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“Não se lhe emudece a natureza acerca de todas as outras coisas, até mesmo acerca de 

seu corpo, para bani-lo e trancafiá-lo numa consciência orgulhosa e enganadora, ao 

largo dos movimentos intestinais, do veloz fluxo das correntes sanguíneas e das 

complexas vibrações das fibras! Ela jogou fora a chave: e coitada da desastrosa 

curiosidade que, através de uma fissura, fosse capaz de sair uma vez sequer da câmara 

da consciência e olhar para baixo, pressentindo que, na indiferença de seu não-saber, o 

homem repousa sobre o impiedoso, o voraz, o insaciável, o assassino, como se em sonhos, 

estivesse dependurado sobre as costas de um tigre.” 

NIETZSCHE, F. Sobre verdade e mentira. 

  



 

RESUMO 

 

 

Este trabalho se propõe a expor a forma como Nietzsche concebe, no percurso de sua 

filosofia, o funcionamento da consciência. Acreditamos que sua visão sobre o assunto 

traz inovações que reforçam em sua filosofia sua crítica à desvalorização dos instintos 

vitais e do corpo. Ao tratarmos do papel da consciência, necessariamente trataremos 

também da crítica de Nietzsche à linguagem. 

 

  



 

ABSTRACT 

 

 

This work proposes to expose the way Nietzsche conceives, in the course of his 

philosophy, the functioning of consciousness. We believe that his vision of the subject 

brings innovations that reinforce in his philosophy his critique of the devaluation of vital 

instincts and the body. When we deal with the role of consciousness, we will necessarily 

also deal with Nietzsche's critique of language. 
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1   INTRODUÇÃO 

 

 

Demorei algum tempo para escrever esta monografia e assim terminar meu curso 

de graduação em filosofia. Sempre havia pensado em fazer uma monografia sobre algum 

assunto relacionado à Nietzsche, porém, nesse ínterim, li sobre outros assuntos, outros 

filósofos... Algumas ideias em sua filosofia começaram a ser questionadas por mim e a 

perderem o lugar ao ponto de aventar a hipótese de não escrever mais sobre ele ou sua 

filosofia. 

O que sempre me atraíra em Nietzsche fora sua ousadia e o modo como sua 

filosofia questiona os valores e se mantém viva até os dias atuais. Apesar de ter tido o seu 

pensamento deturpado e associado às ideias do nacional socialismo, trabalho prestado por 

sua própria irmã, Elizabeth Forster-Nietzsche, quando após sua morte reorganizou seus 

escritos dando margens a interpretações errôneas, podemos afirmar com certeza que 

Nietzsche foi e é, um dos filósofos mais importantes da história.  

Passei então a reler obras, trabalhos e retomar meu contato com esse filósofo, 

reaprender, ou melhor, aprender quem é Nietzsche, quais suas questões e o que eu tinha 

esquecido, mas que anteriormente havia-me “seduzido” tanto como filosofia. 

A complexidade da obra de Nietzsche está tanto em seu estilo quanto no teor 

polêmico de suas questões. Primeiro, sua escrita em forma de aforismos, por si só 

representa uma singularidade a qual os leitores não estão muito familiarizados. O que 

também podemos destacar é sua linguagem iconoclasta e muitas vezes poética, como a 

que utilizou em “Assim falava Zaratustra”.  Seu pensamento está longe de ser 

interpretado de forma conclusiva, pois a cada instante novos intérpretes de sua obra se 

lançam na aventura de falar algo a mais sobre esta filosofia que, a golpes de martelo, 

abala as estruturas do pensamento ocidental apontando as falhas e os falseamentos que o 

próprio pensamento em sua forma histórica de surgir e se estruturar, induziu o homem. 

Comentadores ilustres como Heidegger e Foucault, empreenderam cada um a sua 

maneira, a viagem pelo universo nietzscheano, resultando, de cada um deles, valiosas 

contribuições para o mundo da filosofia: Heidegger apontando para a questão da inversão 

do platonismo e o esgotamento das possibilidades da metafísica ocidental e Foucault, por 

seu turno, reafirmando a hermenêutica que se abre em múltiplas possibilidades na obra 

de Nietzsche. Deleuze, por sua vez, também se ocupou de escrever sobre Nietzsche e nos 
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presenteou com diversos textos que evidenciam o caráter rebelde da filosofia 

nietzscheana. Cito apenas três ilustres de um grupo imenso e que a cada dia vem 

aumentando. 

