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RESUMO

A relação entre história e filosofia em Nietzsche: lutar e escrever contra o seu próprio tempo
está inserida no âmbito da discussão da história da filosofia, da teoria e filosofia da história.
No início da pesquisa, foi pontuado uma discussão e uma definição sobre o que é teoria e
filosofia da história com o objetivo de introduzir o leitor ao tema. Em seguida, para poder
expor o debate sobre a filosofia e a concepção de história nietzschiana, foi utilizada a história
das ideias, ou seja, procuramos entender o pensamento de Nietzsche em seu contexto histórico.
Por meio dele e das influências intelectuais que o filósofo teve em seu pensamento, suas obras
foram divididas em três períodos de produção: o primeiro corresponde ao período do jovem
Nietzsche, o segundo, é o intermediário e o último, é aquele em que Nietzsche apresenta sua
filosofia de forma mais madura. Apesar da exposição das fases de produção de Nietzsche, o
principal foco deste estudo concentra-se na sua primeira fase de escrita, uma vez que, nesse
período, o jovem Nietzsche elaborou e publicou sua Segunda Consideração Intempestiva.
Nela, o autor critica a história de seu tempo, ou seja, aquela produzida pela filosofia da história
hegeliana e por alguns historiadores do paradigma historicista. Ao estabelecer as suas críticas,
o filósofo aponta a importância de saber utilizar a história em função da vida e, para isso, são
elaboradas críticas contra o excesso de história em seu tempo, que estaria depreciando a vida
e causando a febre histórica. Para esses males causados pelo mal uso da história, o filósofo
propôs como solução três concepções de história: a monumental, a antiquária e a crítica, ou
seja, para cada tipo de problema que a história causasse, o indivíduo deveria usar, de forma
equilibrada, uma determinada concepção de história a fim de conseguir tornar a história útil
para vida. Por fim, este trabalho tem como objetivo estabelecer um elo entre história e filosofia
pelo viés das análises nietzschianas sobre a história, suas críticas contra o historicismo e a
filosofia da história hegeliana para, através delas, pensar em uma possível contribuição para
os historiadores.
Palavras- chaves: Nietzsche. Filosofia da História. Teoria da História. Historicismo.
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ABSTRACT

The relationship between history and philosophy in Nietzsche: fighting and writing against
one's own time is part of the discussion of the history of philosophy, the theory and philosophy
of history. At the beginning of the research, a discussion and a definition of what is theory and
philosophy of history was punctuated in order to introduce the reader to the topic. Then, in
order to expose the debate on philosophy and the Nietzschean conception of history, the
history of ideas was used, that is, we sought to understand Nietzsche's thought in his historical
context. Through him and the intellectual influences that the philosopher had in his thinking,
his works were divided into three periods of production: the first one corresponds to the period
of the young Nietzsche, the second one, is the intermediary and the last one, is the one in which
Nietzsche presents his philosophy more maturely. Despite the exposition of Nietzsche's
production phases, the main focus of this study highlights his first writing phase, since, in this
period, the young Nietzsche elaborated and published his Second Untimely Consideration. On
it, the author criticizes his history of time, that is, that produced by the Hegelian philosophy
of history and by some historians of the historicist paradigm. When establishing his criticisms,
the philosopher points out the importance of knowing how to use history in terms of life and,
for that, criticisms were made against the excess of history in his time, which would be
depreciating life and causing historical fever. Because of the harm caused by the misuse of
history, the philosopher proposed three conceptions of history as a solution: the monumental,
the antiquarian and the critical, that is, for each type of problem that history caused, the
individual should use, in a balanced way, a particular conception of history in order to make
history useful for life. Finally, this work aims to establish a link between history and
philosophy through the bias of Nietzschean analyzes of history, their criticisms against
historicism and the Hegelian philosophy of history in order, through them, to think of a
possible contribution to historians.
KEYWORDS: Nietzsche. Philosophy of History. Theory of History. Historicism.
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ZUSAMMENFASSUNG

Das Verhältnis von Geschichte und Philosophie bei Nietzsche: Kampf und Schreiben gegen
die eigene Zeit ist Teil der Auseinandersetzung mit Philosophiegeschichte, Theorie und
Geschichtsphilosophie. Zu Beginn der Recherche wurde eine Diskussion und Definition über,
was Theorie und Philosophie der Geschichte ist, um den Leser in das Thema einzuführen. Um
dann die Debatte um die Philosophie und die Nietzschesche Geschichtsauffassung
offenzulegen, wurde die Ideengeschichte herangezogen, und damit versuchten wir Nietzsches
Denken in seinem historischen Kontext zu verstehen. Mit Hilfe von ihm und die intellektuellen
Einflüsse, die der Philosoph in seinem Denken hatte, wurden seine Werke in drei
Produktionsperioden unterteilt: Die erste entspricht der Periode des jungen Nietzsche, die
zweite ist die dazwischenliegende und die letzte die, wo Nietzsche präsentiert seine
Philosophie Reifung. Trotz der Darstellung von Nietzsches Herstellungsphasen, liegt den
Fokus dieser Studie auf seiner ersten Schreibphase, da der junge Nietzsche in dieser Zeit seine
Zweite Unzeitgemäße Betrachtung ausarbeitete und veröffentlichte. Darin kritisiert der Autor
die Geschichte seiner Zeit, die von der Hegelschen Geschichtsphilosophie und von einigen
Historikern des historistischen Paradigmas hervorgebracht wurde. Bei der Begründung seiner
Kritik zeigt der Philosoph auf die Bedeutung der lebensweltlichen Nutzung der Geschichte hin
und kritisiert damit den lebensentwertenden und die historische Fieber von seiner Zeit. Für
diese Übel, die durch den Missbrauch der Geschichte verursacht werden, schlug der Philosoph
als Lösung drei Geschichtskonzepte (Historie) vor: das monumentale, das antiquarische und
das kritische, und für jede Art von Problem, das die Geschichte verursachte, sollte der Einzelne
in entsprechende Weise, eine besondere Geschichtsauffassung, um die Geschichte für das
Leben nutzbar zu machen. Zum Schluss, zielt diese Arbeit darauf ab, eine Verbindung
zwischen Geschichte und Philosophie durch die Voreingenommenheit der Nietzscheschen
Geschichtsanalysen, seiner Kritik am Historismus und der Hegelschen Geschichtsphilosophie
herzustellen, um durch sie über einen möglichen Beitrag für Historiker nachzudenken können.

Schlüsselwörter: Nietzsche. Geschichtsphilosophie. Theorie der Geschichte. Historismus.

SUMÁRIO
INTRODUÇÃO ..........................................................................................................

12

Capítulo I: INTRODUÇÃO ACERCA DA TEORIA E FILOSOFIA DA
HISTÓRIA .................................................................................................................. 16
1.1 Teoria e Filosofia da história: discussões iniciais ..................................................

17

1.2 Teoria e Filosofia da História para Herman Paul ...................................................

21

Capítulo II: O PENSAMENTO NIETZSCHIANO ................................................

27

2.1 Nietzsche e suas fases de produção ........................................................................

28

Capítulo III: O CONTEXTO HISTÓRICO DO JOVEM NIETZSCHE E SUA
CONCEPÇÃO DE HISTÓRIA .................................................................................

47

3.1 O contexto histórico da Alemanha do século XIX: período do Jovem Nietzsche... 48
3.2 O predomínio do Estado sobre a cultura e a educação .............................................. 55
3.3 Lutar e escrever contra seu próprio tempo: sintomas de um intempestivo ............... 60
3.4 Examinando a Segunda Consideração Intempestiva: a história como “doença” ou
como “remédio” ............................................................................................................ 66

IV Capítulo: AS CRÍTICAS NIETZSCHIANAS CONTRA A CONCEPÇÃO
DE HISTÓRIA DO SÉCULO XIX: EM LUTA CONTRA A FILOSOFIA DA
HISTÓRIA HEGELIANA E O HISTORICISMO RANKEANO .......................... 81
4.1 Uma breve introdução sobre o pensamento de Hegel ............................................... 82
4.2 As críticas nietzschianas contra a Filosofia da História de Hegel ............................. 88
4.3 Uma breve introdução ao pensamento historicista segundo Wehling ...................... 95
4.4 Entendendo a elaboração da teoria e da concepção historicista ................................ 99
4.5 A história escrita por Ranke .................................................................................... 102
4.6 As críticas nietzschianas contra o historicismo de Ranke ........................................ 106
CONSIDERAÇÕES FINAIS – AS CONTRIBUIÇÕES NIETZSCHIANAS
PARA A HISTÓRIA: UMA RELAÇÃO ENTRE HISTÓRIA E FILOSOFIA .... 113
BIBLIOGRAFIA ........................................................................................................

118

FONTES CITADAS .................................................................................................... 118
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ...................................................................... 119

12

INTRODUÇÃO

No Brasil, não encontramos com frequência trabalhos, no âmbito da história, que
estabeleçam uma discussão e um vínculo entre história e filosofia. É óbvio que não estamos
equiparando estas duas ciências, já que a história tem o seu próprio método. No entanto, aqui,
queremos chamar a atenção para o diálogo ou para as possíveis contribuições e auxílios que a
filosofia poderia compartilhar com a história. Podemos apontar que o evidente distanciamento
se deve pelo fato de o Brasil ter uma forte influência da historiografia francesa, mantendo-se
distante da historiografia alemã.
É a partir dessa reflexão que procuramos estabelecer um diálogo entre história e
filosofia. Trabalhando por uma perspectiva da história das ideias, traçamos a trajetória
nietzschiana e, consequentemente, nos valemos de suas críticas contra a história produzida pela
filosofia da história de Hegel e pela teoria da história de Ranke1, integrante do historicismo.
A fonte escolhida para compor essa pesquisa foi, principalmente, a Segunda
Consideração Intempestiva, mas usamos também outros escritos e obras de Nietzsche, como o
seu conjunto de Considerações Intempestivas, seus escritos sobre história e educação e suas
cartas e fragmentos póstumos que estão disponíveis em alemão no site Nietzsche Source2. Em
um contexto de tecnologia, é essencial divulgarmos essa informação para aqueles(as) que
tiverem interesse em pesquisar sobre Nietzsche. O site é aberto e gratuito, possui uma
organização excelente e indispensáveis transcrições. Ou seja, o pesquisador não precisa se
preocupar em ler e compreender a caligrafia do filósofo, pois as transcrições tornam os textos
acessíveis e aumentam as possibilidades de contribuições para os trabalhos.
Essa dissertação tem por finalidade promover algum tipo de contribuição e discussão
nas esferas da história da filosofia e da teoria e filosofia da história. Para isso, no caminhar
desse trabalho, procuramos escrever de maneira acessível e didática para que não somente quem
é da área, especificamente da teoria e filosofia da história, possa ler e entender, mas todos(as)
os(as) que tiverem interesse pelo tema. Que essa dissertação possa atingir os(as) alunos(as) de
graduação, mestrado e doutorado, que o conhecimento seja a nossa união.
Com base nisso, o primeiro capítulo é uma introdução do recorte que fizemos sobre
teoria e filosofia da história. Usamos a produção de alguns autores, como Dosse, Koselleck,
1

Até o momento, não conseguimos provas suficientes para afirmar com exatidão que Nietzsche criticava
principalmente o historiador Ranke quando se referia ao historicismo. Com isso, optamos por trabalhar com essa
hipótese já que, em alguns momentos, ficaria subentendido que seria Ranke. Mas, de fato, não encontramos
nenhuma crítica direta a Ranke como a que Nietzsche fez contra Hegel em suas obras e escritos.
2
http://www.nietzschesource.org/
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Heller, Herman Paul, e o historiador brasileiro José D`Assunção Barros, para compor o debate
para o(a) leitor(a). A discussão, portanto, envolverá o que é teoria da história, paradigmas
historiográficos e filosofia da história, ou seja, questões que permeiam o campo epistemológico
da história.
No segundo capítulo, trabalhamos o pensamento de Nietzsche, isto é, como o seu
pensamento se desenvolveu, com quais intelectuais teve contato e como essas influências se
apresentaram em sua visão sobre a história e na forma de escrever suas obras filosóficas. Para
isso, optamos por dividir o pensamento nietzschiano em fases de produção e, para isso, usamos
as classificações de Scarlett Marton. Em seu livro Nietzsche: a transvaloração dos valores, no
capítulo Parte II: Antologia, Marton afirma que o pensamento nietzschiano é divido em três
períodos: o primeiro período, denominado “jovem Nietzsche”, entre os anos 1870-1876, o
segundo período entre os anos de 1876 e 1882, e o terceiro período, entre os anos de 1882 e
1888. Segundo Marton;

Caracterizar o primeiro período, conforme o hábito, como o do pessimismo
romântico faz sentido, desde que se sublinhe que a filosofia de Schopenhauer e a
música de Wagner, além da formação filológica, fornecem a Nietzsche os pontos
de partida para a reflexão. Se nessa fase ele acredita na renovação da cultura alemã,
como pretende Löwith, manifesta a mesma preocupação com toda a obra e, com
veemência, nos escritos de 1888. Definir o segundo período como o do positivismo
cético é plausível quando se ressalva que ele então se abre à influência das idéias
de Augusto Comte. Nesse contexto, a busca de seu caminho enquanto espírito livre
aparece na crítica que dirige a toda sorte de crença e no elogio que faz à ciência por
prover ao espírito a disciplina necessária para libertar se das convicções. Encarar o
terceiro período como o da reconstrução da obra tem razão de ser, na medida em
que se salienta seu empenho em elaborar, de forma consistente, a própria filosofia.
É quando constrói a doutrina do eterno retorno e a teoria da vontade de potência,
além de tornar operatório o conceito de valor e instaurar o procedimento
genealógico (MARTON, 2010, p. 46).

Portanto, para Marton, é necessário fazer essa divisão do pensamento nietzschiano por
questões didáticas pelo fato de sua produção intelectual ter algumas diferenças entre elas. Para
um leitor que não tenha a visão geral do pensamento de Nietzsche, suas obras podem parecer
contraditórias ou aleatórias, mas analisando que nessas três fases seu pensamento se formula
de maneira singular, com leituras diferentes, sua filosofia se torna compreensível e consistente,
já que o filósofo esteve em constante transformações, em um campo de diversas leituras e
experimentações, até encontrar a sua própria forma de escrever sua filosofia.
Consequentemente, compreender o contexto histórico, as leituras e os intelectuais que
influenciaram Nietzsche é tentar percorrer o caminho que ele mesmo fez em sua jornada: um
percurso bem traçado e delimitado.
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Nesse trabalho, optamos pelo recorte do período do jovem Nietzsche, pelo motivo de
ser nessa fase que o filósofo escreve as suas Considerações Intempestivas, especialmente a
Segunda Consideração Intempestiva: da utilidade e da desvantagem da história para a vida
(Unzeitgemässe Betrachtungen: Zweites Stück: Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das
Leben), que será o nosso objeto de análise no terceiro capítulo. A importância da Segunda
Consideração Intempestiva que Nietzsche desenvolve consiste no fato de ser nela que o
filósofo escreve sistematicamente o seu conceito de história e as críticas contra as produções
sobre a história do século XIX. As concepções de história (Historie) propostas são três: história
monumental (monumentalische Historie), história antiquária (antiquarische Historie) e
história crítica (kritische Historie). Cada concepção de história tem objetivos e finalidades
diferentes, um objetivo e tudo depende da necessidade dos indivíduos perante a história.
Segundo Nietzsche;
Quando um homem que quer fazer grandes coisas tem necessidade do passado, é
por intermédio da história monumental que ele se apropria deste passado; ao
contrário, aquele que se compraz com a rotina do hábito e respeito as coisas antigas
cultivam o passado como historiador tradicionalista; somente aquele que é
oprimido pelo presente e quer a todo custo livrar-se deste fardo sente a necessidade
de uma história crítica, quer dizer, de uma história que julga e condena. A
transposição imprudente destas espécies ocasiona muitas desgraças: o espírito que
critica sem necessidade, aquele que conserva sem piedade e aquele que conhece a
grandeza sem ser capaz de realizar grandes coisas são como aquelas plantas que,
arrancadas do seu solo originário, retornam ao estado selvagem e degeneram.
(NIETZSCHE, 2015, p. 90).

Com isso, Nietzsche propõe essas concepções de história para conseguir lidar com os
acontecimentos históricos de seu período, como a supervalorização da história. Para ele, a
história deveria ter um equilíbrio para que não depreciasse a vida e fizesse o homem ficar
preso ao passado, é quando a sociedade é diagnosticada com a “febre histórica decoradora”
(historische Fieber). Porém, Nietzsche não aponta somente suas críticas contra o seu próprio
tempo, ele apresenta uma solução também. Ao mesmo tempo que lança o diagnóstico da
“doença”, pontua o seu remédio, a sua cura, que são as concepções de história que um
indivíduo deve usar, de forma ponderada, para manter a vida em seu estado positivo.
Mas para compreender melhor essas críticas, tornou-se essencial inserirmos o contexto
histórico e político no início do terceiro capítulo. Só assim entendemos Nietzsche como sendo
um homem que foi fruto de seu próprio tempo, porém contra ele. Em relação ao contexto
histórico, um dos principais paradigmas científicos do período do século XIX, época que
Nietzsche viveu e escreveu suas obras, foi o historicismo, representado por Ranke, e na esfera
da filosofia da história foi Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Estes últimos autores tinham
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distanciamentos teóricos e metodológicos, pois Ranke era um historiador e, por mais que fosse
um homem religioso, não utilizava a teologia para explicar os acontecimentos históricos. Por
outro lado, Hegel já continha em si uma análise filosófica sobre a história e seguia uma
fundamentação teleológica e teológica da história, mas cada uma à sua maneira. Tais
distanciamentos e suas especificidades serão tratados com detalhes no capítulo seguinte.
Por fim, no quarto capítulo, iremos apresentar a filosofia da história de Hegel, um
panorama geral do que é a teoria da história historicista e uma breve explicação sobre a teoria
da história de Ranke. No final do capítulo, pontuamos e analisamos as críticas de Nietzsche
descritas na Segunda Consideração Intempestiva. Para enriquecer a discussão, assimilamos
nesse item alguns fragmentos póstumos de Nietzsche.
Por fim, o intuito é compor um compilado de discussões acerca da teoria e filosofia da
história para demonstrar que podemos estabelecer um diálogo frutífero entre as duas áreas. A
partir disso, podemos analisar por outra perspectiva o conceito de história nietzschiano e suas
críticas contra a história e a filosofia de seu tempo, pontuadas em sua Segunda Consideração
Intempestiva e em outros escritos. Esperamos que ao final desse trabalho fiquem nítidas
algumas das contribuições que Nietzsche deixou de herança não apenas para a filosofia, mas
para a história. Ao leitor que tem um olhar intempestivo contra o seu próprio tempo, vemos
que algumas críticas nunca perdem o seu efeito, isto é, sempre parecem ser atuais.
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Capítulo I
INTRODUÇÃO ACERCA DA TEORIA E FILOSOFIA DA HISTÓRIA
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1.1 Teoria e Filosofia da história: discussões iniciais

A história como discurso surgiu da separação do gênero literário, foi com Heródoto
que a história teve suas origens no século V a. C., na Grécia Antiga. Heródoto inovou por
trazer deslocamentos que resultaram no gênero histórico. Neste novo gênero, o acontecimento
não era celebrado somente na lembrança, mas tinha como objetivo a preservação da memória
dos eventos realizados pelos homens. A glória não era aquela apenas proporcionada pelos
heróis, mas também por coletivos de homens nos espaços das cidades (DOSSE, 2012, p. 7-8).
Portanto, “foi Heródoto quem concebeu a historiografia como epistémé, ou seja, como
conhecimento verdadeiro, em contraste com simples opinião (doxa)." (HELLER, 1993, p. 99)
A abordagem da história foi se aperfeiçoando, não era mais uma crônica que tratava
dos monarcas e dos grandes feitos, aqui eram contadas as histórias dos cidadãos e dos povos.
A história como narração implica em uma interpretação dos motivos que levaram ao
acontecimento e na explicação dos eventos desencadeados. Uma vez que a história deixou de
ser apenas um mito, a “narrativa verdadeira” impõe uma verificação dos fatos narrados para
que o discurso histórico tenha sua comprovação. Antigamente, o método usado para
comprovar um acontecimento era através dos testemunhos oculares (HELLER, 1993, p. 22) e
esta verificação foi a forma que chegou mais perto de conferir se a narrativa contada descrevia
os fatos como realmente aconteceram, já que ainda não existia as definições de fontes
históricas e de uma metodologia própria para a história, isto é, que visasse a sua produção aos
moldes de uma história de cunho científico.
Desde a criação do gênero histórico, a história e seu conceito sofreram inúmeras
modificações no decorrer do tempo, como aponta Koselleck em sua obra O Conceito de
História. Para o autor, “a história dos conceitos coloca-se como uma problemática indagar a
partir de quando determinados conceitos são resultado de um processo de teorização”, é na
esfera empírica que essa problemática pode ser tratada, fundamentado na utilização do
trabalhado com as fontes (KOSELLECK, p. 3, 1992).
No entanto, foi no século XIX que a história se constituiu como ciência, resultando em
uma série de modificações: a definição da metodologia a ser seguida, como deveria ser
realizada a análise de um documento histórico, o que caracterizava uma fonte histórica. Neste
mesmo período, houve também o surgimento da Teoria da História, ou seja, os paradigmas
historiográficos como o positivismo, o historicismo, o marxismo entre outros. A criação da
Teoria da História enquanto ciência foi essencial para que os paradigmas históricos pudessem
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compor a análise do historiador perante a sua fonte. Uma vez que a história estava constituída
como ciência, era preciso ter em seus alicerces um embasamento teórico e científico focado
em sua própria área de conhecimento.
A teoria surge, de forma geral, para auxiliar os pesquisadores a compreender melhor a
realidade do seu objeto de estudo. Somente através dela é possível fazer uma análise científica
das fontes, isso porque ela sistematiza uma série de leis e métodos. Nas ciências humanas, as
teorias são essenciais para compor uma pesquisa fundamentada em dados e métodos
científicos.
Uma teoria é uma visão de mundo. É através de teorias que os cientistas e os
estudiosos de qualquer área de saber conseguem enxergar a realidade, ou os seus
objetos de estudo, de formas específicas, seja qual for o seu campo de conhecimento
ou de atuação. É particularmente interessante constatar que a noção de “teoria” sempre
esteve ligada, desde a Antiguidade, à ideia de “ver” – ou de “conceber” – o que
prossegue sendo válido até os dias de hoje. Todavia, quando dizemos que a Teoria é
uma “visão de mundo”, podemos discutir esta afirmação em três níveis (BARROS,
2014, p. 41-42).

Segundo Barros, existem três níveis de discussão sobre a teoria de forma geral, o
primeiro nível é o campo de estudo, composto por um espaço que contém todas as realizações
e contribuições teóricas dos estudantes de determinado campo do saber. Neste nível
encontramos os conceitos, as linguagens, o modo de ver a realidade. Em um segundo nível, a
teoria apresenta “modelos” ou “sistemas” “explicativos criados para compreender um
determinado fenômeno, aspecto da realidade ou objeto de estudos”. No terceiro e último nível,
a teoria é compreendida como um “Modo de apreender o Mundo” (BARROS, 2014, p. 43-44).
No entanto, para teorizar, é necessário seguir os mediadores teóricos que são: os conceitos, as
hipóteses, os procedimentos argumentativos, as comprovações empíricas, as demonstrações,
os procedimentos analíticos, a verbalização dos resultados e a linguagem de observação. Pois,
a teoria se desenrola a partir de uma discussão argumentativa, é por este meio que encontra
formas de comprovar as informações, seja por meio de algo concreto, como matérias e
impressões, por inferências que são estabelecidas por tais matérias ou por resultado dos
pensamentos (BARROS, 2014, p.53-54).
Inicialmente, em qualquer área do conhecimento, uma “teoria” significa uma “visão de
mundo”, então, Teoria da História ou paradigma historiográfico é uma “visão histórica do
mundo”, sendo definida também como “uma determinada visão sobre o que vem a ser a própria
história”, portanto, é uma maneira de preconizar “determinada concepção sobre o que é
história e sobre o que deve ser a historiografia” (BARROS, 2014, p. 88). A Teoria da História
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emerge para tornar-se, em conjunto com a metodologia, o alicerce para a construção de uma
historiografia problematizada, afastando-se de uma história simples, sem reflexão ou crítica,
composta apenas por descrição e narração. Pois, é por meio da utilização e associação entre
teoria e método que é possível conceber um conhecimento que será aceito pela ciência.
Qualquer Teoria da história infere um tipo de concepção sobre o que é a história e sobre
o que deveria ser a historiografia, isso em um sentido mais abrangente. Em um sentido mais
específico, segundo a filósofa Agner Heller, a Teoria da História pode ter dois sentidos: um
que remete os objetos historiográficos específicos, como por exemplo, o nazismo, a Revolução
Francesa, entre outros; em segundo lugar, é referente a algo mais amplo, como por exemplo;
em vez de ser um estudo de um acontecimento sobre a Revolução Francesa, aqui é analisado
em um panorama geral sobre o conceito de “Revoluções” (BARROS, 2014, p.88). Segundo
Heller;
Há tipos diversos de teorias: umas mais particularísticas e outras mais genéricas. Os
historiadores podem fornecer uma teoria que diga respeito a um determinado evento,
a uma série de eventos, a um período, ao desenvolvimento de instituições segundo um
entrecruzamento cultural e assim por diante. Não se pode distinguir as teorias em boas
ou melhores com base no fato de serem “específicas” ou “genéricas”, nem pela
quantidade de fatos que abrangem. (HELLER, 1993, p. 176).

De qualquer forma, a Teoria da História abordada em âmbito geral ou particular, possui
vertentes específicas e cada uma tem seu método específico de aplicação e análise sobre o
objeto de pesquisa. Por exemplo, se o historiador for escrever sobre um acontecimento
particular, neste caso, sobre a Revolução Industrial, é necessário o conceito de “revolução” e
de “indústria” para pode elaborar ou utilizar uma teoria da história específica para um
acontecimento pontual (HELLER, 1993, p. 177). De uma forma geral, a Teoria da História
poderia proporcionar uma própria análise sobre a historiografia, a escrita da história e sobre
as suas próprias vertentes e seus paradigmas teóricos, e também sobre sua metodologia e
conceitos.
Podemos pontuar que existem inúmeras formas de escrever a história, algumas delas
são através do: positivismo, historicismo, o materialismo histórico, entre outros. O positivismo
foi formulado por Auguste Comte visando tratar as ciências humanas como ciências da
natureza, acreditando que, seguindo tal metodologia científica, a história se tornaria uma
ciência exata. A forma de concepção da teoria positivista aponta que a história é uma marcha
progressiva para o futuro e que o tempo é único e linear. A realização do estado positivo é
através da história, o progresso acontece porque se acredita que, conforme o tempo passa,
existe um aperfeiçoamento da ciência; é a busca do conhecimento universal, através do qual
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passa a ser usada uma lei geral para os fatos históricos.
No caso do historicismo, marcado inicialmente pelo historiador Leopold Von Ranke,
historiador da primeira geração deste paradigma, diferente do positivismo, não procurava leis
gerais para explicar o acontecimento histórico; para o historicista, cada acontecimento é
singular, cada processo histórico é único e particular. O pensamento historicista tinha como
base a relatividade do objeto histórico, a busca de uma metodologia específica para as ciências
históricas e também uma forte ligação com a análise da fonte documental. O pensamento
temporal é metódico, o evento só pode ser observado no passado e os acontecimentos não se
repetem. Com isso, o movimento historicista “‘inventou a história’, isto é, descobriu a história
como objeto de conhecimento específico e criou uma ‘atitude de historiador’, com princípios
e técnicas do passado” (REIS, 2006, p. 216).
O materialismo histórico, formado principalmente por Karl Marx, tem como principais
conceitos: a luta de classes, os modos de produção, a dialética e a revolução. A história é um
meio de se alcançar uma revolução social, é pelo viés da historicidade e da dialética que a luta
de classes pode modificar a sua posição social e formar uma nova sociedade. O materialismo
histórico é um paradigma histórico revolucionário, pois não está preocupado em apenas fazer
uma análise histórica, procura também promover uma transformação social.
Portanto, as teorias e as filosofias implicam análises diferentes em relação ao estudo
das ciências históricas, cada uma contempla uma proposta que é fruto das questões, crises e
rupturas de seu próprio tempo. Algumas partem de um objeto mais concreto das análises sobre
os acontecimentos históricos pelo viés das fontes, ou buscam uma inovação social, e outras se
importam mais com o propósito e a finalidade da história.
Consequentemente existe uma ampla discussão em volta do que é Teoria da História e
o que é Filosofia da História e sua utilização na história. Discussões acerca da distinção de
seus conteúdos e se fazem parte da mesma esfera ou não. Para Barros, ambas são diferentes,
mas podem dialogar entre si considerando certas características particulares de cada uma.
Como aponta Barros:
o teórico da história está sempre particularmente preocupado com a historiografia,
com a escrita da História a ser levada a cabo pelos que a ela se dedicam, enquanto o
“filósofo da história” muitas vezes está apenas ou principalmente preocupado de
uma maneira muito específica com a história –processo: em decifrar o seu sentido
ou, como Hegel, descobrir o propósito que se esconde a história [...] (BARROS,
2014, p. 108-109).

Portanto, para Barros, o viés da Teoria da História está ligado intrinsecamente com a
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historiografia, enquanto as filosofias da história estão com o foco voltado para o processo de
compreender o sentido da história ou seu propósito. No entanto, até mesmo dentro da definição
de Filosofia da História existem as suas diferenças e ramificações.
Sobre a Teoria da História, são encontradas duas definições dentro da Filosofia da
História, a primeira remete aos filósofos que tem como objetivo de sua produção intelectual
analisar a História da mesma forma que os historiadores a tratam. Isso significa que esses
filósofos procuram seguir algum tipo de procedimento teórico sobre a História, isto é, eles irão
pensar e analisar a História como disciplina. Suas críticas e estudos, nesse sentido, serão
direcionados para as formas de conhecimento que a história produz.
Na segunda definição, a filosofia da história, escrita de forma minúscula, remete aos
filósofos, como o Hegel, que teriam como objetivo analisar a história pela perspectiva do
processo de seus acontecimentos históricos. Esses filósofos não teriam como objeto uma
discussão acerca da história como disciplina. Nesse sentido, a história se torna um objeto de
análise, mas pela ótica da filosofia, ou seja, o conteúdo produzido é pelo viés de uma
articulação e elaboração de conceitos filosóficos que fossem capazes de explicar o processo e
o sentido da história. Por conta disso, esses filósofos procuram nos acontecimentos históricos
uma característica em comum para que isso justifique a determinação de um possível padrão
de “evolução” ou desenvolvimento da história no futuro. É a tentativa de ver o futuro da
história. Essas filosofias da história são geralmente marcadas pela perspectiva de um tempo
progressivo e linear, que tem uma finalidade ou um ponto a ser atingido (BARROS, 2014, p.
110-111).

1.2 Teoria e Filosofia da História para Herman Paul

No livro Key Issues in Historical Theory, o historiador Paul procura trazer em seu livro
uma análise sobre o desenvolvimento e as definições da Teoria e Filosofia da História. Tal
proposta é permeada e fundamentada por um campo de investigação interessante, isto é, Paul
coloca em sua discussão elementos que aproximam o conteúdo do livro à realidade do
indivíduo usando exemplos de literatura, pinturas, músicas, entre outros, para compor a
discussão. A reflexão praticamente gira em torno do que é história e de como os indivíduos se
relacionam com a mesma, ou seja, de qual é o vínculo que estabelecemos com o nosso passado
e de qual forma o passado é construído. Com isso, fica evidente que os conceitos e definições,
como no caso da Teoria e Filosofia da História, são mutáveis, ou seja, ambas seguem uma
tradição histórica que muda com o passar o tempo.
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A Teoria da História traz consigo uma reflexão importante sobre como os seres
humanos, a sociedade de forma geral, lidam com o passado, mas também coloca em discussão
a crítica contra as ideias acadêmicas. Partindo do ponto sobre a teoria e a prática, Paul3 escreve:
“Qual seria o significado de uma vida dedicada às ideias? 4” e, para responder à pergunta, o
autor inicia sua reflexão usando como exemplo o romance The Glass Bead Game (1943), do
autor Hermann Hesse. É uma reflexão pertinente sobre a relação das ideias acadêmicas com a
vida prática dos indivíduos na esfera social e não acadêmica. Segundo Paul, “Se a reflexão
acadêmica importa, não deveriam os acadêmicos tentar servir à sociedade abordando
problemas sociais urgentes, em vez de se retirar em instituições acadêmicas com suas próprias
agendas?5” (PAUL, 2015, p.1). Essas questões já trazem em si uma história geral, não apenas
reflexões sobre a própria vida individual, mas sobre a sociedade e a vida prática, portanto, a
Teoria da História não é limitada ao estudo acadêmico dentro das universidades, mas também
pode ser relacionada à vida prática de um indivíduo em suas reflexões diárias.
Com o avanço da reflexão sobre a história no século XIX, o seu termo, segundo Paul,
foi dividido em dois significados pelos historiadores: a história res gestae, que significa a
realidade histórica ou o curso dos eventos e a história rerum gestarum, que representa o estudo
do passado ou o que as pessoas afirmam sobre o passado (PAUL, 2015, p.3). Essas diferenças
conceituais apareceram também com a divisão em duas vertentes da Filosofia da História: a
primeira, podendo ser chamada de formal, analítica ou crítica, que corresponde à forma de
história rerum gestarum, e a segunda, chamada de material, substantiva ou especulativa, que
corresponde ao tipo de história res gestae.
No primeiro caso, a filosofia rerum gestarum, ou analítica, procura desenvolver a
pesquisa em torno do conceito do pensamento histórico, pesquisaa história, os acontecimentos,
os fatos e as interpretações, ou seja, analisa os conceitos chave da história. A análise parte do
viés da estrutura da narrativa, abordando a questão da verdade, subjetividade e objetividade.
Mas os filósofos dessa vertente, mesmo trabalhando com os conceitos-chave da história,
contribuindo para a autorreflexão do historiador, não podem ajudar na metodologia (PAUL,
2015, p. 5).
Um exemplo da filosofia rerum gestraum, ou analítica, citada por Paul é a produção
de Heinrich Rickert (1863-1936), filósofo neo-kantiano que expunha o debate acerca da

3

Tradução livre. O texto original das citações de Paul será colocado em notas de rodapé.
“What would be the meaning of a life devoted to ideas?”
5
“If scholarly reflection matters, shouldn‟t scholars try to serve society by addressing pressing societal problems,
rather than withdraw in scholarly institutions with their own agendas?” (PAUL, 2015, p.1).
4
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reflexão sobre as diferenças marcantes entre as ciências históricas e as ciências da natureza.
Rickert concluiu em sua pesquisa que as diferenças entre as ciências da natureza e as ciências
históricas residem não no sujeito do estudo, mas nos métodos específicos que cada ciência
utiliza.
O método usado nas ciências da natureza é o geral, é generalizar seu experimento com
o objetivo de encontrar leis válidas para toda a realidade na área de pesquisa, já nas ciências
históricas ou ciências humanas os pesquisadores fazem sua análise em uma esfera individual,
é através do foco na natureza particular de cada ideia, conceito, acontecimento ou objeto único,
com suas características singulares, que o objeto de pesquisa será trabalhado, em seu campo
de especificidades (PAUL, 2015, p.6). O filósofo dessa última categoria pode refletir sobre os
problemas que permeiam a história, sejam eles conceituais ou metodológicos, no entanto a
escrita da historiografia, composta pela metodologia histórica própria, é responsabilidade dos
teóricos da história.
Na segunda vertente da ramificação do significado da Filosofia da História, a filosofia
res gestae, ou substantiva, é marcada por filósofos que pensaram a história contendo um
objetivo, uma finalidade e um progresso. Um dos filósofos que faz parte desta filosofia res
gestae é o Hegel, e é evidente que a história escrita pelo filósofo é caracterizada como um
processo que evolui no decorrer do tempo, a história segue um rumo para o objetivo a ser
atingido. Paul afirma que:
Segundo Hegel, a razão se apresenta em duas formas. A ordem e a regularidade na
natureza apontam para uma razão que atua na própria realidade (Hegel chamou isso
de espírito objetivo). Além disso, existe a razão humana, que examina criticamente
a realidade (espírito subjetivo). O ponto crucial da filosofia de Hegel é que esses
espíritos objetivos e subjetivos são as duas faces da mesma moeda, ou manifestações
de uma única e mesma razão. Isso, entretanto, não está claro de antemão: somente
no curso da história, por meio de dolorosas descobertas, a humanidade adquire
conhecimento da realidade e, portanto, um insight sobre si mesma. Para Hegel,
portanto, a história é um processo evolutivo em que a separação entre sujeito
(humanidade) e objeto (mundo) é gradualmente anulada. O objetivo final da história
é o autoconhecimento perfeito ou a identificação completa do espírito „objetivo e
subjetivo uma ideia que pode soar abstrata para ouvidos contemporâneos, mas
influenciou profundamente muitos pensadores do século XIX em suas reflexões
sobre a natureza e meta do processo histórico6 (PAUL, 2015, p. 3-4).

