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Introdução

No século XIX, diante das transformações socioespaciais 
em curso, havia uma alternativa de interpretação da 

História e do mundo moderno que até hoje não tem sido muito 
considerada pelos brasileiros, sobretudo geógrafos, não obstante 
sua influência em importantes pensadores do século XX. 

A historiografia e a filosofia do século passado foram mui-
to influenciadas por uma janela de interpretação que estava à 
margem dos grandes paradigmas historiográficos do século XIX. 
Muitos pensadores de raízes ideológicas e filosóficas diversas, tal 
como o materialista histórico Walter Benjamin, foram afetados 
pela ideia da descontinuidade histórica, da crítica ao progresso, 
da história como arte ou da impossibilidade de alcançar uma 
verdade histórica definitiva, assegura José D’Assunção Barros 
(2013). Tal linha alternativa de pensamento desautorizava qual-
quer existência de uma mão invisível da Providência Dialética, 
da Providência da Razão Histórica ou da Providência Divina que 
respondesse pelo desenrolar histórico. 

A perspectiva histórica da descontinuidade, conforme Bar-
ros (2013), não permitia assegurar que a humanidade caminhava 
em direção ao melhor dos mundos possíveis, tal como afirmavam 
Leibniz, Kant, Hegel, Augusto Comte e o Karl Marx jovem. Com 
efeito, o devir finalista e determinado começava a recuar; e a 
ideia do devir passou a ser vista como caos, descontinuidade, 
imprevisibilidade e incerteza e sem um sentido que não fosse o 
próprio sem sentido. 

Está-se a falar de Friedrich Nietzsche (1844-1900), o filósofo 
que colocou verdades transcendentes em suspensão e descrença. 
As suas críticas às supostas verdades do socialismo utópico, da de-
mocracia, do liberalismo, da moral judaico-cristã e da fé na ciência 
colocaram Nietzsche em rota de colisão com diversos pensadores, 
fossem eles de esquerda, fossem eles de direita. Todavia, muitos 
souberam tirar proveito daquilo que a filosofia de Nietzsche in-
teressava para seus projetos ideológicos, seja para a mudança re-
volucionária-aristocrática do indivíduo como artista de si mesmo, 
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seja para associar Nietzsche ao nazismo e considerá-lo antissemita. 
Mesmo que tenha sido usado pelos nazistas, sobretudo no que diz 
respeito ao supra-homem, Nietzsche nunca definiu o valor de um 
indivíduo pela raça, mas sempre pela cultura, alerta a inglesa Keith 
Ansell-Pearson (1997), importante crítica do pensamento político
-reacionário do filósofo. Vale lembrar ainda que a filosofia política 
de Nietzsche não era nem individualista, nem coletivista. A políti-
ca individualista não reconhece uma hierarquia que concedesse a 
um a mesma liberdade que a todos. Já a política coletivista repousa 
na ausência da grandeza do indivíduo, conforme o filósofo. Em 
suma, a política de Nietzsche reside não na liberdade concedida 
a um ou outro, e sim no grau de poder que um exerce sobre os 
outros (ANSELL-PEARSON, 1997, p. 164). 

Assim, por ter uma filosofia política reacionária, agressiva, 
controversa” (“A piedade é deprimente!”, O anticristo), revolucioná-
ria, no sentido positivo do evangelho da transvaloração dos va-
lores morais em nome de um niilismo criativo, e marcada por 
descontinuidade e aforismos, Nietzsche desconcerta, ainda hoje, 
pensadores dos mais diversos matizes ideológicos. Por questões 
ideológicas, contudo, nem sempre se joga limpo com a obra 
dele. Há um Nietzsche para todos os gostos, desgostos, verdades 
e mentiras e para cada época (espírito)! 