Friedrich Nietzsche (1844-1900) é assim um filósofo fundamental para a 

consecução de uma crítica da modernidade, “filósofo da suspeita”, criticado e por diversas 

vezes mal interpretado, contempla em sua filosofia, o anúncio de uma volta ao trágico da 

existência, onde os impulsos dionisíacos e apolíneos também possam coexistir e 

constituam um novo tipo de homem, o superhomem, representante de uma nova cultura 

então depositária de “valores transvalorados”, que venham substituir os valores niilistas 

da cultura decadente por ele criticada. Para quem a vida pulsional expressaria uma forma 

de existência onde tudo ganha seu valor através da criação artística, da relação entre vida 

e arte, este filósofo indica a valorização da vida através da criação artística, como 

momento de total harmonia entre os impulsos constitutivos do homem.  

Nietzsche iniciou sua carreira como filólogo, fazendo seu debut com o livro “O 

Nascimento da tragédia no espírito da música” em 1871. Na primeira fase1 de sua obra, 

caracterizada comumente pelos comentadores como o período do pessimismo romântico, 

sua produção filosófica é principalmente influenciada pela filosofia de Schopenhauer, 

pela música de Richard Wagner e por sua formação filológica.  Em sua segunda fase, que 

compreende os escritos datados de 1876 a 1882, Nietzsche está claramente entusiasmado 

com a ciência no sentido de como esta última poderia auxiliar na crítica às diversas 

crenças.  É influenciado pelas ideias positivistas de Augusto Comte.  Já suas obras tardias, 

comumente classificadas como pertencentes ao terceiro período de sua produção 

filosófica, que compreende os anos de 1882 a 1888, destacam com maior ênfase toda a 

originalidade de suas ideias mais próprias, de sua filosofia mais contundente, e que ao 

introduzir o método de investigação genealógico e estabelecer a noção de valor e a teoria 

das forças fundamentam o percurso para expor as teorias do eterno retorno e da vontade 

de potência. 

Nessa busca de uma justificação para empreender meu trabalho sobre Nietzsche 

não pude deixar de lembrá-lo como o arauto da “morte de Deus”, como aquele que aponta 

para a necessidade da “transvaloração dos valores”, como aquele que afirma a vida 

incondicionalmente com o “amor fati”...isso para não falar da “celebração de Dionísio, o 

                                                           
1 Para fins de estudo, sua obra é comumente dividida em 3 fases. 
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grande vivente, e de tudo que dá gosto à vida: teatro, música, escrita, leitura, viagens e 

uso prazeroso do corpo”2! 

Depois dessas colocações, é claro que meu trabalho teria que ser sobre Nietzsche. 

Mas sobre o quê?  Bem, um assunto que apareça em todas as suas fases e seja vital para 

a consecução de suas críticas. Como “filósofa”, a investigação me leva a procurar o início, 

aquele primeiro ponto de onde todos os outros se derivam e se desenvolvem. O que 

poderia ser um ponto fundamental a toda filosofia posteriormente desenvolvida por 

Nietzsche, então? Onde sua filosofia “se abre” e se diferencia de toda uma tradição 

filosófica anterior a ele? Faço a suposição de que esta resposta está na concepção 

nietzscheana de consciência, ou seja, em como Nietzsche descreve o funcionamento da 

consciência e o fazendo, aponta os erros que vem sendo cometidos em todo o percurso 

histórico da filosofia. Portanto, é sobre esse ponto que se desenvolverá meu trabalho. 

Todos nós temos uma noção do que seja a consciência e de que como seres 

humanos, todos somos dotados de uma. Vulgarmente, encontramos nos dicionários a 

definição de consciência como 

  

atributo altamente desenvolvido na espécie humana e que se define por 

uma oposição básica: é o atributo pelo qual o homem toma em relação ao 

mundo (e posteriormente, em relação aos chamados estados interiores, 

subjetivos) aquela distância em que se cria a possibilidade de níveis mais 

altos de integração. Conhecimento deste atributo. Faculdade de 

estabelecer julgamentos morais dos atos realizados. Conhecimento 

imediato da sua própria atividade psíquica ou física. Conhecimento, 

noção, ideia. Cuidado com que se executa um trabalho, se cumpre um 

dever. Honradez, retidão, probidade.3  

 

Podemos perceber o quanto de valor é atribuído à consciência e também como são 

complexas e importantes as tarefas para ela designadas. Concluímos pela descrição de 

que se trata de um “órgão” importante para a vida e para o bom funcionamento do ser 

humano, que porque este a possui pode ser tomado como alguém confiável, honrado, 

cuidadoso e capaz de conhecer a si e ao mundo a sua volta. 