6

According to Hegel, reason presents itself in two forms. Order and regularity in nature point to a reason which
is at work in reality itself (Hegel called this the, objective spirit‟). Additionally, there is human reason, which
critically scrutinizes reality („subjective spirit‟). The crux of Hegel‟s philosophy is that these „objective‟ and
„subjective‟ spirits are two sides of the same coin, or manifestations of one and the same reason. This, however,
is not clear in advance: only in the course of history, through painful discoveries, does humankind acquire
knowledge of reality and thus insight into itself. For Hegel, therefore, history is an evolutionary process in which
the separation between subject (humankind) and object (world) is gradually annulled. The ultimate goal of
history is perfect self-knowledge or complete identification of the „objective‟ and the „subjective‟ spirit – an
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No entanto, nem sempre os filósofos apresentam a característica de analisar a história
através da perspectiva do progresso. Um exemplo de filósofo que produz uma história res
gestae, mas não vê a história como progresso ou como um processo “racional”, é o Santo
Agostinho. Isso significa que ele analisava a história exclusivamente pela perspectiva
religiosa, usando da sua crença e subjetividade para escrever filosoficamente sobre a história.
Vemos que, nesse caso, não existe neutralidade em relação ao objeto de análise.
Com isso, as duas modalidades de filosofia da história, res gestae e rerum gestarum,
fazem parte de uma área mais ampla da filosofia, ou seja, são métodos e formas diferentes de
promover a análise sobre a história, que não deixam de complementar uma a outra. A partir
disso, devemos levar em consideração que uma modalidade não é melhor que a outra, no
entanto, devemos ter o conhecimento sobre as discussões teóricas e conceituais que permeiam
ambas. Quando se sabe usar as duas em conjunto, é possível formular um pensamento
consistente e sistematizado, isso é, começar por especulações e suposições, inicialmente é
normal, ao que concerne a criação de hipóteses em conhecimentos científicos. Mas, depois da
elaboração dessas hipóteses e especulações, torna-se necessário o avanço dessa reflexão para
algo fundamentado, é por esse viés que emerge a argumentação sobre a metodologia, os
conceitos, os acontecimentos históricos, sobre a observação minuciosa e procura-se o
afastamento de pressuposições especulativas.
A partir disso, podemos compreender que a Filosofia da História, principalmente a res
gestae, é foco de desconfiança entre os historiadores do século XIX, isto é, consequência
causada pela incerteza científica que os historiadores têm sobre o que os filósofos alegam em
suas obras. As suspeitas são principalmente dos historiadores, que usam em seus estudos os
arquivos físicos, que estão mais acostumados com uma metodologia de análise científica a ser
seguida, o que não acontece com a filosofia a res gestae uma vez que ela é considerada
especulativa, ou seja, é percebida como especulação por tentar analisar a história através de
alguma ideia teológica ou como uma busca por entender a finalidade da história. Ambas são
especulações, pois não há como saber o fim da história ou sua finalidade.
Partindo da concepção de um historiador, esse tipo de filosofia fica na esfera das
suposições e hipóteses por não existir algo concreto, um documento, um fato, que possa ser
usado para legitimar se existe realmente tais alegações, como uma história de caráter

idea that may sound abstract to contemporary ears, but profoundly influenced many nineteenth-century
thinkers in their reflections on the nature and goal of the historical process (PAUL, 2015, p. 3-4).
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teleológico. Por esse motivo, não passam de suposições especulativas. Não é por acaso que a
filosofia res gestae faz parte do ramo da filosofia que está inserida na metafísica, ou seja, isso
significa que a sua pesquisa parte da perspectiva metafísica que estaria inserida na reflexão
sobre a essência ou natureza do ser humano.
No entanto, a segunda modalidade de filosofia da história, a rerum gestarum, aproxima
seu estudo e seu objetivo de análise na vertente da epistemologia, procura pesquisar e refletir
de forma crítica os princípios e limites do conhecimento humano, as teorias e os paradigmas
científicos. Nessa forma de conceber a história, filosoficamente, não existe a preocupação em
decifrar se na história existe um telos, uma finalidade, mas sim em refletir e analisar o seu
campo conceitual e metodológico.
De forma geral, ambas filosofias procuram trazer em suas reflexões a análise da
natureza do ser, mas possuem uma diferença conceitual importante, pois seguem, cada uma,
divisões de caráter epistemológico ou metafísico. Para ilustrar melhor essa questão proposta
por Paul, trazemos como complemento a definição de Heller, que vê na Filosofia da História
uma definição semelhante:
A filosofia conclama a todos os seres humanos a fazerem a mesma coisa: ou seja, a
procurarem conhecer a verdade racionalmente. Desse modo ela nos impõe a
realização simultânea de três tarefas: Refletir sobre como se deve pensar, como se
deve agir e como se deve viver. As perguntas a todas estas três injunções podem ser
achadas em todas as filosofias. Elas estão entremeadas. A resposta a uma delas
implica, em idêntico grau, que se respondam as demais. Todas elas oferecem uma
solução ao problema do sentido da existência humana. Dever-se-ia ter dito
previamente que o “sentido da existência humana” não é o mesmo que o significado
da história. Ambos esses conceitos só se mesclam por meio de um tipo especial de
filosofia, ou seja, a filosofia da história (HELLER, 1993, p. 224)

É através da Filosofia da História que as filosofias, de forma geral, conseguem se
aproximar da área da história. A conciliação entre as ciências humanas, Filosofia e História,
acontece de três maneiras: (1) pelo viés da filosofia epistemológica, sejam em suas reflexões
sobre conceitos, paradigmas historiográficos, (2) na forma de filosofia metafísica sobre o
progresso, finalidade histórica ou (3) se existe algo por trás da história, sendo a metafísica.
Segundo Paul, assim como a Filosofia da História, a Teoria da História pode assumir
significados diferentes. Para alguns, pode significar conceitos, paradigmas historiográficos,
mas pode expressar também a vontade dos historiadores de acabar com o conflito entre a
História crítica e especulativa. Para Paul, “a teoria da história é, até certo ponto, apenas um
novo nome para uma velha tradição de reflexão sobre a história res gestae e a história rerum

26

gestarum7” (PAUL, 2015, p. 13). Os teóricos da história, portanto, não ficam estagnados
fazendo apenas a análise do pensamento histórico, mas procuram também trabalhar com uma
variedade maior de objeto de estudo que estão inclusos em suas análises: o discurso histórico,
a memória, a linguagem, entre outras opções que o historiador pode usar em suas pesquisas.
Sobre os teóricos da história, Paul afirma:

Eles não se limitam mais à análise do pensamento histórico, mas também examinam
a linguagem histórica, o discurso, a experiência e a memória. Além de examinar como
as pessoas estudam o passado, os teóricos da história começaram a investigar o que
significa para as pessoas serem formadas, assombradas ou fascinadas pelo passado.
Em certo sentido, eles descobriram que as pessoas se relacionam com o passado não
apenas com seus cérebros (sua razão), mas também com seu coração (suas emoções e
valores que orientam a vida) e suas mãos (seus encontros com restos materiais do
passado e suas tentativas de fazer o passado servir a fins políticos) 8 (PAUL, 2015, p.
14).

Portanto, para Paul, a Teoria da História é uma forma de unir os historiadores e deixar
de lado os conflitos entre a história analítica e especulativa. A Teoria da História é composta
por historiadores que escrevem e analisam algum fato histórico como sendo seu objeto de
pesquisa, já a Filosofia da História é composta por filósofos que podem fazer parte da filosofia
analítica ou especulativa, ambos têm como objetivo de suas reflexões analisar a história
através de perspectivas e focos diferentes, desde seus conceitos e forma de escrita, até a
finalidade e o progresso da história.

7

“historical theory is, to some extent, just a new name for an old tradition of reflection on both the historia res
gestae and the historia rerum gestarum” (PAUL, 2015, p. 13).
8
“They no longer confine themselves to analysis of historical thought, but also examine historical language,
discourse, experience and memory. Apart from examining how people study the past, historical theorists have
come to investigate what it means for people to be formed, haunted or fascinated by the past. In a sense, they
have discovered that people relate to the past not only with their brains (their reason), but also with their heart
(their emotions and life-orienting values) and their hands (their encounters with material remains from the past
and their attempts to make the past serve political ends)” (PAUL, 2015, p. 14).

27

Capítulo II
O PENSAMENTO NIETZSCHIANO

28

2.1

Nietzsche e suas fases de produção

Conheço a minha sorte. Algum dia se associará ao meu
nome a lembrança de algo ingente de uma crise como
jamais outra existiu na terra, da mais profunda colisão de
consciência, de uma decisão proferida contra tudo aquilo
que, até hoje, foi objecto de fé, de exigência e de
sacralização. Não sou um homem, sou dinamite
(NIETZSCHE, 2008, p. 102)9

Friedrich Wilhelm Nietzsche nasceu na cidade de Röcken, na Prússia, onde atualmente
é a Alemanha. Foi um filósofo que desde sua juventude se sentia fora de seu próprio tempo,
escreveu diversas obras filosóficas que convida o leitor a refletir, até os dias de hoje, sobre as
críticas que são desenvolvidas durante a sua escrita. Os temas que envolvem sua produção
intelectual são conduzidos pelas críticas e reflexões sobre a história, qual seria sua utilidade
para vida, a cultura, como a cultura estava sendo destruída com os decadentes, com a educação
que se tornou totalmente instrumentalizada para formar jovens que seriam inseridos no
mercado de trabalho sem um senso crítico e, por fim, sobre a moral e a religião,
especificamente como o cristianismo deixou o homem e a vida negativa. Esses são alguns dos
temas que Nietzsche trabalhou em suas obras, aforismo e escritos que foram publicados tanto
enquanto ele estava vivo quanto postumamente10.
No entanto, para compreender melhor o pensamento nietzschiano, é necessário
entender que o filósofo passou por três períodos11 diferentes em sua forma de pensamento e
escrita. Esta divisão é definida pela pesquisadora Marton12, pois saber de suas influências e
leituras em cada período, torna mais eficaz a análise de suas obras (MARTON, 1993, p. 78109). Portanto, outros pesquisadores13 concordam que para uma compreensão efetiva, para
evitar confusão, é de fato necessário separar o pensamento, as leituras e os escritos de
9

Sobre a perspectiva que Nietzsche tinha dele mesmo no futuro, escrito em sua obra Ecce Homo, no primeiro
aforismo do Por que sou um destino, p. 102.
10
Essas informações podemos ter como conclusão ao analisar as obras de Nietzsche, ao conhecer a sua
bibliografia e compreender as suas fases de produção intelectual.
11
No entanto, nem todos os comentadores de Nietzsche concordam em trabalhar com periodizações, como é o
caso dos pesquisadores Eugen Fink, Karl Jaspers e Jean Granier. “O argumento mais forte entre eles é que há um
sistema na filosofia de Nietzsche e que esse só pode ser compreendido no todo. Por outro lado, muitos outros
preferem abordá-lo tal como ele próprio sugeriu em diversos momentos, a partir de fases ou períodos de sua
vida e obra” (SOCHODOLAK, 2005, p. 9).
12
As divisões das obras de Nietzsche realizadas por Marton são encontradas na obra Nietzsche: a transvaloração
dos valores.
13
Autores como Marton, Sommer, Copleston e Sochodolak consideram que as análises sobre Nietzsche e suas
obras só são possíveis a partir de um recorte e uma compreensão de cada período do Nietzsche, suas influências
e retomadas de autores que o filósofo leu na adolescência e juventude.
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Nietzsche em três períodos, não sendo eles isolados, mas sim, com possíveis reencontros com
autores que o filósofo teve contato. Por isso, se justifica a separação em períodos quando
abordamos as obras de Nietzsche, segundo Copleston:
[...] para qualquer pessoa que não estabeleça a devida distinção entre os períodos da
sua evolução filosófica e considere todas as suas obras como formando uma filosofia
homogénea da vida, o pensamento do filósofo mostrar-se-á, necessariamente, eivado
de inconsistências. Mas, se estudarmos Nietzsche à luz do seu desenvolvimento
histórico e tivermos presente o facto de que, no decurso de tal desenvolvimento, há
um período médio, um período transitório [...] todas essas aparentes inconsistências
tendem a desaparecer (COPLESTON, 1953, p. 84).

Em vista disso, mesmo que seja para compreender uma fase específica de sua produção
bibliográfica, é preciso entender o contexto em que Nietzsche viveu, querendo ou não, o
homem é produto de seu tempo e é influenciado por seus acontecimentos. Uma análise sobre
as leituras que Nietzsche fez, sobre cada intelectual que influenciou a sua escrita e a forma de
conceber a sua própria filosofia, é fundamental para que possamos traçar a sua história
intelectual e a de suas ideias. Segundo Sommer,

Para o leitor movido por interesse sistemático na obra de Nietzsche, tal experiência é
fonte inesgotável de frustração, de modo que não raras vezes ela mais acederá à ideia
de os caminhos do filósofo serem mesmo todos aporéticos, do que a negará. Já para o
leitor de Nietzsche que apreende o pensamento como movimento, essa mesma
experiência será uma fonte de felicidade. O mesmo vale para aqueles cuja pergunta
por Nietzsche como leitor e não leitor é levada a sério, pois veem aí que o filósofo se
põe no contexto de seu tempo, e nisso se o compreende como alguém que, a exemplo
de todo ser vivo-leitor, reage a influências do meio ambiente, sem que nenhuma
abordagem blasfema venha a diminuir sua originalidade e sua “relevância filosófica”.
Pelo contrário: só mesmo aquele que compreende a quem o pensador e escritor
Nietzsche está a responder, isto é, basicamente aquele que compreende o que chegou
ao conhecimento do Nietzsche leitor estará em condições de, afinal, compreender a
escrita e o pensamento de Nietzsche (SOMMER, 2019, p.10).

A partir dessa discussão, as separações em períodos são essenciais para que possamos
compreender as obras de Nietzsche, para que tenhamos a percepção de que seu
desenvolvimento não é contraditório e inconsistente, mas sim, que diz muito sobre sua
evolução como filósofo. Saber sobre cada fase de produção é entender que seu pensamento foi
influenciado por determinados autores, contendo rupturas e continuidades com eles, de forma
que muitos contribuíram para a elaboração de sua filosofia.
No entanto, queremos propor uma nova divisão14 na qual, além dos três períodos

14

A proposta de uma “nova” divisão classificada como “zero” foi indicada pelo historiador José D’ Assunção
Barros na Banca de Qualificação. Obviamente que pode existir controversas, mas estamos apontando uma
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propostos, é necessário incluir mais um, porém, para não alterar a ordem das fases de produção
já assinaladas, iremos propor o período classificado como “zero”. No período zero, temos
como base as primeiras leituras de Nietzsche realizadas em sua adolescência e começo da
juventude, nele podemos encontrar Fatum e História, escrita em 1862, durante a sua
adolescência, quando tinha dezessete anos de idade. Nietzsche começa, desde sua
adolescência, além de seu interesse por filologia e filosofia, a discorrer e a argumentar sobre
as questões da história em seus escritos.
No período zero, Nietzsche, primeiramente, sofre uma forte influência de Emerson15,
que marcou profundamente sua filosofia e escrita inicial, sendo levada adiante no decorrer da
sua vida. Nietzsche absorveu de Emerson a característica de criticar a tradição, o tempo e a
civilização do presente, no qual apontava que não existe nenhuma verdade absoluta. Emerson
já pontuava anteriormente a crítica contra o estado de espírito histórico que seria retomada
por Nietzsche ao longo de sua filosofia. Ambos compartilhavam da visão da história e
acreditavam que os grandes homens teriam a função de “ensinar o nosso valor”, pois todos
os estudos de “história seria em vão se não tivéssemos em nós a força para nos modelar pelos
grandes exemplos” (ANDLER, 2016, p. 285), ponto crucial da doutrina emersoniana que
Nietzsche descreveu posteriormente em sua Segunda Consideração Intempestiva.
Outro conceito, além da história, que Nietzsche adquiriu através de Emerson é a sua
visão sobre o que é a vida e o poder. A vida16 nesse caso, para Nietzsche, é representada com
o significado de poder.

Ao se perguntar o que é a força acumulada em certos homens, o que lhes confere a
ignorância do terror e a segurança com a qual eles quebram as superstições, a
majestade que fascina e a permanente felicidade que subjuga as circunstâncias,
Emerson responde como o fará Nietzsche: só existe uma força, e é a vida ou, antes,
existe apenas um poder. O fundo das coisas é poder. A vida é a busca do poder: “Life
is a Search after power”. Em linguagem nietzschiana, isso se traduziria por “Leben
ist Wille zur Macht” [Vida é vontade de poder]. Porém, é preciso compreender essa
resposta metafísica. Ela supõe certa intenção na constituição do Universo. Insinua que

possibilidade nova de divisão que pode auxiliar na interpretação do estudo do pensamento nietzschiano em
sua gênese, isto é, em sua adolescência, o momento em que começa a ter contato com a esfera da filologia, da
filosofia e da história.
15
Ralph Waldo Emerson foi um filósofo e poeta norte americano que viveu no período de 1803 a 1882. Foi um
dos fundadores do movimento denominado Transcendentalismo, sendo classificado como filosófico e literário,
no século XIX. Esse movimento tem por característica o transcendentalismo kantiano, exaltando o indivíduo e o
conhecimento humano nas relações entre a sociedade e a natureza.
16
Em sua primeira fase, o conceito de vida é definido como poder e este ainda não é o conceito de Vontade de
Poder que será citado em sua última fase. Na segunda fase, encontramos um diálogo com Heráclito, com seu
conceito de vida cosmológico, no qual vida é movimento, é devir. Na terceira fase, Nietzsche apresenta
influências de Kleist, a vida é tida como constante mutação, o movimento é sua essência e é necessário aceitála.
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a força genial é uma participação na essência profunda do mundo (ANDLER, 2016,
p. 277).

Nietzsche, no período zero e durante a sua trajetória, utiliza a concepção de vida
apontada por Emerson, tanto que escreve vários aforismos e fragmentos que são por sua irmã,
Elizabeth Förster Nietzsche, e por Peter Gast, publicados em uma compilação, no livro
chamado Vontade de Poder17. A Vontade de Poder ou Potência, termo original Der Wille zur
Macht, é um conceito importante que Nietzsche desenvolveu em sua filosofia, que tem suas
raízes na fase zero, apesar de seus escritos serem do período de 1880. No entanto, é importante
apontar que a definição do conceito em si, apontado como Der Wille zur Macht, foi citado
diretamente por Nietzsche em sua filosofia madura, ou seja, em sua terceira fase de produção,
especificamente em sua obra Assim falou Zaratustra (1883). Com isso, o que temos na fase
zero é um primeiro contato com o pensamento de Emerson sobre vida e poder e não o conceito
já elaborado.
A partir disso, poder, no desenvolvimento do pensamento nietzschiano, não significa
um poder da subjetividade humana ou alguma decisão ou vontade subjetiva do indivíduo, mas
representa a “transcendência que caracteriza a inserção, que perfaz o círculo da vida, que é
arché”, ou seja, a vida é movimento e acontecimento, a “Vida é vontade de poder” (FOGEL,
2008, p.09).
Outro autor que forneceu extrema influência sobre Nietzsche, que perdurou para além
de sua adolescência, ou seja, que não só influenciou seu período zero mas também as fases
seguintes, foi o poeta e filósofo alemão Johann Christoph Friedrich von Schiller. Nietzsche
encontrou em Schiller uma compatibilidade em relação ao pessimismo intelectual e usou
principalmente a obra Sobre o ser patético como um ponto inicial para elaborar sua filosofia
trágica, sendo posteriormente completada de forma mais aprofundada por Schopenhauer.
Além disso, para ambos, a arte significaria o estado mais avançado de uma civilização, a arte
também “será uma força de medicação, e a natureza dos remédios administrados pelos poetas
permite julgar a natureza do mal que eles são chamados para curar” (ANDLER, 2016, p. 54).
A interferência dos dramas de Schiller chegam também até a escrita da Segunda

17

A maior parte dos aforismos e fragmentos foram escritos por Nietzsche no ano de 1880. Toda a sua produção
póstuma foi coletada e organizada pela sua irmã Elizabeth Förster Nietzsche e por seu colega Peter Gast. A
primeira publicação em livro da coletânea conta com 483 fragmentos e foi realizada em 1901, após a morte de
Nietzsche, em 1900. A segunda edição foi lançada em 1906, com um total mais abrangente de 1.067 fragmentos
(FOGEL, 2008 p. 09).
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Consideração Intempestiva18, “uma alma forte em luta contra o destino”, ou seja, Nietzsche
segue o mesmo que Schiller, capturando na história a existência dos heróis, buscando no
passado uma série de exemplos realizados para que, no presente, sejam utilizados pelos
homens como um ensinamento (ANDLER, 2016, p. 57). Isso nos remete claramente ao
conceito de história monumental19 que o filósofo desenvolveu em seu escrito sobre a utilidade
da história para a vida, visando usar como exemplo os grandes acontecimentos realizados
pelos grandes homens, os heróis, na história. O que seriam esses heróis, os grandes homens na
história, que Nietzsche pontua? Possivelmente seriam poucos homens, basicamente uma elite
que criaria os valores e ensinamentos e ficaria separada o resto da população, das massas.

[...] eis a imagem que Schiller usa para representar a realidade social desejável. A vida
é um escoamento sem fim de gerações que vão melhorando, mas o que vale é a beleza
criada por uma elite de homens devotados a uma vida de luta e uma morte precoce.
Esses pensamentos belos podem ser vividos pela multidão que passa, mas ela não os
cria. A elite conduz o mundo, invisivelmente. Mesmo no tempo em que sua noção de
beleza e moral diferia de Schiller, Nietzsche não esqueceu que concordava
profundamente com ele sobre o papel da elite humana (ANDLER, 2016, p.60).

Por fim, Nietzsche encontra como base de seu pensamento a crítica contra as “massas”,
na qual o grande homem seria o único capaz de transformar a sociedade e a cultura de forma
positiva de forma que elas estimulassem a vida, e os grandes acontecimentos históricos
serviriam de exemplo para os demais, em outros tempos. Esse pensamento percorrerá toda a
sua filosofia e seus escritos.
Em seguida, podemos discorrer sobre o primeiro período, conhecido como “jovem
Nietzsche”, que remete a primeira fase de produção, de 1870 a 1876. Nele pertencem os
escritos: O nascimento da tragédia, A filosofia na idade trágica dos gregos, Sobre a verdade
e a mentira no sentido extra-moral e, por fim, as suas quatro Considerações Intempestivas:
(I) David Strauss, o devoto e o escritor, (II) Da utilidade e desvantagem da história para a
vida, (III) Schopenhauer como Educador, (IV) Richard Wagner in Bayreuth e (V) Nós, os
filólogos. Esta última, a quinta, não chegou a ser concluída, foi apenas esboçada. Nesse
período de escrita, o filósofo evidencia as influências do músico Richard Wagner e do filósofo
18

Para compreender essa informação, é necessário ter um conhecimento prévio da Segunda Consideração
Intempestiva. De forma resumida, essa influência de Schiller pode ser encontrada na primeira concepção de
história, a monumental, na qual é usado o exemplo de grandes feitos, de grandes homens, como exemplo para
o presente. Em seguida, Nietzsche apresenta a história antiquária ou tradicionalista e a história crítica.
19
A história monumental é um conceito citado por Nietzsche em sua Segunda Consideração Intempestiva, texto
que tem como principal objetivo discutir sobre a utilização da história em sua própria época, isto é, no século
XIX. Em seu conceito, a história monumental, segundo Nietzsche, serve para o homem que quer fazer grandes
coisas e utiliza o passado, os grandes acontecimentos do passado, como exemplo para o presente.
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Schopenhauer, uma vez que temas como a cultura alemã e sua formação através do ensino
são abordados em suas obras. Além de tudo, Nietzsche era docente de filologia na
Universidade da Basiléia durante este período. Segundo Vattimo, este momento é marcado
pela relação entre filosofia e filologia que se propagará pelos seus pensamentos ao longo de
outros períodos de escrita. Para Nietzsche, o ponto de partida do pensamento filosófico é a
reflexão sobre as ciências humanas, ou seja, é sobre uma historiografia, sendo também “o
saber que o homem tem de si próprio”, é por esta perspectiva que devemos olhar para os
primeiros escritos de Nietzsche (VATTIMO, 1990, p. 13). Sobre isso, Sochodolak
complementa que,

desejando abordar a temática da história no Jovem Nietzsche, nos deparamos
certamente com questões como a noção de natureza e natureza humana; a questão do
progresso ou desenvolvimento e o Volksgeist, o espírito do povo, muito caras ao
Romantismo. Inicialmente, vale lembrar que muitos apontam o Romantismo como
um movimento opositor ao Iluminismo, de fato, em muitos aspectos o fora, todavia
alguns conceitos deste, mesmo com conotações diferentes, a exemplo do conceito de
razão e progresso (SOCHODOLAK, 2009, p.117).

Portanto, o romantismo surgiu como uma negação do iluminismo, assim como o
positivismo nasceu para ser a negação do romantismo. Ambos seguem uma sequência
dialética quando entram em embate, ou seja, significa que quando uma vertente é negada
através da dialética, ela não some, ainda permanece com algumas de suas características. O
jovem Nietzsche teve também como influência o romantismo, que foi, no período, a oposição
ao iluminismo. Ambos interpretavam a natureza humana de formas diferentes. Para os
iluministas, ela significava algo estático e mecânico, marcado pelo princípio de igualdade.
Para o romantismo, a concepção da natureza humana era variável durante o tempo, sendo
modificado de acordo com o lugar e a época, principalmente quando se tratava do povo
(SOCHODOLAK, 2009, p. 118).

Caracterizar o primeiro período, conforme o hábito, como o do pessimismo romântico
faz sentido, desde que se sublinhe que a filosofia de Schopenhauer e a música de
Wagner, além da formação filológica, fornecem a Nietzsche os pontos de partida para
a reflexão. Se nessa fase ele acredita na renovação da cultura alemã, como pretende
Löwith, manifesta a mesma preocupação com toda a obra e, com veemência, nos
escritos de 1888 (MARTON, 2010, p. 46).

Nesta primeira fase, segundo Marton, Nietzsche pode ser caracterizado por ter uma
preocupação excessiva com a renovação da cultura alemã pelas influências do pessimismo
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romântico. Na esfera da filosofia, Schopenhauer é marcante em seu pensamento através da
obra O Mundo como Vontade e Representação.
Em relação à Schopenhauer, inicialmente, Nietzsche fez uma determinada
interpretação de sua obra, sentiu certa proximidade por conta do ateísmo e viu, de certa forma,
uma honestidade e alegria. Nietzsche procurava um verdadeiro filósofo que fosse também um
educador e, segundo Copleston, Nietzsche apontou que Schopenhauer tinha três elementos
que o influenciaram, sendo eles: a sua honestidade, a sua alegria e a sua coerência. Por isso,
“é honesto, falando e escrevendo como se fosse para si próprio; é alegre porque o seu
pensamento venceu as maiores dificuldades; é consistente, porque não pode deixar de o ser”
(COPLESTON, 1953, p. 209). E foi assim que Nietzsche encontrou o que desejava no
momento.
Nietzsche foi atraído para Schopenhauer pelo ateísmo deste último, pela sua negação do
sobrenaturalismo e transcendentalismo, pela sua doutrina do caráter fundamentalmente
irracional do universo num forte contraste com Hegel, que era o verdadeiro fel, tanto para
Schopenhauer como para Nietzsche e pela sua subordinação do intelecto à vontade. Estes
elementos se mantiveram comuns em ambos, mas, à medida que as ideias peculiares a
Nietzsche se foram desenvolvendo e foram tomando uma forma concreta, ele chegou a
verificar, a uma luz sempre mais clara, a antítese que havia entre Schopenhauer e ele próprio.
Na filosofia de Schopenhauer, o ideal do homem é a negação da vida, ao passo que na
filosofia de Nietzsche é a afirmação da mesma vida (COPLESTON, 1953, p. 211).

Portanto, com o tempo, Nietzsche foi percebendo as diferenças entre seu pensamento
e sua filosofia com a de Schopenhauer. Talvez Nietzsche, nesse momento, já estivesse
compondo o seu próprio pensamento filosófico que resultou na divergência com
Schopenhauer, isso é, fato que causou o rompimento com a filosofia schopenhaueriana. O
homem, para Nietzsche, não precisa renunciar a sua vida, nem seguir uma doutrina e exercer
uma fé religiosa, mas sim, necessita mais que tudo agarrar-se à vida de uma forma alegre e
positiva. Vemos que Nietzsche de fato não concordava e não aprovava o pessimismo de
Schopenhauer20 em relação ao conceito de vida.
O pessimismo de ambos é divergente na questão da vida positiva e negativa, no
entanto, tem suas semelhanças no que concerne à finalidade da vida: os dois filósofos
concordam que a vida não tem uma finalidade ou um significado. O que atribui significado à
vida e concede a ela uma finalidade é o cristianismo que, na visão de Nietzsche, está errada

20

“A filosofia de Schopenhauer pode, com razão, ser chamada pessimista, porque põe em primeiro plano o
sofrimento e a miséria da existência e representa a vida como um mal indesejável. Nietzsche, pelo contrário,
representa a vida como um bem desejável; ele reclama, não menos vida, não ao não ser, não Nirvana, mas mais
vida, uma vida mais rigorosa, uma vida mais alegre [...]” (COPLESTON, 1953, p. 221).
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em virtude de sua filosofia ateia
Da mesma forma que Nietzsche teve a sua própria interpretação de Schopenhauer, aos
poucos, ele percebeu como Wagner expressava de alguma forma o filósofo pessimista com
quem queria romper. O que antes era alegria e sincronia de pensamentos foi se diluindo em
outro tipo de interpretação e interação. Em certo momento, Nietzsche afirmou que:
Eu comecei a interpretar o espírito de Wagner como a expressão do vigor dionisíaco
da alma. Nesse espírito pensei ouvir o terremoto por meio do qual uma primitiva força
vital, que havia sido refreada no decorrer dos tempos, era finalmente procurada para
se libertar das suas cadeias, completamente indiferente a quanto daquilo que hoje se
arroga o nome de cultura pudesse ser, por este meio, reduzido a ruínas. Vedes como
eu interpretei mal e vedes também o que eu mesmo outorguei a Schopenhauer e a
Wagner. Na realidade, tanto Wagner como Schopenhauer negam a vida, ambos eles a
difamam; precisamente por isso são meus antípodas (NIETZSCHE, s.d., p. 65-66
apud COPLESTON, 1953, p. 217-218).

Contudo, apesar de romper de certa forma com a filosofia de Schopenhauer, Nietzsche
não deixou de considerá-lo uma leitura e um aprendizado importante para sua formação, pelo
contrário, levou consigo os ensinamentos que considerou frutíferos e úteis como o ateísmo, a
crítica contra o cristianismo, a ideia de um mundo transcendental e, em partes, o conceito de
vida, no qual considera que ela não tem uma finalidade ou um significado a priori. Segundo
Andler,

Nietzsche tratou de ser um intérprete rigoroso e um adversário leal, mas jamais foi
servo do pensamento schopenhaueriano. Recebeu de Schopenhauer uma poderosa
comoção. Recebeu de Schopenhauer o espírito filosófico. Isso quer dizer que
Schopenhauer ensinou-lhe em primeiro lugar o Selbstdenken, o pensamento
espontâneo, autocrático, que não admite autoridade superior. Quando jovem,
Nietzsche conservou as linhas gerais do sistema schopenhaueriano, contestando os
detalhes. Com a maturidade, reconheceu que o forte de Schopenhauer era a
experiência de moralista. Admirou a riqueza dessa observação densa e engenhosa,
mas já não admitiu a atitude geral de sua filosofia (ANDLER, 2016, p. 95).

Portanto, quando analisamos as influências de Schopenhauer, elas começam de forma
intensa no primeiro período e vão decaindo até restar uma filosofia mais generalizada
schopenhaueriana. Dessa forma, Nietzsche exclui os detalhes que não são mais compatíveis
com a sua filosofia que está ganhando forma e leva consigo as leituras e os conceitos que teve
acesso até o momento.
Além disso, as leituras de outros autores que Nietzsche desenvolveu em sua juventude,
no período zero, foram muito importantes, pois influenciaram categoricamente sua escrita.
Podemos começar abordando a apreciação que Nietzsche tinha por Goethe, que começou em
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sua juventude, um autor alemão clássico que despertou seu interesse por conta do lirismo
trágico de suas obras, por representar uma cultura épica alemã, por demonstrar um realismo
inteligente e um saber considerado natural e histórico. Goethe representava também um poeta
livre, com sua impassibilidade de artista, sendo desprendido do espírito de piedade e de
moralismo, era considerado “um tradicionalista, por sua crença no mistério, nas influências
demoníacas e na multiplicidade das contingências fatais, de onde saem as grandes coisas”
(ANDLER, 2016, p. 32-33). Nietzsche pegou para si como base a concepção de vida dirigida
pela filosofia de Goethe e, por esse motivo, o filósofo abre a sua Segunda Consideração
Intempestiva citando o escritor no que concerne ao “seu ódio por tudo aquilo que o instruiu
sem intensificar sua atividade e sem lhe dar a vida” (ANDLER, 2016, p. 33).
No que diz respeito à concepção de história, nesse período, Nietzsche obteve enorme
influência do historiador Jacob Burckhardt. O filósofo encontrou em Burckhardt uma
concepção de história21 que rejeitava a filosofia da história proposta pela filosofia hegeliana e
pelo historicismo. Esta rejeição se apresenta de forma geral por conta de Nietzsche buscar uma
Razão na história que apontasse para um telos, Burckhardt procurava conceber a história como
ciência, ou seja, de forma que ela fosse mais próxima de uma metodologia histórica própria
de caráter científico. Na perspectiva de Burckhardt, a história “obedece a leis diferentes das
da Natureza e consequentemente sua capacidade criadora, sua gênese e seu declínio são
também diversos dos da Natureza” (BURCKHARDT, 1961, p. 32). Por isso, era contra a
história ser tratada como ciência, pois, nessas circunstâncias, a história deveria ser considerada
e vista como arte22. Portanto, tanto para Nietzsche quanto para Burckhardt, a história era
considerada uma modalidade literária que se aproximava mais da arte do que da ciência.
Em seguida, o segundo período de escrita é composto entre os anos 1876 e 1882 e as
obras escritas são: Humano demasiado humano, Gaia Ciência e Aurora. Nessa fase, Nietzsche
não está sob as influências de Wagner e Schopenhauer, isso significa que o filósofo rompeu
com o pensamento dos dois e não faz mais parte do corpo docente da Universidade da Basiléia.
Com esses acontecimentos, o filósofo inicia um diálogo com o pensamento científico.
Segundo Marton, neste segundo período Nietzsche está em um embate de pensamentos entre
impulsos e sentimentos, no sentido também da parte orgânica do ser, com os tecidos, células
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Para o historiador Burckhardt, “a essência da História é a sua mutabilidade” (BURCKHARD, 1961, p. 33).
Segundo Burckhardt, “as artes são capazes de atrair para seu círculo magnético quase que a totalidade da
existência humana, de elevar sua sensibilidade a um grau, infinitamente mais elevado, de expressão, dando-lhe
uma visão do mundo livre dos escombros do acaso, reunindo numa imagem transfigurada somente os elementos
realmente grandiosos, importantes e belos, então, até mesmo o seu aspecto trágico revela-se consolador”
(BURCKHARDT, 1961, p. 222).
22
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e órgãos. A produção intelectual se encontra na “experimentação do conhecimento”, com uma
relação entre o conhecimento e o homem, existe um conflito interior do ser (MARTON, 2010,
p. 68).
Nessa “experimentação do conhecimento”, encontramos como principal característica
o problema da ciência e da verdade, é na relação entre verdade, conhecimento e vida que
começa a emergir o Nietzsche como um pensador. O pensador, nesse sentido, está em embate
constante entre a necessidade de uma verdade absoluta, seus valores morais, e uma luta de
vários impulsos entre corpo e mente, questão trabalhada em Gaia Ciência. Consequentemente,
“a força do conhecimento não está no seu grau de verdade, mas na sua antiguidade, no seu
grau de incorporação, em seu caráter de condição para a vida” (NIETZSCHE, 2012, p.128).
Definir o segundo período como o do positivismo cético é plausível quando se
ressalva que ele então se abre à influência das idéias de Augusto Comte. Nesse
contexto, a busca de seu caminho enquanto espírito livre aparece na crítica que dirige
a toda sorte de crença e no elogio que faz à ciência por prover ao espírito a disciplina
necessária para libertar se das convicções (MARTON, 2010, p. 46).