Ninguém precisa concordar com um pensador, mas preci-
sa ser honesto com o uso de suas ideias. A filosofia política de 
Nietzsche é aristocrática, escravocrata, obsessiva na desigualdade 
da justiça e, por vezes, tirânica [voltarei no final do ensaio sobre 
esse tema], mas não é necessariamente nazista, como se pode 
julgar apressadamente, visto que ele era radicalmente contra o 
nacionalismo alemão de sua época e o antissemitismo [Nietzsche 
manteve importantes amizades com judeus, apesar da admiração 
pelo músico antissemita Richard Wagner]. É mais honesta com 
Nietzsche a definição de um dos seus radicais críticos, o marxista 
italiano Domenico Losurdo. Para Losurdo (2016, p. 83), Nietzs-
che “era o maior pensador entre os reacionários e o maior reacionário 
entre os pensadores”. Nietzsche, com certeza, não se oporia a essa 
definição de Losurdo; ele era bem honesto naquilo que defendia. 
Talvez Nietzsche dissesse para Losurdo: “Sou um tanto melhor do 
que reacionário”. 
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Para mim, a despeito da filosofia política reacionária, a con-
cepção dionisíaca e trágica de autossuperação do homem, de-
masiado humano é original e bem sugestiva na filosofia política 
de Nietzsche. A rejeição da legitimidade da dominação política 
por meio do contrato social na tradução de Hobbes, Locke e 
Rousseau inscreve uma concepção política nietzschiana voltada à 
autossuperação da visão moral do mundo além do bem e do mal, 
para que o homem se torne o que é realmente. Nietzsche troca 
a segurança do contrato social pela revolução por meio da arte 
como metáfora para a destruição criadora de valores. Acredito 
que, quer se goste ou não, Nietzsche altera as direções da sociabi-
lidade política europeia ainda fortemente cristã, estatal e liberal 
e solapada pelo socialismo. A proposta de reavaliação dos valores 
e das culpas e penas aplicadas ao indivíduo como desculpa para a 
cura e salvação da humanidade desvelava mecanismos de contro-
le social e de limites da vontade de poder. Nesse ponto específico, 
concordo com Nietzsche.

Karl Jasper lembra que a melhor forma de filosofar com 
Nietzsche é afirmar-se contra ele. Pierre-André Taguieff (1993), 
por seu tuno, assinala que para entender Nietzsche é preciso não 
se apaixonar por ele. Nietzsche pode fascinar ou revoltar o lei-
tor, ou proporcionar os dois sentimentos ao mesmo tempo. Por 
isso, eu afirmo que não sou nietzschiano, como possa parecer à 
primeira vista por escolher um filósofo tão controverso. Eu sou a 
favor da democracia e da liberdade para todos e não para os pou-
cos supra-homens, assim como sou contra a eugenia e a qualquer 
hierarquia social entre escravos e nobres defendida por Nietzs-
che. Mas não ignoro suas originais provocações acerca da nossa 
vontade de verdade.

Mas qual é a contribuição de Nietzsche à análise do mun-
do em que vivemos? Há várias contribuições dispersas entre 
os aforismos de suas obras. Eu apontaria apenas algumas que 
estão presentes em todo o seu legado filosófico: o método in-
terpretativo da genealogia, uma concepção singular para o 
sentido de tempo e devir e a desconstrução de ídolos de bar-
ros do niilismo reativo.

De acordo com José D’Assunção Barros (2013), a fim de 
revelar uma crítica à modernidade, uma das contribuições de  
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Nietzsche foi a substituição da causalidade histórica pela genealo-
gia (origem do sentido e do valor do valor) e pelo perspectivismo 
das interpretações carregadas dos valores morais e ideológicos 
dos intérpretes. Todo valor é uma invenção, fruto de uma inter-
pretação, sinaliza Nietzsche. 

A leitura da sociedade seria, portanto, revelada a partir do 
método genealógico, que recusa a pesquisa da origem como 
esforço de recolher nela a essência da coisa, conforme destaca 
Michel Foucault (Microfísica do poder, 2004, p. 17). Isso porque 
a pesquisa da origem da verdade está a buscar uma causa imu-
tável, inquestionável e eterna. Para Nietzsche, os valores das 
verdades são históricos e humanos e se situam no jogo de forças 
que lutam por afirmar uma vontade de verdade. Toda a história 
de afirmação de valores sobre estruturas sociais resulta de um 
campo de forças, de uma guerra de interpretações e afirmação 
de poder. 