O Vocabulário técnico e crítico da Filosofia nos apresenta algumas definições 

e/ou questões ligadas ao termo Consciência.  Ela é definida como 

  

intuição (mais ou menos completa, mais ou menos clara) que o espírito 

tem dos seus estados e dos seus atos. Esta definição pode ser apenas 

                                                           
2 ONFRAY, M. A sabedoria trágica, p. 13. 
3 Novo Aurélio Século XXI, p. 532. 
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aproximativa, sendo o fato da consciência...um dos dados fundamentais 

do pensamento, que não se pode resolver em elementos mais simples.4 

 

Neste sentido, o termo consciência designa o próprio pensamento, anterior à 

distinção entre conhecedor e conhecido.  Ela é assim “construída” pela oposição entre o 

objeto e o sujeito e acaba por reduzir-se ao sujeito por oposição ao objeto.  Ela é também 

definida como “o conjunto de fatos psicológicos que pertencem a um indivíduo ou a um 

conjunto de indivíduos na medida em que têm uma característica comum. ”5  O termo 

pode ainda significar um estado ou um ato consciente, para evitar a associação da mesma 

com um quadro no qual fenômenos psíquicos fossem colocados, e ainda como um ser 

consciente e também poderia representar um conhecimento imediato (não apenas de si 

mesmo, mas de outras coisas). Além das definições, temos diversas expressões com o 

termo consciência: consciência infeliz, má consciência, consciência coletiva, consciência 

moral, etc. 

É então Nietzsche quem nos mostra que “por longo período o pensamento consciente 

foi tido como o pensamento em absoluto: apenas agora começa a raiar para nós a verdade de que 

a atividade de nosso espírito ocorre, em sua maior parte, de maneira inconsciente e não sentida 

por nós...”6 Desta maneira, o filósofo nos anuncia toda a problemática que envolve o que é a 

consciência humana e como durante muito tempo nos enganamos acerca de seu real 

funcionamento. 

Nietzsche nos apontará a consciência como um órgão que surgiu no homem 

quando este, por questões de segurança, uma vez que não possuía “garras e nem presas”7, 

precisou viver gregariamente com o intuito de auto conservar-se. Sua abordagem indica 

o advento da linguagem como um fenômeno concomitante ao desenvolvimento da 

consciência e ambas, com o objetivo de dar suporte ao viver em “rebanho”, na procura de 

maior segurança e na necessidade de comunicabilidade deste homem gregário. Ambas, 

consciência e linguagem são alvos constantes das críticas de Nietzsche. O filósofo 

incansavelmente ressalta o caráter grosseiro e simplificador dos processos no 

funcionamento de ambas que foram instauradas pelo homem em prol da sobrevivência e 

aponta também para o fato de que até aquele momento não haviam sido assim 

consideradas.  

                                                           
4 LALANDE, A. Vocabulário técnico e crítico da filosofia, p. 195. 
5 LALANDE, A. Op. Cit., p. 196. 
6 NIETZSCHE, F. A Gaia Ciência, p. 221. 
7 Nietzsche usa essa expressão numa referência ao mito do Prometeu. 
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Sua concepção do funcionamento da consciência traz inovações de visão que 

reforçam em sua filosofia o ímpeto de sua crítica da forma em que se deu a desvalorização 

dos instintos vitais e do corpo, e que em sua fase mais madura do filosofar, acabou por se 

concretizar na teoria das forças e na teoria da vontade de potência. 
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2   NIETZSCHE E A CONSCIÊNCIA 

 

“Oh, essa insana e triste besta que é o homem! Que coisas lhe ocorrem, 

que desnatureza, que paroxismos do absurdo, que bestialidade da ideia 

não irrompe de imediato, quando é impedida, apenas um pouco, de ser 

besta na ação!”8 

 

 

Para fins de estudo, a obra de Nietzsche é comumente dividida em três fases ou 

períodos. Desta forma, fica evidenciada como e quando alguns pensamentos nasceram, 

como e quando alguns se desenvolveram e como outros se tornaram expressão de sua 

própria filosofia, a face pop do filósofo por assim dizer, que podemos exemplificar com 

a teoria do eterno retorno e a figura do super-homem, que a maioria das pessoas sabe se 

tratar de autoria do filósofo, muito embora bem poucas saibam realmente da filosofia por 

trás dessas expressões. 