Mesmo que Nietzsche inicialmente tenha criticado as ciências da natureza, neste
período o filósofo procura experimentar outras formas de conhecimento, assim abrindo seu
pensando para as ideias, procurando refletir, sobre temas que permeiam a ciência.
Para Fink, o segundo período de produção de Nietzsche é considerado a fase mais
complexa para interpretar, porque não é simplesmente a inversão de seu período do jovem
Nietzsche, mas trata-se de um momento intermediário, de uma parte do avanço que será
continuado em sua filosofia no terceiro período. O pensamento nietzschiano começa a ganhar
forma com seus pensamentos fundamentais relacionados ao espírito livre23, por isso,
podemos apontar a segunda fase como um momento de transição (FINK, 1983, p. 55).
A obra Humano, demasiado humano é a divisora de sua filosofia dos períodos
anteriores, pois passa a apresentar uma reflexão sobre a ciência com o objetivo de criar seu
novo e próprio método de pesquisa científica. Essa obra apresentou características tão
diferentes que o historiador Burckhardt, que Nietzsche sempre admirou, escreveu uma carta
para Von Preen, no dia 09 de dezembro de 1878, comentando sobre a obra Humano,
demasiado humano na qual dizia:

23

Segundo Fink, a definição de “Espírito Livre é o grande céptico que suspeita daquilo em que até agora o homem
mais confiava. Ele possui o olhar maldoso, penetra nos segundos planos vitais de todos os ideais, ilumina o
mundo subterrâneo da santidade, da verdade e do bem e traz para a luz coisas curiosas” (FINK, 1983, p. 58).
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A propósito: você percebeu que, em seu último livro, Nietzsche deu meia volta em
direção ao otimismo? Infelizmente, o estado de saúde (visão fraca, constantes dores
de cabeça, com violentos ataques dias sim, dia não) não é, de maneira alguma, o
motivo de sua mudança. Ele é um homem fora do comum, que adquiriu um ponto de
vista individual e pessoal a respeito de quase tudo... (BURCKHARDT, 2003, p.338).

Em seguida, Burckhardt, escreveu uma carta para Nietzsche, no dia 5 de abril de 1879,
evidenciando a sua opinião sobre sua nova obra, Humano, demasiado, humano. O historiador
assinala:
Obtive o suplemento ao Humano por intermédio de Herrn Schmeitzner, e o li e
ponderei a seu respeito, mais uma vez maravilhado ante a plenitude e a liberdade de
sua mente. Nunca, como bem se sabe, penetrei no Templo do genuíno pensamento,
mas por toda a minha vida me encantei nos corredores e átrios dos períbolos, onde a
imagem, no sentido mais amplo da palavra, reina. Seu livro abastece completamente,
em cada aspecto, a classe de despreocupados peregrinos à qual pertenço. Onde não
posso segui-lo, observo, com um misto de medo e prazer, para ver quão convicto você
caminha à beira dos mais vertiginosos rochedos, e tento formar para mim mesmo
alguma imagem do que você deve ver nas profundezas e à distância. O que aconteceria
se La Rochefoucauld, La Bruyère e Vauvenargues tivessem seu livro em mãos no
Hades? E o que o velho Montaigne diria? Nesse meio tempo encontrei uma série de
frases que deixariam Rochefoucauld, por exemplo, com inveja (BURCKHARDT,
2003, p. 338-339).

Contudo, apesar da visível mudança de Nietzsche, em relação ao seu pessimismo
convertido em uma fase otimista, e também da mudança no foco dos assuntos abordados em
suas obras, seus leitores, como Burckhardt, acabaram apreciando e admirando sua nova
configuração de escrita.
Portanto, nessa nova trajetória, a crítica de Nietzsche é movida pela denúncia do
racionalismo metafísico, pela superficialidade da ciência, a moral e a religião. Trata-se do
momento em que Nietzsche critica a moral cristã e o racionalismo metafísico tem por
finalidade denunciar todo um processo histórico movimentado pela falsificação e negação de
que apresenta a metafísica, sendo ela não científica e favorável à perspectivas moralizantes.
Dessa forma, Nietzsche procura apontar como a ciência e a metafísica são frágeis
querendo indicar um caminho diferente para o saber e para a cultura que, segundo o filósofo,
seria necessária uma revalorização de modelos não científicos como a arte e a filosofia
(BARROS, 2008, p.68). Isso implica que, ao reavaliar a ciência, não é possível existir a
verdade absoluta, já que o ideal de verdade única provém do moralismo cristão, que acabou
por impregnar a ciência de forma mascarada. Segundo Nietzsche, em Humano, demasiado
humano;
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No conjunto, os métodos científicos são pelo menos, um resultado tão importante da
investigação quanto qualquer outro resultado: pois sobre a compreensão do método
repousa o espírito científico, e todos os resultados da ciência não poderiam, se aqueles
métodos se perdessem, impedir um renovado recrudescimento da superstição e do não
senso. Pessoas de espírito podem aprender quanto quiserem dos resultados da ciência:
nota-se sempre em conversação, e especialmente nas hipóteses que ela contém, que
lhes faltam espírito científico: não têm aquela instintiva desconfiança contra os
desvios do pensamento que, em decorrência do longo exercício, lançou suas raízes na
alma de todo homem científico [...] (NIEZTSCHE, 2014, p.134).

O conceito de ciência para Nietzsche é exclusivamente composto pelo método
científico que, a seu ver, é o procedimento metodológico. A metodologia científica é o que
garante o status de ciência pelo fato de fornecer às ciências naturais a probabilidade de sua
constância, para que seja possível demonstrar as leis de origem científica. No entanto, é
importante frisar que não existe apenas um método. A ciência, para Nietzsche, tem que
desconstruir e erradicar a certeza da verdade absoluta, pois a verdade foi colocada pela moral
para que determinasse os valores de seus interesses. Segundo Barros, Nietzsche “intenta
indicar que a ciência pensada rigorosamente não possui parâmetros restritivos e que o
estabelecimento destes com vistas à determinação de seus interesses e metas não pode ser visto
como procedimento científico, mas moral” (BARROS, 2008, p. 68). Portanto, podemos
colocar também como significado do conceito de ciência, para Nietzsche, a definição apontada
por Fink:
Para Nietzsche, ciência significa essencialmente crítica; porém, ele tem em vista a
crítica da filosofia, da religião, da arte, da moral tradicionais; ciência para ele
significa, portanto, não a exploração de um sector do real, mas sim a comprovação do
carácter ilusório daquelas condutas humanas que para ele, no primeiro período, valiam
como acessos originais e verdadeiros para a vida do mundo (FINK, 1983, p. 49).

Portanto, em sua segunda obra, Aurora, de seu segundo período de escrita, Nietzsche
irá, de forma mais centrada, abordar criticamente o cristianismo e descrever como a moral
cristã impregnou a ciência. Com isso, a crítica central de Nietzsche é contra a moralização da
ciência, ou seja, trata-se da subordinação do conhecimento às questões morais. Nesse sentido,
Barros interpreta Nietzsche afirmando que “para ele a clara semelhança de perspectiva entre
moral religiosa e interpretação científica deixa claramente à mostra que jamais houve uma
perspectiva científica pura e apartada da moral” (BARROS, 2008, p. 2008). A ciência tenta
estabelecer seu método científico buscando a objetividade e a neutralidade, mas essa separação
entre moral, religião e explicações mitológicas não aconteceu de fato. O discurso científico
ainda flerta com as narrativas mitológicas e religiosas e, nesse sentido, a ciência precisa passar
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por uma atualização para constituir o seu procedimento metodológico.
Como resultado desse conflito entre ciência e moral cristã, Nietzsche apresenta como
solução a reformulação do significado da ciência. Nesse momento, a arte é importante não por
conta de poder trazer uma alternativa para o conhecimento da realidade, mas sim, por tornar
plausível a força de representação que atua em duas esferas: a primeira “enquanto meio de
consolação do temor causado pela refutação dos modelos morais de consideração do mundo,
a partir da sedução da criação” e, em segundo, “como princípio afirmativo e embelezador da
indeterminabilidade e riqueza de possibilidades da efetividade” (BARROS, 2008, p. 73). Em
ambas as esferas, torna-se uma perspectiva para o conceito de científico que Nietzsche pontua.
A arte aqui é colocada como um antídoto que terá por finalidade combater o pessimismo
cultural e científico e também servirá de estímulo para o desejo de conhecer, por conter em si
um “impulso aventuresco” com infinitas alternativas a serem exploradas e analisadas
(BARROS, 2008, p. 73).
Contudo, Nietzsche não tem uma visão comum da ciência, pois não segue e não
concorda com uma ciência que tem como característica a razão e o progresso, mas vê a ciência
como um meio de problematizar aspectos da moral, da metafísica e da arte. O espírito livre,
para Nietzsche, “não é livre por viver segundo o conhecimento científico, é livre na medida
em que utiliza a ciência como meio para se libertar da grande servidão da existência humana
em relação as ideias” (FINK, 1983, p.55). O objetivo é fugir da tutela da moral, religião e da
metafísica. A questão de usar a ciência para alcançar a liberdade, desmascarar daquilo que a
sociedade tentou fixar nos homens, segue um fio condutor, Segundo Fink;

A ideia condutora do desmascaramento e a seguinte: o homem perdeu-se, sujeitou a
vida a pesos enormes, submeteu-se ao sobre-humano, e a religião, a metafisica e a
moral são formas dessa servidão; o homem venera o sobre-humano, organiza toda a
sua vida em função daquele e já não sabe que foi ele próprio quem pôs no seu
firmamento tais estrelas orientadoras; venera aquilo que ele próprio criou; o sobrehumano e apenas uma aparência do humano, uma faia morgana em que a essência
humana criadora se exterioriza (FINK, 1983, p. 56).

O homem24, para Nietzsche, deve quebrar essa tutela moral e aprender a dar o seu
significado para a vida em virtude de a vida não ser definida e ordenada por algo sobrenatural.
24

Segundo Fink, o homem que consegue alcançar o espírito livre torna-se um grande homem, portanto, o
significado da segunda fase de produção é diferente da primeira. “O grande homem não é simplesmente um
pequeno homem disfarçado e polido. Quase todos os livros da segunda fase de Nietzsche se caracterizam pela
dissolução profanadora das três formas fundamentais da grandeza humana: pela destruição do santo, do sábio
e do artista; mas o grande homem apresenta-se agora sob a forma do conhecedor, do Espírito Livre (FINK, 1983,
p. 61).
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Trata-se de uma transformação, uma metamorfose da existência, o indivíduo não indaga mais
no exterior seus objetivos, mas sim no seu próprio interior, a vida não está mais presa a um
significado pré-estabelecido, conduzido pelo arbítrio divino e pela moral condicionada, o
homem pode finalmente tornar-se livre daquilo que ele mesmo criou (FINK, 1983, p. 56).
Diante disso, é importante frisar que a segunda fase do Nietzsche tem por característica, nesse
momento médio de sua produção, a ciência, tornar-se alegre, transformando e diluindo cada
vez mais as ilusões. Assim surge o indivíduo que faz experiências com a vida. Por fim,
segundo Barros:
Não se trata, portanto, de querer o banimento quer da religião, quer da metafísica da
cultura ocidental – pois o homem é um animal que venera! E por isso necessita delas.
Mas necessário é compreender claramente seus domínios de atuação. Nesse sentido,
Nietzsche é claro ao acentuar, já em Humano, demasiado humano e segundo uma
nova interpretação do homem e da cultura, os ganhos desta múltipla, criativa e
dinâmica forma de tolerar agonisticamente e assimilar perspectivas distintas, mesmo
da religião e da metafísica (MAM/HDH I § 278). Com vistas a uma ciência que
necessita então adequar-se à nova dinamicidade da efetividade, sem aspirar a um porto
de chegada para seus esforços, ocorre mesmo a necessidade de discursos contrários,
que fomentem a disputa por meio de novos argumentos e perspectivas e, desse modo,
impeçam a estagnação da ciência (BARROS, 2008, p. 75).

Contudo, o que Nietzsche tenta promover em seu segundo período de produção é a
avalição dos valores morais que estão enraizados na sociedade e na cultura, refletir de forma
crítica sobre as influências que a religião, ou a crença em um ser sobrenatural, causa em
relação à vida, se a deixa uma vida positiva ou negativa. E, finalmente, promover a ciência de
uma forma não tradicional, isto é, que seja capaz de suprir as necessidades do homem por
meio de uma metodologia científica, para que ele possa obter um espírito livre e desconstruir
a concepção de verdade. Para isso, Nietzsche também pontua uma crítica contra os filósofos
de seu tempo em Humano, demasiado humano que, ao invés de fazer um filosofar histórico,
acabam por seguir certas vias religiosas e políticas por pressão. Nas palavras de Nietzsche:
Falta de sentido histórico é o defeito hereditário de todos os filósofos; muitos chegam
a tomar despercebidamente, a mais jovem das configurações do homem, tal como
surgiu sob a pressão de determinadas religiões, e até mesmo de determinados
acontecimentos políticos, como a forma firme de que se tem de partir [...] mas o
filósofo vê “instintos” no homem do presente e admite que estes fazem parte dos fatos
inalteráveis do homem, e nessa medida podem fornecer uma chave para o
entendimento do mundo em geral: a teologia inteira está edificada sobre o falar-se do
homem dos últimos quatro milênios como de um eterno, em direção ao qual todas as
coisas do mundo desde seu início tenderiam naturalmente. Mas tudo veio a ser; não
há fatos eternos: assim como não há verdades absolutas. Portanto, o filosofar histórico
é necessário de agora em diante e, com ele, a virtude da modéstia (NIETZSCHE, 2014,
p. 109)
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Enfim, podemos complementar que Nietzsche, em seu segundo período de produção,
começa a atribuir uma forma característica em sua filosofia após romper com Schopenhauer e
com Wagner, já que outras questões começam a obter o foco em sua produção: a ciência e as
críticas à religião cristã, a moral e a metafísica são focos em sua escrita. A partir de então,
Nietzsche passa a dirigir críticas também contra seus colegas filósofos, pontuando a
importância de se ter um filosofar crítico e histórico e destacando que a história é
indispensável.
Por fim, no terceiro e último período, entre os anos 1882 e 1888, as produções
intelectuais são: Para além do bem e do mal, Assim falou Zaratustra, A Genealogia da Moral,
Anticristo, Crepúsculo dos ídolos e Ecce Homo. Nesse período está o ápice da produção
intelectual de Nietzsche, pois temos uma filosofia mais madura em comparação aos períodos
anteriores. O filósofo conduz uma proposta de criação de novos conceitos, assim como o
aparecimento da transvaloração de todos os valores.
Encarar o terceiro período como o da reconstrução da obra tem razão de ser, na medida
em que se salienta seu empenho em elaborar, de forma consistente, a própria filosofia.
É quando constrói a doutrina do eterno retorno e a teoria da vontade de potência, além
de tornar operatório o conceito de valor e instaurar o procedimento genealógico
(MARTON, 2010, p. 46).

Segundo Marton, neste terceiro período, Nietzsche tenta elaborar uma cosmologia, não
no sentido transcendental ou metafísico, mas com o propósito de ser uma cosmologia que
tivesse embasamento científico. Os principais elementos são a Vontade de Potência e a
pluralidade das forças (MARTON, 2010, p.79).
Portanto, segundo Fink, é o livro sobre Zaratustra que irá de fato inaugurar o terceiro
período da filosofia nietzschiana, pois o filósofo percorreu os românticos em sua primeira fase,
em seguida, na segunda fase, passou pela ciência “desmistificadora”, para finalmente chegar
até a sua verdadeira natureza.
O Zaratustra põe em relevo os seus pensamentos fundamentais e decisivos, mas não como
se chegassem absolutamente de surpresa e sem serem esperados; podem reconhecer-se já nos
temas das obras precedentes, embora aí estivessem como que disfarçados nos conceitos
metafísicos de Schopenhauer ou nas noções científicas do positivismo. No Zaratustra
encontra Nietzsche a sua própria linguagem para os seus próprios pensamentos. Zaratustra é
a grande viragem da sua vida; daqui em diante ele conhece a sua meta. O tempo subsequente
após o Zaratustra é apenas desdobramento, desenvolvimento daquilo que ele ali formula.
(FINK, 1983, p. 65).
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Para aqueles leitores de Nietzsche que tiveram o contato ou a explicação de suas fases
anteriores de escrita à filosofia do terceiro período, desenvolvida principalmente na obra Assim
falou Zaratustra, percebem que os escritos de Nietzsche parecem ter sofrido uma mudança
exorbitante, porém, o espírito livre que percorreu suas obras anteriores, como Humano,
demasiado humano, Aurora e Gaia Ciência e, agora em Zaratustra, é o espírito da vida.
Segundo Fink, “o Espírito Livre é a consciência de si da existência humana no modo de ser da
grandeza”, consequentemente, a verdade pode estar ligada intrinsicamente ao gênio, artista,
metafísico e religioso, “se é a verdade do conceito-chave da sua romântica metafísica do artista
do primeiro período, Zaratustra é o remate do Espírito Livre”, pois, “génio, Espírito Livre e
Zaratustra são metamorfoses da mesma personagem” (FINK, 1983, p. 66).
O Zaratustra não tem decerto o grande valor poético que Nietzsche lhe atribui; há na
obra demasiados efeitos, jogos de palavras e consciência; só raramente os símbolos
resultam, só raramente se produz aquela coincidência entre o particular e o geral em
que está presente em toda a sua pureza uma forca que agita o mundo; na maioria das
vezes, imagem e pensamento divergem no Zaratustra de Nietzsche, e a imagem tornase metáfora [...] ele pensa por símbolos, o seu pensamento e um pensamento
visionário. Ele não se move através de conceitos especulativos que lhe parecem
abstracções vazias, mas através das metáforas nas quais as suas intuições se
concretizam. Os seus mais elevados pensamentos recebem como que figura e forma,
encarnam-se na personagem de Zaratustra (FINK, 1983, p. 66).

Portanto, observando a obra Zaratustra, ela apresenta pontos positivos e negativos. O
que condiz ao ponto positivo é a sua grandeza artística, de escrita, que reside na forma de
parábola e possui passagens fascinantes. Por outro lado, o ponto negativo é que essa obra se
transforma em uma paródia da bíblia e, em certos momentos, por esse motivo, se torna
insuportável e irritante. No entanto, é realmente uma obra25 escrita por meio de metáforas que
muitas vezes são difíceis de compreender, “a composição filosófica de Zaratustra não é
simples; a obra divide-se em quatro partes que teriam nascido cada uma numa tempestade do
espírito” (FINK, 1983, p. 69). A similaridade entre o percurso de Zaratustra remete a uma
“imitação” da bíblia, é como se Nietzsche quisesse criar um livro sagrado para que os homens
de espírito livre pudessem ler e alçar sua metamorfose. Contudo, a obra pode ser considerada

25

Em Ecce Homo, em Por que escrevo livros tão bons?, obras pertencentes ao primeiro aforismo, Nietzsche
escreve sobre sua escrita e suas obras: “Uma coisa sou eu, outra os meus livros. Antes de a eles me referir,
aflorarei aqui a questão da compreensão ou incompreensão destes escritos. Fá-lo-ei com a negligência que de
qualquer modo convém: semelhante questão é, de facto, ainda extemporânea. Eu próprio não sou ainda actual,
alguns nascem póstumos. Tempo virá em que será necessário ter instituições em que se viva e ensine, como eu
acedi a viver e a ensinar; talvez se criem até cátedras especiais para a interpretação do Zaratustra” (NIETZSCHE,
2008, p. 43).
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como um grande feito artístico, que é a composição de parábolas26. Em Ecce Homo, Nietzsche
imaginou que teriam problemas em interpretar Zaratustra, por isso decidiu defini-lo em suas
próprias palavras no aforismo três: Por que sou um destino?
[...] Zaratustra foi o primeiro a ver na luta entre o bem e o mal o mecanismo genuíno
na engrenagem das coisas a translação da moral em metafísica, da moral como força,
causa, fim em si, é a sua obra, [...] não só porque possui aqui uma experiência mais
ampla e profunda do que qualquer outro pensador a história inteira é, sim, a refutação
experimental da tese da chamada ordem moral do mundo, mas, o que é ainda mais
importante, Zaratustra é mais verídico do que qualquer outro pensador. A sua
doutrina, e só ela, considera a veracidade como a suprema virtude isto significa a
oposição à cobardia do idealista, que empreende a fuga perante a realidade [...]
compreendem-me?... A auto-superação da moral graças à veracidade, a autosuperação do moralista para o seu contrário para mim eis o que significa na minha
boca o nome de Zaratustra (NIETZSCHE, 208, p. 103-104).

Portanto, encontramos em Zaratustra uma obra artística que tem por objetivo
apresentar as suas críticas e a autossuperação da moral. Por isso, não pode ser negado que a
arte apresentada na referida obra difere das outras fases. No primeiro período de escrita,
Nietzsche apresenta uma metafísica da arte, na qual teve como base a arte grega e a produção
artística de Wagner; na segunda fase, o foco de Nietzsche se volta para a ciência. Depois, em
sua terceira fase, a arte não é mais teorizada, mas passa a ser instrumentalizada, no sentido de
se usar da arte para realizar a filosofia de forma poética.
Além da obra Assim falou Zaratustra, no terceiro período, o Anticristo talvez tenha
sido um de seus ensaios que mais causou, e ainda causa, sérias polêmicas. No decorrer de sua
filosofia, desde a juventude, Nietzsche disparou críticas contra as religiões, especialmente à
cristã, e sempre pontuou que era ateu. Quando ele escreve o Anticristo, em seus argumentos,
nada de novo aparece, mas é notável que a obra é constituída por é uma escrita visivelmente
carregada de raiva. Nela, o cristianismo27 é representado como sendo uma corrupção que
estimula a perversão dos instintos humanos, no entanto, o que realmente Nietzsche tenta
combater é uma metafisica da avaliação, pois “o que ele atacou no cristianismo foi apenas a
forma histórica e factual de tal avaliação” (FINK, 1983, p.149).

26

“Para nós, Nietzsche só pode significar uma exigência que devemos submeter a exame quando tentamos seguir
por conta própria a marcha dos seus pensamentos centrais. Todavia, a forma estilística do Zaratustra, aquela
parábola saída do espaço compreendido entre a poesia e o pensamento, torna difícil seguir o rasto de Nietzsche,
embora se esperasse antes o inverso” (FINK, 1983, p. 69).
27
Para Fink, “Não é possível refutar a crítica nietzscheana do cristianismo tentando, por exemplo, mostrar nele
traços de uma vida poderosa e corajosa e fazendo notar que Nietzsche apenas tem diante dos olhos um
cristianismo edulcorado, pietista, moralizado, um cristianismo da piedade, etc. Importa examinar o princípio
fundamental da sua crítica, quer dizer, o seu ateísmo dogmático, a sua convicção fundamental da morte de Deus”
(FINK, 1983, p. 147).
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No decorrer da descrição e explicação das fases de produção nietzschiana é nítido que
Nietzsche contém uma ampla produção de escritos, porém tivemos que nos atentar em alguns
para demonstrar certos pontos específicos de cada período de forma que ficasse visível as
características de cada fase. Com isso, evidenciamos que Nietzsche passa por uma
transformação constante em seu pensamento, ou seja, está sempre tentando descobrir algo
novo, está incessantemente buscando conhecimento. Segundo Coplestan,
Tem se dito muitas vezes e com ampla justificação que a evolução de Nietzsche
compreende três fases sucessivas. Primeiro vem o período em que os geniuses,
homens como Wagner e Schopenhauer, são elevados a um lugar de honra, o período
de O Nascimento da Tragédia e das Considerações Intempestivas; segue-se aquele
período do Wissenschaftsideal, caracterizado por uma série de questionários frios
como gelo, fase isolada, crítica, céptica e verdadeiramente socrática, que pode
exemplificar com o Humano, Tudo Demasiadamente Humano; por último, vem
aquele período em que Nietzsche chega à consciência do próprio pensamento, o
período em que ele se mostra um filósofo independente, o período do Zaratustra, do
Para além do bem e do mal, da Genealogia da Moral, etc (COPLESTON, 1953, p.3435).

Vemos que a produção intelectual de Nietzsche durante os anos sofreu algumas
modificações, e acabou sendo composta por “rompimentos” e diversas leituras que o
influenciaram durante sua vida. Algumas não percorreram sua vida até o fim, como Wagner,
mas outras permaneceram, como é o caso do vínculo que tinha com Burckhardt. Por mais que
pareça que suas obras são diferentes, ao realizarmos uma leitura atenta, percebemos que o
tema, de forma geral, é sempre o mesmo, mas as abordagens são diferentes em virtude de sua
mutabilidade nas leituras. Assim como sua filosofia prega que a vida é devir e puro
movimento, suas obras não poderiam ser diferentes, elas representam exatamente esse
movimento, o devir, o intelectual. Podemos apontar que seu pensamento é reflexo de sua vida
em ininterrupto devir.
Cabe, em primeiro lugar, pensar nas obras de Nietzsche. Cada uma delas é um ser
vivo, construído de dentro por uma alma que cresceu e amadureceu. Por trás da letra
das obras, tive de buscar a alma e reencontrar o próprio homem. Nesse caso, a filosofia
de Nietzsche faz parte de sua vida, menos porque é filosofia, mais porque é
nietzschiana. Por sua vez, a vida de Nietzsche esclarece sua filosofia, menos porque
é sua vida, mais pela evidencia com a qual ela faz ver como toda a filosofia se nutre
de um sentimento da vida e traduz uma experiência interior (ANDLER, 2016, p. 302).

Em suma, Nietzsche tem uma ampla produção sobre as questões que permeiam a sua
filosofia que podem, com certeza, ser úteis para diversas áreas do conhecimento, inclusive
para os historiadores. Apesar de não ser um historiador, Nietzsche é um filósofo que escreve
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sobre a história e, por meio da interdisciplinaridade, podemos usar sua produção para se
pensarmos a história e refletirmos sobre os pontos que nos forem convergentes. Nesse sentido,
independente de concordar ou discordar, o importante é não ficarmos estagnados e
raciocinarmos criticamente sobre o nosso ofício de historiadores(as).
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Capítulo III
O CONTEXTO HISTÓRICO DO JOVEM NIETZSCHE E SUA
CONCEPÇÃO DE HISTÓRIA
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3.1 O contexto histórico da Alemanha do século XIX: período do Jovem Nietzsche
A moral que está aqui em vigor exige seguramente algo de
inverso, um dinheiro sonante, uma cultura rápida, para que
alguém pudesse rapidamente se tornar um ser que ganha
dinheiro [...] não se permite cultura a um homem senão na
proporção com o que demanda seu interesse de ganho, mas
é também na mesma proporção que exige algo dele
(NIETZSCHE, 2014, p. 73)28

Inicialmente, para podermos entender as obras de Nietzsche em seu período de
Juventude, é pertinente compreendermos o contexto histórico da Alemanha da metade do século
XIX. O espaço geográfico que é conhecido nos tempos atuais como Alemanha, anteriormente,
era chamado de Prússia e, precedentemente a 1806, a Prússia era um dos reinos que pertencia
ao Sacro Império Romano Germânico. Com a guerra Franco-Prussiana, entre os anos de 1870
e 1871, que teve início por consequência de interesses bélicos, territoriais e diplomáticos, Otto
von Bismarck tinha por objetivo unificar a Prússia para formar a Alemanha.
Por outro lado, os franceses liderados por Napoleão III tinham a finalidade de recompor
seu predomínio e também observavam na Prússia uma possível ameaça referente ao domínio
que os franceses exerciam na Europa. A unificação da Prússia encontrava uma certa resistência
da França e de outros reinos que ficavam próximos ao território germânico em virtude do receio
do poder que a unificação poderia proporcionar. Em relação a esse contexto e acontecimento
histórico, especificamente da guerra Franco-Prussiana entre os anos de 1870 e 1871, Nietzsche
escreve em seu livro O nascimento da tragédia que
Seja o que for aquilo que possa estar na base desse livro problemático, deve ter sido
uma questão de primeira ordem e máxima atração, ademais uma questão
profundamente pessoal testemunho disso é a época em que surgiu e a despeito da qual
surgiu, ou seja, a excitante época da Guerra-Franco Prussiana, de 1870-1. Enquanto o
troar da batalha de Wörth se espalhava sobre a Europa, o cismador de ideias e amigo
de enigmas, a quem coube a paternidade desse livro, achava-se, alugares em um
recanto do Alpes, muito entretido em cismas e enigmas e, por consequência, muito
preocupado e despreocupado ao mesmo tempo, anotando os seus pensamentos sobre
os gregos [...] (NIETZSCHE, 2007, p.11).

Nietzsche de fato preferia se isolar nos Alpes e trabalhar em seu livro, O nascimento da
tragédia, a participar ativamente da unificação da Alemanha. Na realidade, na visão do filósofo,
a guerra que estavam enfrentando era algo mais problemático do que de fato uma solução.

28

Primeira Conferência: Sobre o Futuro dos Nossos Estabelecimentos de Ensino.
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Nietzsche não pareceu muito estimulado e feliz com os acontecimentos que estavam sendo
desencadeados no período de sua juventude.
Em continuidade à sua crítica contra a guerra Franco-Prussiana e sobre a relação da
guerra com a cultura, Nietzsche dissertou no início de sua Primeira Consideração Intempestiva:
David Strauss crente e escritor. Segundo o filósofo, a opinião pública alemã proibia que os
intelectuais mencionassem os acontecimentos negativos que a guerra causou, a propaganda
poderia ser apenas aquela que vinculasse a imagem de uma Alemanha vitoriosa, no entanto,
ganhar a guerra bélica não significou necessariamente que houve um triunfo da cultura alemã
perante a cultura francesa. Segundo Nietzsche, não se pode afirmar que a guerra teve uma
batalha cultural, pois, por mais que a França tivesse perdido a guerra bélica, a sua cultura não
deixou de ter forte influência sobre a Alemanha.
Se o seu valor fosse diminuto, a vitória, mesmo acompanhada pelos mais estrondosos
triunfos militares, não daria à cultura vitoriosa razões para se glorificar. No nosso
caso, aliás, não se pode tratar de uma vitória da cultura alemã pela simples razão de
que a cultura francesa continua a existir como dantes e nós continuamos a depender
dela. A nossa cultura não contribuiu em nada para o triunfo de nossas armas. A
disciplina militar, a bravura e a resistência das tropas, em suma, elementos que nada
têm a ver com a cultura, ajudaram-nos a vencer adversários a quem faltavam as mais
importantes destas qualidades (NIETZSCHE, 1976, p.8)

De fato, a batalha foi no campo bélico e não no cultural, seguindo a análise e perspectiva
de Nietzsche. No entanto, a questão de a vitória ter sido vinculada ao fator bélico e cultural não
foi isenta de motivos, sem dúvida estão envolvidos interesses particulares e políticos de
determinadas classes sociais que existiram na Alemanha antes e depois da guerra FrancoPrussiana. Precedentemente à esta guerra, a Alemanha sofria forte influência do humanismo
idealista, guiado pelo movimento clássico que incentivou politicamente a classe média alemã.
No período, existiram basicamente duas classes médias em disputa política; uma
denominada de idealista liberal e outra como sendo conservadora e nacionalista. No início do
século XIX, ambas as vertentes da classe média tinham por objetivo concretizar a unificação
da Alemanha para que terminasse a variedade de territórios divididos e os numerosos pequenos
Estados. Mas esses representantes das duas vertentes da classe média não conseguiram alcançar
a unificação da Alemanha. Para lidar com os interesses, viram como única saída estabelecer
uma aproximação com o rei da Prússia e seu conselheiro Bismarck, por conta de ambos terem
como promessa conquistar a tão sonhada e almejada unificação dos Estados germânicos.
Além do objetivo da unificação do território, não poderia ser colocado de lado o
fortalecimento do poder militar, pois seria pelo poder bélico que as grandes vitórias
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aconteceriam, ou seja, pelo viés da guerra, já que as classes médias não haviam conquistado
nada de forma pacífica. Por isso, “a vitória dos exércitos alemães sobre a França foi, ao mesmo
tempo, uma vitória da nobreza alemã sobre a classe média alemã” (ELIAS, 1997, p. 26). Isso
significa que a Alemanha encontrava em suas estruturas uma ordem de organização militar.
Segundo Norbert Elias;

O Estado de Hohenzollern tinha todas as características de um Estado militar que se
erguera através de guerras vitoriosas. Seus dirigentes reconheciam a necessidade de
crescente industrialização e, lato sensu, de crescente modernização. Mas os industriais
burgueses e os donos do capital não formavam o estrato mais elevado e mais poderoso
da sociedade, foi não só preservada, mas também fortalecida pela vitória de 1871.
Uma boa parte da classe média, mas não toda ela, adaptou-se com relativa rapidez a
essas condições (ELIAS, 1997, p.26).

Após essa vitória da classe militar, a sociedade passou por algumas modificações e,
dentre elas, uma parcela da classe média composta por burgueses passou a adotar um estilo de
vida da nobreza militar como se fossem deles próprios, ou seja, levando a um distanciamento
dos ideais clássicos do pensamento alemão. Por muito tempo a classe média procurou a
unificação da Alemanha, mas quando foi conquistada pela nobreza militar, teve um amplo
círculo da classe média sobre a aristocracia, foi trocado de fato o “idealismo burguês clássico
pelo manifesto realismo do poder” (ELIAS, 1997, p.27). Portanto, isso mostra como o
desenvolvimento da natureza do povo alemão foi descontínua, ou seja, teve uma transformação
no “habitus” que pode ser consequência de uma fase específica no decorrer do desenvolvimento
e da construção do Estado29.
Portanto, após a guerra Franco-Prussiana, seguindo o contexto da derrota de Napoleão
Bonaparte em Iena, sendo os territórios de Alsácia e Lorena anexados ao Império Germânico,
começou a eclodir uma emergência do nacionalismo alemão nos Estados germânicos. Ou seja,
Napoleão e os acontecimentos históricos desencadearam nos germânicos o aparecimento do
nacionalismo e uma forte vontade de que ocorresse a união entre os alemães (BENTIVOGLIO,
2010, p. 26). Neste cenário, é importante enfatizar que Napoleão contribuiu para a construção
do sentimento de nacionalidade que seria primordial na unificação dos estados germânicos,
assim se tornando a Alemanha, para Schäfer:

29

Em relação à ruptura e mudança do habitus, segundo Elias, “foi essencialmente significativa porque, com
frequência, os modelos aristocráticos adotados eram mal interpretados. Os oficiais nobres estavam usualmente
sujeitos ao constrangimento de uma herança civilizadora profundamente inculcada. A noção de até onde se
poderia ir na aplicação de modelos aristocráticos na prática perdia-se muitas vezes por causa de sua apropriação
por grupos de classe média. Estes acabaram apoiando o uso ilimitado do poder e da violência.” (ELIAS, 1997,
p.27)
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Os excessos da Revolução Francesa e de Napoleão atiçaram os incipientes
sentimentos nacionais das pessoas e fizeram-nos irromper em impiedosas labaredas.
A nacionalidade tomou o lugar da humanidade. Ao esforço para se realizar uma
cultura humana de caráter universal, seguiu-se o que visava consolidar uma cultura
nacional (...) e a própria ciência da história nada hoje com bela desenvoltura na
torrente nacional (SCHÄFER apud BENTIVOGLIO, 2010, p. 26- 27).