Em Assim falou Zaratustra, Nietzsche (2004, p. 95) faz sua 
crítica à verdade:

Chamais ‘desejo de verdade’ ao que vos impele e incendeia, 
a vós, os mais sábios. Desejo de imaginar tudo quanto 
existe; assim chamo eu ao vosso desejo. Quereis tornar 
imaginável tudo quanto existe; porque duvidais com justa 
desconfiança que tudo seja imaginável. É preciso, porém, 
que tudo se amolde e curve perante vós! Assim o que quer 
a vossa vontade? Eis aqui toda a vossa vontade como uma 
vontade de poder. Quereis ainda criar o mundo perante o 
qual possais ajoelhar-se.

A genealogia parte dessa vontade de unidade e fundamento 
do mundo imanente. Por que se preocupar com a essência das 
coisas em vez da mudança, da transitoriedade? A verdade con-
siste naquilo que não muda como fundamento da origem das 
coisas. Para Nietzsche, estamos a falar do devir; a mudança cons-
tante. Mas a quem interessa essa defesa de verdades e valores?

Na Genealogia da moral, Nietzsche (2007, p. 14) faz as per-
guntas capitais do seu método genealógico: “De que modo aconte-
cem as apreciações de valor? Quem as inventou? O que se quer com esses 
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valores? E que valor essas apreciações têm em si mesmas? Os valores 
foram ou não foram favoráveis ao desenvolvimento humano?”

A genealogia foi a proposta de Nietzsche para sua teoria do 
conhecimento, conforme afirma Luc Ferry em Aprender a viver 
(2010), no capítulo intitulado “A pós-modernidade: o caso Nietzs-
che”. A genealogia de Nietzsche não buscava encontrar uma nova 
ordem e sentido para o fundamento do real; e sim “trazer à tona 
a origem escondida dos valores e das ideias que se acreditam imutáveis, 
sagrados, pontua Ferry” (p. 146). Para o desconstrutivismo gene-
alogista de Nietzsche, nenhum juízo de valor é desinteressado, 
independente das intencionalidades dos atores que o definem. 
Por isso, Nietzsche afirma que “não existem fatos, apenas interpre-
tações”1, pois todo fato já carrega em si a história de vida do in-
térprete, as condições socioespaciais em que se situa e os valores 
morais, ideológicos, culturais e políticos que compõem o instan-
te particular do fato. Ao contrário de Nietzsche, creio que não dá 
para negar que os campos de concentração nazistas existiram; é 
um fato inquestionável, uma verdade absoluta, e a interpretação 
desse fato deve estar a serviço da crítica à deplorável eugenia. En-
fim, o perspectivismo de Nietzsche não funciona para qualquer 
caso; de outro modo o relativismo se torna sofístico, visto que 
“submete a verdade a algo que não seja ela mesma”, adverte André 
Comte-Sponville (1993, p. 77).

 Assim, a genealogia de Nietzsche não propõe chegar a um 
termo final, a uma verdade inquestionável. A racionalidade não 
dá conta do real, já que o mesmo é um “tecido de forças ou de 
pulsões cuja multiplicidade infinita e caótica é irredutível à unidade”, 
sinaliza Luc Ferry (p. 148). Mas Nietzsche não era um irraciona-
lista, como Georg Lukács afirmava em A destruição da razão. De 
qualquer modo, a luta por desvelar ordem, unidade e coerência 
no mundo é uma perda de tempo para Nietzsche. Em A gaia 
ciência, Nietzsche decreta (2008, p. 295): “Ai! Existem demasiadas 
possibilidades de interpretar esse mundo desconhecido sem Deus, de in-
terpretá-lo com diabrura, estupidez, palhaçada e loucura...”

