorpora,
pelo menos, um fulcro de teses que se devem considerar pessimis‑
tas). Como veremos, este pessimismo nasce, porém, de um excesso
de força – de uma «sobreabundância» que faz querer conhecer o lado
mais negro da existência, confrontar‑se com o seu lado mais dolo‑
roso, temível e enigmático (como se fosse um inimigo que é preciso
vencer). Ao contrário do pessimismo de Schopenhauer, não nasce da
incapacidade para suportar o sofrimento e não conduz a uma nega‑
ção do valor da existência: só esse pessimismo da força conduz a um
«dionisíaco dizer sim ao mundo tal como ele é» (KSA 12. 455, 10[3]).

É tentador pensar que, tal como Nietzsche incorpora o pessi‑
mismo (ou um novo tipo de pessimismo) na sua superação do pes‑
simismo, incorpora também o niilismo (ou, pelo menos, um novo
tipo de niilismo) na sua tentativa de superar o niilismo. É esta,
por exemplo, a interpretação de Heidegger, segundo a qual a filo‑
sofia de Nietzsche seria niilista – seria um «niilismo activo»3. Mas,
na obra publicada, Nietzsche nunca fala em «niilismo activo» e
nunca se diz, de forma alguma, «niilista». Mesmo no espólio, o elo‑
gio do «niilismo activo» ocorre apenas uma vez, numa nota de 1887
(KSA 12. 350‑351, 9[35]), e não há qualquer razão para supor que
tenha sido mais do que uma ideia (ou uma experimentação) que
Nietzsche, depois, abandonou e nunca quis inserir na sua obra.
Quando Nietzsche refere o seu «niilismo», põe esta palavra entre
aspas («mein ‘Nihilismus’», KSA 13. 198, 12[1]), e quando se autopro‑
clama «o primeiro niilista completo da Europa», logo sublinha que
«já viveu o niilismo até ao fim» e já o tem «atrás de si, abaixo de si,
fora de si» (KSA 13. 190, 11[411]).
Para defender que a filosofia de Nietzsche é niilista, Heidegger
teve de torcer e distorcer bastante o conceito de niilismo. Contra
todas as evidências, sustentou que a «essência» do niilismo seria,
para Nietzsche, afirmativa e libertadora. O niilismo constituiria a
expressão de uma vontade de reduzir a nada (nihil ) todos os valo‑
res até então em vigor na Europa (basicamente, os valores trans‑
cendentes do Platonismo e do Cristianismo), e esta vontade seria
não apenas negadora, mas também afirmativa. Tratar‑se‑ia, em
última análise, de uma vontade de dominar o caos do mundo com
base na criação de valores totalmente novos. A famosa declaração
nietzschiana da «morte de Deus» designaria, segundo Heidegger,
a morte já consumada, mas ainda não plenamente reconhecida,
de todos os valores que sobreviveram desde o tempo de Platão
até à modernidade. O niilismo activo seria um querer reconhecer

2

3 Cf., sobretudo, Martin Heidegger, Nietzsche II, Gesamtausgabe 6.2, Frankfurt a. M.,
Vittorio Klostermann, 1997, pp. 245‑254.

Cf. também HH II Prefácio.
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a morte destes valores e viver a experiência de falta de sentido que
dela resulta4.
Mas esta interpretação tem, de facto, vários problemas, a que vol‑
taremos no capítulo 2. Um deles (talvez o mais óbvio) é o de não expli‑
car devidamente por que razão Nietzsche considera que os valores
do Platonismo e do Cristianismo já são valores niilistas. Outro pro‑
blema (não menos fundamental) é que, ao pretender defender que
Nietzsche é niilista, não capta o pathos da sua filosofia. Na obra publi‑
cada, Nietzsche escreve como alguém que se tivesse tornado capaz de
amar o mundo e, por isso, já tivesse, de facto, o niilismo «atrás de si,
abaixo de si, fora de si» (KSA 13. 190, 11[411]). É certo que a sua filoso‑
fia nega todos os valores do «ideal ascético» (os valores transcenden‑
tes do Platonismo e do Cristianismo), é certo que ela é, antes de mais,
uma crítica e uma reavaliação de todos os valores que morreram com
a morte de Deus. É também certo que esta crítica suscita – dir‑se‑ia
até que conjura – a experiência da «falta de sentido» (Sinnlosigkeit) e da
«absoluta falta de consistência da existência» (absolute Unhaltbarkeit
des Daseins, KSA 12. 571, 10[191]). Mas nem o ponto de partida desta
crítica é a vontade de tudo destruir, nem o seu ponto de chegada é
essa experiência de desorientação e falta de sentido. O niilismo é, em
todas as suas múltiplas formas, uma redução do mundo a nada, ou seja,
a algo que, em si mesmo, não tem qualquer valor e «não devia ser». Mas
a filosofia de Nietzsche pretende justamente combater a redução do
mundo a um nada – ir para além da experiência da falta de sentido e
da «falta de valores» (Werthlosigkeit, KSA 12. 571, 10[191]). Pode dizer
‑se que ela pretende ser não‑niilista e até pós‑niilista, pois nela se trata
de recriar uma relação de desejo e de amor pelo mundo que o salve
das perspectivas que o concebem como um nada – recuperar uma rela‑
ção afectiva com o mundo de modo a atribuir‑lhe novamente valor
(um valor que se possa dizer intrínseco por não depender do valor de