A filosofia de Nietzsche é bastante complexa, pois ele se utiliza de uma linguagem 

cheia de metáforas e o estilo aforismático escolhido por ele já demarca o tipo de crítica 

que esta própria forma embute como filosofia. O teor profundo do seu pensamento jamais 

se coadunaria com uma linguagem objetiva, sistemática ou mesmo técnica. Somente por 

uma linguagem poética talvez seus pensamentos se deixassem captar. Algumas 

preocupações filosóficas estão presentes desde o começo de sua produção. Um bom 

exemplo é a crítica à noção de consciência, recorrente e bem constante porque o filósofo 

aponta para um funcionamento da consciência diferente daquele considerado pelos 

saberes tanto filosóficos quanto psicológicos de então e que acaba por representar um dos 

alicerces para que ele construa os fundamentos de sua própria filosofia. É um gesto 

imprescindível para que ele golpeie a metafísica tradicional e os valores morais. 

Para o filósofo, ao contrário do que pregava a tradição, caberia aos instintos um 

papel muito mais relevante e atuante do que a própria consciência seria capaz de perceber. 

O traço da consciência que mais poderia lhe definir seria sua própria superficialidade. 

Além disso, para o homem que vive em paz em sociedade, seus instintos tornam-se 

“desnecessários” em sua relação com o exterior e acabam por voltarem-se para dentro, 

dando origem ao que Nietzsche denomina de má consciência. Então, a consciência em 

seu funcionamento teria sido ‘formatada’ para um homem que tivesse que viver 

gregariamente, pois sua atuação só se justifica como um reafirmar do espírito de rebanho. 

                                                           
8 NIETZSCHE, F. Genealogia da moral: uma polêmica. Segunda dissertação, §22, p. 81. 
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Para a vida gregária, a comunicação entre os homens representava um fator de 

extrema importância, uma vez que a sobrevivência estava associada à reprodução das 

experiências bem sucedidas. Neste sentido, tanto a formação de um órgão que mediasse 

homem e meio, como foi o aparecimento da consciência, quanto o desenvolvimento de 

uma forma de comunicação das vivências, como foi o aparecimento da linguagem, foram 

necessidades ligadas ao sucesso do sobreviver. A crítica à linguagem então, caminha pari 

passu com a crítica à consciência. Linguagem e consciência caminham pari passu na 

“padronização” do homem, na valorização do que ele tem de igual, de comum, de 

convencional, de “rebanho”, por conta do raciocínio embutido no funcionamento de 

ambas através da “igualação do não-igual”9. 

Um dos trabalhos prestados pela filosofia de Nietzsche através da instauração do 

método genealógico foi concluir qual seria o fundamento dos valores e desta feita surge 

a afirmação do filósofo de que o “valor dos valores”10 não é outro senão a própria vida. 

Então, foi necessário para sua filosofia, ser a dinamite que implodisse tudo e qualquer 

coisa que representasse um apequenamento da vida. Neste sentido, suas críticas aos 

valores decadentes nada mais são do que uma forma de libertação para a vida, para que 

novas formas de agir e pensar que valorizem a mesma possam ter lugar a partir de um 

novo pensar. Nietzsche, em sua filosofia, demonstra a coragem de um desbravador, que 

abandona velhos caminhos para abrir novas trilhas, é o que se propõe invertendo a 

metafísica e subvertendo os métodos de até então. A partir de Nietzsche, o sensível e o 

devir são trazidos para a realidade do ser. 

Ao contrário da filosofia platônica que considerava o corpo como um obstáculo 

ao conhecimento uma vez que os sentidos eram enganadores, a filosofia de Nietzsche 

passará a valorizá-lo. O corpo inteiro pensa, contudo esse pensar não é entendido da 

mesma forma com que os filósofos anteriores a ele faziam. O pensamento anteriormente 

era baseado na filosofia da representação, que pode ser explicado por uma imagem que 

representa um “conteúdo concreto de um ato de pensamento”11. Em conformidade com a 

teoria das ideias de Platão, o pensamento expresso na filosofia da representação, estaria 

às voltas com uma cópia, no caso a imagem, de um modelo original. 

                                                           
9 Expressão utilizada por Nietzsche na explicação do surgimento dos conceitos. NIETZSCHE, F. Sobre 

verdade e mentira. São Paulo: Hedra, 2008. p. 34. 
10 Expressão criada em seu livro Genealogia da Moral. 
11 LALANDE, A., Op. Cit.,1999. p. 953. 
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A consciência era identificada à vida psíquica e muitas vezes, tomada pelo próprio 

pensamento. Esse mesmo pensamento que como res cogitans fazia oposição à matéria, 

res extensa, constituindo o dualismo do real, a partir de Descartes no século XVI. 

Descartes alçou a consciência à posição privilegiada de condição de conhecimento. 