A genealogia desconstrutivista de Nietzsche serviu para co-
locar em xeque a estrutura religiosa do pensamento traduzida no 

1 Fragmentos Póstumos, 15 (8), 1885, apud Muller-Lauter, 1997, p. 97.
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niilismo. Para Nietzsche, depois da metáfora da “morte de Deus”2 
e do descrédito a um mundo celestial, que nega o mundo tal 
como ele é (dor e alegria), outras “religiões da salvação terrena” 
lutam por se afirmar, tais como o cientificismo, o patriotismo, o 
anarquismo, o comunismo, o liberalismo, nacionalismo e a fé no 
progresso de uma suposta humanidade.

A ideia de negar o mundo imanente como caos constante 
em favor de um outro mundo idealizado e transcendente é a pre-
missa do niilismo, que Nietzsche (2008, p. 39-40) esboça no Cre-
púsculo dos ídolos, a saber:

Os sinais distintivos da verdadeira essência das coisas são 
sinais do não-ser, do nada; e dessa contradição se edifica o 
mundo-verdade como mundo verdadeiro: e é com efeito o 
mundo das aparências enquanto ilusão de ótica moral... Falar 
de um mundo idealizado não faz sentido, pois acabamos nos 
vingando da vida com a fantasmagoria de ‘outra’ vida, de 
uma vida ‘melhor’.

O niilismo identifica-se como a vontade de inventar valores 
deslocados da vida e contra a própria vida, apesar do profundo 
consolo que a invenção desses valores traz para bilhões de homens. 
Não vivemos sem idealizações da vida. A humanidade tem confir-
mado um desejo intenso por um sentido ideal para o mundo, a fim 
de suportar as incertezas que cercam o homem diante de um devir 
caótico e indeterminado. O homem não suporta o indeterminado 
e o incondicionado; é preciso pôr leis, teorias, ordem, causa-efeito, 
sujeito-predicado, planejamento, previsibilidade, unidade, certeza; 
e crer em líderes messiânicos e em paraíso celestial, nirvana e uto-
pias. Por isso, Nietzsche (2008, p. 241) já anuncia em A gaia ciência 
uma impossibilidade de sua filosofia ter um alcance sobre a maio-
ria dos seres humanos: “O maior dos acontecimentos recentes – ‘a morte 
de Deus’ - já começa a lançar suas primeiras sombras sobre a Europa. Pou-
cas pessoas, é bem verdade, têm visão suficientemente boa para perceber tal 
espetáculo”. Em Ecce homo, Nietzsche declara (2007, p. 32): 

2 A morte de Deus é, de fato, uma provocação de Nietzsche. Se Deus existe, ele 
nunca poderá morrer, pois é eterno. Se Deus não existe, ele nunca poderá morrer, 
pois não tem qualquer existência.



13

Carlos Alberto Franco da Silva

A última coisa que eu prometeria seria melhorar a 
humanidade. Não pretendo erigir novos ídolos; basta-me 
que os antigos aprendem comigo o que significa ter pés de 
barros [...] derrubar ídolos e toda classe de ideal toca mais de 
perto os meus desejos íntimos [...] A mentira do ideal foi até 
agora a maldição da realidade; a própria humanidade, nesse 
ponto, foi mascarada e falseada.

A fim de trabalhar com a genealogia e as manifestações nii-
listas, Nietzsche precisou de uma outra relação com o tempo. As-
sim, numa rápida definição, podemos afirmar que sua concepção 
de tempo nega a linearidade e coloca no seu lugar o imanente, 
o instantâneo, a circularidade, a abertura, o azar, a incerteza e o 
caos, bem como elimina a crença na finalidade do devir ao argu-
mentar que o devir é múltiplo indeterminado, e, por fim, pôs em 
suspeita a fé no progresso defendida pelo discurso ideológico da 
modernidade e das transformações socioespaciais da Revolução 
Industrial no século XIX.