outra coisa que transcenda o mundo). Neste sentido, o projecto da
filosofia de Nietzsche é não apenas a superação do pessimismo de
Schopenhauer, mas igualmente, e sobretudo, uma «luta contra o nii‑
lismo» (KSA 12. 202, 5[50], KSA 12. 306, 7[31]).
Para sermos rigorosos, temos de reconhecer que Nietzsche nunca
usa a expressão «superação do niilismo». Enquanto fenómeno civili‑
zacional, o niilismo é porventura demasiado poderoso para ser sim‑
plesmente «superado» na filosofia de Nietzsche – tanto mais que a
propagação das suas formas mais radicais e extremas está ainda por
vir, é algo que verdadeiramente ainda não chegou, embora esteja «à
porta», como «o mais assustador dos hóspedes» (KSA 12. 125, 2[127]).
A história do niilismo é também «a história dos próximos dois sécu‑
los» (KSA 13. 56‑ 57, 11[119]). Enquanto pathos, o niilismo será, nesses
dois séculos, «o novo arrepio» – o novo «horror» (Schauder) perante a
falta de sentido da existência (KSA 13. 56‑ 57, 11[119]). O ponto cru‑
cial, porém, é que Nietzsche crê que é «possível» que o ser humano
recupere desta crise, que venha a tornar‑se «senhor desta crise»
(KSA 13. 56, 11[119]). Por isso, o pathos da sua obra publicada é a
«serena alegria» (Heiterkeit, GC 343) de quem concebe tal possibili‑
dade. A filosofia de Nietzsche não é ainda a «superação do niilismo»,
mas, enquanto «prelúdio de uma filosofia do futuro», tenciona con‑
ceber já, para «os próximos dois séculos», a possibilidade dessa supe‑
ração. É isso que está em causa na definição do seu pathos como uma
embriaguez dionisíaca e um amor fati – um amor ao destino que seja
um amor ao mundo e uma afirmação afectiva da vida e da existência5.

4 Cf., sobretudo, Martin Heidegger, Nietzsche II, pp. 247‑250 e Martin Heidegger,
«Nietzsches Wort ‘Gott ist tot’ (1943)», in Martin Heidegger, Holzwege, Gesamtausgabe 5,
Frankfurt a. M., Vittorio Klostermann, 1977, pp. 209‑267.
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II
A morte de Deus marca o início do advento das formas mais extre‑
mas de niilismo, e Heidegger tem certamente razão num ponto
importante: para Nietzsche, essa morte não é apenas a do Deus
5