Nietzsche, porém, faz a observação de que muito antes de Descartes, vinha se dando esse 

movimento de valorização do pensamento consciente em detrimento da sabedoria trágica 

dos instintos. 

Em seu primeiro livro, “O nascimento da tragédia no espírito da música”, 

Nietzsche exalta o instinto dionisíaco como o contraponto que harmoniza o racional 

apolíneo, ambos imprescindíveis para a constituição da arte trágica. Neste sentido, a 

substituição do coro trágico por um prólogo explicativo em suas peças, havia feito de 

Eurípides o perpetrante da morte da tragédia na Grécia. Eurípides impunhara o punhal, 

porém, para Nietzsche, o grande responsável, o por assim dizer mandante do crime, era 

Sócrates. Explica Nietzsche 

 
[...] devemos agora nos acercar mais da essência do socratismo estético, 

cuja suprema lei soa mais ou menos assim: “Tudo deve ser inteligível 

para ser belo”, como sentença paralela à sentença socrática: “só o saber é 

virtuoso”. Com tal cânone na mão, mediu Eurípedes todos os elementos 

singulares e os retificou conforme esse princípio: a linguagem, os 

caracteres, a estrutura dramática, a música coral. O que nós, em 

comparação à tragédia sofocliana, costumávamos levar tantas vezes à 

conta de Eurípides como defeito, é principalmente produto deste 

penetrante processo crítico, desta atrevida intelecção. O prólogo 

euripidiano nos serve de exemplo da produtividade deste método 

racionalista.12 

 

O discurso socrático, o saber que não se sabe, muito longe de um ato de modéstia, 

é uma afirmação do saber. Seu método de investigação, a maiêutica, como é descrito por 

Platão em seu diálogo “Teeteto”13 constituía-se de formulação de perguntas ao seu 

interlocutor para que a verdade fosse extraída de dentro de si. Neste processo, conceitos 

eram cunhados, e estes seriam as ideias eternas inatas da mente humana. Este método 

socrático de trazer à luz acabou por empurrar para a sombra o trágico dionisíaco. 

Nietzsche atribui a Sócrates a responsabilidade sobre o começo de um processo ainda em 

curso, que através de sua maiêutica procurava avidamente por respostas, por 

                                                           
12 NIETZSCHE, F. O nascimento da Tragédia, p. 78. 
13 PLATO. Theaetetus. In: Plato Complete Works. Edited by John M. Cooper, p. 157. 
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conhecimento, escrutinando todos os pontos do “mundo inteiro dos fenômenos”14 e 

através de uma racionalidade lógica buscava o conhecimento do exterior, o fazendo, em 

detrimento da busca interior da própria existência. E sobre isto o filósofo adverte que 

quando esta busca inevitavelmente carece das respostas e tropeça-se no inesclarecível e 

“a lógica passa a girar em torno de si mesma e passa a morder a própria cauda”15, somente 

o conhecimento trágico poderá, através da arte, “remediar” tal situação. 

Essa supervalorização do conhecimento racional somada à desvalorização dos 

instintos, alvo de crítica recorrente para Nietzsche, se relacionam também à forma com 

que à consciência têm sido atribuídos certos poderes no processo de obtenção do 

conhecimento e, portanto, o fato desta ser supervalorizada. 

Ainda em seu primeiro período de produção filosófica, ao filosofar sobre verdade 

e mentira no livro “Sobre verdade e mentira no sentido extramoral”, Nietzsche não pode 

deixar de incluir suas críticas sobre a linguagem, esta cujo aparecimento como 

anteriormente já mencionamos, está intimamente ligado ao da própria consciência. A 

linguagem, também na gênese da necessidade do homem de viver gregariamente, foi 

estabelecida por convenções entre os homens, que atribuíram à verdade, tudo que lhes 

fosse favorável à manutenção da sobrevivência e à mentira, o que lhes desfavorecesse a 

vida. Posteriormente os homens esquecem-se disso, de como foi a origem da designação 

do que se toma por verdade e mentira, como nos aponta Nietzsche, e passam a acreditar 

de fato na existência de uma verdade. Ele nos pergunta retoricamente 

 
Então a linguagem é a expressão adequada de todas as realidades? 