Se o espaço geográfico é produto e condição da reprodu-
ção social no devir indeterminado, o que seria, para Nietzsche, 
o mundo como espaço-temporalidade? A tomar como ponto de 
partida o mundo como imanente e não transcendente, creio que, 
de acordo com Nietzsche, qualquer espaço geográfico seria a 
própria manifestação da existência material e social. Depois que 
o mundo idealizado é desacreditado, “o mundo, para Nietzsche, se 
situa no devir, na vida, na natureza”, desprovido de completa fixi-
dez e fim determinado, destaca o filósofo Karl Jaspers (2015, p. 
451). Assim, o espaço social imanente é vida; é o real; é vontade 
de poder e para o poder contra outras vontades de poder. 

No espaço geográfico, tudo que é vida está em luta desi-
gual com outras vidas. Vida é expansão, superação, dissolução 
e resistência diante de outras vidas. O espaço é, portanto, um 
campo social de forças, de poderes; um campo de batalhas. As-
sim, o espaço capitalista contemporâneo é uma pluralidade de 
rebanhos territoriais a afirmar sua vontade de poder e desprezo 
e intolerância por outros rebanhos e indivíduos que não concor-
dam com os valores morais, socioprodutivos e ideológicos im-
postos a todos. A luta por r-existências identitárias territoriais de 
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grupos sociais diante da acumulação capitalista é uma realidade 
inquestionável. No âmbito da luta, há espaço para tolerância e 
solidariedade entre grupos sociais, felizmente. 

A realidade política não é, portanto, apenas uma arena entre 
amigos e inimigos como apregoava Carl Schmitt (2008 [1932]), 
há espaço para o consenso e alianças e não apenas para o con-
fronto. Não se pode aceitar a máxima de Schmitt (2008 [1932], p. 
53): “Na medida que um povo tem uma unidade na esfera do político, 
ele tem que determinar a distinção entre amigo e inimigo [...] é aí que 
reside sua existência política”. 

Enfim, a obra de Nietzsche deve ser considerada por sua atua-
lidade e controvérsia. De um teor repugnante, aristocrático, reacio-
nário, contraditório e provocativo, seus aforismos, às vezes, valem 
uma olhada quando se quer colocar em suspensão supostas ver-
dades dogmáticas. Todavia, Nietzsche parece, em várias ocasiões, 
contraditório, sobretudo, na defesa do indivíduo como artista de 
si mesmo, ao mesmo tempo que era contra a democracia liberal. 

A argumentação do filósofo contra a democracia apoia-se 
na ficção dos ideais de liberdade e igualdade propostos por uma 
moral de rebanho reacionária que nega a singularidade/origina-
lidade da vida em nome da segurança política. Para Nietzsche, a 
sociedade liberal democrática e o socialismo utópico denotam 
uma contradição: ao mesmo tempo que valorizam a liberdade/
igualdade social restringem a originalidade da vontade de potên-
cia do indivíduo por meio da normatização do corpo imposta 
pelo Estado, isto é, pela biopolítica. Essa situação não abre espa-
ço para a autodisciplina e autorresponsabilidade do indivíduo 
no corpo social, pois, fora da normatização democrática, a li-
berdade moral moderna é confundida com irresponsabilidade e 
heresia para com os valores morais acordados no corpo político. 
Eu creio que, cada um a seu modo, a experiências de democracia 
e totalitarismo instituem um espaço político de controle social 
e de limite para a arena de luta por direitos individuais ou de 
grupos minoritários; mas a defesa da democracia ainda é indis-
cutível, a despeito de suas contradições internas. Nietzsche tam-
bém acabou percebendo que a possibilidade de emergência do 
seu supra-homem e de uma revolução cultural por meio da arte só 
aconteceria nos termos da democracia. 
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Assim, as contradições de Nietzsche estavam a serviço do 
seu pensamento político-filosófico libertário-reacionário ainda 
refém das ideias do seu tempo, apesar de criticá-las. A diferença 
é que Nietzsche colocava o pensamento filosófico a serviço da 
vida sem muletas transcendentes ou niilistas. Sua filosofia estava 
fincada na vida terrestre, numa eternidade imanente, e nos con-
vida a viver os instantes extraordinários da vida sem remorsos 
e arrependimentos. Nietzsche nos convida à guerra pela vida e 
não à paz, a uma zona de conforto. Em Schopenhauer educador, 
Nietzsche (2008, p. 16) é categórico ao afirmar que a vida feliz é 
impossível; o que se se pode alcançar é uma vida heroica.