Em meio a esses acontecimentos históricos e sociais do período, a história estava
seguindo suas transformações e se constituindo como ciência e o historiador, o intelectual,
começou a ganhar espaço de destaque no campo político. Dentre eles, podemos mencionar:
Leopold von Ranke, Johann Gustav Droysen, Karl Wecker, Georg Gervinus, Heinrich von
Sybel, Theodor Mommsen e Karl Rotteck. Os historiadores tiveram um papel fundamental não
somente em relação à construção do pensamento histórico, nos conceitos históricos ou textos
que escreviam para a impressa, mas também faziam parte de uma história que estaria
comprometida com projetos e forças políticas (BENTIVOGLIO, 2010, p. 27). Podemos apontar
também que estavam em concordância historiadores e filósofos, como Hegel, que tinha como
proposta promover um conteúdo acadêmico vinculado ao Estado e à construção de um
nacionalismo alemão.
Outro ponto interessante é que os historiadores prussianos, em sua maioria, eram
formados em filologia, fato que pode explicar as intensas análises e a importância que estes
historiadores atribuíam aos documentos, sendo classificados como fontes históricas, e como
que desenvolveram as metodologias de análise documental. Os historiadores procuravam se
afastar da filosofia por considerá-la mais uma visão especulativa do que uma análise verdadeira
dos fatos históricos, tudo isso justificado no fato de a filosofia não utilizar fontes concretas,
como as documentais. Os historiadores são assombrados pela preocupação de investigar os
fatos e pela questão de captar, o mais próximo possível, a “verdade” referente aos
acontecimentos históricos. Para tentar atingir essa “verdade”, na história, irão focar na
metodologia e na crítica documental para que seja possível comprovar o que afirmam em suas
pesquisas.
A maior parte dos historiadores alemães do século XIX usavam como método para a
crítica documental a hermenêutica junto com uma especialização dos estudos filológicos, que
eram principalmente ligados aos estudos clássicos gregos e romanos. De uma forma geral, um
passado construído seguindo o método hermenêutico é edificado pelo historiador tomando sua
experiência histórica e sua autointerpretação nas quais vê o tempo como um fator intencional
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importante. O tempo é importante porque é nele que acontecem as mudanças, os
acontecimentos humanos, que são movidos pela vida prática.
No entanto, o método implica ao historiador manter distância do objeto de pesquisa para
que seja possível agir criticamente com o método de forma racional. A história é constituída
por um contexto de fatos históricos do passado, quando são interpretados a partir dos
significados que foram inseridos na forma de objetificações culturais das intenções humanas.
Portanto, na hermenêutica, a história é sempre definida como uma história da cultura por causa
da sua unidade como categoria na “experiência histórica temporal específica, no critério do
potencial de criação cultural do espírito humano” ou, como também “da linguagem instituída
do mundo” (RÜSEN, 2010, p.137). Segundo Rüsen:
A interpretação hermenêutica [...] organiza o contexto histórico dos fatos
compreensíveis pelo fio condutor da importância que os torna compreensíveis. Ela
historiciza essa compreensão ao interpretar as mudanças temporais como
transformações das intenções e interpretações do agir que causa a mudança. Ela
interliga os fatos compreensíveis do passado no plano de seu significado para os
interessados (em geral os atores da mudança, mas isso não é obrigatório, porque os
fatos também são compreensíveis desde a perspectiva das vítimas). Os fatos são
interligados pela interpretação, em sua sequência temporal, como contextos de
sentido. Assim, por exemplo, séries de ocorrências políticas são compreendidas
historicamente como processo de formação de uma consciência nacional e de seu
formato estatal (RÜSEN, 2010, p. 142).

Portanto, a compreensão hermenêutica30, além de ser uma interpretação do texto,
abrange o entendimento do contexto histórico da fonte incluindo o indivíduo que a produziu e
a época com suas especificidades. A hermenêutica não fica presa à sua gênese de método de
análise dos textos bíblicos ou a uma propedêutica da historiografia, como por exemplo, a arte
da interpretação ligada às fontes, mas participa de toda a atividade da historiografia. Isso
significa que a hermenêutica implica que as afirmações referentes às fontes escritas, cada frase
escrita, não podem ser entendidas completamente sem levar em consideração o seu contexto
(GADAMER, 1997, p.258).
Além da questão da hermenêutica, outro ponto crucial do período era a existência de
uma tradição forte entre os historiadores alemães de participar de uma revista histórica. Aqueles
que tinham por objetivo a obtenção de reconhecimento acadêmico ou intelectual deveriam,
30

No momento, a intenção não é analisar a hermenêutica com profundidade por se tratar de um termo complexo
e de extenso debate. Praticamente, a hermenêutica surgiu como método de análise de textos sagrados para
estudar e resgatar textos clássicos, como a Bíblia. Com o tempo, a hermenêutica se liberta dos dogmas e acaba
servindo de método para outros campos de estudo, como para a história. Para mais informações, ver o segundo
capítulo A extensão da questão da verdade à compreensão nas ciências do espírito, no livro Verdade e Método,
do autor Hans Georg Gadamer.
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quase que obrigatoriamente, fazer parte ou ter algum tipo de vínculo com alguma revista aceita
e respeitada pelos seus pares. Com base nessa importância que representava, no ano de 1833,
foi criada a revista Historisch-Politische Zeitschrift, composta por historiadores, como Ranke31,
que tinha por finalidade combater as ameaças vindas dos liberais radicais da esquerda, os
indivíduos que apresentassem algum tipo de intimidação para o governo prussiano, e para
afirmar sua autoridade perante o liberalismo político.
A história passa a ter um papel importante perante a política, os historiadores que antes
eram da esfera da história cultural começam a estabelecer uma relação entre história e política.
Com a afloração do nacionalismo, os historiadores precisavam cumprir a demanda da pesquisa
sobre as raízes históricas dos povos, das nações que estavam na Europa. O principal paradigma
adotado na Alemanha nesse contexto foi o historicismo, porém, a história estava passando por
uma revisão
“explicitando uma gênese de uma nova consciência histórica na qual historiadores
redimensionavam suas experiências, seus projetos e a historicidade do momento em
que viviam”, isso significa que “tanto o passado quanto os saberes produzidos sobre
ele viveram um despertar epistemológico” (BENTIVOGLIO, 2010, p. 28).

Os historiadores32 que viveram nesse período e que tentavam ser apartidários acabavam
por aderir à política do Estado, tornando-se os propagadores e apoiando. Isso ocorreu por conta
de o Estado ter o controle total das instituições de ensino; tanto as escolas quanto as
Universidades, para que pudessem ser fundadas ou existirem, dependiam da aprovação do
Estado assim como a escolha do corpo docente.

Penso que esta leitura desmistifica a possibilidade de uma atuação livre e apartidária.
Afinal a adesão dos docentes era obtida por meio de um instrumento: o doloroso
processo de habilitação dos candidatos a professores efetivos nas universidades
alemãs. Os professores tinham seu passado esquadrinhado pelos Habilitationsschrift
antes de serem admitidos, sobretudo depois de 1871. “Este sistema de recrutamento
permaneceu essencialmente intacto até 1945” (BENTIVOGLIO apud IGGERS, 2010,
p. 33).

31

Na realidade, Ranke tenta ser apartidário durante o maior período de tempo possível, no entanto, a política
era algo fundamental para o historiador e pensadores, como os filósofos de forma geral. Isso porque o Estado
controlava tudo, principalmente as instituições de ensino, como a Universidade. Ou seja, para exercer sua
profissão de docente, toda a sua vida era analisada para que sua atuação como docente pudesse ser autorizada
pelo Estado.
32
“Durante este processo, muitos historiadores viram-se integrados no esforço de construção do novo Estado,
integrando-se à burocracia ou ao serviço público, realizando missões diplomáticas, exercendo a docência e a
pesquisa e atuando como funcionários ou como conselheiros. Ou seja, foram intelectuais de projeção em sua
sociedade, ao lado de juristas, economistas, políticos e filósofos, mas que orbitavam em torno do Estado”
(BENTIVOGLIO, 2010, p. 36).
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Nesse período, os professores estavam obrigatoriamente ligados a uma história política,
caso quisessem fazer parte de uma escola e Universidade controlada pelo Estado. Existiram
diversas vertentes historiográficas, diversas escolas históricas e as mais influentes na Alemanha
foram: a escola Rankena, a escola de Niebuhr, a escola Humboldtiana, a escola filológica de
Böckh e de Grimm, e a escola romântica de Goethe, entre outras (BENTIVOGLIO apud
IGGERS, 2010, p. 33).
A escrita da história e os historiadores que a escrevem, compondo assim uma
historiografia, são marcados pelos temas e interesses que estão em alta de seu período. A escrita
da história na Alemanha do século XIX tinha uma finalidade e não estava isenta de valores
políticos. Por isso, a escrita tinha um objetivo a ser cumprido pelos historiadores:
A apresentação historiográfica é, por conseguinte, um modo da constituição narrativa
de sentido, no qual domina o fator da relação ao público alvo, de dirigir-se a alguém
mediante o pensamento histórico (que aliás, sempre é pensado para alguém, para um
público ou grupo de pesquisadores, por exemplo). É determinante desse modo e de
sua especificidade científica o ponto de vista da relevância comunicativa. Ela diz
respeito à receptividade das histórias. Ela consiste em que a recepção do saber
histórico apresentado pela historiografia possa ocorrer, na vida prática, de modo
sustentável (RÜSEN, 2010, p.28).

Como aponta Rüsen em seu livro História Viva, é através da pesquisa que o historiador
constituirá uma narrativa histórica, essa narrativa é apresentada no formato de escrita e assim,
por meio da comunicação, atinge o seu público alvo. Ao ser inserido na vida, o saber histórico
é colocado na categoria de discurso e, sendo assim, ocupa uma posição essencial para a
“orientação existencial” servindo como um elo entre as relações sociais e a vida prática. Isso
significa que o discurso histórico tem por objetivo dois fatores: o primeiro é o saber histórico
que se transforma em “um fator da cultura da interpretação, um meio da socialização e
individualização”, em segundo, o discurso tem a função de atuar “sobre o modo como as
condições atuais da vida são experimentadas, interpretadas e, à luz das interpretações,
gerenciadas praticamente” (RÜSEN, 2010, p. 29).
Podemos afirmar que a escrita histórica é dotada de um discurso sobre o saber histórico.
Analisando o contexto da Alemanha do século XIX, os historiadores fizeram as suas escolhas
de pesquisa ao sair da esfera cultural para se ocuparem com a história a serviço dos interesses
políticos do Estado. A historiografia foi uma forma para eles alcançarem seus pares visando um
projeto de construção do Estado alemão, da cultura e da nacionalidade, em busca de
fundamentos para implementar um discurso, um saber histórico na vida prática. Esse saber
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histórico inserido na vida prática é vital para servir de orientação existencial em relações sociais
e individuais, com um sentimento de pertencimento e de nacionalismo na prática, não apenas
para seus pares, mas para uma população geral de forma que isso legitime e estabilize o governo
que está no poder.

3.2 O predomínio do Estado sobre a cultura e a educação
Surpreende somente os ingênuos pelo Estado não promover
a educação e a escola de maneira totalmente imparcial: para
que ele teria feito tanto esforço! Por ser este os meios para
controlar os espíritos. (Todos os professores querem um
cargo! É assim que o Estado os tem). (NIETZSCHE,
[eKGWB], 23 [45])33

A partir do contexto histórico, com a unificação da Alemanha, emerge a necessidade da
construção de uma nova identidade nacional. O Estado viu na cultura a possibilidade de
promover uma origem e um sentimento de pertencimento nacional para os cidadãos alemães.
A escola seria o principal ambiente de propagação dessa nova cultura que tinha por prioridade
formar jovens que correspondessem aos interesses do Estado. Sobre os problemas da cultura e
da educação, em sua primeira conferência, Sobre o futuro dos nossos estabelecimentos de
ensino, Nietzsche pontua:

Com boa vontade, descreverei para vocês quais foram as características que encontrei
nos problemas da cultura e da educação, que surgem hoje de maneira tão viva e tão
premente. Assim, me pareceu que se tratava de distinguir duas orientações principais:
duas correntes aparentemente opostas, ambas nefastas nos seus efeitos, mas unidas
enfim nos seus resultados, dominam atualmente os estabelecimentos de ensino: a
tendência à extensão, à ampliação máxima da cultura, e a tendência à redução, ao
enfraquecimento da própria cultura. A cultura, por diversas razões, deve ser estendida
a círculos cada vez mais amplos, eis o que exige uma tendência. A outra, ao contrário,
exige que a cultura abandone as suas ambições mais elevadas, mais nobres, mais
sublimes, e que se ponha humildemente a serviço não importa de que outra forma de
vida, do Estado (NIETZSCHE, 2014, p. 72).

Portanto, temos aqui duas questões: a primeira é a cultura, fator importante para atribuir
um sentido de pertencimento de um povo, a segunda é o ensino como instrumento que pudesse
passar para frente e disseminar a cultura, ou seja, as escolas e as Universidades serviriam como
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Fragmento de 1876, traduzido do alemão. Segue o fragmento original: “Verwunderung der Naiven daß der
Staat die Erziehung und Schule nicht ganz unparteiisch fördert: wozu hätte er sonst sie mit aller Mühe in die Hand
genommen! Das Mittel, die Geister zu beherrschen. Anwartschaft aller Lehrer auf Stellen! so hat man sie”
(NIETZSCHE, [eKGWB], 23 [45])
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ferramenta. Nietzsche era contra a instrumentalização da cultura, ou seja, em sua perspectiva,
a definição de cultura não deveria ser atrelada ao seu valor e uso utilitário.
Em sua Primeira Consideração Intempestiva: David Strauss como Educador, Nietzsche
pontua que “a cultura é antes de tudo a unidade do estilo artístico em todas as manifestações
vitais de um povo” (NIETZSCHE,1988, p.30), ou seja, para o filósofo, a cultura34 é um
complexo formado por agrupamentos de indivíduos e dentro dessa civilização constituída por
humanos suas formas de manifestação e todos os seus tipos de expressão fazem parte da
produção de um povo, podendo ser produções materiais ou espirituais. Isso significa que cada
povo produz a sua própria expressão e cultura que contém traços característicos de cada
sociedade. Por isso, Nietzsche vê nessa produção cultural um estilo artístico pela perspectiva
estética, pois a cultura representa uma unidade de estilo artístico que é apresentada em todas as
manifestações da vida de um povo. A partir dessa definição, “podemos entender essa unidade
de estilo como o predomínio de uma determinada perspectiva ou interpretação sobre a
existência” (MARTON, 2016, p.174).
A definição de cultura, para Nietzsche, contém em si notoriedade, ou seja, ao seu ver, é
fundamental saber o que é cultura para que o indivíduo possa produzi-la de forma autêntica. A
cultura ideal, segundo o autor, é quando existe uma unidade de estilo que produz algo autêntico,
único, que representa um povo. Em relação à cultura que tem uma ausência de estilo único,
composta por uma mescla sem sentido e sem representação compreensível de diversos estilos,
essa seria uma barbárie e não de fato cultura.
A cultura é, antes de mais, uma unidade de estilo que se manifesta em todas as
actividades de uma nação. Mas saber muito e ter apreendido muito não são nem um
meio necessário nem um signo de cultura, mas combinam-se perfeitamente com o
contrário de cultura, a barbárie, com a ausência de estilo ou com a mistura caótica de
todos os estilos (NIETZSCHE, 1976, p. 11).

A partir dessa definição de cultura, Nietzsche faz as suas críticas contra a sua utilização
utilitária para promover interesses do Estado, isso significa que esse estilo artístico não pode
34

No Dicionário Nietzsche, formado pelo GEN (Grupo de Estudos Nietzsche) e editado por Scarlett Marton, além
do significado de cultura pontuado, pode apresentar um segundo significado. Segundo Marton “outro sentido
propriamente nietzschiano é aquele que tem a conotação de cultura elevada. Cultura aqui é a expressão dos
impulsos humanos como afirmação da vida enquanto um influxo contínuo de autossuperação, como uma ação
criadora que não propõe ao mundo, como fim supremo, a felicidade do repouso, e que, por amor ao futuro, trata
duramente o presente e a si mesmo. A cultura elevada é hierárquica, predominando o páthos da distância, o
sentimento de ser diferente, o que, rejeitando o nivelamento dos homens, promove o surgimento das exceções,
do gênio, de personagens capazes de imprimir um estilo contra os valores vigentes decadentes e criar uma nova
cultura. A cultura elevada deve ser capaz de preparar sua própria superação quando se esgotar” (MARTON, 2016,
p. 174).
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ser usado para alguma finalidade, servindo como instrumento do Estado, mas deve servir ao
homem no sentido de produzir verdadeiros seres humanos.
No período do século XIX, especificamente na época do jovem Nietzsche, o tema e os
acontecimentos relacionados ao Estado e à cultura estavam em evidência. Por isso, Nietzsche
viu a necessidade de escrever, além da obra Sobre o futuro de nossos estabelecimentos de
ensino, seu conjunto de Considerações Intempestivas, indo contra a maior parte das tendências
intelectuais do momento que tratavam das questões da educação, da escrita da história, da
cultura e do Estado. O jovem Nietzsche formula e apresenta as suas principais críticas contra o
sistema de concepção de cultura moderno e, segundo Drews, são quatro tipos de culturas que
Nietzsche critica, sendo:
[...] (1) a cultura lucrativa, que consiste no poder daqueles que dispõem de muito
capital e desejam por sua vez incrementar suas ganâncias; (2) a cultura oficial, o poder
do Estado enquanto modelador da vida cultural oficial, da educação e da ciência; (3)
a cultura decorativa, o poder dos filisteus da formação, isto é, daqueles que creem
saber que possuem uma cultura elevada e que de certo modo vivem da imutação, das
modas culturais; e (4) a cultura erudita, o poder da ciência em seu caráter de ciência
pura, isto é, erudita e objetiva, que exige uma dedicação absoluta à investigação em
seu reduzido campo (DREWS, 2018, p. 42).

Nietzsche repudia veemente todos esses tipos de cultura, pois são culturas produzidas
basicamente para fins utilitários de interesses particulares, a cultura não cumpre o papel de ser
útil para a vida, para a formação de seres humanos, essa esfera está sempre envolta em algum
tipo de interesse tendencioso. O Estado e seus intelectuais pegaram a cultura e a educação e
optaram por instrumentalizá-las com a finalidade de servirem aos próprios interesses. Com isso,
o ensino e a cultura passaram a ser voltados para formar indivíduos que não pensam sozinhos,
indivíduos que não são capazes de exercer a reflexão e o senso crítico por si mesmos. É nítido
o objetivo desse tipo de ensino técnico que visa exclusivamente a formação de mão de obra
para produção em massa. Tudo parecia estar em movimento conforme a dança do capital, a
preocupação estava em formar trabalhadores submissos que estivessem aptos a aceitar os
termos de manter os interesses e a economia que o Estado alemão almejava.
Para Nietzsche, em vista disso, o projeto de expansão da cultura por meio dos
estabelecimentos de ensino estava unicamente associado a tal interesse, sendo essa ampliação
uma extensão dos possíveis dogmas da economia política, nationalökonomischen Dogmen, da
época. Essa ampliação tinha por objetivo levar o máximo de cultura e conhecimento para
resultar, consequentemente, em uma produção enorme de necessidades. Com essa demanda, os
indivíduos buscariam satisfazer as suas necessidades para que, através disso, pudessem atingir

58

a felicidade. A fórmula basicamente é levar a cultura e o conhecimento que causassem
necessidades para que os indivíduos consumissem e atingissem a felicidade pelo consumo. Por
isso, segundo Nietzsche, “temos aqui, como objetivo e fim da cultura a utilidade, ou, mais
exatamente, o lucro, o maior ganho de dinheiro possível” (NIETZSCHE, 2014, p.72), ao invés
da preocupação em si com a formação do ser humano.

A verdadeira tarefa da cultura seria então criar homens tão correntes quanto possível,
um pouco no sentido em que se fala de uma moeda corrente. Quanto mais houvesse
homens correntes, mais um povo seria feliz; e o propósito das instituições de ensino
contemporâneas só poderia ser justamente o de fazer progredir cada um até onde a sua
natureza o conclama a se tornar corrente, formar os indivíduos de tal modo que, do
seu nível de conhecimento e de saber, ele possa extrair a maior quantidade possível
de felicidade e de lucro (NIETZSCHE, 2014, p. 73)

Como o próprio Nietzsche pontua, a formação dos indivíduos na sociedade, o
aprendizado deles nas escolas e a concepção de cultura não estão de fato cumprindo seu papel
para o crescimento humano, estão sendo formados “homens correntes”, são indivíduos que
estão à procura da felicidade superficial e visam principalmente a obtenção de lucro. Na
percepção de Nietzsche, além da formação em massa visando o lucro, os professores, os
eruditos, são também criticados pois “a utilização tão desejada em nossos dias do erudito a
serviço de sua disciplina torna a cultura do erudito cada vez mais aleatória e inverossímil”
(NIETZSCHE, 2014, p. 75). A área das ciências é extremamente vasta para que um indivíduo
foque apenas em um único tema particular, especializando-se apenas nele. Nietzsche de fato
critica a especialização dos intelectuais do período, em dado momento, ele faz uma analogia
comparando os eruditos aos trabalhadores das fábricas que se especializam em uma única
função e não procuram conhecimento ou não tem preocupação com os saberes e as atividades
além dos que foram especializados, isso significa que o conhecimento não ultrapassa as
fronteiras da especialização.
O conhecimento, o saber e o aprendizado não deveriam ser sempre buscados? Nunca
deveriam tornar-se em uma atividade mecânica, que dia após dia é repetida sem reflexão e sem
senso crítico. Ter conhecimento ou uma especialização não significa que o indivíduo não possa
ser manipulado ou que não viva semelhante a uma máquina que só repete aquilo que foi
determinado pelo seu superior.

Assim, um erudito, exclusivamente especializado, se parece com um operário de
fábrica que, durante toda a sua vida, não faz nada senão fabricar certo parafuso ou
certo cabo para uma ferramenta ou uma máquina determinada, tarefa na qual atinge,
é preciso dizer, uma incrível virtuosidade. Na Alemanha, onde se pretende redescobrir
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os fatos mais dolorosos com um glorioso manto de pensamento, se admira como sendo
um fenômeno moral esta acanhada especialização dos nossos eruditos e seu
distanciamento cada vez maior da verdadeira cultura: a fidelidade nas pequenas
coisas, a fidelidade do carroceiro, se torna um tema de ostentação, a falta da cultura
fora dos limites da disciplina é apresentada como sinal de uma nobre sobriedade
(NIETZSCHE, 2014, p. 75-76).

Ao criticar os eruditos com suas especializações, Nietzsche aponta que a educação na
modernidade tem por objetivo formar um “douto” e não um “gênio”, por conta da formação em
massa. Consequentemente, os campos da ciência também se expandiram gerando as
especializações cuja prática se tornou indispensável. Por isso, é feita a analogia com o
trabalhador de uma fábrica, cada “douto” corresponderia apenas a uma função, podendo ser um
tanto mecânica e limitada, no qual seu conhecimento e erudição ficariam pequenas em
comparação com as questões mais gerais da natureza. O “douto” não procuraria expandir seu
horizonte de conhecimento, assim se limitando às questões muito específicas, visando servir o
Estado e manter as suas relações sociais acadêmicas. Segundo Nasser, essa passagem da cultura
elevada para tornar-se um “meio” é uma transição que “é contemporânea ao deslocamento do
Estado como uma ‘ferramenta’ que favorece o surgimento dos gênios, para o Estado que ignora
qualquer outro fim extrínseco a si mesmo” (NASSER, 2012, p. 298).
Para Nietzsche, o gênio teria o papel fundamental em relação à elevação da cultura e é
em Schopenhauer que encontra o exemplo mais representativo de um gênio. Schopenhauer
mostra que para ser um gênio no período da modernidade não é necessário ser submisso e seguir
o patriotismo, na realidade, o melhor é deixá-lo de lado, fazer suas obrigações não visando
apenas o lucro, não ser submisso ou submeter-se aos interesses do Estado.
O caráter e a liberdade dos indivíduos, assim como o conhecimento, devem ser
privilegiados. Com isso, Nietzsche não pretender dizer que o gênio precisa se desvincular da
Universidade e viver na pobreza, mas pondera que deve existir um distanciamento entre o
professor e o seu trabalho na Universidade, por conta do intelectual ser mais importante que o
Estado e a Universidade “e que o seu dever é sempre superar o presente” (NASSER, 2012, p.
301).
Portanto, segundo Nietzsche, “cada um deveria avaliar-se a si próprio com precisão,
cada um deveria saber o quanto poderia pretender da vida” (NIETZSCHE, 2014, p. 73), ou seja,
a educação, a cultura e a vida são esferas primordiais para a filosofia nietzschiana, isso significa
que em hipótese alguma podem ser reduzidas a um instrumento para cumprir interesses
particulares ou com uma finalidade lucrativa.
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3.3 Lutar e escrever contra seu próprio tempo: sintomas de um intempestivo

O Filósofo é o médico da Cultura (NIETZSCHE,
[eKGWB], 23 [15])35

Conforme descrevemos anteriormente, a produção escrita de Nietzsche a partir da
segunda metade do século XIX, mais especificamente entre os anos de 1870 e 1876, é definida
como sendo o período do “jovem Nietzsche”. Depois de suas obras O nascimento da tragédia
no espírito da música (1871), A filosofia na época trágica dos Gregos (1973) e Sobre verdade
e mentira no sentido extramoral (1873), o filósofo elabora o conjunto de quatro Considerações
Intempestivas: (I) David Strauss, o devoto e o escritor, (II) Da utilidade e desvantagem da
história para a vida, (III) Schopenhauer como Educador, (IV) Richard Wagner in Bayreuth,
(V) Nós, os filólogos, sendo que a última, o filósofo não chegou a terminar.
De forma resumida, podemos pontuar o tema central que Nietzsche procura desenvolver
em cada Consideração Intempestiva, considerando exclusivamente as obras concluídas e
publicadas. Com sua (I) Consideração, o autor trabalha principalmente a questão da cultura e
do ensino. Para isso, Nietzsche aborda inicialmente a definição de cultura, sendo “unidade de
estilo de um povo” e, posteriormente, aponta a inexistência de uma cultura alemã autêntica.
Isso demonstra que a cultura é tudo menos uma cultura autêntica, seguindo seus critérios óbvios,
pois o tempo moderno a transformou com fúria em um simples acúmulo de saberes aleatórios
que foi reproduzido e propagado com eficiência pelo ensino controlado pelo Estado. Em relação
à (II) Consideração, é possível dividi-la em duas partes: na primeira, o objetivo é abordar o
“estilo” na vida de um povo ou de um indivíduo, a relação entre “memória” e “esquecimento”
e também da “força plástica”. Todos mostram o que de fato aconteceria se um povo tivesse uma
unidade e um estilo artístico. Na segunda parte, a finalidade é discutir sobre a “utilidade e a
desvantagem da história para a vida” e expor as concepções de história, sendo o debate que
envolve a vida e a história, não sendo apenas exclusivo à esfera individual de cada pessoa, mas
também é vinculada a um povo e à sua cultura.
Em relação à (III) Consideração, Nietzsche praticamente escreve um elogio sobre o
filósofo Schopenhauer, especialmente por ser reconhecido como sendo um indivíduo de
“espírito livre”. Isso significa que Schopenhauer não seguia o rebanho que tomava como
verdade, cegamente, a tradição que acreditava em alguma religião. No caso dos filósofos
acadêmicos, os eruditos, eram acumuladores de saber, que foram controlados pelo Estado, suas
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Texto original “Der Philosoph als Arzt der Cultur.” (NIETZSCHE, [eKGWB], 23 [15])
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produções acadêmicas não eram livres porque todas seguiam os interesses do governo. Por isso,
segundo Schopenhauer, todos os filósofos que ganhavam dinheiro ensinando filosofia estavam
submetidos às amarras do governo. Para ser um “espírito livre” como Schopenhauer, era preciso
não ter vínculo institucional, possuir ideias e opiniões que fossem contra o seu próprio tempo e
contra a moral da época e não ser um indivíduo que sofresse de influências externas, pois a
virtude está em pensar por si mesmo.
Em seguida, a (IV) Consideração, a última publicada, é composta por uma série de
elogios e opiniões favoráveis ao músico Wagner. Para o jovem Nietzsche, Wagner representava
a cultura elevada, sendo um precursor da cultura autêntica na modernidade por conta de sua
autenticidade e criatividade. O filósofo considerava que a ópera de Wagner poderia ser
considerada como a ressuscitação da tragédia grega. O contexto da escrita desse ensaio foi
marcado principalmente pela relação de amizade que Nietzsche tinha com Wagner, sobretudo
por esse período se tratar da formação de sua filosofia que teve forte influência da obra teórica
e musical do músico. Então, esse diálogo contribuiu para a formação do pensamento do jovem
Nietzsche enquanto a sua própria filosofia começava a ganhar forma e características
singulares.
A partir disso, podemos observar que a escrita do período de produção do “jovem
Nietzsche” está fortemente entrelaçada com o âmbito cultural, com a produção da história, com
as instituições de ensino (sobre isso, pontuamos que essas instituições podem ser tanto dos anos
básicos quanto das universidades), e pela relação que o Estado mantinha com essas esferas.
Mesmo que o fio condutor da pesquisa e de suas análises seguissem a linha da história cultural,
é complicado não apontarmos a política e os interesses das classes dominantes que concretizam
os seus interesses por intermédio do Estado. Perante a história, isso sempre ocorreu por trás de
uma ação do Estado e, além de tudo, sempre existiram conveniências particulares. Ou seja,
essas ações nunca foram elaboradas para um bem social comum, mas sim existiam para suprir
as necessidades de determinadas classes dominantes.
Por isso, na primeira etapa de produção dentro do período do jovem Nietzsche, o filósofo
começou a discussão dos problemas da cultura em seu livro o Nascimento da Tragédia. Nele
estão intrinsecamente interligados os questionamentos sobre cultura e história, no entanto, o
foco é a cultura grega, pois, trata-se de uma escrita mais voltada para a estética e para a arte.
Depois, em suas Considerações Intempestivas, o objeto de análise não é a cultura grega, mas a
cultura moderna. Logo após a publicação da Primeira Consideração Intempestiva, o clima já
estava pesado em relação às polêmicas que suas obras causaram entre seus pares, possivelmente
atingindo o objetivo de Nietzsche com sucesso, já que ele pode ter almejado estabelecer um
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grau elevado de incômodo nos indivíduos de seu tempo. Em uma carta destinada a Carl von
Gersdorff, no dia 27 de outubro de 1873, Nietzsche escreveu:

Os cadernos verdes do "Grenzboten" publicaram recentemente um non plus ultra
sob o título “Herr Friedrich Nietzsche e a cultura alemã”. Todos os poderes foram
chamados contra mim, colegas das autoridades policiais, uma declaração explícita
de que seria privado de todas as universidades alemães, a expectativa é de que o
mesmo se faça em Basiléia. Comunico que, por meio da habilidade de Ritschl e da
estupidez do povo da Basiléia, saí de estudante para tornar-me um professor
numérico, etc. Insultou à Basiléia, chamando-a de “Universidade Provincial”, eu
próprio fui denunciado como inimigo do Reich (Estado) alemão, associado a
Internacional etc. Em suma, um documento que pode ser recomendado pela sua
comicidade. É uma pena que não posso enviar para você. Até Fritzsch é atacado: é
vergonhoso que um editor alemão tenha me aceitado. Então, querido amigo, nossa
Primeira Intempestiva, para se expressar à la Fritzsch, “encontrou seu caminho para
o público”36.

Nietzsche estava completamente consciente das críticas que recebia, que eram
direcionadas também para aqueles que de alguma forma tinham envolvimento com as suas
obras. No entanto, segundo a carta, parece não deixar se atingir pelas críticas, interpretava tais
ataques como um sinal de que trilhava o caminho correto, seu intuito de fato era ser polêmico.
Além disso, sabia que se continuasse vinculado à Universidade da Basiléia, não teria liberdade
para lançar outras obras que fossem contra o seu tempo.
Apesar de Nietzsche não estar plenamente satisfeito com suas obrigações das atividades
docentes e com a vida acadêmica, pois ambas acabavam por não lhe dar a liberdade e o tempo
que aspirava para se dedicar aos seus projetos particulares, foi por consequência de seus
problemas de saúde constantes que, no final, acabou por afastar-se da Universidade da Basiléia.
Segundo Marton, não é possível afirmar com certeza a causa das enfermidades de Nietzsche,
alguns apontavam como causa da paralisia cerebral, um problema de origem hereditária, outros
afirmavam que os problemas de saúde foram causados por fatores externos, advindos de
utilização de drogas ou oriundos da sífilis (MARTON, 1993, p. 39).
É importante pontuar que foi apenas no ano de 1879 que Nietzsche pediu afastamento
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Texto original: “Die grünen Hefte der “Grenzboten” haben neulich ein Non plus ultra gebracht unter dem Titel
“Herr Friedrich Nietzsche und die deutsche Kultur”. Alle Gewalten sind gegen mich angerufen, Polizei Behörden
Collegen, ausdrückliche Erklärung, dass ich an jeder deutschen Universität in Verschiss gethan würde, Erwartung
dass man das Gleiche in Basel thut. Mittheilung, dass ich durch ein Kunststück Ritschl’s und die Dummheit der
Basler aus einem Studiosus zum ord. Prof. geworden sei usw. Schmähungen auf Basel als “Winkeluniversität”,
ich selbst werde als Feind des deutschen Reiches denuncirt, den Internationalen zugesellt usw. Kurz ein wohl zu
empfehlendes heiteres Documentum. Schade, dass ich Dir’s nicht zusenden kann. Selbst Fritzsch bekommt einen
Tritt: es wird schmählich befunden, dass ein deutscher Verleger mich genommen habe. Also, liebster Freund,
unsre Nr. 1 hat, um mich à la Fritzsch auszudrücken, “Eingang bei dem Publikum gefunden”.” (NIETZSCHE,
[eKGWB], BVN-1873, [324]).
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da Universidade de Basiléia. Em sua carta de afastamento, enviada no dia 02 de maio de 1879
para Carl Buckhardt, chamado por Nietzsche de Hochgeachteter Herr Präsident (Respeitado
sr. Presidente), o filósofo formaliza seu pedido e explica seus diversos problemas de saúde;

O meu estado de saúde, para o qual tive que recorrer ao senhor várias vezes com um
requerimento, deixe-me dar o último passo hoje e pronunciar o pedido de renúncia,
peço permissão para deixar a universidade como professor. Que ainda agora a minha
dor de cabeça aumentou ao extremo, tornou-se cada vez maior o tempo que perco
com ataques que sofro de dois a seis dias, novamente (Prof. Schiess) notou uma
diminuição considerável da minha visão, o que dificilmente me permite ler e
escrever, por vinte minutos, sem dor. Tudo isso me obriga a admitir que não estou
mais cumprindo suficientemente meus deveres acadêmicos, sim, de maneira geral
eu não consigo mais acompanhá-los, depois de ver algumas irregularidades no
cumprimento dessas funções nos últimos anos, que verifiquei todas as vezes com
grande tristeza. Seria uma desvantagem para nossa universidade e seus estudos
filológicos, se eu tivesse que desempenhar um cargo por ainda mais tempo que não
sou mais capaz de lidar. Além disso, não tenho perspectiva de melhora do estado
crônico de minha dor de cabeça em um curto período de tempo, pois, durante anos,
tenho feito tentativas e tentativas de eliminá-la e tenho regulado estritamente minha
vida de acordo com isso, sob renúncias de todo tipo. Em vão como devo admitir a
mim mesmo hoje, onde não tenho mais fé para resistir por muito tempo aos meus
sofrimentos. Então, tudo que me resta fazer, com referência à Seção 20 da Lei da
Universidade, pronunciar com profundo pesar o desejo de minha demissão. Ao
mesmo tempo, obrigado pelas muitas provas de tolerância e benevolência que a alta
autoridade me deu desde o dia de minha nomeação até hoje.37

É uma longa carta na qual Nietzsche descreve seu estado de saúde sem nenhuma
perspectiva de melhora, ao contrário de uma posição otimista, é com pesar que ele expõe a
situação de que seu caso está piorando com o tempo. Ao final do pedido, Nietzsche insiste para
que Carl Buckhardt seja a favor de seu afastamento da universidade.
No entanto, antes dos seus problemas de saúde se intensificarem o levando ao
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Carta original: Der Zustand meiner Gesundheit, derentwegen ich schon mehrere Male mich mit einem Gesuche
an Sie wenden musste, lässt mich heute den letzten Schritt thun und die Bitte aussprechen, aus meiner bisherigen
Stellung als Lehrer an der Universität ausscheiden zu dürfen. Die inzwischen immer noch gewachsene äusserste
Schmerzhaftigkeit meines Kopfes, die immer grösser gewordene Einbusse an Zeit, welche ich durch die zwei- bis
sechstägigen Anfälle erleide, die von neuem (durch Hrn. Prof. Schiess) festgestellte erhebliche Abnahme meines
Sehvermögens, welches mir kaum noch zwanzig Minuten erlaubt ohne Schmerzen zu lesen und zu schreiben —
diess Alles zusammen drängt mich einzugestehen, dass ich meinen akademischen Pflichten nicht mehr genügen,
ja ihnen überhaupt von nun an nicht nachkommen kann, nachdem ich schon in den letzten Jahren mir manche
Unregelmässigkeit in der Erfüllung dieser Pflichten, jedes Mal zu meinem grossen Leidwesen nachsehen musste.
Es würde zum Nachtheile unserer Universität und der philologischen Studien an ihr ausschlagen, wenn ich noch
länger eine Stellung bekleiden müsste, der ich jetzt nicht mehr gewachsen bin; auch habe ich keine Aussicht mehr
in kürzerer Zeit auf eine Besserung in dem chronisch gewordenen Zustande meines Kopfleidens rechnen zu
dürfen, da ich nun seit Jahren Versuche über Versuche zu seiner Beseitigung gemacht und mein Leben auf das
Strengste darnach geregelt habe, unter Entsagungen jeder Art — umsonst wie ich mir heute eingestehen muss,
wo ich den Glauben nicht mehr habe meinen Leiden noch lange widerstehen zu können. So bleibt mir nur übrig,
unter Hinweis auf § 20 des Universitätsgesetzes, mit tiefem Bedauern den Wunsch meiner Entlassung
auszusprechen, zugleich mit dem Danke für die vielen Beweise wohlwollender Nachsicht, welche die hohe
Behörde mir vom Tage meiner Berufung an bis heute gegeben hat.“ (NIETZSCHE, [eKGWB], BVN-1879, [846]).
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afastamento da Universidade da Basiléia, por volta dos anos de 1873 e 1874, quando começava
a escrever as suas Considerações Intempestivas, Nietzsche encontrava uma certa euforia em
seu ânimo sobre sua produção intelectual desvinculada dos meios acadêmicos. Em seu projeto
inicial, o filósofo tinha a intenção de escrever um total de treze Considerações Intempestivas,
mas conseguiu escrever completamente apenas quatro, sendo a quinta incompleta. Essa
afirmação é colocada pelo próprio Nietzsche em uma carta enviada para Carl Fuchs no dia 28
de abril no ano de 1874. Nela, Nietzsche afirma que “cada um de nós tem que lutar com força
sozinho: eu fiz meu caminho por meio das minhas treze Considerações Intempestivas, que eu
publico uma após a outra, que forjou uma boa arma, para que eu bata na cabeça das pessoas até
que saia algo38”.
Em vista disso, ao olhar a seu redor, Nietzsche teve munição suficiente para compor as
suas Considerações Intempestivas como uma forma de crítica contra tudo aquilo que acreditava
que estava em decadência. Percebeu que o seu próprio tempo carregava a decadência e que os
decadentes contribuíam para a manutenção e disseminação de uma vida negativa. Se atacou a
história, não foi com o objetivo de extingui-la para sempre da vida humana, das sociedades de
forma geral, pelo contrário, sabia que a história fazia parte dos indivíduos e que o problema era
unicamente a transformação utilitária que os intelectuais fizeram dela, assim como fizeram da
cultura, da educação e de tudo aquilo que presumissem que poderia servir como meio de
alcançar seus propósitos.
Em um primeiro momento, suas críticas de fato seriam extemporâneas, por apontar
problemas que sempre estariam nas sociedades, independente da época ou período, de modo
geral, as Considerações não perdem o seu efeito em si, sua essência crítica, que pode remeter a
problemas passados ou atuais. Todavia, são Considerações de sua época, o objetivo é criticar
tudo aquilo que Nietzsche vê de forma negativa, decadente, produto respectivo de seu tempo.
Se é intempestivo, não é porque está fora de seu próprio tempo, mas sim por estar indo contra
o seu próprio tempo. Na Terceira Consideração, Nietzsche escreveu que:

Se todo grande homem chega a ser considerado, acima de tudo, precisamente o filho
autêntico de seu tempo e, em todo caso, sofre de todas as suas mazelas com mais
força e mais sensibilidade do que todos os homens menores, então o combate de um
tal grande contra seu tempo é, ao que parece, apenas um combate sem sentido e
destrutivo contra si mesmo. Mas, justamente, apenas ao que parece: pois o que ele
combate em seu tempo é aquilo que o impede de ser grande, e isto para ele significa
apenas: ser livre e inteiramente ele mesmo (NIETZSCHE, 1978, p. 73)
38

Carta original: „Bis dahin muss jeder von uns kräftiglich allein kämpfen: ich habe mir durch meine 13
Unzeitgemässen, die ich hinter einander herausgebe, eine gute Waffe geschmiedet, die ich den Leuten um die
Köpfe schlage, bis dabei etwas herauskommt.“ (NIETZSCHE, [eKGWB], BVN-1874, [360]).