Apenas por esquecimento pode o homem algum vez chegar a imaginar 

que detém uma verdade no grau ora mencionado. Se ele não espera 

contentar-se com a verdade sob a forma da tautologia, isto é, com conchas 

vazias, então irá permutar eternamente ilusões por verdade.16 

 

Nesta explicação fica clara sua posição acerca do que seja a linguagem enquanto 

expressão da verdade e cabe destacar a menção que ele faz da atuação do esquecimento 

nos processos humanos. Para Nietzsche, o esquecimento não tem apenas uma atuação 

involuntária. É um mecanismo que atua de forma ativa e tem uma função também 

associada ao funcionamento da consciência. Este tema é aprofundado pelo filósofo em 

sua obra “Segunda Consideração Extemporânea”, obra ainda de sua primeira fase de 

                                                           
14 NIETZSCHE, F. O nascimento da Tragédia, p. 92. 
15 NIETZSCHE, F. Op. Cit., p. 93. 
16 NIETZSCHE, F. Sobre verdade e mentira, p. 30. 
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escritos. Já empreendendo sua crítica em relação à modernidade, procura pelas causas do 

que denomina “adoecimento do homem”. O esquecimento cumpre um papel de extrema 

importância pois “é, portanto, possível viver, e mesmo viver feliz, quase sem qualquer 

lembrança como o demonstra o animal, mas é absolutamente impossível viver sem o 

esquecimento. ”17 

É, portanto função do esquecimento impedir que haja uma hipertrofia da memória, 

e assim sendo impeça que o homem adoeça por um sentido histórico pois 

 
aquele que não sabe instalar-se no limiar do instante, esquecendo todo o 

passado, aquele que não sabe, como uma deusa da vitória, colocar-se de 

pé uma vez sequer, sem medo e sem vertigem, este não saberá jamais o 

que é a felicidade, e o que é ainda pior: ele jamais estará em condições 

de tornar os outros felizes.18 

 

A segunda fase de escritos de Nietzsche é inaugurada com o livro “Humano, 

demasiado humano” em 1878. Neste livro, o filósofo intenciona desvendar o teor das 

motivações humanas que se mascaram por trás dos conceitos da metafísica. Ao investigar 

a origem da justiça, Nietzsche conclui o fragmento com a seguinte exclamação e máxima: 

“Quão pouco moral pareceria o mundo sem o esquecimento! Um poeta poderia dizer que 

Deus instalou o esquecimento como guardião na soleira do templo da dignidade 

humana.”19 

Já na II Consideração Intempestiva, Nietzsche, ao citar E. Von Hartmann nos 

indica que está às voltas com a leitura do livro Philosophie des Unbewussten. Neste livro, 

principalmente nos capítulos “Das Unbewusst im Instinkt” (O inconsciente no instinto) e 

“Das Unbewusste in der Entstehung der Sprache” (O inconsciente no nascimento da 

linguagem), o filósofo se defronta com argumentos que serão essenciais na elaboração de 

seus textos posteriores sobre a linguagem e também, podemos extrapolar, algumas teses 

sobre o funcionamento dos instintos e por acréscimo, o papel da consciência.20 Hartmann  

caracteriza o instinto como “uma ação conforme a fins sem consciência da finalidade”21. 

Com esta definição este autor mostra que o instinto “não é o resultado de uma determinada 

organização corporal ou de um mecanismo espiritual previamente disposto pela natureza, 

                                                           
17 NIETZSCHE, F. II Consideração Intempestiva In: Escritos sobre História, p. 73. 
18 NIETZSCHE, F. Op. Cit., p. 72. 
19 NIETZSCHE, F. Humano, demasiado humano, §92. p. 66. 
20 CAVALCANTI, A. H. Símbolo e alegoria: a gênese da concepção de linguagem em Nietzsche, p. 42. 
21 HARTMANN, Instinkt istzweckmässiges Handeln ohne Bewusstsein des Zwecks, apud CAVALCANTI 

In: Op. Cit., p. 42. 
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mas de uma atividade inconsciente do espírito. ”22 A existência da atividade instintiva é 

concebida como resultado da reflexão consciente, diz Hartmann, reforçando desta forma 

a importância do inconsciente frente à atividade consciente. Desta forma, “a verdadeira 

essência do instinto, é segundo ele (Hartmann), o querer consciente dos meios para um 

fim querido inconscientemente. ”23 

Nietzsche, em seu exercício filosófico faz questão de mostrar como nós, seres 

humanos, nos valemos de erros e enganos a todo tempo, tanto sobre as realidades 

exteriores a nós, e o mais surpreendente, quanto à nossa própria realidade interior. Neste 

sentido, a consciência é um artifício superficial que esconde as verdadeiras raízes das 

ações humanas no inconsciente. A linguagem como expressão deste mundo interior acaba 

por confundir nosso acesso aos instintos por uma questão de incompetência da mesma, 

uma vez que alguns pensamentos que refletem nossas realidades internas não encontram 

palavras para serem expressos. Observemos o que nos aponta Nietzsche: 