Cf., abaixo, os capítulos 13 e 14.
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judaico‑cristão, mas de todos os valores transcendentes da tradição
ocidental, ou seja, do ideal ascético que domina o Ocidente desde
Sócrates e Platão. A morte de Deus é um evento (Ereignis, GC 125,
343) que tende a gerar um extremo de desespero e desorientação, um
sentimento de que tudo é vão e de que a existência humana é uma
travessia no deserto de um «nada infinito» (GC 125) – pois o Ocidente
não conhece um ideal alternativo ao ideal ascético, não tem como
dar um novo sentido à existência humana, não dispõe de valores que,
subitamente, substituam aqueles que agora morreram.
A questão, porém, é que Nietzsche (pelo menos, o Nietzsche da
obra publicada) não reage com desespero e desorientação ao evento
da morte de Deus. O que vê nas «consequências mais imediatas»
(GC 343) do advento do niilismo mais extremo não é uma condena‑
ção ao desespero e à desorientação, mas, pelo contrário, a possibi‑
lidade de um novo começo, uma nova «aurora» e um «mar aberto»
(GC 343). Para Nietzsche, o evento da descredibilização de todos
os conceitos e valores metafísicos – a morte de Deus – é sinónimo
de uma «grande libertação» (CI Erros 8), pois, segundo diz, «o con‑
ceito de ‘Deus’ foi até hoje a maior objecção contra a existência»
(CI Erros 8). O conceito de «Deus» significa aqui o conceito de
uma verdade absoluta, no fundo, o conceito de uma solução meta‑
física do enigma do mundo. A maior objecção que se pode fazer
contra a existência é a de que ela está aquém de outra coisa que a
transcende. Quando pergunto, por exemplo, se a totalidade do que
existe tem um propósito último, pressuponho que a minha existên‑
cia devia ser justificada por um tal propósito, mas fica aquém de o
ser; quando, por outro lado, atribuo um tal propósito à totalidade
do que existe (como fazem o Platonismo e o Cristianismo), con‑
cebo a minha existência como tendo um valor relativo, dependente
desse propósito que supostamente a transcende e que está infini‑
tamente aquém de ser conforme com ele, ou seja, conforme com o
que supostamente devia ser (e, portanto, coloco a minha existên‑
cia e o meu sofrimento «sob a perspectiva da culpa», GM III 28).
Em ambos os casos concebo e projecto um pretenso ponto de vista

transcendente a partir do qual seria possível «julgar, medir, compa‑
rar, condenar o nosso ser» (CI Erros 8) – o ponto de vista de «Deus»,
o ponto de vista de uma verdade absoluta. Como veremos, a pers‑
pectiva nietzschiana da «grande libertação» não é uma perspectiva
que justifique a existência de um modo alternativo ao modo metafí‑
sico de a justificar (ou então de a achar injustificável, como no pes‑
simismo de Schopenhauer), mas, em lugar disso, uma perspectiva
que vê como absurda a própria ideia de se exigir uma justificação
da existência, de se procurar o propósito último da totalidade do
que existe, de se pressupor que haja uma verdade ou uma normati‑
vidade metafísica.
Alcançar esta perspectiva não‑metafísica é, porém, mais difícil do
que parece. Os conceitos metafísicos, os valores e as questões meta‑
físicas estão profundamente enraizados no nosso modo de pensar.
A própria gramática da nossa linguagem é metafísica, pressupõe os
conceitos de ser, verdade, substância, unidade, identidade, etc.: «Temo
que não nos livraremos de Deus por ainda acreditarmos na gramática»,
escreve Nietzsche (CI Razão 5). O evento da morte de Deus tem, por‑
tanto, esta ambiguidade adicional: Deus está morto, mas permanece
connosco a sua «sombra»:
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Novas lutas. – Depois de Buda estar morto, passaram ainda vários séculos
durante os quais se costumava mostrar a sua sombra numa caverna – uma
sombra monstruosa e terrível. Deus está morto: mas, sendo o ser humano
como é, talvez passem ainda vários milénios durante os quais haja caver‑
nas em que se mostre a sua sombra. – E nós – nós temos ainda de vencer
a sua sombra! (GC 108)