65

A partir disso, é obvio que Nietzsche não escolheu o título Unzeitgemässe
Betrachtungen, Considerações Intempestivas ou extemporâneas, dependendo da tradução para
o português, aleatoriamente. O título já causa um primeiro impacto ao leitor, por isso a
importância de encontrar um que represente o conteúdo exposto. Com isso, podemos fazer uma
breve análise filológica do título que não deixa de ser uma parte importante de um trabalho
intelectual.
Primeiramente, é interessante pontuar uma análise do termo “intempestivo /
extemporâneo” (Unzeitgemässe), a palavra (originalmente alemã) apresenta uma significação
sensível e empírica, sendo a de “observar” e “olhar” para aquilo que está à nossa frente e não
prestamos atenção. O indivíduo, por si, não tem o hábito de observar e interrogar sobre as
aparências e sobre as “pequenas coisas”, com isso, Nietzsche pretende chamar a atenção para
essas questões que são negligenciadas ou colocadas de lado. A palavra “intempestiva”
(Unzeitgemässe), levando em consideração o contexto específico da Segunda Consideração
Intempestiva, trata de questionar os valores atuais, seja da cultura ou da história, é preciso ser
um pensador extemporâneo, que não seja submisso aos valores e vertentes de seu tempo próprio
tempo (DENAT, 2010, p. 88).
Em segundo lugar, de forma geral, “considerações” (Betrachtungen) possui uma
conotação anti-idealista, visto que a exigência aqui é de “ver” e não de apenas “pensar” e
“conceber” de maneira abstrata. Por último, “considerações” implica um significado
axiológico, que leva a pensar o valor do objeto para um processo de “cura”, que o “filósofo
médico da cultura” aplique. (DENAT, 2010, p. 87).
Então, podemos observar que o título Segunda Consideração Intempestiva: da utilidade
e da desvantagem da história para a vida (Unzeitgemässe Betrachtungen: Zweites Stück: Vom
Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben) apresenta um dever: a obrigação de ver a
história minuciosamente de forma anti-idealista, de ver a história empiricamente prestando a
atenção em seu processo de desvantagem e vantagem. Nesse sentido, a história é colocada em
duas posições possíveis: de algo bom ou ruim, dependendo da sua utilização, ou como está
submetida à vida. Sendo assim, devemos considerar o valor e o não valor da história perante a
vida.
Segundo Denat, a estrutura da Segunda Consideração Intempestiva segue apresentando,
em primeiro lugar: a história como pensamento singular, inseparável da forma particular de
viver ou como “sentido histórico”. Em segundo, a história é vista como “conhecimento” ou
“ciência”, ou seja, como um valor teórico que demanda a verdade e a objetividade. (DENAT,

66

2010, p. 94). A reflexão é algo muito presente na estrutura da obra inteira, para se interrogar
sobre o valor e os conceitos da história e para se pensar em uma cura para o problema da
“febre histórica”. Para Nietzsche, a história tem o poder de ser remédio ou veneno, por conta
disso, os problemas da história, só ela pode resolver. Com isso, ser intempestivo está atrelado
em ser um espírito livre.

O pensador extemporâneo, parecido com o espírito livre, é aquele que tem a
capacidade de pensar de outro modo, de não permanecer ligado àquilo que sua época
mais reverencia e àquilo a que se é, sem dúvida, espontaneamente ligado [...] Podese dizer que a primeira extemporaneidade do extemporâneo consiste em considerar
virtude aquilo que a modernidade percebe como um grande defeito: não ser “de seu
tempo” (DENAT, 2010, p. 89).

Por fim, é nesse ritmo de se sentir “fora de seu tempo”, por ir contra o seu tempo, que o
conjunto de suas Considerações Intempestivas tiveram como base a seguinte afirmação de
Nietzsche, escrita em um fragmento póstumo de 1872, “Der Philosoph als Arzt der Cultur” (o
filósofo como médico da cultura). Ou seja, Nietzsche não se via apenas como um filólogo, mas
como um filósofo que estaria combatendo os males de seu próprio tempo e diagnosticando as
possíveis causas para que em seguida fosse capaz de produzir uma “cura”, um “remédio”, para
todas essas “doenças” diagnosticadas. É relevante salientar, seguindo uma analogia aos
medicamentos, que uma certa substância em si não é inteiramente maléfica, ou seja, tudo está
vinculado aos sintomas e necessidades que o indivíduo apresenta. A partir deles e levando em
consideração os fatores subjetivos, é que o médico consegue estipular um determinado tipo de
remédio e sua dose correta. Caso o indivíduo ultrapasse a dose, o medicamento se torna um
veneno. O mesmo acontece com a história, o segredo está em sua dosagem, mas quem é
responsável por ela?
3.4 Examinando a Segunda Consideração Intempestiva: a história como “doença” ou como
“remédio”

De resto, abomino tudo aquilo que me instrui sem aumentar
e estimular imediatamente a minha atividade”. É com essa
afirmação de Goethe, acompanhada por um vigoroso
ceterum censeo, que queremos iniciar estas considerações
sobre o valor e não valor da história (NIETZSCHE, s.d., p.
101)

Antes de analisarmos a Segunda Consideração Intempestiva especificamente, é
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relevante apontarmos para o termo “história” utilizado na escrita. Nietzsche escreveu seus
textos, e em especial o analisado nesse capítulo, em alemão. O alemão, uma língua germânica,
e o português, derivado do latim, possuem algumas diferenças peculiares que, apesar de parecer
insignificante, para uma investigação mais teórica, encontramos uma informação elementar.
Obviamente que o intuito não é de forma alguma determinar que o pesquisador deve de fato ler
na língua original o autor, mas queremos chamar a atenção para uma diferença linguística da
palavra “história”, já que este conceito movimenta este trabalho.
Em português temos apenas uma palavra para designar história que, de modo geral,
interpretamos e como uma disciplina, sendo ela científica e acadêmica. Temos também as
estórias, que são um gênero narrativo de ficção, contendo narração fantasiosa. Em alemão, a
“história” como narrativa de ficção [Erzählung] existe desde tempos antigos como sendo o ato
de narrar, podemos defini-la como estória, que existe até os dias atuais com o mesmo
significado. No caso da palavra história, temos a Historie e Geschichte, que sofreram
obviamente várias alterações no seu conceito ao longo do tempo por serem produtos do
indivíduo pertencente ao seu próprio tempo. Portanto, as duas palavras se encontravam em
disputa no campo conceitual entre os intelectuais.
A sobreposição dos dois campos semânticos pode ser constatada nos vocabulários
do século XV: “historia” é traduzida por “um acontecimento, uma coisa que
aconteceu, geschicht, um discurso escrito que conta como aconteceu” e “historie
(history)”. Tanto “coisa acontecida” quanto “historie” constam como “historia”, que
é definida como “res facta” e como “relato de uma história sobre uma coisa
acontecida”, tudo ao mesmo tempo. Essa expressão da “Historie” para os próprios
acontecimentos ou seu transcurso se mantem ininterrupta, no nível dos dicionários
(KOSELLECK, 2016, p. 129-130).

Desse modo, a definição Historie apresentou grandes contribuições, sendo analisada e
pensada por diversos historiadores que escreveram manuais ligados à arte e à metodologia; a
Historie tem como significado uma doutrina ou disciplina científica que, desde o início de sua
utilização, é empregada de maneira reflexiva e sem ter um objeto. Em relação às palavras die
Geschichte ou die Geschicht [a História] e die Geschichten [as Histórias], até o século XVIII,
significou a soma de histórias individuais (KOSELLECK, 2016, p. 120). Em sua obra O
conceito de História, o historiador Koselleck escreve;
Em 1775 Adelung, finalmente registrou a vitória da “História”. A expressão
possuiria três significados equivalentes, que não se perderam, desde então: “1.
Aquilo que aconteceu, uma coisa acontecida... 2. A narrativa de tal História ou de
episódios acontecidos; a Historie ... 3. O conhecimento dos episódios acontecidos, o
estudo da História [Geschichtskunde], sem plural. A História é a mais confiável
mestra da moral” [...] e Adelung acrescenta: “Para todos esses sentidos, pode-se
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utilizar agora – ao menos uma escrita elegante – a palavra alemã Geschichte”
(KOSELLECK, 2016, p. 134)

Portanto, com a modificação do conceito, a História passa de Historie para Geschichte
levando consigo suas definições, sua objetividade, representação e, por último, a ciência a
respeito dela. É um conceito que de fato sofreu uma fusão acerca da realidade expressa em
“História como tal” [Geschichte überhaupt] junto com as reflexões que orientam a compreender
essa realidade. Segundo Koselleck, talvez “pode-se dizer que “Geschichte” foi um tipo de
categoria transcendental que visava às condições de possibilidade de Geschichten/Histórias”
(KOSELLECK, 2016, p. 134).
Durante a escrita de sua Segunda Consideração Intempestiva, Nietzsche coloca os dois
termos, Historie e Geschichte, e ambos são traduzidos como história. Até o momento,
encontramos apenas uma edição que traz entre parênteses, a palavra original em alemão
escolhida pelo autor, as outras edições apenas traduzem como história.
Com isso, após analisarmos o conceito de história pela obra de Koselleck, podemos
pontuar que Nietzsche não utilizou a escrita das palavras Historie e Geschichte por acaso, o
mesmo teria um propósito ou uma mensagem ao usar essas formas de escrita em cada parte de
seu texto. Em uma nota de rodapé da Segunda Consideração Intempestiva, inserida no livro
Escritos sobre História Friedrich Nietzsche, tradução, apresentação e notas de Noéli Correia
de Melo Sobrinho, encontramos a seguinte informação:
Em alemão, o termo “história” aparece, por um lado, como Geschichte, que tem um
uso geral, mas significa mais especificamente a história do passado imediato ou
longínquo, os fatos que constituem o objeto dos estudos históricos e, por outro lado,
como Historie significando o estudo da história, ou seja, as teorias da história, as
representações e as interpretações que são feitas a respeito do passado (SOBRINHO,
2015, p. 67-68)

Com essa edição de Noéli Correia de Melo Sobrinho, podemos encontrar os termos
escritos na língua alemã39 em meio à tradução para o português. Isso facilita a identificação das
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Além de Historie e Geschichte, existem outros termos para definir áreas relacionadas à história e, por isso,
seria interessante abrirmos um parênteses para o termo Historik, utilizado atualmente por Jörn Rüsen em seu
livro Teoria da História: uma teoria da história como ciência, com o título original de Historik Theorie der
Geschichtswissenschaft. Podemos definir Historik como teoria da história e Geschichtswissenschaft como história
ou teoria da história como ciência. No prólogo consta, na nota de rodapé número seis, escrita por Estevão C. de
Rezende Martins, uma explicação fundamental sobre o termo; “o título original da obra de Droysen, de 18571858, utiliza o termo Historik, neologismo latino consagrado pelo autor para a sua teoria da história como ciência.
Rüsen recupera esse termo no presente livro e o utiliza, como explica, no mesmo sentido de Droysen. Tal termo
não possui equivalente razoável na língua portuguesa, tanto por sua raiz latina (original, para a língua alemã)
quanto por seu correspondente em português (“Histórica”) não exprimir o sentido original dos autores. Assim,
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escolhas que Nietzsche fazia para compor sua escrita40. Após obtermos tais informações, ao
lermos o título original: Unzeitgemässe Betrachtungen: Zweites Stück: Vom Nutzen und
Nachteil der Historie für das Leben, podemos entender com asserção qual é exatamente a
história (Historie) que compõe o objeto de sua crítica.
Após fazermos uma breve introdução sobre a questão linguística e a complexidade do
trabalho em traduzir textos que envolvem o português e o alemão, fica nítido o que Nietzsche
aponta logo no início da sua Segunda Consideração Intempestiva, quando escreve que devemos
nos afastar de uma história (die Historie) que não estimula a vida, de um ensino que não vivifica.
O filósofo começa seu texto chamando o leitor para refletir sobre a finalidade e a utilidade da
história para a vida dos indivíduos. Sendo assim, podemos pontuar que essa utilidade da história
(Historie), na concepção de Nietzsche, deveria estar vinculada à vida prática, àquilo que
estimula a vida, e não ser somente um acúmulo de saberes aleatórios que nada agregam. Por
isso, segundo Nietzsche, “temos necessidade da história, mas temos necessidade dela de uma
maneira diferente da do ocioso requintado nos jardins do saber, mesmo que ele olhe altivamente
para as nossas rudes e antipáticas necessidades” (NIETZSCHE, s.d., p. 101)41.
Então, a história (Historie) teria a sua qualidade de estimular a vida e a ação, mas a
mesma estaria sujeita também àqueles que se encontravam no “requintado jardim do saber”, ou
seja, os acadêmicos estariam fazendo e espalhando o uso exagerado da história (Historie) por
meio de seus intelectuais. A fórmula nietzschiana é “serviremos a história só na medida em que
ela serve a vida”42 (NIETZSCHE, s.d., p. 102). Com isso, surge a questão: de que maneira a
história (Historie) serviria a vida estando isolado nesse “requintado jardim do saber”?
Todavia, a crítica não se limita apenas aos intelectuais, conhecidos como filisteus, ela
abrange também a cultura. Para Nietzsche, a cultura estava em decadência, não existia um estilo
que correspondesse de fato ao conceito de cultura de sua época, os alemães não tinham mais
uma cultura autêntica. O período moderno estava destruindo a cultura por meio de uma profusão
de saberes acumulativos, que tinham quantidade, mas não utilidade ou qualidade. O saber ligado
à história (Historie) era reduzido a um conhecimento teórico e, nesse formato, passou a ser
Historik é traduzido aqui como teoria da história, sempre no sentido definido de teoria da história como ciência”
(MARTINS, 2015, p. 21).
40
Mesmo que o texto apresente alguns termos originais em alemão, é importante fazer uma leitura na tradução
da língua nativa de quem estiver pesquisando o conteúdo e, depois, tentar comparar a tradução com o texto
original em alemão, principalmente no que condiz com os conceitos em alemão que diversas vezes é difícil de
traduzir e diferenciar em outras línguas.
41
“Gewiss, wir brauchen die Historie, aber wir brauchen sie anders, als sie der verwöhnte Müssiggänger im
Garten des Wissens braucht, mag derselbe auch vornehm auf unsere derben und anmuthlosen Bedürfnisse und
Nöthe herabsehe” (NIETZSCHE, 1998, p. 245)
42
“Nur soweit die Historie dem Leben dient, wollen wir ihr dienen” (NIETZSCHE, 1998, p. 245)
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disseminado junto com suas erudições “desnecessárias” pelos intelectuais do período. Com
isso, Nietzsche não quer dizer que os saberes teóricos não servem para nada, o problema está
relacionado em como esse saber teórico é utilizado. Nesse caso, o apontamento é de que a
história (Historie) estava assemelhando-se mais com um saber acumulativo, com esse excesso
de informações que colecionava tudo que era histórico sem ter como objetivo beneficiar a vida
ou a cultura. Todo esse conhecimento se tornava apenas erudição sem utilidade, atuando apenas
como uma enciclopédia que coleciona conhecimentos e que, na maior parte dos casos, nunca
são utilizados.
A partir dessa crítica ao saber acumulativo, que teria como sinônimo o excesso de
história (Historie), o filósofo assinala que a sociedade, especificamente alemã, sofria de uma
“febre histórica decoradora” (historische Fieber), ou seja, a história (Historie) nesse contexto,
além de ser acumulativa, estava inteiramente voltada para o passado, o seu conteúdo estava
submetido ao ato de ser ornamental, quer dizer, sendo apenas uma decoração requintada, sem
obter nenhum tipo de problematização, reflexão ou análise crítica. Encontramos nesse tipo de
crítica um pensamento relacionado ao sentido histórico (historische Sinn) que está em
concordância com a utilidade e a desvantagem da história (Historie) para a vida. Sobre ser
intempestivo e o problema da cultura histórica, Nietzsche escreveu;

Se esta consideração é intempestiva, é porque eu considero como um mal, como uma
deficiência, como uma carência, uma coisa que o tempo presente glorifica, a sua
cultura histórica; é porque creio que todos nós sofremos de uma febre histórica
decoradora e que, pelo menos, deveríamos reconhecer que padecemos dessa doença
(NIETZSCHE, s.d., p. 103).

Na concepção de Nietzsche, a história (Historie) deveria estar voltada para o presente e
para o futuro, pois seria a partir dessas relações temporais que ela teria uma utilidade, um
sentido histórico (historischer Sinn) para a vida. Esse olhar que se lança para o presente para se
pensar o futuro e o passado, podemos indicar que seja a consciência histórica de um indivíduo
ou de uma sociedade.
Desse modo, é o próprio presente, tempo constituído com seus fatos e interpretações,
que lançará sua análise e leitura sobre o passado, trata-se de interpretar o passado através do
presente, por isso o passado pode ser “mutável” e interpretável43 e pode ser estudado pelo viés

43

Em relação à interpretação “relativa” que parte do presente para o passado deve ser de forma que siga a
metodologia de análise com um trabalho rigoroso e científico sobre as fontes, não se pode partir do presente
para fazer análises pelo viés do “achismo” sem comprovações científicas. Os fatos devem conter em si uma
“análise” de concordância em sua maior parte por pesquisadores renomados, os argumentos devem ser
desenvolvidos e comprovados para que não sejam especulações.
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de diversas esferas e perspectivas, como pela questão cultural, social, econômica, política, entre
outras. Nesse caso, as críticas que Nietzsche fez em seu texto tiveram como base os problemas
que se apresentaram no século XIX, especificamente na Prússia/Alemanha, em seu tempo
presente.
Portanto, além das críticas que foram expostas até o momento sobre os males que o
excesso de história (Historie) pode causar, o filósofo aponta um segundo problema: a relação
entre a memória e o esquecimento que estaria atrelada com a história. Para Nietzsche, existe
uma diferença entre o vínculo que os seres humanos e os animais estabelecem com a memória
e o esquecimento. Em muitas ocasiões, os indivíduos não conseguem romper com o ciclo de
recordar várias vezes sem parar, é como se a memória ficasse sobrecarregada de lembranças
que não servem para estimular a vida, causando apenas sofrimento.
No caso dos animais, é inato de sua natureza não se sobrecarregarem de tantas memórias
porque esquecem rapidamente a maior parte dos acontecimentos. Para os seres humanos, a
faculdade de esquecer remete à felicidade, pois é um momento único em que a pessoa se sente
fora da história e o passado e o futuro não são pensados e lembrados, isso possibilita viver
intensamente o momento presente.

Observe o rebanho que pasta; ignora o que foi ontem e o que é hoje. Volteia, retouça,
repousa, rumina, agita-se de manhã à noite, dia após dia, ligado ao seu prazer e à sua
dor, ao impulso do instante, sem melancolia nem saciedade. É duro para o homem
ver isso, porque se orgulha da sua humanidade quando se compara com o animal,
cuja a felicidade entretanto inveja. Efectivamente, ele deseja viver como o animal,
sem saciedade nem dor, mas, ao querê-lo, não quer como o animal. “Porque é que
não me falas da tua felicidade? Porque é que te limitas a olhar-me?” O animal
gostaria de responder: “É que eu esqueço exactamente aquilo que queria dizer”. Até
mesmo esta resposta é afogada no esquecimento, e cala-se. É a vez do homem se
admirar (NIETZSCHE, s.d., p. 105).

Isso significa que os animais representam uma maneira a-história (unhistorisch) de
viver, ou seja, que são completamente absorvidos pela torrente do presente, não conhecem a
negação e a dissimulação por viverem a vida como ela é. Já os seres humanos são seres
históricos (historisch), isso significa que podem ser devorados pelo fardo e pelo peso do
passado, do qual não conseguem se desvincular ou negar. Para um ser vivo, é possível viver no
esquecimento e ser feliz, no entanto, é impossível viver recordando de tudo e, por conta disso,
pode causar tristeza e infelicidade.
Um homem que fosse incapaz de esquecer e que fosse condenado a ver permanentemente
um devir; deixaria de acreditar no seu próprio ser, deixaria de acreditar em si, veria
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dissolver-se tudo numa infinidade de pontos móveis e acabaria por perder-se na torrente do
devir [...] um homem que tudo quisesse ver historicamente seria semelhante àquele que
fosse obrigado a prescindir do sono ou o animal cuja vida fosse ruminar e ruminar sem fim.
Portanto, é possível viver quase sem recordar e viver feliz, como o demonstra o animal, mas
é impossível viver sem esquecer (NIETZSCHE, s.d., 107).

Segundo Nietzsche, é evidentemente maléfico o indivíduo que vive recordando de
tudo, sendo o sentido histórico (historischer Sinn) carregado de memórias, sem que se obtenha
um equilíbrio. Aquele que vive recordando em excesso não consegue viver, no entanto, aquele
que, parecido com o animal, tem uma memória que pouco lembra, tem a oportunidade de viver
feliz. É possível viver sem recordar, mas dificilmente conseguiríamos viver rememorando
tudo. O ponto dessa questão é encontrar um meio termo para que não seja perdido
completamente o sentido histórico (historischer Sinn) ou para que o excesso de sentido
histórico não sobrecarregue o indivíduo. Nas palavras de Nietzsche;

Trata-se de saber esquecer a tempo, como de saber recordar a tempo; é
imprescindível que um instinto vigoroso nos advirta sobre quando é necessário ver
as coisas historicamente e quando é necessário não as ver historicamente. É este o
princípio sobre que o leitor deve refletir: o sentido histórico e a sua negação são
igualmente necessários à saúde de um indivíduo, de uma nação e de uma civilização
(NIETZSCHE, s.d., p. 109).

Ou seja, a memória em si não é necessariamente um problema do qual as pessoas
devessem descartar, chegando ao ponto de que nada devesse ser recordado. Afinal, recordar
está atrelado ao processo de constituição da memória, que tem como atribuição a formação da
identidade individual e também de um povo. A partir de uma memória coletiva, um povo cria
e simboliza a sua própria história com as suas tradições e sua cultura autêntica.
A proposta que Nietzsche indica para lidar com o problema causado pelo excesso de
memória é a força plástica (plastische Kraft). Isso significa que, por meio da força plástica, um
indivíduo ou um povo é capaz de determinar até que ponto é necessário recordar e em que
momento é preciso esquecer. Quando existe uma relação com o passado, um limite deve ser
estabelecido para que dessa forma não sofra a pena de se “tornar coveiro do presente”. Dessa
maneira, é pela força plástica (plastische Kraft) que os seres humanos adquirem a sabedoria do
equilíbrio entre a memória e o esquecimento para, assim, lidarem com o seu sentido histórico
(historischer Sinn) sem que fiquem presos ao passado.
Com isso, percebemos que o dever de lidar com a história é exclusivo dos seres humanos
exatamente por serem capazes de ter consciência da sua própria história (Historie e Geschichte)
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e existência. Para Nietzsche, a história (Historie) é pertencente ao ser humano, não somente por
conta da consciência, mas também pelos seguintes motivos: (1) “porque é ativo e ambicioso”,
(2) “porque tem prazer em venerar”, (3) “porque sofre e tem necessidade de libertação”
(NIETZSCHE, s. d., p. 117). Então, com base na consciência e perante essas razões, um
indivíduo deveria ter a erudição para discernir o momento de estar na esfera a-histórica
(unhistorisch) e histórica (historisch) e de como iria manusear a história (Historie) em
detrimento da vida.
De forma geral, levando em consideração os problemas de seu tempo encontrados nos
âmbitos da cultura, da historiografia, da filosofia e da educação, conectados intrinsecamente
com o sentido histórico (historischer Sinn), com a memória e com o esquecimento, Nietzsche
realizou sua análise a partir da fórmula de um autêntico “Philosoph als Arzt der Cultur”
(filósofo como médico da cultura). Ou seja, fez a análise e as críticas de acordo com um filósofo
da cultura. Por não ser historiador, não apresentou argumentos teóricos sistematizados pelo viés
da historiografia, mas isso não significa que sua obra e seu percurso intelectual não tenham
algum tipo de contribuição para os historiadores.
A partir disso, como um filósofo médico da cultura, seu diagnóstico apontou para uma
febre histórica decoradora44 (historische Fieber) e, a essa enfermidade, Nietzsche preconizou o
phármakon45, ou seja, saber a medida certa, a dosagem adequada da história como solução. Em
outras palavras, o remédio seria a dosagem na medida certa da história (Historie) composta pela
tríade: história monumental (monumentalische Historie), história antiquária (antiquarische
Historie) e a história crítica (kritische Historie).
Cada tipo de História (Historie) tem o seu objetivo, isto é, são díspares entre si e, por
consequência disso, agem de modo diferente, servindo cada uma a um propósito singular.
Portanto, seguindo o prognóstico referente às necessidades do indivíduo, o phármakon (a
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A febre histórica decoradora é a história colocada como um ornamento, como apenas uma decoração, que
de nada vivifica a vida, isso é, não tornando-a positiva. Uma história ornamental, que serve de enfeite, é uma
desvantagem para a vida.
45
O sentido da palavra phármakon, de origem grega, é ambígua, ou seja, na esfera da filosofia ela pode conter
diversos significados. Traduzir phármakon como remédio não estaria errado, no entanto, seu significado é além
de remédio, como sendo algo benéfico. Ao analisar os textos de Platão Derrida discorre em seu livro uma análise
filológica do termo grego phármakon, usando como base as obras do filósofo grego, para apontar os diversos
significados. Segundo Derrida “se o phármakon é “ambivalente”, é, pois, por constituir o meio no qual se opõem
os opostos, o movimento e o jogo que os relaciona mutuamente, os reverte e os faz passar um no outro
(alma/corpo, bem/mal, dentro/fora, memória/esquecimento, fala/escritura etc.) [...] o phármakon é o
movimento, o lugar e o jogo (a produção de) a diferença” (DERRIDA, 2005, p.74). Com isso, podemos pontuar
seu significado como a medida correta, já que phármakon é uma “droga”, ou seja, é um remédio e/ou veneno
(DERRIDA, 2005, p.14). A partir disso, podemos considerar que Nietzsche apontaria o phámarko em relação a
história como sendo a medida certa, pois, na dose certa é um remédio benéfico, na dose errada é um veneno.
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medida) será definido excepcionalmente contendo a dosagem exata do tipo de concepção de
história (Arten der Historie) que a vida (das Leben) demanda impreterivelmente. Segundo
Nietzsche;

Cada uma das três variedades de história tem um campo próprio e um clima próprio;
fora, prolifera numa vegetação parasita e devastadora. Quando o homem que quer
criar grandes coisas precisa do passado, usa a história monumental. Ao contrário,
quem quer perpetuar o que é habitual e venerado de há muito, encara o passado como
antiquário e não como historiador. Aquele que é apanhado pela necessidade presente
e que se quer ver livre do seu peso, precisará de uma história crítica, isto é, que julga
e condena. A transplantação imprudente destas diversas espécies é fonte de muitas
desgraças. O crítico sem necessidade, o antiquário sem piedade, o perito sem poder
criador são plantas que degeneram, por terem sido arrancadas ao seu terreno
(NIETZSCHE, s. d., p. 124).

Para Nietzsche, a solução para lidar com as “doenças” causadas pela história (Historie)
deveria ser solucionada pela própria história (Historie), por isso, na medida em que a vida
necessita dela, o indivíduo deveria saber a forma adequada de usá-la. O essencial, poderíamos
apontar, é que os seres humanos aprendessem a conviver e a usar a seu favor a história como
Historie e a história como Geschichte, sendo que ambas são produtos do próprio indivíduo no
tempo.
No entanto, quais são as vantagens e as desvantagens da concepção de história (Arten
der Historie) nietzschiana? Podemos mergulhar nesse universo a-histórico (unhistorisch) e
histórico (historisch) para entender essa tríade concebida pela história monumental
(monumentalische Historie), história antiquária (antiquarische Historie) e a história crítica
(kritische Historie). A ordem será de acordo com a apresentação de Nietzsche em seu texto,
isso significa que elas não seguem uma sequência lógica entre si que não possa ser alterada,
tudo depende do objetivo a ser atingido.
Dessa forma, a primeira concepção é a história monumental (monumentalische
Historie). Com a escolha do termo monumental (monumentalische), podemos entender o que
aproximadamente expressa o seu significado, em um sentido de ser algo singular, admirável,
que remete à finalidade de perpetuar historicamente e na memória o que foi grandioso.
Nessa primeira concepção, Nietzsche evoca o seguinte questionamento: “em que a
contemplação do passado monumental, o estudo do que os tempos antigos tiveram de clássico
e de raro podem servir ao homem hoje?” (NIETZSCHE, s. d., p. 120). A partir dessa questão,
a resposta aponta para o exemplo e a inspiração, ou seja, é a história monumental
(monumentalische Historie) que faz a demonstração de uma possibilidade de repetição de um
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grande fato histórico do passado, isto é, se o fato aconteceu uma vez, poderá decorrer
novamente.
Mas é óbvio que um fato não pode se repetir exatamente como na primeira vez, nesse
caso, serviria como exemplo e incentivo para um indivíduo que estivesse procurando um
acontecimento grandioso no passado que lhe servisse de modelo para o presente. Segundo Reis;
A “história monumental” atende ao homem que quer criar algo de grandioso no
presente. Ele precisa do passado, de se apoderar dele. A história monumental
interessa ao homem ativo e poderoso, que, em sua luta no presente, precisa de
modelos, mestres, consoladores que ele não encontra em seus contemporâneos. A
história monumental não é para distrair ou excitar, mas para inspirar o homem de
ação a fazer melhor. Ele usa a história contra resignação, contra a acomodação em
uma existência precária e limitada (REIS, 2013, p. 186).

Por isso, podemos apontar que a história monumental teria se tornado também uma
coleção de “efeitos em si”, isto é, de fatos históricos que sempre tem efeito. São definidos como
os “efeitos em si”, por exemplo, o que se comemora nas festas populares, nas datas religiosas,
pois, são fatos que nunca perdem o efeito, ou seja, todos os anos são festejados com o mesmo
sentimento e entusiasmo (NIETZSCHE, s. d., p. 121). Mas são somente os grandes
acontecimentos que nunca perdem o “efeito em si”, por isso, o indivíduo que busca “criar
grandes coisas” usa o conceito de história monumental por tornar possível encontrar justamente
no passado o exemplo e o modelo para sua criação que se realizará no presente.
Porém, quando o filósofo descreve a história monumental (monumentalische Historie)
e sua utilização, convém pensarmos que já teria em seu imaginário um indivíduo do qual os
outros poderiam se espalhar na utilização dessa concepção de história (Historie). Em um
fragmento póstumo, do ano de 1873, Nietzsche colocou o escritor Schiller como sendo um
exemplo de homem que usava a história monumental (monumentalische Historie) a favor da
vida.
Schiller usou a história (Historie) em um sentido monumental, não como um homem
de ação, mas como um dramaturgo que dirige a ação e deseja agir [...] o
pressentimento de Schiller era certo: a palavra drama deve dominar a história
(Historie) para produzir o efeito que a história (Historie) (representada em forma
monumental) teve originalmente. O drama histórico (historische) não deve ser de
forma alguma antiquária [...] no drama, o homem poderoso é colocado em primeiro
lugar: não é uma lei estatística, por isso reside a proeminência acima da história
(Geschichte) que é realizada no presente (NIETZSCHE, [eKGWB], 29 [117])46.
46

Tradução do texto original em alemão retirado do site Nietzsche Source: “Schiller gebrauchte die Historie im
monumentalen Sinne, doch nicht als handelnder Mensch, sondern als zur That antreibender, als zum Dran
drängender Dramatiker [...] Schiller’s Ahnung war die rechte: das Wortdrama muss die Historie bezwingen, um
die Wirkung hervorzubringen, die ursprünglich die Historie (monumentalisch dargestellt) hatte. Das historische
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Com isso, é pelo exemplo de um dramaturgo como Schiller que a história (Historie)
estaria em seu formato monumental servindo ao drama histórico, nesse sentido, o homem
deveria estar em uma primeira posição, no centro, enquanto a história (Historie) deveria ocupar
a segunda posição nesse cenário artístico. É a partir desse fundamento que a forma de produzir
a história monumental (monumentalische Historie) estaria acima da história (Geschichte)
escrita na modernidade.
No entanto, ao mesmo tempo que a história monumental pode servir a vida em
desequilíbrio, ela também pode debilitar a vida, causando desvantagem. Isso quer dizer que o
seu excesso torna o homem incapaz de distinguir o que é uma história monumental de uma
ficção mítica, podendo arrastar o indivíduo para o fanatismo e para a imaginação, “a história
monumental engana-nos por meio de um jogo de analogias, através das semelhanças
enganadoras” (NIETZSCHE, s. d. p. 122).
Além disso, uma concentração maior da história monumental significa uma atenção
voltada unicamente a uma pequena parcela de grandes personalidades e acontecimentos do
passado. Ou seja, quando essa atenção fica concentrada demais ao passado grandioso, acaba
por depreciar a vida uma vez que coloca de lado outros setores do passado que também devem
ser levados em consideração pelo indivíduo, pois não é somente preso a grandes exemplos que
vive o ser humano. Segundo Reis, os riscos causados por essa concepção de história (Historie)
são: “aproximar o desigual, equiparando o presente e o passado, ignorar todo o passado não
monumental, descrever o passado literalmente” (REIS, 2013, p. 188).
Em seguida, pelo fato da história (Geschichte) ser uma riqueza para os indivíduos que
dela tenham consciência e que procuram as suas origens, encontramos a conveniência da
segunda concepção de história (Historie) proposta por Nietzsche que intitula-se história
antiquária ou tradicionalista (antiquarische Historie).
Quando o ser humano recorre à história antiquária (antiquarische Historie), quando
tem por objetivo conservar e venerar o passado, considera que nessa concepção todos os fatos
pequenos e minuciosos detém uma certa importância. Para Nietzsche, “tudo o que é pequeno,
limitado, adquire importância, porque a alma conservadora e piedosa do historiador
tradicionalista transporta-se para esses objectos” (NIETZSCHE, s. d. p. 125). O valor dessa
concepção remete ao fato de se inserir no sentimento do tempo e retirar o “pressentimento do

Drama darf aber um keinen Preis antiquarisch sein [...] Im Drama wird der mächtige Mensch vorangestellt: es ist
nicht als statistisches Gesetz, darin liegt die Erhebung über die jetzige Wirkung der Geschichte.” (NIETZSCHE,
[eKGWB], 29 [117]).
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futuro”, assim o historiador consegue decifrar o passado e encontrar acontecimentos históricos
quase apagados.
A história antiquária (antiquarische Historie) é veneradora e preservadora, transforma
a história do seu país, da sua cidade, na história de si mesmo, “conhece o seu caminho e o do
seu povo, examina os rastros quase apagados da sua trajetória” (REIS, 2013, p. 188). Dessa
maneira, a história (Historie) estaria servindo perfeitamente à vida, por estar vinculando
vigorosamente à sua terra de origem e aos costumes locais as pessoas que são menos
favorecidas, ajudando-as a fixarem-se em seu próprio território. Trata-se de se ter o sentimento
de pertencimento a um local.