Na sua obra não há utopias de um mundo ideal e melhor 
para todos do que este do aqui e do agora; não há a pretensão de 
formar discípulos ou rebanhos sob seu comando; não há muletas 
metafísicas a serem oferecidas aos rebanhos sociais desejosos de 
um sentido para a vida. Não há defesa de ideal de paraíso terres-
tre ou celestial para a humanidade. As suas esperanças estavam 
depositadas em alguns indivíduos – o além-do-homem – e na arte. 
Os fracos do rebanho social deviam ser sacrificados! Mas o pró-
prio supra-homem é uma aposta [às vezes uma crença religiosa]. 
Nietzsche sonhava com o controle escravocrata do rebanho de 
fracos e malsucedidos por uma aristocracia de supra-homens. Por 
isso, não há defesa de lutas de classes e da alternativa socialista. 
Não há crédito algum ao liberalismo e ao individualismo liberal 
burguês destituído de uma concepção cultural. O individualismo 
do filósofo é aristocrático e cultural, não está a serviço de um 
egoísmo privado consumista. Para ele, a privatização da socieda-
de expressa o fim da própria sociedade, lembra Keith Ansell-Pe-
arson (1997, p. 102). Em Nietzsche, há ainda forte desprezo pela 
imposição de uma moral religiosa aos indivíduos de determina-
do território. Há total descrédito ao anarquismo e comunismo 
como alternativa à modernidade burguesa.

A intolerância ao indivíduo livre das amarras morais do re-
banho é outra marca da enfermidade do mundo contemporâ-
neo. Para Nietzsche, infelizmente, há pouca linha de fuga para 
os indivíduos que desprezam o rebanho em que se situam. Em 
Miscelâneas de opiniões e sentenças, Nietzsche (2007, p. 107) alerta 
que, “aquele que considera a humanidade como um rebanho e que foge 
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diante dela tão depressa quanto possível, será certamente alcançado por 
esse rebanho que o cobrirá de chifradas”. 

Assim, não obstante o uso desonesto de sua filosofia, veri-
fica-se que Nietzsche não estava a serviço de um rebanho reli-
gioso, ideológico e nem em defesa de uma alternativa de mun-
do idealizado e melhor para todos na tradução do liberalismo 
ou socialismo. Todos eles são sintomas do niilismo enfermo, 
para o filósofo. A sua filosofia política se orientava em defe-
sa de uma revolução cultural [nada parecida com a chinesa] 
que viabilizasse a estrutura hierárquica formada por supra-ho-
mens e o rebanho de escravos. A revolução pela cultura ocorria 
por meio de uma interpretação crítica do absurdo da vida, 
do horror da existência, do estímulo à vida, da necessidade 
de autossuperação, do reconhecimento trágico da vida como 
sofrimento e crueldade e alegria; enfim, a revolução por meio 
da arte consiste em habilitar o indivíduo a continuar vivendo 
e suportar um inexorável campo de forças opostas a que está 
submetido, conforme interpretação de Keith Ansell-Pearson 
(1997, p. 172).

Para ele, não há cura para as enfermidades niilistas da hu-
manidade, apenas para alguns indivíduos que se tornem o supra
-homem e assumam o amor fati, duas propostas que podem chegar 
perto do extremo absurdo das contradições de Nietzsche a depen-
der das interpretações que se faça, conforme apresento ao longo 
do ensaio.