A ideia de transcendência perdeu toda a credibilidade na moderni‑
dade europeia, mas mesmo aqueles que são mais abertamente ateus
e anti‑metafísicos, mesmo aqueles que melhor representam o espí‑
rito crítico e científico da modernidade continuam a pensar em
termos que implicam a ideia de transcendência, continuam domi‑
nados por «sombras» de Deus – como, por exemplo, o conceito de
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coisa em si, o conceito de uma verdade absoluta, ou o pressuposto de
que há uma normatividade incondicionada. São estas sombras que
sobrevivem ainda no modo como Schopenhauer concebe o enigma
do mundo e, portanto, também nas suas objecções contra a existên‑
cia. São elas que tornam possível quer a ilusão de uma justificação
da existência em nome de um propósito transcendente (uma justi‑
ficação que é, ao mesmo tempo, uma condenação implícita da exis‑
tência – visto que lhe retira qualquer valor intrínseco), quer a ilusão
de uma condenação expressa da existência (como acontece no pes‑
simismo de Schopenhauer). É igualmente a prevalência de tais som‑
bras que faz reagir com desespero e desorientação à descoberta de
que não há uma verdade absoluta ou de que o mundo não tem um
propósito. Também neste desespero e desorientação (como no pessi‑
mismo de Schopenhauer) se «ajuíza que o mundo tal como existe não
devia existir, e que o mundo como devia existir não existe» (KSA 12.
366, 9[60]).
Assim se percebe por que razão Nietzsche considera que a sua
filosofia pode, pelo menos, libertar‑nos da face mais negra do nii‑
lismo contemporâneo e preparar a eventual superação do niilismo
europeu (mesmo que ela tenha de durar dois séculos). A grande liber‑
tação nietzschiana pretende libertar‑nos de todas as concepções
metafísicas de transcendência que conduzem, de diferentes formas,
a uma condenação da existência. Com isso, pretende libertar‑nos
para a afirmação da existência – para a embriaguez trágico‑dionisíaca
e o amor fati. (Uma libertação é sempre uma libertação de alguma
coisa e para outra coisa.)
Por isso, podemos dizer que aquilo que a filosofia de Nietzsche
pretende não é refutar a avaliação negativa da existência que o nii‑
lismo implica (a sua redução do mundo a um nada), não é substituí
‑la por outra com idênticos pressupostos metafísicos, mas, em vez
disso, destruir estes pressupostos e, portanto, as expectativas que
eles geram. Se não se tem a expectativa de que, por exemplo, o
conhecimento deva ser o conhecimento de uma coisa em si ou de
uma verdade absoluta, então a descoberta da impossibilidade de

tal conhecimento não esvazia o mundo de significado; ou, se não se
pressupõe que a vida só pode fazer sentido se a totalidade do exis‑
tente tiver um propósito, então a descoberta de que o conceito deste
propósito é uma mera ficção não conduz à experiência do mundo
como um nada sem sentido e sem valor. Neste ponto crucial, a filoso‑
fia de Nietzsche tem muito em comum com a de outro dos grandes
críticos de Schopenhauer: Wittgenstein. Para Nietzsche como para
Wittgenstein, a filosofia enquanto destruição de pressupostos e pro‑
blemas metafísicos funciona como uma terapia. Uma das diferen‑
ças entre Nietzsche e Wittgenstein é, porém, o facto de Nietzsche
não se contentar com esta terapia – não se contentar com procurar
libertar o ser humano do «ideal ascético» e, com isso, da sua condi‑
ção de «animal doente» (GM III 28). Nietzsche procura esboçar o
que seria a «grande saúde» (GC 382) resultante da sua terapia e pensar
o que significaria a eliminação das expectativas e dos pressupostos
da metafísica (ou, pelo menos, a tentativa da os eliminar) e de que
forma ela poderia libertar para a afirmação e redenção da existência
no plano da imanência.
Em última análise, é toda esta problemática da relação entre o
niilismo e a metafísica que explica a enorme importância dada por
Nietzsche à sua crítica da moral, ao seu esforço para não apenas des‑
montar os pressupostos da metafísica, mas também para levar a cabo
a «auto‑superação» ou «auto‑cancelamento» (Selbstaufhebung) da moral
(Au Prefácio, 4). Se «um niilista é um homem que ajuíza que o mundo
tal como existe não devia existir, e que o mundo como devia existir
não existe» (KSA 12. 366, 9[60]), o ponto de vista do niilismo não é
apenas metafísico – é também moral, pressupõe uma «moral incon‑
dicional», uma moral fundada na ideia metafísica de verdade absoluta,
de normatividade transcendente e incondicional. Numa importante
nota póstuma de 1887, Nietzsche escreve que, «na medida em que
acreditamos na moral, condenamos a existência» (KSA 12. 571, 10[192]).
O niilismo representa a «lógica do pessimismo» levada até ao extremo
– e, portanto, no niilismo, tal como no pessimismo, a experiência da
falta de sentido e do esvaziamento dos valores pressupõe «avaliações
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morais»: «os juízos de valor morais são condenações, negações, a moral é a
renegação da vontade de existir» (KSA 12. 571, 10[192]). Como veremos
no capítulo 2, o niilismo é uma «vontade do nada» (GM III 14) – uma
vontade de não existir, de não ser, de não habitar um mundo que se
sente que não devia existir. Por isso, o projecto de superar a moral
(como moral incondicional) é idêntico ao projecto de preparar a pos‑
sibilidade de uma superação do niilismo. Em ambos os casos se trata
de transformar a vontade humana, ou, noutros termos, de transformar
a nossa relação afectiva com o mundo de uma forma que reactive a
nossa «vontade de existir».
É isso que significa a «reavaliação de todos os valores» (Umwerthung
aller Werthe) – que Nietzsche apresenta expressamente como a sua
«tarefa»6. Por razões complexas, que analisaremos nos capítulos
3‑ 5, esta tarefa não se joga apenas na «superfície da consciência»
(EH Inteligente 9). Se a reavaliação de todos os valores e a cria‑
ção de novos valores visam transformar a nossa relação afectiva
com o mundo, elas têm de chegar, precisamente, aos nossos afec‑
tos – têm de poder provocar a transformação das nossas avaliações
instintivas, têm de poder revolucionar as nossas tábuas de valores
mais profundas, aquelas que os nossos instintos e pulsões incons‑
cientemente formam e perseguem. Ou, para o dizer de outro modo,
se a consciência é apenas uma superfície e se é no plano fisioló‑
gico e orgânico das pulsões (como fundo dessa superfície) que se
joga o desenvolvimento dos valores – ou se «é a própria vida que
nos força a pôr valores», se «é a própria vida que avalia através de
nós quando pomos valores» (CI Moral 5) –, então a reavaliação de
todos os valores tem de ser uma transformação da própria «vida»
por via da transformação da nossa afectividade enquanto seres
vivos. Por outro lado, como veremos, a ideia de que o plano fisio‑