O sentimento de profundo bem-estar que a árvore sente subir das raízes, o prazer de
saber que não se é um ser puramente arbitrário e fortuito, mas que se vem de um
passado que se é herdeiro, flor e fruto, e que por este motivo se está justificado do
que se é, a isto podemos nós chamar hoje o verdadeiro sentido histórico
(NIETZSCHE, s. d. p. 127).

Portanto, quando o indivíduo usa a história antiquária (antiquarische Historie), está em
busca do seu lugar de pertencimento, de suas raízes, para assim encontrar um sentido histórico
(historischer Sinn). O antiquário encontra na história de seu local de origem a história de si
mesmo e, com isso, o conhecimento e a trajetória de seus antepassados, podendo examinar os
vestígios quase apagados, deixados pelo percurso da sua vida durante o caminho.
A partir disso, podemos encontrar em um fragmento póstumo, de 1873, a definição de
um indivíduo que contém um espírito antiquário elaborada por Nietzsche. O filósofo cita
Aristóteles como sendo um antiquário: “há duas coisas que suscitam nos homens cuidados e
atentos e afetuosos: o fato de ser o único proprietário de uma coisa e a raridade da coisa
possuída, raridade que torna esta coisa cara a seu proprietário”47 (NIETZSCHE, 2015, p. 205).
Depois dessa tentativa de exemplificar o que seria exatamente um espírito antiquário, que usa
esta modalidade a seu próprio favor e da vida, Nietzsche escreve:

É assim que um espírito tradicionalista cultiva o passado, porque ele não é tão
completamente individual e único, qualquer que seja o seu valor ou o seu valor
intrínseco, ele se sente como o proprietário deste pequeno bem, que o distingue de
todos os outros homens. A menor verdade, logo que ela pertença propriamente a
alguém, torna feliz aquele que a descobriu: por exemplo, uma correção feita em um

47

Citado em português pelo livro Escritos sobre a história. Trecho original, no site Nietzsche Source, Aristotles
"zwei Dinge sind es ja, welche vorzüglich die Menschen zu hegender Sorgfalt und Anhänglichkeit bestimmen: der
alleinige Besitz und die Seltenheit der besessenen Sache, durch welche sie dem Besitzer theuer wird."
(NIETZSCHE, [eKGWB], NF-29 [178]).
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livro impresso ou num manuscrito (NIETZSCHE, 2015, p. 205)48

Todavia, o espírito antiquário, segundo Nietzsche, por possuir uma visão mais restrita,
acaba por manter seu horizonte limitado. Ou seja, é um espírito capaz de analisar cada
acontecimento pequeno, porém não consegue avaliar nada, isso resulta em um acúmulo de
fatos aos quais concedem a mesma importância, a todos eles.
No entanto, quando existe o excesso da história antiquária (antiquarische Historie), tudo
que está no passado, cada acontecimento, o indivíduo sente a necessidade de guardar, isso
resulta em “uma fúria cega de colecionador, empenhada em desenterrar tudo o que existiu no
passado” (NIETZSCHE, s.d., p. 128). Essa predominância da história antiquária prejudica a
vida, pois, a faz deixar de vivificar e animar o presente.

Mesmo sem cair tão baixo, quando a história tradicionalista não perdeu o terreno onde pode
ainda enraizar-se, se quer salvar a vida, está sujeita a muitos perigos quando se torna
excessivamente poderosa e tende a invadir com a sua vegetação parasita as outras ciências
do passado. Sabe conservar a vida, não sabe fazê-la nascer; é esse motivo por que deprecia
sempre a vida em transformação, porque não tem o instinto do devir, ao passo que a história
monumental possui esse instinto (NIETZSCHE, s. d., p. 129).

Em consequência disso, a pessoa precisa equilibrar cada tipo de história que for utilizar,
a história antiquária (antiquarische Historie) e a história monumental (monumentalische
Historie), a fim de que, se não ocorrer o equilíbrio e a primeira predominar, o indivíduo ficaria
preso em pequenos acontecimentos do passado, sem conseguir viver o presente e o futuro. Sobre
a segunda concepção, ela serve para suprir a carência do devir e, por decorrência disso, ela é
capaz de criar algo novo. A história monumental e antiquária/tradicionalista serviria para
vivificar a vida através do exemplo (monumental) e do resgate das pequenas coisas
(antiquária/tradicionalista).
A terceira concepção é a história crítica (kritische Historie) que, como o próprio nome
indica, apresenta seu valor ao criticar o passado. Para aqueles que tenham por objetivo a
libertação, a sua utilidade está intrinsecamente ligada ao questionamento, ou seja, é pela crítica
que podemos levar a fragmentação ou aniquilação do passado que assombra para, assim,
finalmente conseguir sobreviver. Segundo Nietzsche, “todo passado merece condenação
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Citado em português pelo livro Escritos sobre a história. Trecho original, no site Nietzsche Source, “So pflegt
der antiquarische Mensch das Vergangne, weil es so ganz und gar individuell und einmalig ist — ganz abgesehen
wie gering oder wie kostbar an sich —, er fühlt sich als den Besitzer dieses kleinen Besitzthums, das er vor allen
Menschen voraus hat. Die kleinste Erkenntniss, sobald sie Eigenthum ist, macht ihren Erfinder glücklich, z.B. eine
Correctur in einem gedruckten oder geschriebenen Buche.” (NIETZSCHE, [eKGWB], NF-1873, 29 [178]).
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porque, como acontece com todas as coisas humanas, nele se misturam a força e a fraqueza do
homem” (NIETZSCHE, s.d., p. 129). Em seu fragmento póstumo, do ano de 1873, o filósofo
utiliza uma frase de Benjamin Constant para ilustrar o caráter da história crítica (kritische
Historie):
Pode-se aplicar à história crítica a frase de Benjamin Constant: “O princípio moral de
que é dever dizer a verdade, se tomado incondicional e separadamente, tornaria
qualquer sociedade uma impossibilidade”. Pense na sua própria vida: seria a tarefa de
dizer em voz alta o seu passado, quem seria capaz de suportá-lo por si mesmo? É
preciso ser muito capaz de esquecer para poder viver. (NIETZSCHE, [eKGWB], 29
[179]).49

Com isso, Nietzsche pontua que o passado tem a necessidade da crítica para que certos
acontecimentos possam ser esquecidos pelos seres humanos, pois, além do motivo do indivíduo
ter a força e a fraqueza no passado, é necessário que ele se liberte de suas origens. Um segundo
motivo é que, em determinados casos, somos resultados de gerações anteriores que cometeram
aberrações, crimes e erros e, por esses motivos, é pela crítica e condenação desse passado que
se torna possível “criar” um passado melhor, obviamente a posteriori.
O melhor que podemos fazer é confrontar a natureza herdada e hereditária com o
nosso conhecimento e combater com uma nova disciplina rigorosa o que foi trazido
de muito longe, implantando um novo hábito, um no instinto, uma “segunda
natureza”, de modo que a primeira natureza se debilite. Esta é uma tentativa de se dar
como o passado a posteriori, de onde se gostaria de provir, em contraposição ao
passado do qual se provém (REIS, 2013, p. 190).

Portanto, por esses motivos, a história crítica (kritische Historie) serve aos indivíduos,
mas os seus limites devem ser bem estabelecidos para não condenar o passado em excesso. O
que movimenta os três conceitos de história (Historie) é o serviço que elas prestam à vida, ou
seja, são todas subordinadas à vida (Leben). Isso significa que “o conhecimento do passado seja
querido apenas enquanto está ao serviço do futuro e do presente, não para enfraquecer o
presente nem para desenraizar de ante mão um futuro que seria viável” (NIETZSCHE, s.d., p.
133).
Em suma, a Segunda Consideração Intempestiva apresenta questões e críticas
interessantes que podem ser consideradas fonte de reflexão para qualquer época, por mais que
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Tradução do seguinte texto original “Von der kritischen Historie gilt auch, was Benjamin Constant sagt: "der
sittliche Grundsatz, es sei eine Pflicht die Wahrheit zu sagen, würde, wenn man ihn unbedingt und vereinzelt
nähme, jede Gesellschaft zur Unmöglichkeit machen". Man denke nur an sein eignes Leben:wäre es die Aufgabe,
seine Vergangenheit überhaupt laut zu sagen, wer würde es selbst aushalten können? Es gehört sehr viel Kraft
zum Vergessen dazu, um leben zu können.” (NIETZSCHE, [eKGWB], 29 [179]).
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suas críticas sejam destinadas especificamente ao seu próprio tempo, no século XIX. A partir
disso, temos como reflexão se a história é apenas um saber ornamental ou útil para a vida, ou
ainda, se através da consciência sobre a vida e a história o indivíduo poderia escolher e saber
qual concepção de história usar para determinado tipo de problema. A vantagem da história
para a vida significa saber utilizar cada tipo de história no momento certo e na dosagem certa,
em contrapartida, sua desvantagem estaria atrelada ao desequilíbrio e à produção de uma
história acumulativa e decorativa que serviria apenas de enfeite nos “requintados jardins do
saber”.
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Capítulo IV
AS CRÍTICAS NIETZSCHIANAS CONTRA A CONCEPÇÃO DE
HISTÓRIA DO SÉCULO XIX: EM LUTA CONTRA A FILOSOFIA DA
HISTÓRIA HEGELIANA E O HISTORICISMO RANKEANO
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4.1 Uma breve introdução sobre o pensamento de Hegel
A história universal representa, pois, a marcha gradual da
evolução do princípio cujo conteúdo é a consciência da
liberdade. A determinação mais precisa desses estágios deve
ser, em seu caráter geral, indicada de forma lógica, e sem seu
caráter concreto, de acordo com a filosofia do espírito
(HEGEL, 2008, p. 55)

Georg Wilhelm Friedrich Hegel foi um filósofo alemão idealista50 e sua filosofia da
história teve grande repercussão no século XIX. Como um homem no seu próprio tempo, Hegel
seguiu de fato as tendências de sua época e, nesse sentido, escreveu em concordância com os
interesses que remetiam às classes dominantes, ou seja, para a construção do Estado alemão.
Após a Alemanha vencer a guerra contra a França, houve a necessidade de produções
intelectuais que fortalecessem o sentimento de unificação e nacionalidade no país e esse
movimento não aconteceu apenas guiado pelos historiadores, assim como Hegel, outros
filósofos se inseriram nessas produções com o intuito de contribuir com a constituição de uma
história de viés nacionalista. Mesmo que Hegel tenha escrito sua filosofia da história com um
propósito já definido, isso não anula a importância que a sua filosofia, sua definição de história,
suas teorias, tenham deixado de herança para a posteridade. Portanto, é nítido que as suas obras
de forma alguma poderiam ser reduzidas a simples produções utilitárias de um Estado
germânico recém-unificado.
Com isso, as obras produzidas por Hegel, suas teorias e sua filosofia, não fazem parte
unicamente da filosofia da história, isso significa que na prática fazem parte também da história
da filosofia. Uma característica interessante que encontramos no pensamento hegeliano é que a
base e as estruturas de sua filosofia são sedimentadas por uma perspectiva histórica, por esse
motivo, o ponto de partida de sua filosofia seria o pensamento histórico.
Como qualquer outro intelectual, o pensamento hegeliano também passou por
transformações, isso significa que inicialmente os seus escritos filosóficos tinham
principalmente como tema, e objeto de análise, assuntos relacionados com a teologia e a
história. Ou seja, as suas primeiras produções foram marcadas por um conteúdo
predominantemente religioso, isto é, sobre o espírito do cristianismo.
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Segundo a definição de Dudley “o idealismo alemão é melhor compreendido como a manifestação filosófica
da exigência moderna de racionalidade e liberdade. Ele se desenvolveu a partir da tentativa de Kant de vencer a
ameaça que o ceticismo e o determinismo de Hume representavam essa exigência. Fichte, Schelling e Hegel
compartilharam da aspiração de Kant de desenvolver um conhecimento filosófico que pudesse resistir ao
escrutínio cético mais rigoroso, e dessa maneira determinar as condições de uma vida racional e livre” (DUDLEY,
2018, p. 259).
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Contudo, no decorrer de sua trajetória intelectual, Hegel começou a se inserir na
perspectiva idealista e foi por esse idealismo hegeliano que emergiu a ideia de que “a linguagem
deve ser a expressão racional e subjetiva do seu tempo, um tempo fugaz com o qual Hegel
designou de modernidade” (GONÇALVES; SOUZA, 201, p. 539). Isso demonstra que Hegel
trouxe consigo uma inovação metodológica em relação ao campo da filosofia: partindo pela
perspectiva do idealismo, tinha a convicção de que poderia responder ao ceticismo somente a
partir do momento que renunciasse ao fundacionalismo. Segundo Dudley, “a filosofia não pode
pressupor um compromisso substantivo com o dualismo ou o monismo, nem um princípio
supostamente autoevidente, nem método fixo” (DUDLEY, 2018, p. 263). Isso significa que,
para Hegel, a filosofia deveria ser ou se tornar científica. Nessa concepção, o método seria
composto e delimitado por algum tipo de exame sistemático, uma estrutura, essencial do pensar.
Em um segundo momento, os escritos começaram a conter uma essência histórica e
política formulando, nessa etapa, o seu primeiro sistema de eticidade, sendo mencionado
também em sua gênese o “espírito do mundo”. Posteriormente a essa etapa é que surge a
Fenomenologia com o objetivo de ser a história do desenvolvimento do espírito fenomenal e
das etapas de formação do saber. O objetivo e finalidade da construção hegeliana sobre o
movimento dialético do espírito que se sustenta pelo elemento da história, é o “saber absoluto”,
sendo alcançado pela “rememoração” de todos aqueles espíritos que já existiram.
Como o espírito que progride ao se exteriorizar e rememorar, ele é em si mesmo
histórico, ainda que a dialética do vir a ser não corra em linha reta para o infinito, mas
forme um círculo, de tal modo que o fim complete o começo. Quando o espírito, por
esse caminho do progresso, finalmente adquire seu pleno ser e saber, ou sua
autoconsciência, a história do espírito está consumada. Hegel encerra a história do
espírito no sentido de uma plenitude suprema, na qual tudo que aconteceu e tudo que
foi pensado até então é reunido numa unidade; mas também a consuma no sentido de
um término historicamente final, em que a história do espírito apreende finalmente a
si mesma. E porque a essência do espírito consiste na liberdade do estar junto a si
mesmo, com a consumação de sua história é também alcançada a realização da
liberdade (LÖWITH, 2014, p. 38).

A partir disso, para escrever a sua história universal, Hegel recorre ao princípio da
liberdade do espírito que caminha para uma finalidade, para um ponto máximo a ser atingido.
É abordando a história universal que será desenvolvido em sua filosofia da história a marcha e
as etapas da libertação do espírito, começando, segundo o filósofo, pelo oriente e seguindo
sentido ocidente. A história, por essa perspectiva, também iria do leste para o oeste pelo motivo
da Ásia ser o começo e a Europa, o final desse caminho.
Uma questão que fica evidente, mas que não podemos ser anacrônicos, é o fato do
percurso da liberdade do espírito e suas etapas ser formulado por uma visão eurocêntrica. Nessa
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classificação do trajeto, Hegel considera os países do oriente como menos “desenvolvidos”,
enquanto os países da Europa são mais “desenvolvidos” e, finalmente, a Alemanha seria o ponto
final e máximo desse “desenvolvimento”.
Em relação às formas de governo, Hegel elabora uma sequência que acompanharia o
desenvolvimento do Estado organizada na seguinte ordem: no oriente, o despotismo, no mundo
grego e romano, a predominância da democracia e da aristocracia e, por último, no mundo
germânico, a monarquia. Para compreender essa divisão dos governos, é “preciso observar que
o Estado é a vida geral do espírito, na qual em virtude do nascimento os indivíduos confiam e
à qual estão acostumados, nele desenvolvendo a sua essência e realidade” (HEGEL, 2008, p.
94).
Com isso, segundo a classificação hegeliana, a infância da história é representada pelo
Oriente, nesse mundo, a relação entre os indivíduos é estabelecida pela consciência imediata
que teria como base uma espiritualidade, sendo a vontade subjetiva influenciada pela fé e
obediência na crença. O Estado, como no caso da China, é formado por um império que tem
em sua estrutura um governo parental, ou seja, baseado nas relações familiares, na providência
e nas punições, formando assim uma história a-histórica. Já a adolescência da história, é o
mundo grego pelo motivo de ser nessa etapa que as individualidades se constroem, e essa
individualidade, um dos princípios da história universal. Isso significa que o fator moral é
semelhante ao da Ásia, mas esse princípio é assinalado pela moralidade objetiva que se
representa a individualidade, expondo literalmente o livre querer dos indivíduos, ou seja, é a
“união do princípio moral e da vontade subjetiva ou o reino da bela liberdade (HEGEL, 2008,
p.94).
Em seguida, o terceiro mundo é o reino da universalidade abstrata, sendo representado
pelo império romano. Nesse mundo, os indivíduos sacrificam as suas individualidades para
servir a Estado abstrato, renunciando a si mesmos, encontram o seu caminho em uma
universalidade abstrata e formal.
Por último, o quarto mundo é o germânico, classificado como o período da velhice,
significa que o espírito se encontra desenvolvido e, ao mesmo tempo, é fraco por consequência
de sua idade estar avançada, mas carrega também a força que foi adquirida pela experiência e
pela maturidade do espírito. Nessa fase, assim como na anterior, existe um conflito na esfera
religiosa, no entanto, antes era o profano e agora é a igreja. Apesar disso, ressurge da igreja um
tipo de espírito elevado sobre a luz de um pensamento racional, conseguindo agir de forma
racional tem como base o princípio da mundaneidade (HEGEL, 2008, p.97).
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Desaparece a antítese da Igreja e do Estado; o espírito adapta-se à realidade e formase como existência orgânica em si. O Estado não é mais inferior a Igreja, nem lhe é
subordinado. Esta última não conserva qualquer privilégio, e o espiritual não é mais
estranho ao Estado. A liberdade encontrou o instrumento para realizar o seu conceito,
bem como a sua verdade. Isso é resultado do final a que o processo histórico deve
chegar, e nós temos que percorrer o longo caminho que acaba de ser sumariamente
indicado. Mas a extensão do tempo é algo muito relativo e o espírito pertence à
eternidade; para ele, não há propriamente extensão (HEGEL, 2008, p.97 ).

Portanto, essas quatro etapas definem o que seria o fundamento do espaço geográfico
da história universal que o espírito percorreria para chegar ao seu destino final que, segundo
Hegel, seria o Estado germânico. Uma visão eurocêntrica, mas que segundo a lógica hegeliana,
da marcha do espírito, essa sequência tem em cada parte um motivo e justificativas plausíveis.
A filosofia hegeliana, em vista disso, tenta explicar o mundo e sua marcha de maneira
racional. Por conta disso, a explicação sobre os acontecimentos pode seguir duas vertentes que
seriam: a causa ou a razão. A primeira condiz com uma explicação realista e a segunda remete
a uma explicação idealista, por seguir essas duas linhas de pensamento, Hegel é considerado
um filósofo idealista.

Por tudo isso, para Hegel, explicar é dar a razão. Cada nova afirmação se deduz da
outra, necessariamente, como os raciocínios que provam um teorema. Pois é assim
que Hegel pretende “explicar” toda a realidade. Já enxergamos claramente que a causa
é sempre material, concreta, tangível, mensurável, embora muito usada por
espiritualistas também. A razão é conceitual, abstrata, se refugia na mente e nos
raciocínios. E por isso há quem a chame de espiritualista (NOBREGA, 1974, p. 11).

Com isso, Hegel buscava uma explicação racional do universo e procurava compreender
o que estaria por trás dos fenômenos e das causas. A explicação para compreender tais
acontecimentos está sistematizada em um sistema universal, ordenados pelas ideias e pelos
conceitos; este sistema universal é a Razão. A Razão é um princípio organizador da realidade,
ou seja, é a partir da Razão que a ideia e a realidade não são deixadas ao acaso pelo motivo de
conterem leis que organizam a sua transformação. Dessa forma, esse percurso é colocado como
sendo um processo que teria uma finalidade a ser atingida. Segundo Hegel;

[...] essa manifestação do pensamento de que a razão governa o mundo está ligada a
uma outra aplicação, que conhecemos na forma da verdade religiosa, vale dizer, que
o mundo não foi abandonado ao acaso e a causas externas aleatórias, mas que é regido
por uma Providência. Já que não tencionava recorrer à vossa fé no princípio da razão.
Se a natureza particular da ciência filosófica não excluísse o recurso a pressuposições,
eu poderia apelar para a vossa fé na forma religiosa desse princípio, e isso, mais ainda
do que a ciência de que trataremos aqui, fornecerá a prova senão da verdade, pelo
menos da exatidão desse princípio. Então, a verdade que uma Providência divina
preside os acontecimentos universais equivale ao princípio citado, pois a Providência
divina é a sabedoria que, com um poder infinito, concretiza os seus objetivos, isto é,
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o objetivo absoluto e racional do mundo: a razão é pensar livre e determinante de si
mesmo (HEGEL, 2008, p. 19).

A Razão é importante e essencial na filosofia hegeliana não apenas pelo fato de ser a
condutora da realidade, pois ela é também um princípio organizador. Levando em consideração
a história humana, o acaso é movido, em um primeiro momento, pelos interesses e pelas paixões
cegas, mas em um segundo momento, a Razão irá agir como um princípio organizador dessa
realidade desordenada sendo a responsável por conduzir os atos aleatórios para um sentido e
uma ordem.
Contudo, a dialética hegeliana é o método processual que serve para fazer a mediação e
a arbitragem, que são formas alternativas de se conseguir oferecer uma solução para os
conflitos. A dialética é um método que recupera a realidade em devir, em movimento, ou seja,
isso significa que a recuperação acontece no próprio momento em que esse sistema está em
curso. Por isso, nenhuma realidade está isenta da tríade dialética que é formada pela tese, que é
a afirmação, a antítese (que é a negação da afirmação anterior) e a síntese (que é a negação da
negação que causa a conciliação).
Em um primeiro momento, é a dialética que visa acompanhar a manifestação da Razão
como princípio organizador da realidade. Em um segundo momento, a dialética tem por
finalidade captar a relação temporal entre o infinito e o finito, na tentativa de entender a maneira
pela qual o infinito passa pelo finito, com o objetivo de transformar a realidade e conduzi-la em
uma direção definida para não ser deixada ao acaso, ou seja, é atribuído um sentido próprio ao
tempo (NOBREGA, 1974, p. 33). A dialética e a ontologia hegeliana buscam precisamente a
realidade como processo de transformação que está atrelada ao tempo, através disso, a dialética
é própria da natureza do pensamento.
Para Hegel, a história deve ser Universal, não contendo particularidades, já que nela se
desenvolve o Espírito objetivo e subjetivo. Inicialmente o indivíduo se encontra no espírito
subjetivo, posteriormente, quando toma consciência de si, é movido para o espírito objetivo, ou
seja, toma parte da consciência coletiva. Portanto, é através da associação do Estado que as
consciências deixam de ser limitadas e passam a ser coletivas. Como consequência dessa
transformação, as tarefas da liberdade deixam de ser limitadas pelas tarefas da natureza. O
Estado, pelo viés desse processo, representaria a passagem de uma consciência meramente
coletiva para uma consciência histórica.
A história surge com a associação dos homens livres, representados através do Estado.
A história universal emerge quando a dialética do espírito objetivo surge pelo viés dos processos
do Estado. Portanto, segundo Hegel, para que um povo pudesse participar da história e ser

87

considerado histórico, seria necessário que ele tivesse um Estado, caso contrário, seria definido
como povo sem história. Apesar dos povos sem Estado serem coletivos, suas questões estariam
voltadas unicamente para problemas da esfera material, no entanto, mesmo que tivessem um
Estado “subdesenvolvido”, não seria o suficiente para promover uma ascensão do senso de
coletividade para uma consciência histórica.
Portanto, para ser um povo histórico, seria necessário atingir a consciência histórica e
isso só poderia acontecer por intermédio de um Estado desenvolvido e com uma associação
livre, pois seria unicamente por esse meio que a liberdade poderia de fato se concretizar.
As épocas que transcorrem para os povos antes da história escrita, representadas em
séculos e milênios, podem ter sido cheias de revoluções, migrações e transformações
muito violentas, mas não tem história objetiva, porque não apresentam narrativa
subjetiva, narrativa histórica. Não é que os documentos dessas épocas tenham
desaparecido acidentalmente, mas nós não os temos porque eles não puderam existir.
Apenas no Estado, com a consciência das leis, ocorrem as ações claras, e com elas a
claridade de sua conscientização, conferindo a capacidade e mostrando a necessidade
de registros duradouros (HEGEL, 2008, p.59).

Consequentemente, ao contrário dos povos “não” históricos, aqueles que não deixaram
documentos ou registros oficiais, os povos históricos deixaram de herança para os períodos
posteriores documentos oficiais que provavam a existência de sua história. A escrita desses
povos no formato de obras e escritos significa a continuação e a construção da liberdade humana
ao longo da história universal.
Por conta de os povos históricos terem como característica uma consciência histórica já
desenvolvida e um Estado fortalecido acabam por travar lutas e guerras contra outros povos
com a organização do Estado fraca ou com os povos considerados sem história a fim de obter
algum benefício próprio, além de ter como objetivo a tentativa de afirmar a sua ideia de
liberdade perante os outros.
Por fim, seguindo essa discussão, podemos pontuar que a filosofia da história hegeliana
constitui uma visão própria sobre a história que estaria obviamente em concordância com o
contexto histórico que foi formulada. A partir disso, segundo a análise realizada por Herman
Paul no primeiro capítulo, Hegel estaria na classificação de uma filosofia da história
especulativa que se justifica pela busca de uma finalidade, um motivo, e um fio condutor para
a história. Ou seja, não teria como provar de fato a existência de um propósito inato e intrínseco
à história, por isso, sua filosofia da história estaria vinculada à uma vertente especulativa.
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4.2 As críticas nietzschianas contra a Filosofia da História de Hegel
O terrível estrago do hegelianismo (hégélerie). Mesmo quem
tenha escapado dele, como Strauss, jamais ficará totalmente
curado. (NIETZSCHE, 2015, p. 230).

Durante as três fases de produção nietzschiana, encontramos um ponto em comum e
inabalável: sua posição crítica contra a produção intelectual de seu próprio tempo. Em
específico, na escrita e utilização da história, Nietzsche destinou a sua desaprovação ao modelo
historicista, um paradigma historiográfico predominante na Alemanha do século XIX. No
entanto, é importante salientar que as suas críticas não eram direcionadas para todos os
historiadores que compunham esse paradigma historicista, podemos supor que o centro dessas
críticas seria contra Ranke. Por outro lado, no que condiz com a área da filosofia da história,
Nietzsche foi contra as produções intelectuais de Hegel já que sua filosofia tinha um caráter
teleológico, isto é, a história concebida ao molde hegeliano estaria caminhando para um fim,
ou seja, ela teria um propósito e uma finalidade que deveria ser atingida. Esse percurso só seria
possível pelo Estado, já que apenas através dele que a realização da liberdade se concretizaria.
Com base nessa discussão, podemos iniciar as críticas nietzschianas contra a filosofia
da história de Hegel expondo o fragmento póstumo de 1873. Nesse fragmento, Nietzsche cita
uma parte da obra Enciclopédia das Ciências Filosóficas: A Filosofia do Espírito, volume III,
de Hegel. O trecho a seguir demonstra que Nietzsche possivelmente leu algumas obras de
Hegel, ou seja, mesmo que o filósofo tenha sido influenciado por outros autores que detinham
opiniões e argumentos contrários aos de Hegel, decidiu ler as obras hegelianas para tirar as suas
próprias conclusões. Através disso, quando escreve suas análises e críticas contra Hegel e sua
concepção de história, tem em si um fundamento plausível e não um julgamento meramente
pessoal.
Sobre a mitologia do histórico. Hegel “o que acontece a um povo, e o que acontece
em seu interior, tem em relação ao Estado o seu significado essencial; as meras
particularidades dos indivíduos são as mais distantes do assunto que pertence à
história”. O estado, porém, é sempre apenas o meio para a preservação de muitos
indivíduos: como deveria ser o propósito! A esperança é que com a conservação de
tantas nulidades, alguns também sejam protegidos, nos quais a humanidade culmina.
Do contrário, não faz sentido permanecer com tantas pessoas miseráveis. A história
(Geschichte) dos Estados é a história (Geschichte) do egoísmo das massas e do desejo
cego de querer existir: somente através do gênio este esforço é até certo ponto
justificado, na medida em que podem existir ao mesmo tempo. Egoísmos particulares
e coletivos em batalha uns com os outros, um turbilhão atômico de egoísmos, que vão
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querer procurar uma finalidade lá! (NIETZSCHE, [eKGWB], 29 [73])51

Com isso, podemos destacar dois fatores essenciais: o primeiro é que Nietzsche teve
forte influência de diversos intelectuais no decorrer de seus estudos e leituras, determinantes
para a formulação de sua própria filosofia e maneira de ver a história, herdando também dessas
influências a concepção contra Hegel. O segundo é que, por mais que tenha existido influências
externas, Nietzsche leu as obras de Hegel para poder fazer com autonomia seus próprios
apontamentos e críticas.
Segundo Löwith, Nietzsche teve contato com a escola hegeliana em sua juventude por
intermédio de B. Bauer, que ao lado de outros intelectuais, como Wagner, Burckhardt e G.
Keller, todos leitores de seus escritos, instigaram a sua forma de refletir sobre a filosofia
(LÖWITH, 2014, p. 232). Mas, por outro lado, segundo Lebrun, as influências que Nietzsche
teve de seu mestre Schopenhauer foram essenciais para a formulação de seu pensamento
antihegeliano, fator que teria sido decisivo por causar um impacto desde seu primeiro contato
com as leituras e interpretação da filosofia da história de Hegel, pois isso significa que, por esse
motivo, sua análise de alguma maneira já estaria pré-estabelecida por esta ótica
schopenhaueriana (LEBRUN, 1988, p. 43).
Com certeza, as críticas que Nietzsche trabalhou pontualmente em sua Segunda
Consideração Intempestiva tem certa familiaridade e fortes influências do livro O Mundo como
Vontade de Representação, volume I, do filósofo Schopenhauer. Podemos inicialmente
delimitar duas características que Nietzsche visivelmente utiliza sobre a luz de Schopenhauer:
as críticas contra a filosofia da história de Hegel e a contrariedade ao ensino acadêmico
administrado pelo Estado. No primeiro caso, podemos pontuar com as próprias palavras de
Schopenhauer a sua visão sobre as produções de Hegel;
O leitor sempre me encontrará no ponto de vista da REFLEXÃO, isto é, da deliberação
racional, nunca no ponto de vista da INSPIRAÇÃO chamado intuição intelectual, ou
do pensamento absoluto, cujos nomes mais corretos são: vazio intelectual e
charlatanismo. Trabalhando, portanto, com espírito honesto e sincero, enquanto o
51

Texto original em alemão retirado do site Nietzsche Source “Zur Mythologie des Historischen. Hegel "was
einem Volke geschieht und innerhalb desselben vorgeht, hat in der Beziehung auf den Staat seine wesentliche
Bedeutung; die blossen Particularitäten der Individuen sind am entferntesten von jenem der Geschichte
angehörigen Gegenstand". Der Staat ist aber immer nur das Mittel zur Erhaltung vieler Individuen: wie sollte er
Zweck sein! Die Hoffnung ist, dass bei der Erhaltung so vieler Nieten auch einige mit geschützt werden, in denen
die Menschheit kulminirt. Sonst hat es gar keinen Sinn, so viele elende Menschen zu erhalten. Die Geschichte
der Staaten ist die Geschichte vom Egoismus der Massen und von dem blinden Begehren, existeren zu wollen:
erst durch die Genien wird dieses Streben einigermassen gerechtfertigt, insofern sie dabei existiren können.
Particular und Collectiv Egoismen im Kampf mit einander, ein Atomenwirbel der Egoismen, wer wird da nach
Zwecken suchen wollen!” (NIETZSCHE, [eKGWB], 29 [73]).
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falso e o ruim se propagavam fazendo-se valer de maneira geral, sim, vendo o vazio
intelectual e o charlatanismo na mais alta consideração, há muito tempo renunciei à
aprovação de meus contemporâneos. É impossível a uma contemporaneidade que
durante vinte anos exaltou Hegel, esse Caliban espiritual, como o maior dos filósofos,
de maneira tão sonora que toda a Europa ouviu, encetar o desejo de aplauso àquele
que descobriu semelhante farsa; uma tal contemporaneidade não possui mais coroas
de glória para outorgar: sua aprovação prostituiu-se e sua censura não significa coisa
alguma (SCHOPENHAUER, 2005, p. 31)

A opinião de Schopenhauer sobre Hegel e sobre o conteúdo intelectual que produzia é
sem dúvida negativo, pois ligava-se, inclusive, ao âmbito do charlatanismo. Essas críticas
contra a filosofia da história hegeliana, com base na perspectiva schopenhaueriana, seriam
fundamentadas pelo fato da filosofia de Hegel ser voltada para os interesses do Estado e por
utilizar concepções teológicas e teleológicas. Como filho de seu próprio tempo, Hegel estaria
em concordância com o grupo de intelectuais que almejava dialogar e se tornar parte.
Nesse caso, seu objetivo era nítido, pretendia chegar a tão requisitada cadeira acadêmica
e ser cercado de indivíduos que fizessem parte desse meio, essa ascensão contém em si uma
simbologia e uma visão de elevação social e intelectual. Ocupar um cargo acadêmico e ser
aceito e elogiado por seus pares não era uma tarefa fácil, tudo deveria estar em sincronia, isso
é, conforme a dança do momento, já que o detentor do poder, dos cargos nas escolas e nas
universidades, era o Estado.
Seguindo as críticas de Schopenhauer, quando Nietzsche escreveu sobre os acadêmicos
em sua Segunda Consideração Intempestiva, referindo-se a eles como “o ocioso requintado nos
jardins do saber” (Der verwöhnte Müssiggänger im Garten des Wissens), notamos que um dos
personagens presentes nesse cenário é Hegel, entre outros, como talvez Ranke (NIETZSCHE,
s.d., p. 101). Nessa parte, o filósofo pontua que necessitamos da história (Historie) de forma
diferente da que os referidos ociosos precisam, ou seja, a recomendação é de que a história
deveria ser usada em função da vida e não apenas para suprir os interesses particulares do
Estado e de seus membros ou para gerar um acúmulo de saberes cujo propósito seria
desempenhar o papel de um conhecimento ornamental, sem utilidade, nos “jardins do saber”.
Isso significa que, seguindo esse modelo requintado de escrita da história (Historie), seu
resultado seria apenas embelezar a vida perante as atividades “inúteis”, isto é, a história
(Historie) seria escrita com um requinte de pomposidade sem que de fato fosse composta por
um conteúdo. Querer estar no “jardim do saber” demanda um estado de magnificência, de
grandiosidade, que nem sempre é possível atingir. Seguindo as críticas de Nietzsche e
Schopenhauer, para se sentir no apogeu do intelectualismo, não é preciso exatamente ter
conteúdo, basta lançar um conhecimento de encontro com os interesses da classe dominante
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intelectual do período. A escrita desse conhecimento tendencioso estaria elaborada geralmente
em uma linguagem de difícil interpretação e escrever de forma complexa e pomposa teria como
sinônimo ser um grande gênio, no período moderno, podendo ser até convidado para uma vaga
como professor em uma Universidade.
Schopenhauer e Nietzsche tinham a mesma opinião sobre os intelectuais modernos.
Segundo Schopenhauer, era preciso se manter distante da época moderna uma vez que ela havia
se rebaixado profundamente “em relação a todos os esforços espirituais elevados, para não falar
de uma literatura nacional degradada, na qual a arte de unir palavras elevadas com sentimentos
baixos atingiu o seu apogeu” (SCHOPENHAUER, 2005, p. 31). Com todas as críticas,
evidentemente, Schopenhauer seria colocado de lado e dificilmente seria aceito ou reconhecido
no meio acadêmico.
Nos meios acadêmicos a recepção de Schopenhauer se deu com reticências. Isso se
deve em grande parte, a meu ver, a três fatores: sua crítica à razão (as universidades
costumam ter grande apreço às formas de pensamento que indicam a razão como
princípio do mundo, pois isso significa a entronização do homem como coroa da
criação, o que lhe salvaguarda sua dignidade de pessoa e seu pretenso poder em face
da natureza e dos animais); o irracional como princípio do mundo (gera desconforto
ao nosso narcisismo saber que há algo em nós que não é nós mesmos, um fundo
abismal e insondável que nos tem em vez de nós o termos); e, talvez para surpresa de
muitos, o estilo literário de Schopenhauer, de agradável leitura (isso gera desconfiança
em face do rigor conceitual e da profundidade de pensamento; aliás, o filósofo já se
antecipava respondendo que um lago suíço, límpido, parece raso, mas uma prospecção
dele revela as suas profundidades) (BARBOZA, 2005, p. 10).