 
A linguagem e os preconceitos em que se baseia a linguagem nos criam 

diversos obstáculos no exame de processos e impulsos interiores: por 

exemplo, no fato de realmente só haver palavras para graus superlativos 

destes processos e impulsos: mas estamos acostumados a não mais 

observar com precisão ali onde nos faltam as palavras; pois é custoso ali 

pensar com precisão; no passado concluía-se automaticamente que onde 

termina o reino das palavras também termina o reino da existência.24 

 

Fica claro na passagem acima que Nietzsche considera a existência de pensamento 

sem palavras, ou seja, os pensamentos existem mesmo quando não estamos conscientes 

deles ao ponto de podermos comunicá-los. A vida desenrola-se no ser, a despeito do que 

possa ou não ser expresso pela linguagem. Assim como nos enganamos também sobre os 

motivos de nosso próprio agir, pois “nos equivocamos na leitura da escrita aparentemente 

clara de nosso ser.”25 Esse desconhecimento acerca de nós mesmos e das aparentes 

motivações de nossas ações tem como fundamento, segundo o filósofo, o 

desconhecimento acerca dos nossos instintos uma vez que ele afirma que “por mais longe 

que alguém leve seu  autoconhecimento, nada pode ser mais incompleto do que sua 

imagem da totalidade dos impulsos que constituem seu ser”.26 

                                                           
22 CAVALCANTI, A. H. Op. Cit., p. 43. 
23 CAVALCANTI, A. H. Op. Cit., p. 45. Podemos até antever a participação das teses contidas em 

Hartmann sobre o instinto na posterior formulação da teoria das forças em Nietzsche. 
24 NIETZSCHE, F. Aurora, §115, p. 87-88. 
25 NIETZSCHE, F. Op. Cit., §115, p. 88. 
26 NIETZSCHE, F. Op. Cit., §119, p. 91. 
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Como é a consciência concebida por Nietzsche? Passemos mais objetivamente a 

tratar da concepção de consciência para o filósofo. Nietzsche ensina que 

 

A consciência é o último e derradeiro desenvolvimento do orgânico e, 

por conseguinte, também o que nele é mais inacabado e menos forte. Do 

estado consciente vêm inúmeros erros [...] Não fosse tão mais forte o 

conservador vínculo dos instintos, não servisse no conjunto como 

regulador, a humanidade pereceria por seus juízos equivocados e seu 

fantasiar de olhos abertos, por sua incredulidade e improfundidade, em 

suma, por sua consciência.27 

 

Como “órgão” jovem que é, seu bom funcionamento ainda não está garantido e, 

portanto ainda pode representar perigo e ameaça para o organismo. Em razão disto, 

Nietzsche diz que é positivo que a consciência sofra com sua tiranização pelo organismo, 

e que essa tirania se dá de fato pelo próprio “orgulho” que por ela, a consciência, se 

demonstra, considerando-a como o “âmago do ser humano, o que nele é duradouro, 

derradeiro, eterno, primordial!”28 O filósofo faz troça da superestimação e da má 

compreensão do que seja a consciência dizendo que os homens não se esforçaram em 

adquiri-la uma vez que pensavam já a possuir! 

Ao mesmo tempo em que procede à desvalorização do papel desempenhado pela 

consciência, por ser “máscara”, “superficial”, “rasa”, apenas um “órgão de direção” do 

organismo e um “lugar de erros”, Nietzsche avança em seu discurso na direção de 

promover um resgate dos instintos, alçando-os ao desempenho de um papel de 

conservador e regulador do organismo, aquilo que é realmente capaz de salvar a vida dos 

próprios enganos da consciência. O pensar consciente, segundo o filósofo é “a espécie 

menos vigorosa de pensamento e, por isso, também aquela relativamente mais branda e 

mais suave”.29 

Pensamos sem palavras, pensamos sem que estes pensamentos sejam conscientes, 

e este modo de pensar é o pensamento que nos conserva vivos, pensamos continuamente 

sem sabê-lo. O pensamento possui autonomia frente à consciência. O pensamento que 

chega à consciência é apenas uma parte de todo pensar, e é também a parte menos 

singular, é a parte mais comum, média, vulgar do pensamento, pois é aquela parte que 

poderá ser expressa pela linguagem e assim poder comunicar. É a parte mais comum do 

pensamento. 

                                                           
27 NIETZSCHE, F. A Gaia Ciência, §11, p. 62. 
28 NIETZSCHE, F. Op. Cit., §11, p. 62. 
29 NIETZSCHE, F. Op. Cit., §333, p. 221. 