lógico e orgânico das pulsões, dos instintos e dos afectos é o fundo
do plano apenas superficial da consciência – ou, noutros termos,
a ideia de que o mundo social e intersubjectivo das nossas concep‑
tualizações e racionalizações conscientes é apenas a superfície de
um mundo de processos e avaliações instintivas – não pretende redu‑
zir esse mundo social e intersubjectivo a um fundo meramente bio‑
lógico. Este aspecto crucial do pensamento de Nietzsche introduz
na história da filosofia a ideia de uma subjectividade des‑centrada
– a ideia de um «sujeito‑multiplicidade» (BM 12), um «sujeito» que
já não é o sujeito (ou o «eu») da filosofia moderna porque a sua auto
‑consciência é apenas a superfície de uma multiplicidade de proces‑
sos instintivos (ou de «pulsões e afectos», BM 12) que ele não pode
nem controlar nem anular. Mas esta ideia não implica a abolição da
subjectividade (a «morte do sujeito»), nem a rejeição da tese de que
o único mundo a que podemos chamar «real» seja o mundo social de
uma intersubjectividade simbolicamente mediada7.
Que a tarefa de Nietzsche seja esta reavaliação de todos os valo‑
res e dependa da destruição dos pressupostos metafísicos da expe‑
riência do mundo como enigma (que é a experiência fundamental do
pessimismo e do niilismo) não significa, porém, que o mundo deixe de
ser, para Nietzsche, um enigma. No centro da reavaliação de todos os
valores e da destruição dos valores transcendentes da metafísica está
a crítica da «vontade de verdade» e do conceito de verdade – da ver‑
dade como verdade absoluta, como «coisa em si», como «mundo ver‑
dadeiro», como essência e sentido último das coisas. A consequência
desta crítica é clara: se o mundo é um enigma, é um enigma sem solu‑
ção possível; se o mundo é um «texto cifrado», não há nenhuma inter‑
pretação do seu sentido que seja a verdade, a interpretação correcta.

6 Nietzsche usa a expressão «Umwerthung aller Werthe» pela primeira vez numa nota
de 1884 (KSA 11. 218, 26[259]), e depois usa‑a para definir a sua tarefa como filósofo na
Genealogia da Moral (GM III 27), no Anticristo (AC 13, AC 62), no Crepúsculo dos Ídolos
(CI Prefácio, CI Erros 2, CI Antigos 5) e, sobretudo, em Ecce Homo (EH Nota prévia,
EH HH 6, EH Au 1, EH GM 1, EH Inteligente 9, EH Destino 1).

7 Cf., sobretudo, o capítulo 4 e os meus artigos: João Constâncio, «On Consciousness:
Nietzsche’s departure from Schopenhauer», Nietzsche‑Studien, n.º 40, 2011, pp. 1‑42, e
João Constâncio, «Consciousness, Communication, and Self‑Expression: Towards an
Interpretation of Aphorism 354 of Nietzsche’s The Gay Science», in João Constâncio e
M.J.M. Branco (eds.), As the Spider Spins: Essays on Nietzsche’s Critique and Use of Language,
Berlim/Boston, De Gruyter, 2012, pp. 197‑230.
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