A partir disso, no século XIX, a falta de sucesso de Schopenhauer foi marcada em 1820,
na Universidade de Berlim, quando fez a leitura de suas preleções que foram totalmente
ofuscadas pelas palestras de Hegel. A escolha favorável pelo hegelianismo foi tão intensa e
evidente que acabou levando Schopenhauer a desistir da carreira universitária, mas não de sua
filosofia (BARBOZA, 2005, p. 10).
Com isso, os motivos que os intelectuais viram na filosofia de Schopenhauer para
classificá-la como negativas atraíram Nietzsche, que não só leu como também incorporou à sua
própria filosofia os aspectos polêmicos apresentados na obra O Mundo como Vontade de
Representação. Nietzsche descobriu em Schopenhauer um mestre, um exemplo de intelectual
que sempre procurou. No entanto, ter essa tão sonhada liberdade intelectual e não se prender às
instituições de ensino seria um modelo complexo de ser seguido. Levando em conta essa relação
entre os dois filósofos, a Segunda Consideração Intempestiva seria também um reflexo das
críticas de Schopenhauer sobre o hegelianismo e sobre a história (Historie) como ciência.
No entanto, Nietzsche fez uma leitura e uma interpretação original sobre seu diagnóstico
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dos males que rondavam o final do século XIX, nele estavam a teoria da história historicista52
e a filosofia da história de Hegel, sendo essa última o foco neste momento. A partir das leituras
que Nietzsche fez das obras hegelianas, o filósofo apontou que procurar uma finalidade para a
história não faz sentido, já que a mesma estaria entrelaçada sobre o mero acaso, ou seja, sobre
acontecimentos e fatos aleatórios sem nenhuma obra ou organização por trás. Procurar por uma
razão ou um fio condutor da história, isto é, conceber e entender a história como processo,
deixaria o indivíduo preso ao passado, pois ele ficaria perdido buscando o sentido e o
significado da história. Portanto, levando em consideração essas críticas, da qual a história teria
uma finalidade e um objetivo a ser atingido, Nietzsche elaborou as suas críticas e fez sua análise
contra o conceito hegeliano de história que teria, em sua estrutura, características ligadas à
teologia e à teleologia.
Acontece, porém, ainda nessa Segunda Consideração Intempestiva, que Nietzsche
lança outro tipo de olhar, bem diferente, sobre o "devir hegeliano” [...]. Um novo
caminho se abre, ao termo do qual Nietzsche perceberá em Hegel o cristão por
excelência. E esse caminho nasce, também, da crítica ao historicismo [...]. O
historicismo engendra um sentimento oposto, e não menos nocivo: um certo asco,
uma sensação de desenraizamento, de Heimatlosigkeit. E é mediante a análise dessa
sensação que Nietzsche começa a atingir Hegel em pessoa e não mais o heraclitismo
primário, a doutrina do “devir soberano”, que Schopenhauer atribuía a Hegel. A que
se deve, exatamente, o pessimismo que se difunde através do abuso de história?
(LEBRUN, 1998, p.44).

Sobre o abuso da história, estava em alta a legitimação do domínio do devir pelo
historicismo, sob essa luz, é evidente que com a filosofia da história hegeliana não seria
diferente. Isso explica que não era obra do acaso que Hegel “comparava o fim da História à
“noite” que fecha um dia, e que a velhice, idade da rememoração do sentido, lhe parecia
constituir uma imagem da maturidade do Espírito” (LEBRUN, 1998, p.45). Ou seja, a essa
suposição especulativa de que a história passaria por essas fases e que seu destino seria o
mesmo, de acordo com a dialética hegeliana, a ideia finalista da história estaria em concordância
com a hipótese cristã do juízo final.
Com isso, seguindo a lógica de Nietzsche sobre o conceito de história hegeliano, a
história estaria impregnada de hipóteses religiosas, isso quer dizer que a especulação cristã com
seus conceitos teleológicos e teológicos não estaria em sincronia com o tratamento que a
história deveria receber e de como ela deveria ser utilizada a favor da vida. Segundo Nietzsche,
52

Importante enfatizar que o historicismo criticado é aquele do final do século XIX, isso significa que não é o
movimento como um todo, principalmente por conta de o historicismo ser um termo complexo em relação a sua
definição. Isso porque o historicismo sofreu inúmeras modificação com o tempo que caberia em outro momento
uma análise mais aprofundada.
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“pode-se dizer que vivemos ainda na Idade Média, que a história entre nós é uma teologia
camuflada, assim como o respeito testemunhado pelo profano à casta dos historiadores que se
trata de uma manifestação respeitosa unicamente para o clero” (NIETZSCHE, s.d., p. 174).
Portanto, a concepção da filosofia da história (Historie) hegeliana estaria contribuindo, nesse
sentido, para a disseminação da modalidade de tratamento negativa da história (Historie &
Geschichte), isto é, tanto para o ensino de história, como disciplina, quanto para as Histórias
escritas sobre determinados acontecimentos e fatos históricos. Nietzsche pontua em sua
Segunda Consideração Intempestiva:
A história (Geschichte), compreendida à maneira de Hegel, foi denominada,
ironicamente, a ação de Deus sobre a terra, não passando o próprio Deus de uma
criação da história (Geschichte). Mas esse Deus dentro dos crânios hegelianos, tornouse transparente e inteligível a si mesmo e subiu já dialeticamente todos os degraus do
seu devir até a revelação de si mesmo; de tal maneira que para Hegel o cimo e o termo
do processo universal acabam por coincidir com a sua própria existência berlinense...
Deveria ter dito que tudo o que viesse depois dele não teria mais valor do que a coda
do rondó universal, ou, mais precisamente que seria supérfluo. Não o disse, em
compensação, implantou nas gerações impregnadas pelo seu pensamento a admiração
pela “poeira da história”, que se metamorfoseia em cada instante na admiração aberta
pelo sucesso e conduz à idolatria do real culto idolátrico que generalizou a fórmula
mitológica e autenticamente alemã de “fazer justiça aos fatos” (NIETZSCHE, s.d., p.
177).

Para Nietzsche, a história concebida seguindo o método hegeliano estaria estabelecendo
uma visão e uma análise mitológica da história, isso porque estaria contaminando os fatos e os
acontecimentos com uma percepção cristã que diz que é pela aplicabilidade da marcha de Deus
na terra (das Wandeln Gottes auf der Erde genannt) que seria possível fazer história. A partir
desse meio de levar em conta os fatos (den Tatsachen Rechnung tragen), essa ideia de progresso
finalista, como se progredisse igual ao juízo final, estaria atribuindo pessimismo ao futuro, à
história em si, e a todo tipo de vida que existisse na terra. A Religião e a história não deveriam
se misturar, pois é pela própria história que seus “problemas” deveriam ser resolvidos.
Perante essas críticas, Nietzsche foi contra a história universal hegeliana, que estaria
apoiada em uma concepção de história cuja realidade seria explicada pela Ideia Absoluta como
um processo no tempo, que iria progredindo até chegar ao seu estágio final, o Estado Moderno.
É através do Estado, segundo Hegel, que seria possível realizar a Ideia na História de forma
universal e concreta, ou seja, é por este meio que o Espírito objetivo teria autoconsciência da
liberdade pelo viés racional, pela Razão. A essa concepção narrativa, Nietzsche pontua em seu
fragmento póstumo:
Conclusão: toda narrativa deve ter um propósito, por conseguinte também a história
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de um povo, a história do mundo. Ou seja, só porque há uma “história universal”,
também deve existir um fim (finalidade) no processo universal. Isso significa que nós
exigimos apenas narrativas com propósitos: mas não reivindicamos narrativas sobre
o processo universal, porque nós pensamos que é falso falar sobre este processo. Que
minha vida não tem uma finalidade, já está claro, pela aleatoriedade de sua criação,
que eu possa estabelecer um propósito para a minha própria vida, isso é outra coisa.
Mas um Estado não tem um propósito: somos nós que damos a ele ou não uma
finalidade53 (NIETZSCHE, [eKGWB], 29 [72]).

Essa é a resposta de Nietzsche quando examina a filosofia da história que Hegel escreve
em seu livro Lições sobre a filosofia da história. Nietzsche questiona e é contra uma história
universal que passa pela dialética dos espíritos no tempo. Ou seja, para ele, não existe um
movimento, um devir, organizado pela Razão ou por uma Providência Divina, que caminha
para seu objetivo final resultando na autoconsciência de si como última etapa, isto é, como
ponto final da concretização do Estado Moderno.
Nietzsche afirma, na Segunda Consideração Intempestiva, que é possível estudar o
cristianismo e aprender como ele obteve um aspecto artificial e ilusório “à luz de um tratamento
historicizante, até que, por fim, um tratamento autenticamente histórico, isto é, justo, o dissolva
num mero conhecimento do cristianismo, o que é o mesmo que tê-lo destruído” (NIETZSCHE,
s.d., 165). Com base nisso, não existe um movimento a ser atingindo similar ao juízo final.
Assim como o Estado, a nossa vida não tem um sentido inato em si, mas somos nós mesmos
que criamos o sentido de tudo, isto pelo fato de sermos fruto da casualidade e tudo estar ao
acaso. O tempo, isto é, o devir está em constante movimento, não está seguindo um trajeto
definido em particular, o que significa que esse devir se move conforme as indefinidas
possibilidades que permeiam a essência de seu caráter aleatório.
Em suma, à filosofia hegeliana, Nietzche encontrou a solução. O remédio nietzschiano
consiste em historicizar a filosofia da história hegeliana e usar as três concepções de história:
história monumental (monumentalische Historie), história antiquária (antiquarische Historie)
e a história crítica (kritische Historie). A escolha de cada história deve ser realizada em
concordância com a necessidade de cada indivíduo e o objetivo que ele pretende alcançar. No
caso da filosofia da história hegeliana, poderia ser usada a história crítica para destitui-la e
fragmentá-la, conseguindo dessa forma transformar o saber em outro tipo de história, como por
exemplo, em um “mero conhecimento sobre o cristianismo” que não apresentaria riscos à vida.
53

Fragmento póstumo de 1873. Original em alemão “Schluss: jede Erzählung muss einen Zweck haben, also auch
die Geschichte eines Volkes, die Geschichte der Welt. Das heißt weil es "Weltgeschichte" giebt, muss auch im
Weltprozess ein Zweck sein. Das heißt wir fordern Erzählungen nur mit Zwecken: aber wir fordern gar keine
Erzählungen vom Weltprozess, weil wir es für Schwindel halten, davon zu reden. Dass mein Leben keinen Zweck
hat, ist schon aus der Zufälligkeit seines Entstehens klar; dass ich einen Zweck mir setzen kann, ist etwas anderes.
Aber ein Staat hat keinen Zweck: sondern nur wir geben ihm diesen oder jenen” (NIETZSCHE, [eKGWB], 29 [72])
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Nesse caso, na visão de Nietzsche, seria mais que necessário usar a a história crítica (kritische
Historie) para manter somente aquilo que estimula a vida.

4.3 Uma breve introdução ao pensamento historicista segundo Wehling
Uma das principais dificuldades para a interpretação do
historismo/historicismo consiste em considera-lo(s) em
bloco, o que certamente dificulta a compreensão de um
processo intelectual cuja a elaboração estendeu-se por mais
de um século. Poucas, entretanto, foram as tentativas de
considerar suas diferentes fases ou etapas (WEHLING,
2001, p.21).

O historicismo é em si um termo complexo que sofreu diversas modificações no
decorrer do tempo. Como tudo que é ou foi produto dos indivíduos, é de sua natureza
acompanhar as mudanças na sociedade. Seguindo a análise da história das ideias e da história
dos conceitos, tentaremos traçar um trajeto sobre o historicismo, mas não de forma minuciosa,
já que o objetivo aqui é apenas expor um panorama geral que contribuirá para a
contextualização conceitual do termo.
Pela repercussão que o paradigma historicista causou no decorrer da história, seria
natural que os pesquisadores tentassem encontrar a primeira vez que a palavra foi usada. Ao
buscar as origens, notaram que, provavelmente, o termo historismo foi usado pela primeira vez
em 1881 pelo estudioso Karl Werner ao se referir à história escrita de Vico. Nesse sentido, o
significado apresentado era de ser um “conjunto de posições que, no século XVIII, valorizavam
o conhecimento histórico, em contraposição ao racionalismo aistórico cartesiano” (WEHLING,
2001, p. 21).
Com isso, podemos pontuar que o historicismo, enquanto pensamento histórico, foi uma
reação contra a história de cunho racionalista, produto do período iluminista54, que seguia como
modelo a generalização da história. Podemos pontuar duas características que a história deveria
ter segundo os intelectuais iluministas: a primeira é a busca de leis gerais e de padrões na
história, a segunda é uma lógica que estaria por trás dos acontecimentos históricos 55.
Com base e foco na busca por uma ideia de unidade, isto é, por generalizações de todas
as sociedades compostas por seres humanos, os iluministas poderiam até mesmo não levar em
54

Alguns intelectuais do período iluminista são: David Hume e Montesquieu.
Segundo Barros, em relação a história produzida pelos iluministas, “ao lado das considerações sobre a
uniformidade e universalidade da natureza humana, a convicção de que era possível apreender uma lógica por
trás da diversidade histórica era outro alicerce do Iluminismo que se projetaria mais tarde nas pretensões
positivistas de decifrar as leis universais do desenvolvimento das sociedades humanas” (BARROS, 2014, p. 77).
55
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consideração evidências particulares de cada povo, isso significa que deixar de lado
particularidades de diversos povos seria uma maneira distorcida56 de encaixá-los em uma
definição generalizante na escrita da história.
A partir disso, um determinado grupo de historiadores se voltaram contra essa maneira
generalizante de conceber a história, pois o passado humano não poderia ser generalizável uma
vez que cada sociedade ou objeto de pesquisa contém em si particularidades. Isso significa que
o passado, ou seja, a história deveria ser analisada conforme o seu próprio método, bem como
o objeto de pesquisa compreendido por meio de suas individualidades e contexto histórico.
Portanto, ao analisar o historicismo, notamos que ele geralmente é dividido em fases de
produções e isso se deve pela especificidade de cada geração de pesquisadores e formas de
conceber a história, que foram se transformando com o tempo. Com base nessa informação,
iremos expor a apresentação dos períodos do historicismo pontuados por Wehling em seu livro
A invenção da história: estudos sobre o historicismo, no entanto, vale ressaltar que existem
outras divisões e métodos de análise apresentados por outros intelectuais. Os critérios usados
por Wehling para classificar o historicismo/historismo em blocos é com base em uma análise
mais ampla, que busca demonstrar um panorama geral de como foi o caminho desta vertente
desde sua gênese, no século XVIII, até o seu ápice, no século XIX.
Em sua primeira classificação sobre o historicismo, Wehling utiliza o termo
historicismo filosófico, no entanto, isso não pode ser possível, já que o historicismo é
compreendido como um movimento ligado à história e não à filosofia. O termo que acreditamos
que chegaria mais perto do que Wehling estaria definindo é de uma filosofia historizadora, que
consiste em uma vertente que abarcou o século XVIII e até parte do XIX e que emergiu antes
do historicismo. Isso significa que é a primeira vez que os filósofos começam a discutir e a
escrever especialmente sobre a história, isto é, que começam a manifestar uma consciência
histórica, assim emergindo as filosofias da história. Filósofos como Hegel e Kant fizeram parte
desse movimento que tentaram analisar, compreender, e escrever sobre a história por uma
perspectiva da filosofia.
Para Wehling, a principal característica desse grupo é o antimecanicismo, ou seja, esses
intelectuais procuravam explicações que fossem particulares às épocas e aos acontecimentos
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Para Barros, no que remete ao iluminismo, “a obsessão pela ideia de uma unidade, generalizável para todas
as sociedades humanas, podia levar alguns iluministas a simplesmente descartar as evidências mais incômodas
acerca da alteridade radical que podia ser encontrada entre sociedades distintas, o que mostra mais uma vez
que uma determinada “visão de mundo” pode também obstruir ou distorcer o olhar do pesquisador (BARROS,
2014, p. 76-77).
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históricos. O mecanicismo57 não é um movimento uniforme e progressivo, mas está vinculado
à ideia de que certos fenômenos essenciais são produzidos conforme uma ordem determinada,
que seguem a lei da causalidade, ou podem estar vinculados também à negação dos
acontecimentos e causas transcendentais (WEHLING, 2001, p. 33).
Por mais que essa vertente filosófica fosse contra o mecanicismo, não aderiram ao
romantismo ou ao irracionalismo. Uma parcela dos filósofos, apesar de já mostrarem um certo
caráter relativista, ainda seguiam uma visão newtoniana da interpretação da realidade. Isso
significa que eles, assim como os mecanicistas, buscavam e seguiam as mesmas ideias de que
o universo seria regido por leis e, a partir disso, tentavam encontrar algum tipo de regularidade
particular do desenvolvimento da história através da investigação e da análise.
Como consequência, podemos apontar dois movimentos: o primeiro, composto por
Voltaire e Montesquieu, classificados como pró-naturalistas, ou seja, aceitavam as teorias de
Newton, sua epistemologia, mas tentavam enquadrá-la aos fenômenos (WEHLING, 2001, p.
33). O segundo, composto pelos antinaturalistas, que fazem parte Vico e Herder. Estes não
acompanhavam a epistemologia newtoniana por seguirem a concepção de que os padrões
buscados deveriam ser referentes à própria cultura de maneira particular e singular (WEHLING,
2001, p. 33). Através disso, podemos dizer que o primeiro movimento da gênese do historicismo
classificado como filosofia historizadora não foi uniforme, sendo composto por intelectuais que
não tinham exatamente o mesmo pensamento sobre o tratamento da história.
Na segunda classificação, temos o historicismo romântico; fazem parte desse grupo de
produção historiadores que viveram no contexto histórico posterior à Revolução Francesa, mais
especificamente após o período de 1850. Suas principais características são: o romantismo e o
nacionalismo. Isso significa que os intelectuais dessa classificação eram contra o racionalismo,
ou seja, os historiadores “românticos” rejeitavam a escrita da história produzida por autores que
atribuíam e elaboravam leis gerais ou relativas que se referissem a cada cultura, povo ou período
em específico. Para Wehling, podemos pontuar que essa fase é evidentemente a mais
“historista”, se no historicismo compreendemos que sua essência é o antirracionalismo, o
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Segundo o dicionário de filosofia “como concepção filosófica do mundo, o mecanicismo apresentou-se desde
a Antiguidade como atomismo. A concepção do mundo como sistema de corpos em movimento, como uma
grande máquina, é típica do atomismo antigo. O materialismo do século XVIII e XIX retomou essa concepção, que
tem as seguintes características: a) negação de qualquer ordem finalista; a polêmica entre mecanismo e finalismo
começou a partir do século XVII, quando o mecanicismo se firmou com o surgimento da ciência moderna;
atualmente muitas vezes o termo M. é interpretado como negação do finalismo; b) determinismo rigoroso,
representado pelo conceito de causalidade necessária infiltrada em todos os fenômenos da natureza; hoje é
considerada como não mecanicista qualquer concepção de mundo que negue o determinismo rigoroso”
(ABBAGNANO, 2012,p. 755).
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relativismo seria “uma crença numa realidade histórica orgânica e inconsciente” (WEHLING,
2001, p. 34). No entanto, ser antirracionalista não significa não ser a favor de um determinado
tipo de ciência, haja vista que foi neste período que houve a construção da crítica histórica
realizada por Ranke e por seus adeptos bem como a construção de uma metodologia própria e
específica para cada ciência na área das ciências humanas.
Na definição do autor, a última etapa é apontada como sendo o historicismo cientificista,
uma história mais próxima do modelo científico. Fazem parte dessa classificação a maior parte
dos intelectuais58 que viveram em torno do ano de 1850 até, mais ou menos, o período da
Primeira Guerra Mundial (1914-1918). Nessa divisão, os historiadores estariam próximos de
uma metodologia da história mais sistematizada.
Esse contexto histórico de aproximação dos intelectuais com o apogeu da ciência
resultou em outras vertentes: positivismo, evolucionismo, marxismo, entre outras, que tinham
em seu alicerce a característica de usar a explicação histórica acima da sistêmica, optando pela
forma diacrônica. De forma geral, elas buscavam predominantemente leis que fossem contínuas
e capazes de apontar as possíveis regularidades do processo histórico. Isso significa que as
teorias elaboradas eram praticamente teleológicas, ou seja, procuravam uma finalidade, um fim,
sobre os acontecimentos analisados por meio dos sistemas sociais, acreditava-se que assim seria
possível compreender as etapas e suas sucessões cognitivas, culturais e até mesmo os modos de
produção (WEHLING, 2001, p. 34).
Com isso, o historicismo teria como principal característica uma história trabalhada pela
“perspectiva particularizante” contra a história de “perspectiva generalizante”, ou seja, essa
última vertente busca leis gerais para explicar as sociedades humanas enquanto a primeira teria
por objetivo encontrar o particular, isso é, encontrar especificidades que tornaria cada sociedade
humana única, sendo assim, cada acontecimento histórico singular (BARROS, 2014, p.132).
Segundo Barros (2014, p.132), podemos apontar três pilares essenciais do pensamento
historicista que foram se formando no decorrer do século XIX: “(1) Relatividade do Objeto
Histórico, (2) Especificidade Metodológica da História, e (3) Subjetividade do Historiador”.
Portanto, foram com tais características que o historicismo combateu uma história de herança
iluminista e lutou contra a história de modelo positivista de seu próprio tempo, pois para o
historicismo, o método científico deveria ser próprio da história e não tirado das ciências da
natureza.
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Especificamente intelectuais das seguintes áreas: antropologia, história, economia, direito, psicologia,
sociologia e ciências políticas.
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Por fim, devido a algumas questões conceituais e de tradução, foi necessário fazer
algumas correções na divisão que Wehling escreveu em seu livro. A classificação exposta e
elaborada por Wehling nos mostra um panorama geral das fases do historicismo, sendo
abordadas de forma resumida e artificial. No entanto, podemos dizer que o propósito não é fazer
uma análise minuciosa, o ponto central é compreendermos uma das possibilidades dessa divisão
e de seu movimento tão dinâmico e complexo que, mesmo com o decorrer do tempo, não fica
fácil o seu entendimento. A partir dessa compreensão geral, podemos entender qual é o tipo de
história e historicismo que Nietzsche realmente critica, isto é, a filosofia da história de
característica historizadora, especificamente contra Hegel, e o historicismo romântico,
representado pelo historiador Ranke. Compreendendo que cada divisão do historicismo é
composta por intelectuais que tem características próprias, ou seja, que nem sempre são
encontradas em outros autores da mesma classificação, é necessário pontuar que os alvos das
críticas nietzschianas são Hegel e os historicistas, possivelmente Ranke, e não o grupo de
autores e intelectuais do movimento historicista.

4.4 Entendendo a elaboração da teoria e da concepção historicista

Após o panorama geral de uma classificação do historicismo realizada por Wehling,
podemos fazer uma exposição nítida e objetiva de algumas das características que são
peculiares ao historicismo. A exposição será de acordo com uma perspectiva histórica, ou seja,
terá o historicismo como paradigma historiográfico.
De forma geral, o historicismo e seu movimento estiveram em concordância com a
formação, desenvolvimento e afirmação dos Estados Nacionais, isso significa que seus alicerces
estariam sedimentados no conservadorismo e em uma ideia antirrevolucionária. No que
concerne, especificamente, no período do século XIX, o historicismo teve um papel essencial
na construção e legitimação do Estado Nacional alemão por meio desse viés conservador. O
historicismo teria em sua gênese uma estrutura conservadora e não representaria a burguesia
industrial que estava em ascensão no período, isto é, o motivo de sua existência e origem estaria
atrelado à utilidade que proporcionaria a determinado grupo de uma oligarquia estatal, ou seja,
o historicismo estaria a serviço do Estado e da elite que o compunha.
Em consequência dessa relação entre a oligarquia estatal e os intelectuais, haveria uma
troca de interesses, como por exemplo, os intelectuais historicistas teriam seus projetos
historiográficos financiados e poderiam ocupar cargos de professor universitário, desde que
cumprissem com seus deveres atribuídos pelo Estado.
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O resgate e a tentativa de uma unificação alemã tiveram suas origens no século XVIII,
no entanto, atingiu seu ápice no século XIX com a consolidação do historicismo e o
fortalecimento do Estado germânico. O historicismo emerge como necessidade de uma época
que estava passando por transformações, ou seja, esse paradigma seria fundamental para
direcionar uma modernização política que possibilitasse, e que não pusesse obstáculos, um
desenvolvimento industrial que satisfizesse a burguesia e, ao mesmo tempo, mantivesse alguns
privilégios sociais da nobreza (FONTANA, 2004, p. 222). A partir disso, faz sentido o fato de
o historicismo ter em seu principal pilar o nacionalismo, que buscava por meio dele uma
unificação e um consenso social, por isso, houve o resgate da história nacional e, com ela, a
recuperação de documentos de origem germânica que remetiam ao período medieval, bem
como a escolha da hermenêutica retirada da filologia para compor o seu método crítico de
análise das fontes. O desenvolvimento dessas formas de metodologia histórica contribuiu
essencialmente para a elaboração e articulação de uma história de cunho científico, levando em
conta suas particularidades.
Com isso, os integrantes do governo prussiano quiseram combater um possível ato
revolucionário na política. A elite política prussiana, apreensiva com fatores como abolição do
feudalismo e emergência de ideias de cunho democráticas contra um governo monarquista e
com receio de uma revolução ou revolta por parte da população, seguiu uma modernização
política que tornasse viável o desenvolvimento industrial. No entanto, essa mudança foi
realizada de maneira que apenas seus próprios direitos e privilégios foram preservados.
Segundo Fontana;

Os dirigentes da sociedade perceberam, desde o início, a necessidade de fechar as
portas às idéias subversivas e de ajudar a criar um consenso social baseado na luta
nacionalista. A ação iniciou-se com a reforma educacional de Humboldt e continuou
nas universidades prussianas em especial a de Berlim, fundada em 1810 que ofereciam
aos intelectuais bem-estar econômico e promoção social, recebendo deles, em troca,
as armas ideológicas para fazer frente à subversão sob a forma de uma cultura nacional
que se apresentava dissociada do terreno da política e renunciava às funções de crítica
social assumidas pelos intelectuais da Ilustração, encarregando-se de preparar a
população para reverenciar o estado ao qual proporcionavam legitimação
(FONTANA, 2004, p. 223).

Levando em consideração essa contextualização, podemos compreender que o
movimento historicista de fato tem em sua gênese, como principal base, cujo objetivo é
desempenhar um papel fundamental na formação do Estado Nacional e também no resgate de
uma história do povo germânico. Por meio desse resgate, seria possível elaborar uma história
germânica que pudesse contribuir para a criação de uma identidade nacional singular que
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fortalecesse o sentimento de pertencimento referente aquela sociedade e cultura.
A escrita da história alemã trouxe consigo reflexões e apontamentos pertinentes sobre a
história, como aquela relacionada à filosofia da história, à teoria da história e à cultura histórica.
Isso significa, segundo Caldas, que a filosofia da história tem como papel investigar os possíveis
sentidos da história no decorrer do tempo, já a teoria da história partiria do princípio de que a
história já teria em si um sentido que seria esclarecido através da pesquisa e da escrita e, por
fim, é pela junção de ambas que temos a cultura histórica, encarregada de expor como é a vida
humana em suas diversas esferas como a histórica, a psicológica, a memória, os arquivos, entre
outros elementos que a compõe (CALDAS, 2007, p.48).
A partir disso, a teoria historicista tem como característica inata o particularismo contra
o universalismo, não é mais a busca de uma história universal como a realizada pelos iluministas
e depois perpetuada pelos positivistas. O historicismo tinha como teoria a busca de
particularidades e tinha como objeto os indivíduos e os acontecimentos históricos que fossem
singulares, compreendendo de antemão que tudo teria uma finitude. Para Barros, desde sua
gênese, o historicismo de certa maneira já seria relativista, ou seja, esse paradigma diferente de
outras teorias compreenderia que os objetos de análise e pesquisa que compunham a escrita
historiográfica deveriam ser vistos pela ótica e reconhecidos por meio de suas particularidades,
que cada objeto e sociedade são particulares e não universais. Seguindo essa lógica, é possível
ver que as fontes formam um discurso que descreve cada época e cada lugar de maneira singular
(BARROS, 2012, p. 394).
Em relação a objetividade, os historiadores historicistas foram cada vez mais apontando
que não seria possível seguir uma objetividade e neutralidade absoluta ou até mesmo existir
uma verdade absoluta. A hermenêutica foi fundamental não somente no que concerne ao
método de análise documental, mas serviu também para que os historiadores refletissem sobre
seu próprio ofício, sobre o método histórico, sobre os objetos e suas relatividades.
Em suma, o historicismo foi um paradigma historiográfico que pontuou a importância
da crítica documental e, assim como elaborou uma metodologia própria da história para suas
análises, proporcionou no decorrer do movimento uma autocrítica historiográfica e enfatizou
que a interpretação histórica do objeto deveria ser realizada em seu contexto histórico de
produção. Além disso, demonstrou em suas pesquisas o interesse em diversos temas e períodos
históricos, sendo desenvolvido no decorrer de sua trajetória um viés relativista. Todos esses
acontecimentos pontuados resultaram na necessidade do desenvolvimento de especializações,
já que uma formação geral não conseguiria suprir a forma científica e singular de conceber a
história. Emerge, assim, uma metodologia própria de cunho científico para a história.
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4.5 A história escrita por Ranke
Tudo que existe está ameaçado pela morte. Somente aqueles
que a História menciona não morreram completamente, sua
essência e sua vida continuarão a exercer influência
enquanto ainda forem compreendidos: é somente com o
apagar da memória que a verdadeira morte acontece
(RANKE, 2015, p. 213).

Um dos principais representantes e considerado um dos fundadores do historicismo, no
século XIX, foi Leopold von Ranke. Foi por meio dele que a história teve algumas
transformações importantes, como a difusão dos novos métodos históricos científicos, por
exemplo. Em seu livro Histórias dos povos românicos e germânicos, publicado em 1824, o
autor escreveu diversas críticas contra os historiadores do período moderno, assim como deixou
registrado a sua oposição contra a filosofia da história. Inclusive, um dos filósofos da história
que Ranke critica é Hegel.
De fato, Ranke criticou uma história que fosse escrita sem que tivesse um método
próprio de análise, como no caso de Hegel, que tinha como fundamento a concepção de uma
história escrita pelo viés filosófico e teológico, ou seja, na qual Deus organiza e articula a
sociedade, os indivíduos e os povos que compõem um universo fragmentado. Para Ranke, não
é o destino ou Deus que ordena os acontecimentos da história, o historiador era assertivo em
separar as suas crenças pessoais de suas teorias, conceitos e método historiográfico. Em sua
visão pessoal, Ranke acreditava que os acontecimentos seriam ordenados pelo “dedo de Deus”.
Segundo Fontana, em uma carta que Ranke escreveu para o seu filho, em 1873, o historiador
afirma essa posição e a crença de que os acontecimentos seguem uma ordem divina;

Sobre tudo flutua a ordem divina das coisas, difícil por certo demonstrar, mas que
sempre se pode intuir. Dentro da ordem divina, assim como na sucessão dos tempos,
os indivíduos importantes ocupam seu lugar: assim é como os há de conceber o
historiador”. A atividade dos homens canaliza-se através das nações, que são o
componente fundamental da sociedade: cada uma delas é diferente e peculiar de
maneira que as generalizações não servem: “cada país tem a própria política (RANKE
apud FONTANA, 2004, 227).

Assim como o filósofo Hegel, entre outros intelectuais do período, Ranke não deixa de,
em seu âmbito particular, acreditar em Deus. No entanto, diferente de outros intelectuais do
período, não deixa que sua crença religiosa influencie a sua concepção e escrita da história. Por
essa questão, de saber separar as duas esferas, o historiador teria como base de escrita uma
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metodologia científica de pesquisa própria da história.
Suas obras são praticamente compostas pela relação que existiu entre os Estados, a
diplomacia e a guerra, ou seja, Ranke compreendeu que as nações estão intrinsicamente ligadas
ao Estado. Isso significa que o historiador foi contra a concepção de uma história que utilizava
como critério as características étnicas e culturais, pois acreditava que o fato mais importante
de seu período foi uma “renovação”, um desenvolvimento das nacionalidades. Por isso, a
história deveria partir do estudo sobre as nações de maneira singular, isto é, seguindo o contexto
de cada povo que carrega consigo uma história repleta de especificidades.
Com isso, a integração das nacionalidades foi um marco crucial dos Estados, isso
resultou em um Estado que se apoiava na consciência de uma identidade nacional dos súditos,
ou seja, por consequência, o ensino e a educação deveriam ser exclusivamente voltados para
uma espécie de história que não abordasse o progresso, os modos de subsistência ou até mesmo
mencionasse as lutas de classe. Isso significa que a história escrita sobre os povos deveria ser
abordada pela perspectiva e “no sentido de coletividades humanas interclassistas,
fundamentadas no sentimento da nacionalidade compartilhada” (FONTANA, 2004, p. 228).
A formação e a escrita da história singular seria um conjunto de diversas histórias, um
agregado de histórias nacionais, mas isso não indica que a história universal proposta por Ranke
seguiria a filosofia da história, pois o historiador criticava um sistema filosófico que buscasse
uma história universal e um progresso no decorrer da história. A partir disso, Ranke lança as
suas críticas contra Hegel que tinha a “ideia de unidade (necessária) preconizada por um sistema
filosófico como fundamento para a unidade da história (processo)”, ou seja, para Ranke a
história seria “simultaneamente liberdade (humana) e necessidade (força)” e não um processo
(FREITAS, 2019, p. 22).
No entanto, o que Ranke quer dizer com história universal? Segundo Mata, a concepção
e o significado que mais se aproxima seria a “história multiversal”, termo apontando por
Marquard que melhor descreveria o que o historiador queria dizer com “história universal”
(MATA, 2011, p. 249). Sobre a discussão dessa questão, Mata expõe a explicação de Dove;
A verdadeira história universal, que tem de abrir mão das divertidas abstrações da
assim chamada filosofia da história, não tem a ver com o mundo dos fenômenos
humanos enquanto um universo histórico (historischen Weltall), mas sim com a
gradativa formação de uma totalidade histórica (historischen Weltganzen). Seu âmbito
abrange não apenas toda realidade histórica concreta; ela nada mais é que a doutrina
da conexão histórica e da vida histórica comum dos povos particulares (DOVE apud
MATA, 2011, p. 249).