Assim, para fins de organização deste ensaio, o estudo é divi-
dido em três capítulos complementares entre si. O primeiro trata 
da leitura filosófica do niilismo feita por Nietzsche, e se volta 
para possíveis contribuições de Nietzsche ao estudo da sociedade 
sob a égide do mal-estar na modernidade niilista. Na segunda 
parte, sob um olhar eurocêntrico, assinala-se a contribuição críti-
ca de diversos pensadores sobre a relação liberdade e indivíduo 
como pano de fundo para aproximar o pensamento de Nietzsche 
ao debate sobre a invenção e dissolução do indivíduo na moder-
nidade tecnocientífica niilista. A tese aqui defendida sinaliza para 
o niilismo passivo e moderno como causa dos limites da liberda-
de do indivíduo. Apesar de a liberdade nunca ser plena, a luta 
por direitos serve de base para um niilismo criativo estendido a 
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diversas possibilidades de nós com mais liberdade do pensamen-
to, pluralidade de identidades, hábitos e costumes. 

No entanto é esse campo de forças por direito à liberdade 
e individualidade que faz a sociedade passar por intensas trans-
formações, avanços e recuos. A questão que permeia o debate se 
traduz em: que sentido os valores tanto da sociedade quanto do 
indivíduo estão a serviço da vida, nos termos de Nietzsche? Para 
fins de metodologia, recorro tanto às próprias obras clássicas de 
dezenas de pensadores quanto às análises secundárias de impor-
tantes estudos de filósofos, historiadores, geógrafos, economistas 
e sociólogos, sobretudo. Por fim, as conclusões da longa jornada 
com diversos pensadores se inscrevem na concepção do amor fati 
de Nietzsche como antídoto ao niilismo tecnocientífico e aos li-
mites da liberdade individual e moral em que nos situamos. Em 
suma, Nietzsche é o ponto de partida e de chegada de modo a 
verificar qual a importância dele nessa labuta, já que ele era um 
homem do século XIX.3

3 Este ensaio contém alguns trechos que são partes de uma publicação do próprio 
autor intitulada A geografia trágica em Nietzsche, publicada em 2018 pela Editora 
e-papers.
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Parte 1: argumentação conceitual  
O Niilismo na filosofia Nietzschiana 

A reflexão filosófica do niilismo certamente é complexa. 
Há inúmeras definições, usos, pouca clareza e ambigui-

dades acerca da palavra niilismo. No final do século XIX, algu-
mas pessoas chegavam a associar niilistas a terroristas, a socia-
listas e a anarquistas, por exemplo. Talvez uma das razões seja a 
própria etimologia da palavra – o niilismo – do latim nihil (nada) 
– que leva a reduzir a abordagem do fenômeno niilista à ideia do 
nada [que é ao mesmo tempo tudo], que por si só já seria extre-
mamente abrangente, desde a Antiguidade.

Desde os filósofos pré-socráticos, a história do niilismo pas-
sa por Heráclito, Górgias, Protágoras, David Hume, Kant, Hegel, 
Max Stirner, Turgueniev, Bakunin, Dostoiévski, dentre muitos 
outros. Ou seja, o niilismo pode ser entendido como parte in-
tegrante da História Ocidental inaugurada pela filosofia platô-
nica-socrática-teológica projetada no iluminismo, romantismo, 
anarquismo, idealismo, liberalismo, assim como no socialismo, 
assinala Franco Volpi (1999). Diante de tamanha abrangência 
histórica da temática do niilismo, o recorte deste estudo se volta 
para o momento em que o niilismo adquire densidade filosófica 
no pensamento do filósofo Friedrich Nietzsche, isto é, sob o sig-
no da modernidade capitalista do século XIX.

A natureza da análise do niilismo, para Nietzsche, demanda 
desacreditar os fundamentos da metafisica ancorada na oposição 
de valores (bem/mal, ilusão/verdade, essência/aparência) e numa 
racionalidade sujeita à argumentação lógica e conceitual. A esté-
tica racionalista-lógica-teórica-conceitual-causa-efeito implicava a 
crença na penetrabilidade dos fenômenos da natureza e da socie-
dade, na providência da razão-progressista, na crença no método 
científico e na panaceia do saber universal. Nietzsche ainda pro-
punha o crepúsculo dos deuses, dos ídolos e do próprio homem 
demasiado humano. Ao se opor ao status filosófico-ético-político-
teológico-ideológico da modernidade capitalista, ele situava o do-
mínio da metafísica conceitual e de oposição de valores [apesar 