A partir disso, é evidente que Ranke almejava uma unidade histórica que tivesse como
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resultado final uma história que fosse composta por uma visão de conjunto. Ou seja, na
concepção de história rankeana, era essencial que existisse uma visão pluralista ou
“multiversal”, como apontou Marquard, pois seria essa pluralidade utilizada para conceber a
história da experiência humana no decorrer do tempo, em seu próprio contexto, particularidade
e diversidade.
Portanto, Ranke defende em suas obras que o único ponto de partida é através dos
eventos particulares, por conta de ser por intermédio deles que se chegaria ao todo, universal,
mas não é possível fazer o caminho inverso que seria do todo, universal, para o particular. Por
conta disso, Ranke é considerado opositor do pensamento histórico universal de Hegel, pois o
filósofo parte do pressuposto de ver primeiramente a finalidade do sistema antes de analisar e
observar as especificidades e particularidades das partes que o compõem. Ou seja, as suas
críticas é contra “aquela filosofia que chega a seus resultados por meio da especulação, e que
alimenta a pretensão ao domínio sobre a História” (RANKE, 2015, p. 204). Em seu escrito O
conceito de história Universal, 1831, o historiador aponta;
Daí resulta que o filósofo, partindo de um lugar completamente diferente, de uma
verdade descoberta de uma maneira que lhe é própria, constrói a totalidade da História
como se ela tivesse de ser deduzida a partir de seu conceito de humanidade. Em
seguida, não satisfeito em ter de verificar se seu conceito é verdadeiro ou falso a partir
do decurso do que realmente aconteceu, ele passa a adequar os eventos ao conceito.
Ele reconhece a verdade da História [Geschichte] unicamente na medida em que ela
se submete ao seu conceito. É isso o que se chama construir a História [Historie]
(RANKE, 2015, p. 204).

Na concepção de Ranke o historiador deveria combater a filosofia especulativa que
moldava os fatos históricos conforme a elaboração dos conceitos filosóficos, sendo que,
segundo o historiador, deveria ser o oposto. Isso quer dizer que o filósofo faria essa distorção
dos acontecimentos históricos para que fosse possível confirmar seus conceitos sobre a história,
na qual o passado ficaria preso à função de somente demonstrar e ilustrar o caminho do
progresso, no decorrer da história, no presente.
Por conta desse tipo de utilização conveniente da história, Ranke foi contra a formulação
de uma história universal genérica produzida pela filosofia especulativa, pois, segundo o
historiador, “essa é uma perspectiva redutora e unilateral do conhecimento, já que os
acontecimentos históricos não existem apenas para servir o futuro”, ou seja, em primeiro lugar
eles deveriam “ser compreendidos nos termos singulares de sua própria época” (RANKE apud
ARAÚJO, 2013, p. 82).
Em vista disso, a pesquisa e o conhecimento histórico não deveriam ser deduzidos a
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priori como era realizado pelos filósofos da história. Ao invés desse método, Ranke tinha como
proposta observar os fenômenos individuais. Por intermédio da observação particular seria
possível compreender o caminho que o desenvolvimento do mundo teria percorrido. Para
Ranke, é errado procurar uma lei geral que contemple o desenvolvimento de todos os Estados,
isso indica que o percurso de cada Estado é individual e deve ser analisado a partir de suas
particularidades.
Por outro lado, também não se pode contentar apenas com a história de cada Estado,
com a “história das nações individuais” [...] é preciso buscar formas de conexão entre
elas em função da qual o passado das nações individuais ganha compreensibilidade e
coerência. Aqui há um interesse explícito em conectar, em relacionar “os variados
detalhes com um todo”, que por sua vez não deveria ser fundamentado numa ideia
geral abstrata, mas sim na “intuição do todo no particular [Anschauung des Ganzen
im Einzelnen]” (ARAÚJO, 2013, p. 83).

Sendo assim, o historiador não deveria analisar a história como um filósofo, a história
deveria ter uma metodologia própria que fosse capaz de demonstrar os fatos históricos o mais
próximo possível de seu real acontecimento. Com relação à epistemologia, é certo que a
contribuição de Ranke foi essencial para que houvesse uma concepção de história de cunho
científico capaz de ter o seu próprio método. Inclusive, Ranke realizou um trabalho importante
em relação a análise e interpretação das fontes e dos documentos que antes não eram realizados
com tal rigor metodológico59.
Em relação ao uso das fontes, o historiador optou pelo método de separar as fontes
consideradas primárias das narrativas de caráter secundário, por exemplo, com a finalidade de
evitar qualquer tipo de interferência. Outro ponto importante seria manter um certo nível de
distância de historiadores que produziam a história sem levar em consideração uma rigorosa
metodologia de análise, pois poderiam produzir uma escrita histórica mais semelhante a uma
escrita de opinião particular.
Portanto, as etapas apontadas por Ranke para a escrita da história e de como trabalhar
as fontes, segundo Wheling, seria: (1) “a identificação das fontes primárias”. (2) “a rejeição de
qualquer interpolação”, (3) “a crítica das fontes secundárias, procurando desdobrá-las e
encontrar nelas informações primárias”, (4) “a crítica dos historiadores, procurando situá-los
em sua época, e não lhes dando, como até então, um limitado crédito de confiança”
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Segundo Wheling sobre o trabalho de Ranke; “na verdade, esta foi a primeira vez que fontes históricas
passaram a integrar uma obra, no sentido que entendemos hoje: nem mero arrolamento de documentos, nem
História invertebrada, opinativa, com a consulta eventual às fontes que confirmassem a tese do autor”
(WEHLING, 2001, p. 100).
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(WEHLING, 2001, p. 101). Seguindo essas etapas ou ao menos as primeiras delas, é possível
já elaborar uma escrita da história ao molde rankeano.
Em suma, podemos apontar que Ranke deixou de herança contribuições que foram
essenciais para o desenvolvimento da escrita da história e para o tratamento das fontes
documentais. Mesmo que o historiador tivesse atribuído muita importância aos documentos e
os tivesse indicado como verdadeiros apenas pelo fato de serem oficiais, isso resultou em uma
história de caráter parcial, não pelo motivo de existir uma ausência de senso crítico, mas sim,
pela questão de levar em consideração, em primeira instância, as informações oficiais, ou seja,
em primeiro lugar era colocado o acontecimento histórico, os documentos, e depois o indivíduo.
Consequentemente, a história escrita por Ranke era predominantemente relacionada à política,
principalmente tratando das relações internacionais, não existia a preocupação de uma história
voltada para questões sociais e econômicas em sua obra (WEHLING, 2001, p. 101). Em relação
aos seus discípulos, Ranke recebeu certas críticas sobre seguir essa linha política e nem todos
seguiram a sua forma de escrever a história, como foi o caso, por exemplo, do historiador
Buckhardt, que escrevia uma história cultural que influenciou a concepção de história
nietzschiana.

4.6

As críticas nietzschianas contra o historicismo de Ranke
Somente nesse tempo consegui ver como é a história: Ranke.
A ignorância nas ciências naturais e a arte da cura faz nossos
historiadores humildes defensores do fato: como se alguma
coisa boa estivesse “saindo” disso para nós, como pelo
menos algum “dedo pequeno de Deus”60 (NIETZSCHE,
[eKGWB], 40 [67]).

Na Segunda Consideração Intempestiva e em outras obras, Nietzsche escreve suas
críticas, na maior parte das vezes, de forma nítida contra a filosofia da história hegeliana e
contra a historiografia historicista. No entanto, quando se trata de mencionar contra qual
historiador historicista especificamente o filósofo se direciona, não é pontuado um nome
exatamente, ficando nas entrelinhas ou na interpretação do leitor a suposição de quem seria esse
intelectual criticado. Portanto, seguindo essa hipótese, que poderia estar certa ou errada,
trabalhamos com a possibilidade de que o historiador historicista, alvo das críticas
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Texto original “Damals erst bekam ich ein Auge für die Geschichte: Ranke. Die Unwissenheit in den
Naturwissenschaften und der Heilkunst macht unsere Historiker zu bescheidenen Advokaten der Facta: wie als
ob irgend etwas Gutes uns doch „heraus“ komme, irgend ein kleiner „Finger Gottes“ mindestens“ (NIETZSCHE,
[eKGWB], 40 [67]).
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nietzschianas, é o filósofo Ranke, ainda que Nietzsche nunca tenha mencionado diretamente
seu nome. Essa hipótese surgiu em virtude de Nietzsche mencionar em alguns fragmentos o
nome de Ranke para criticar a história escrita em seu tempo, mas esses fragmentos são
insuficientes para provar que seria a esse historiador historicista que Nietzsche dirige suas
críticas. Outra forma de poder comprovar essa hipótese seria pela relação que Burckhardt teria
com Ranke, pois Nietzsche teve fortes influências de Burckhardt em sua concepção de história,
mas como no primeiro caso, não é explícita suas críticas também. Isso, talvez, possa ser
verificado e comprovado posteriormente, por isso, no momento é lançada essa hipótese.
Portanto, quando o tema é história, historiografia, teoria e filosofia da história, é
inegável que são campos de pesquisa que estão em constante luta, ou seja, a essência da esfera
teórica e conceitual pode não ser estática e são desses conflitos que a história, de maneira geral,
pensa sobre o seu próprio oficio, atualiza e concebe outras formas de escrever a história. É a
partir da discussão em constante movimento, nesses campos, que são elaboradas teorias e
conceitos que, posteriormente, deverão ser comprovados pelos pesquisadores.
Com base nessa discussão constante, pensando nessa relação entre história e filosofia,
não é estranho que Nietzsche escrevesse as suas críticas contra a história do século XIX. A
partir disso, é interessante levar em consideração esse círculo de análises segundo o qual
Nietzsche critica a filosofia hegeliana e a história científica de Ranke e, ao mesmo tempo,
Ranke é contra a filosofia da história de Hegel. Trata-se de um campo de batalha entre a escrita
da história e a filosofia da história, mas é por meio desses atritos que podemos aperfeiçoar a
escrita, a metodologia e a pesquisa.
É interessante pontuar que devemos, obviamente, levar em consideração que os
intelectuais do século XIX não se viam como historicistas, não podemos pensar de maneira
anacrônica. A classificação não é exata seguindo um padrão único, por trazer em si uma
diversidade, e pelo fato dos mesmos não se auto declararem como parte integrante desse
paradigma. Através isso, as críticas nietzschianas não foram elaboradas para todos os
historiadores historicistas, mas exclusivamente para Ranke, segundo a hipótese apontada nesse
trabalho, que tinha uma determinada concepção de história61. Em um fragmento póstumo, de
1873, Nietzsche escreve sobre Ranke:

Quando historiadores como Ranke tornam-se generalizantes, eles não ensinavam
nada: pois tais frases, princípios, já eram conhecidos bem antes de suas obras, eles
lembram um experimento absurdo sem sentido, sobre os quais Zöllner se queixava
61

As críticas nietzschianas contra Ranke são especificamente sobre a escrita de uma história universal, a crença
em uma análise objetiva, neutra, e o tratamento da história como ciência.
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nas ciências da natureza62 (NIETZSCHE, [eKGWB], 29 [92]).

Dessa forma, Nietzsche direciona as suas críticas para Ranke, em relação a
generalização, e a aqueles historiadores que seguiam esse modelo também em sua concepção,
que além de tudo, não seria nada de novo no meio intelectual. Com relação a essa comparação
com Zöllner63, Nietzsche o cita em sua Segunda Consideração Intempestiva para ilustrar o
mesmo problema, que se trata da generalização e da objetividade da história.
Segundo Zöllner, a ciência da natureza sofre justamente deste abuso absurdo da
experimentação. Se o valor de um drama consistisse apenas no seu pensamento
principal e final, o drama seria o caminho mais longo, mais indireto e mais penoso
para chegar ao fim; da mesma forma, espero que a história não limite a sua
significação às ideias gerais que seriam o seu fruto e a sua flor. O seu valor está em
variar com o espírito um tema conhecido e talvez já gasto, uma melodia banal, e elevála à posição de símbolo compreensivo, e em fazer pressentir no tema inicial um mundo
de meditação, de força e de beleza (NIETZSCHE, s.d., p. 158).

A partir do fragmento e do trecho da Segunda Consideração Intempestiva, podemos
notar que, para Nietzsche, não existe uma diferença evidente entre a generalização colocada por
Hegel ou por Ranke, sendo que o primeiro buscava em primeira instância a generalização e o
segundo, parte do evento particular para o geral, ou seja, ambos acabam por cair no fim da tão
criticada generalização da história. Aparentemente, Nietzsche não teria percebido ou não teria
visto sentido em separar a divergência conceitual entre ambos sobre a questão da generalização,
já que partiam de pontos e de perspectivas diferentes em torno da concepção de uma história
universal.
Não teria como não entrar na discussão sobre a história universal sem que fosse
necessário argumentar contra uma história de caráter objetivo. A posição de Nietzsche é
assertiva quando se coloca contra uma possível objetividade e neutralidade da história
(Historie), aos moldes da ciência da natureza, afirmando que a história (Historie) se
aproximaria mais do poder criador da poética. Isso significa, nas palavras de Nietzsche, que “é
necessária objetividade, mas só no que tem de positivo, porque com muita frequência a
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Escrito original “Wenn solche Historiker wie Ranke allgemein werden, belehren sie nicht: solche Sätze wusste
man längst vor ihrer Arbeit: sie erinnern an das unsinnige Experimentiren, über das Zöllner in den
Naturwissenschaften klagt“ (NIETZSCHE, [eKGWB], 29 [92]).
63
Em uma nota de rodapé encontrada na versão traduzida por Sobrinho, da Segunda Consideração
Intempestivas, é pontuado que Johann Carl Friedrich Zöllner pertencia a área das ciências da natureza, sendo um
astrofísico alemão, que teve fortes influencias em sua concepção da epistemologia do filósofo Kant. Além disso,
o físico foi também professor no mesmo lugar que Nietzsche estudou, em Leipzig. “No final de 1872, Nietzsche
leu a sua obra intitulada Über die Natur der Kometen. Beiträge zur Geschichte und Theorie der Erkenntnis (Sobre
a natureza dos cometas. Contribuições à história e à teoria do conhecimento), Leipzig, 1872)” (SOBRINHO, 2015,
p. 124).
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objetividade é apenas uma palavra” (NIETZSCHE, s.d., p. 158).
Nesse ponto consiste uma crítica interessante, já que na visão nietzschiana a arte
consegue lidar melhor com a esfera da história e manter a calma, enquanto outros colocariam
uma falsa objetividade, camuflando seus sentimentos e emoções para mostrar um falso
distanciamento do passado. Por isso, Nietzsche diz que a objetividade é apenas uma palavra e
complementa orientando que “não simuleis uma faculdade estética que seria autêntica, não
procureis um falso semblante de justiça se não tendes a temível vocação de serdes justos”
(NIETZSCHE, s.d., p. 159).
A falsa objetividade significaria, na realidade, a visão de julgamento de uma época sobre
outra, ou seja, é o presente julgando o passado. No entanto, para o filósofo, qualquer época ou
geração não tem o direito de agir como se fossem juízes das gerações passadas. De qualquer
forma, não seria possível atingir uma objetividade quer no sentido de distanciamento do objeto,
neutralidade, quer no sentido de julgar o passado com a visão do futuro. A questão é ter
consciência da impossibilidade da objetividade e lidar com os julgamentos subjetivos. Para
apresentar em conjunto essa posição sobre a objetividade, é interessante expor um fragmento
póstumo, de 1873, escrito por Nietzsche:
A “objetividade do historiador” é um absurdo. Isso quer dizer, que o significado de
um acontecimento, seus motivos e consequências, pode ser examinado de uma forma
tão limpa que não teria mais qualquer efeito, ou seja, permaneceria sendo um processo
intelectual puro: como a paisagem para o artista que apenas a representa com um
“olhar sem interesse”, como um fenômeno estético, com a ausência de todos os
impulsos da vontade [...] Pensar objetivamente a história (Geschichte) é a obra
silenciosa do dramaturgo: pelo pensamento unir e ligar qualquer acontecimento
particular em uma teia: baseando-se no pré-requisito artístico, contradizendo a
objetividade história e a relação empírica com a história64 (NIETZSCHE, [eKGWB],
29 [96]).

Ao lermos o fragmento póstumo e o trecho da Segunda Consideração Intempestiva,
entendemos de qual objetividade Nietzsche estava pontuando. Tem a objetividade que busca a
neutralidade, sendo que isso não é possível, e tem a objetividade do artista, que liga os fatos da
história (Historie e Geschichte) pelo pensamento e instinto artístico. A diferença consiste que
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Escrito original “"Objectivität des Historikers“ ist ein Unsinn. Man meint, es bedeute, dass ein Ereigniss in allen
seinen Motiven und Folgen so rein angeschaut werde, dass es keine Wirkung mehr thut, nämlich ein reiner
intellectueller Process bleibt: wie die Landschaft für den Künstler, der sie nur darstellt. „Interesseloses
Anschauen“, ein ästhetisches Phänomen, Abwesenheit aller Willensregungen [...] Objectiv Geschichte denken ist
die stille Arbeit des Dramatikers: alles an einander denken, alles Vereinzelte zum Ganzen zu weben: überall mit
der künstlerischen Voraussetzung, dass der Plan, der Zusammenhang darin sei: eine Voraussetzung, die gar nicht
empirisch-historisch ist und aller „Objektivität“, wie man sie gewöhnlich versteht, widerstreitet [...]“ (NIETZSCHE,
[eKGWB], 29 [92]).
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o instinto artístico deve predominar sobre a pulsão de verdade, só assim o indivíduo é capaz de
compreender a teia de seu passado tornando-se senhor dele, sem julgamento. É uma história
escrita artisticamente e não de maneira científica.
No entanto, Nietzsche não foi o único a associar a história a uma produção artística,
Ranke também fez isso, mas obviamente por outro viés, isto é, considerando a história não
somente como uma obra de arte. A escrita da história seria arte, só que estaria fortemente ligada
ao caráter científico, com seu próprio método. Segundo Ranke a história é diferente das outras
ciências pelo fato de ser, ao mesmo tempo, arte e ciência, ou seja, “ela é ciência na medida em
que recolhe, descobre, analisa em profundidade; e arte na medida em que representa e torna a
dar forma ao que é descoberto, ao que é apreendido” (RANKE, 2015, p. 213).
Contudo, a forma considerada perfeita de escrever história, na visão nietzschiana, é pela
pureza da obra de arte, sem que se busque uma verdade comum universal. Por esse motivo, a
história (Gechichte) tem necessidade do que é ativo, pois a história (Geschichte)65 escreve a
experiência, isto é, aquele historiador que não experimentou algo mais elevado do que os outros
não será capaz de entender como deverá ser realizada a interpretação do passado 66
(NIETZSCHE, [eKGWB], 29 [96]). Com isso, a arte tem um papel fundamental em relação à
escrita da história, segundo Nietzsche, a “ação da arte, neste caso, é contrário da ação da
história, e é só quando a história pode ser transformada em obra de arte, portanto em pura
criação da arte, que ela pode conservar e até despertar instintos” (NIETZSCHE, s.d., p. 164).
Essa é a perspectiva da escrita da história e as críticas que Nietzsche fez contra a história
universal e a objetividade historicista. Mas o que constituiria a objetividade histórica de Ranke?
A compreensão da objetividade de Ranke teve uma interpretação um tanto exagerada e errada,
a ponto de classificá-lo como positivista e de realista radical. Portanto, é equivocado e errado
afirmar que Ranke é positivista. Segundo Wehling, a objetividade rankeana é composta “pela
impossibilidade de isenção absoluta do historiador”, e essa questão foi dividida em duas
limitações (1) “pela identificação e estudo de uma certa História, não da História, ou seja, de
um modo próprio de colocar-se sobre o passado, peculiar a cultura”, aqui podemos pontuar que
seria pela perspectiva de uma análise particularista, em seguida, (2) “pelos esforços que fez para
não engajar-se em sua própria época ou deixar-se influenciar em seu trabalho, no que não foi
65

A história (Gechichte) aqui está no sentindo de um conjunto de histórias, de acontecimentos, de diversos povos
e origens.
66
Trecho baseado nas seguintes palavras de Nietzsche “Dass der Mensch die Vergangenheit überspinnt und
bändigt, ist Kunsttrieb: nicht Wahrheitstrieb. Die vollkommene Form einer solchen Geschichtsschreibung ist rein
Kunstwerk: ohne einen Funken der gemeinen Wahrheit [...] also: Geschichte bedarf der Thätige, Geschichte
schreibt der Erfahrne! Wer nicht Einiges grösser und höher erlebt hat als alle, wird auch nichts aus der
Vergangenheit zu deuten vermögen” (NIETZSCHE, [eKGWB], 29 [96]).
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de todo bem sucedido”, se trata de levar em consideração os julgamentos aos quais podemos
tentar a neutralidade, mas, isso não significa que não fiquem certos resquícios de subjetividade67
(WEHLING, 2001, p. 104). Analisando essa situação de maneira nietzschiana, seria melhor
afirmar que não teria a possibilidade de estudar os acontecimentos históricos com total
objetividade e neutralidade, ou seja, partindo desse pressuposto, seria necessário realizar uma
reflexão para se pensar alternativas, novas maneiras, de lidar com a subjetividade e com as
“verdades68” históricas.
Outro ponto que Nietzsche critica na primeira parte de sua Segunda Consideração
Intempestiva, contra o historicismo, que causa a doença histórica, isso é, a febre histórica
(historische Fieber), é por conta dos historicistas se prenderem predominantemente ao passado.
A história concebida e voltada exclusivamente para o passado deixa de vivificar o presente e o
futuro, pois “o excesso da história atacou a faculdade plástica da vida, já que não sabe ir buscar
ao passado o seu alimento tonificante” (NIETZSCHE, s.d., p. 164). Para combater essa doença
causada pelo historicismo, no final de sua Segunda Consideração Intempestiva, ele indica que
é necessário usar o “não-histórico” (Unhistorische) e o “super-histórico” (Ueberhistorische).
Designo com o nome de não-historicismo a arte e o poder de esquecer e de encerrase num horizonte limitado. Chamo de super-históricas as forças que afastam o olhar
do devir e o orientam para aquilo que confere ao devir um caráter de eternidade e de
significação igual ao da arte e da religião. A ciência porque só ela falaria de venenos
vê nestas forças, nestes poderes, forças e poderes hostis, porque só considera
verdadeiro e justo o estudo do real, isto é, o estudo científico que vê por todo lado o
devir, um estado histórico e nunca um existente, um eterno, vive num estado de
hostilidade secreta contra os poderes imortalizantes da arte e da religião [...]
(NIETZSCHE, s.d., p. 201).

Com isso, além das três concepções de história (Historie), história monumental
(monumentalische Historie), história antiquária (antiquarische Historie) e história crítica
(kritische Historie), que Nietzsche apresenta para lidar com os males que a história escrita pelo
indivíduo moderno pode causar, em concordância, é usado um “método” denominado “nãohistórico” (Unhistorische) e “super-histórico” (Ueberhistorische). Basicamente, o primeiro
condiz com a habilidade e a arte de esquecer e o segundo com uma orientação que afasta o olhar
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Segundo Wehling Ranke não obteve sucesso nessa questão, pois não deixou de sofrer diversas críticas de seus
discípulos, que eram envolvidos com a política alemã, como Droysen, Treitschke e Sybel (WEHLING, 2001, p.
104).
68
Segundo Nietzsche a concepção de verdade para o homem moderno, que não sabe lidar com a história, seria
o julgamento, “porque ele quer a verdade, não como um conhecimento frio e estéril, mas como verdade que
julga, ordena e pune, como uma verdade que não é propriedade do indivíduo, mas direito sagrado de deslocar
os limites de todas as propriedades egoístas, uma verdade, em suma, que é julgamento final e que em nenhum
caso, é presa fortuita e prazer de um caçador isolado” (NIETZSCHE, s.d., p. 164).
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do indivíduo para o devir, assim fazendo com que ele enxergue a existência de um caráter, uma
grandeza, com características de eternidade e de estabilidade, como por exemplo os que são
encontrados na arte e na religião.
Portanto, segundo Barros, no que concerne aos historicistas do século XIX,
principalmente no que condiz com a contribuição rankeana após a polêmica frase “contar os
fatos tais como eles se sucederam”, o espaço para a discussão metodológica e conceitual foram
se abrindo cada vez mais para um relativismo histórico, ou seja, para a reflexão da consciência
da historicidade de tudo o que estava ou fazia parte da história (BARROS, 2012, p. 402).
O Historicismo, em diversos de seus setores, foi apurando a percepção de que o
historiador não pode se destacar da sociedade como pressupunha o modelo das
ciências naturais preconizado pelo Positivismo e outras vertentes cientificistas das
ciências humanas. Ao contrário disto, foi se afirmando cada vez mais, no universo
historicista, a idéia de que o historiador fala de um lugar e a partir de um ponto de
vista, e que, portanto, não pode almejar nem a neutralidade nem a objetividade
absoluta, e menos ainda falar em uma verdade em termos absolutos. A Hermenêutica,
campo de saber dedicado à interpretação de textos e objetos culturais foi se afirmando
como importante espaço de reflexão a partir de filósofos e historiadores que realçavam
a relatividade dos objetos, sujeitos, e métodos históricos (BARROS, 2012, p. 402).

Consequentemente, as críticas colocadas por Nietzsche contra o historicismo e contra
Ranke de fato são válidas, mas, como mostra Barros, o historicismo não foi e nunca será um
movimento estático, por conta de estar em sua essência essa mutabilidade e essa abertura para
se pensar e refletir sobre as próprias questões conceituais e metodológicas. Talvez, esse ato de
autorreflexão sobre a produção e a escrita da própria história de alguma forma tenha tido suas
raízes na interdisciplinaridade entre a história e a filosofia, por mais que os historiadores
tentassem se desvincular completamente dela. No entanto, mesmo com essa virada relativista
do historicismo, Nietzsche teria a sua própria percepção de como deveria ser produzida a
historiografia, mas estamos, nesse caso, pensando filosoficamente sobre a escrita da história e
não historicamente. Dentro dessa questão, o filósofo estaria contribuindo, consequentemente,
para uma autorreflexão do historiador sobre o seu ofício e até mesmo sobre a metodologia
histórica, ou seja, pensar e questionar sobre a história que está escrevendo e a metodologia que
estaria usando para conceber sua história, sem aceitar que exista uma verdade ou objetividade
absoluta.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
AS CONTRIBUIÇÕES NIETZSCHIANAS PARA A HISTÓRIA: UMA RELAÇÃO
ENTRE HISTÓRIA E FILOSOFIA
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Há muito tempo existe o debate acerca da relação entre história e filosofia, na verdade,
é praticamente impossível datar ou estipular um período que marque o início dos
questionamentos sobre esta relação. A história, inicialmente, era definida como um discurso
dos acontecimentos ocorridos nas sociedades no tempo passado, depois houve uma separação
entre história, definição próxima do que conhecemos hoje, com a poesia épica. Segundo Dosse,
foi por volta dos séculos XIX e XX que teve uma massiva profissionalização da disciplina
histórica, tomando como diálogo principal a conexão entre história e as ciências sociais. Deste
modo, esse acontecimento não tornou possível uma aproximação entre a prática da história com
o pensamento e reflexão realizados por filósofos sobre a história (DOSSE, 2012, p. 2). No
entanto, segundo Reis, a história constituída como ciência, no período do século XIX, conduziu
o debate sobre a relação entre história científica e filosofia da história.
Esta ambição da história científica, de se separar da filosofia da história, de aspirar à
objetividade e de enfrentar a historicidade, tornou-se realidade? Existiu de fato, esta
história científica no século XIX, desvinculada de todo a priori e “absolutamente
objetiva?” Veremos que a história científica não podia escapar a uma filosofia da
história implícita. Os historiadores, mesmo procurando se diferenciar de Hegel e dos
iluministas estavam impregnados de filosofia da história. O historiador é incapaz de
abordar o material histórico sem pressuposições, está impregnado, sem confessá-lo,
de idéias filosóficas (REIS, 1999, p. 8- 9).

No século XX, com a organização dos Annales, ocorre o afastamento da influência
metafísica vinda da filosofia, assim optando pela aproximação e o apoio teórico oriundo das
novas ciências sociais (REIS, 1999, p. 9). Por meio dessa discussão, podemos colocar uma
indagação: “como as questões que a história vem enfrentando trazem a necessidade de
Nietzsche?” (DUARTE, 1997, p. 58). Em resposta a esse questionamento, uma das
contribuições para as necessidades que a história estava enfrentando consiste na escrita das
Considerações Intempestivas, pois nelas Nietzsche escreve sobre a utilidade e as desvantagens
da história. Ou seja, são nesses textos que o filósofo argumenta a sua reflexão sobre os estudos
históricos com o objetivo de fazer críticas contra uma historiografia alemã, sublinhada por um
espírito filisteu, que estaria degenerando a vida por se colocar acima dela, com um saber que se
denominava verdadeiro. Para Nietzsche, temos a necessidade da história para a vida e para a
ação, pois “queremos servir à história somente à medida que ela sirva à vida” (NIETZSCHE,
1955, apud DUARTE, 1997, p. 58).
Com base nessa discussão, de fato, a Nova História trouxe a ênfase no tempo presente
do processo histórico, o historiador está mais voltado para as questões que permeiam seu tempo.
Teve uma mudança significativa na história que passou a procurar um saber voltado para vida,
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isso resultou na modificação da escrita de produção do conhecimento, pois, aqui, o conceito de
verdade é relativizado e a história passou a demandar uma especificidade perante as outras
ciências. Portanto, não tem como negar que a história passou e passa por enormes impasses,
com críticas sobre a imprecisão e sobre sua irracionalidade, feitas por outros estudiosos de
outras áreas. Mas temos, por outro lado, a própria dificuldade dos historiadores em conseguir
lidar com as críticas, os modismos, o sincretismo teórico e a falta de coerência das análises
explanadas (DUARTE, 1997, p. 59).
Através disso, a proposta nietzschiana é que seja possível acontecer transformações
radicais na história, ou seja, apenas questionar e criticar a história superficialmente, ou
implementar a substituição de certos valores, não alteram, e muito menos possibilitam, uma
mudança de postura efetiva na história. Portanto, as mudanças que a história realmente
apresentou no decorrer do tempo foram, provavelmente, na esfera epistemológica, sem que
ocorresse algum tipo de problematização e discussão no que concerne à parte ontológica
(DUARTE, 1997, p. 60). É inegável que, de fato, o filósofo acabou antecipando a discussão
acerca de que o passado reinventaria o presente, ou seja, isso significa que existiria inúmeros
passados e presentes ao se trabalhar com a história.
Com isso, especificamente na Segunda Consideração Intempestiva, Nietzsche
contribuiu essencialmente com a discussão acerca dos fundamentos teóricos da ciência
histórica. Por conta das certezas do historicismo no “objetivismo” e na fé de um progresso que
produzia uma epistemologia limitada com uma crença em um futuro melhor. Por consequência,
Nietzsche surge para contrapor esse “otimismo ingênuo” encontrado na ciência humana e para
criticar as ciências históricas e suas afirmações das possibilidades de encontrar uma verdade
absoluta nos acontecimentos históricos (MAINKA, 2010, p. 105).
Além de mostrar que era uma ilusão a noção de “verdade”, Nietzsche influenciou
pensadores como Michel Foucault, principalmente em sua fase da arqueologia. A crítica de
Nietzsche contra o niilismo ou o humanismo na modernidade foi fundamental para a produção
intelectual de Foucault. A partir das críticas que Nietzsche lançou contra a historiografia de seu
tempo, é possível entendermos também o problema que se apresenta na historiografia
contemporânea. A superprodução histórica que é desvinculada da vida e da interação entre
presente e futuro, acompanhada do capitalismo, demonstra que a historiografia está em excesso,
ou seja, em crise (BARROS, 2013, p.281). Portanto, o filósofo tentaria trazer pelo viés
filosófico uma discussão conceitual que influenciou outros autores e que deixariam também
como legado outras discussões sobre a concepção de história.
Com isso, quando Nietzsche lança a sua proposta dos três tipos de concepções de
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história, na Segunda Consideração Intempestiva, a monumental, a tradicionalista ou antiquária
e a crítica, lança a solução que encontrou para poder combater uma produção da história de
caráter negativo perante a vida. Ou seja, é por meio dessas três concepções que seria possível
resolver os problemas que a própria história apresentaria. Por esse motivo, em relação à
discussão dentro do âmbito da esfera acadêmica, o conceito de história nietzschiano não tem
por objetivo pontuar qual historiografia seria melhor que a outra, o objetivo é de tornar mais
crítico a escrita historiográfica para que não seja nociva para a vida. Mesmo Nietzsche sendo
um filósofo e não um historiador que pensasse a história de forma sistemática, ou seja, que
analisasse a história metodologicamente e pelo viés de um conhecimento historiográfico, não
significa que ele não tenha proporcionado alguma contribuição para os historiadores. As
principais contribuições que Nietzsche tem como foco na Segunda Consideração Intempestiva;
não será tanto a proposta de determinado tipo de historiografia a ser preconizado em
detrimento de outros, mas sim o encaminhamento da crítica de todos aqueles fazeres
historiográficos que poderiam se tornar nocivos para a vida. Por meio desta crítica,
Nietzsche pretendia encaminhar a própria crítica de todas as instâncias culturais de
sua própria época, na verdade visando uma tradição de longo termo que, se em certos
momentos da história havia rendido bons frutos, agora assumia tonalidades sombrias
(BARROS, 2013, p. 170).

Portanto, Nietzsche preconiza a possibilidade de uma historiografia e uma forma de
escrever a história que consegue romper com a falsa continuidade histórica, que teria sido
produto da tradicional visão de que o tempo é linear e contínuo. Essa forma de ver a história
teria sido pontuada e espalhada pelos paradigmas historiográficos de seu período. A partir
disso, Nietzsche tem por finalidade ignorar essa “falsa continuidade histórica” e fazer um elo
com aquilo que apresenta algum valor ou importância em distintos momentos do passado e até
mesmo no presente.
Contudo, o historiador deve ser um artista que escreve a história, “estabelecendo
ligações onde antes se viam descontinuidades”, buscando novas interpretações e perspectivas,
atribuindo novos significados aos acontecimentos históricos nos diversos e múltiplos pontos
do passado e do presente, mostrando como se complementam e como são recíprocos um com
o outro em seus pontos (BARROS, 2013, p. 166-167). O conceito de história nietzschiano não
procura apenas suprimir as necessidades da história, sua escrita historiográfica e suas teorias
da história, formas de ver e trabalhar com o passado, ela está preocupada com o presente e
com a vida, afinal, a história só é útil quando serve à vida.
Em suma, qual é a relação de Nietzsche com a história? Através desse questionamento

117

podemos apontar que Nietzsche possui uma relação de análise ontológica com a história, isso
é, metafísica, no sentido de buscar compreender o sentido do ser, por isso, lhe é digno a
classificação de filósofo da vida. Para isso, concordamos com a interpretação que Vattimo
apresenta sobre o filósofo, na qual pontua que Nietzsche estaria introduzido numa perspectiva
da história da filosofia. Segundo Vattimo, Nietzsche partiu de um filosofar e por “uma reflexão
sobre as ‘ciências humanas’, isto é, em termos mais gerais, sobre a historiografia e o saber que
o homem tem de si próprio”, em decorrência disso, “é a esta luz que se devem levar em
consideração os primeiros trabalhos de Nietzsche” (VATTIMO, 1990, p. 13). Por fim, que as
lacunas que tenham ficado nesse trabalho sirvam de estímulo para que futuros pesquisadores
sintam-se motivados a preenche-las e que a reflexão exposta tenha sido útil para aqueles que
pensam nas infinitas possibilidades que a relação entre história e filosofia pode proporcionar
para intelectuais de outras áreas e sobretudo para nós, historiadores.
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