 20 

Neste sentido, no §354 do livro A Gaia Ciência, intitulado Do “gênio” da espécie, 

Nietzsche começa explicando que  

 

[...] o problema da consciência (ou, mais precisamente do tornar-se 

consciente) só nos aparece quando começamos a entender em que medida 

poderíamos passar sem ela [...] Pois nós poderíamos pensar, sentir, 

querer,recordar, poderíamos igualmente “agir” em todo o sentido da 

palavra: e, não obstante, nada disso precisaria nos “entrar na consciência” 

(como se diz figuradamente) A vida inteira seria possível, sem que , por 

assim dizer, ela se olhasse no espelho: tal como, de fato, ainda hoje a 

parte preponderante da vida nos ocorre sem esse espelhamento [...] Para 

que então consciência, quando no essencial é supérflua?[...] parece-me 

que a sutileza e a força da consciência estão sempre relacionadas à 

capacidade de comunicação [...] e a capacidade de comunicação à 

necessidade de comunicação [...] posso apresentar a conjectura de que a 

consciência desenvolveu-se apenas sob a pressão da necessidade de 

comunicação [...]”30 

 

O filósofo demonstra então que o desenvolvimento da consciência deu-se por uma 

questão de necessidade humana. Ele mostra que a “consciência é, na realidade apenas 

uma rede de ligação entre as pessoas – apenas como tal ela teve que se desenvolver: um 

ser solitário e predatório não necessitaria dela. ”31 Fazer-se compreensível era uma 

necessidade para lidar com as adversidades do mundo externo, e essa necessidade impeliu 

o homem ao pensar consciente que ocorre em palavras, em “signos de comunicação”, e 

daí podemos identificar a origem da própria consciência. Nesse sentido, “o homem 

inventor de signos é ao mesmo tempo o homem cada vez mais consciente de si. ”32 

Ao expor essa associação entre consciência, linguagem e comunicação humana, o 

filósofo define a marca de rebanho como sendo o caráter essencial da consciência, e assim 

nada que seja singular a uma existência poderá, então, figurar no pensamento consciente. 

Aquilo que nos é mais próprio, “esconde-se” nos porões de nosso inconsciente, pois “cada 

um de nós, com toda a vontade que tenha de entender a si próprio da maneira mais 

individual possível, de “conhecer a si mesmo”, sempre traz à consciência justamente o 

que não possui de individual. ”33 

Em sua obra da terceira fase, escritos que compreendem o período de 1882 a 1888, 

Nietzsche desenvolve sua filosofia mais própria. É desta fase a chamada transvaloração 

                                                           
30 NIETZSCHE, F. Op. Cit., §354, p. 247-248. 
31 NIETZSCHE, F. Op. Cit., §354, p. 248-249. 
32 NIETZSCHE, F. Op. Cit., §354, p. 249. 
33 NIETZSCHE, F. Op. Cit., §354, p. 249. 



 21 

de todos os valores, “tornando-se operatória a noção de valor”34. Esta fase inaugura-se 

com “Assim falou Zaratustra”. Parece-nos um desdobramento natural para sua obra, 

depois de tanto investigar sobre linguagem e consciência, a escolha do filósofo por uma 

linguagem poética como meio de expressão nesse novo livro. Suas conclusões acerca da 

vulgaridade inerente à linguagem comum, fazem com que o filósofo experimente um 

modo de expressão mais “nobre”, de cujo resultado ele próprio descreve de forma 

energética: 

  

Meu conceito de “dionisíaco” tornou-se ali ato supremo; por ele medido, 

todo o restante fazer humano aparece como pobre e limitado. Que um 

Goethe, um Shakespeare não saberiam respirar sequer um instante nessa 

paixão e nessa altura tremendas, que Dante, comparado a Zaratustra, seja 

apenas um crente, e não alguém que por primeiro cria a verdade, um 

espírito regedor do mundo, um destino – que os poetas do Veda sejam 

sacerdotes, e indignos mesmo de desatar as sandálias de um Zaratustra, 

tudo isso é o mínimo, e não dá noção da distância, da solidão anil que 

esta obra vive.35 

 

Podemos destacar um trecho de Zaratustra em que acreditamos que o filósofo está 

justamente, através da boca de Zaratustra, a referir-se à consciência e seus enganos e aos 

instintos: 

 Chamais “vontade de verdade”, ó mais sábio dos sábios, aquilo que vos 

impele e inflama? 

Vontade de tornar pensável tudo que existe: assim chamo eu à vossa 

vontade! 

Tudo que existe quereis primeiramente fazer pensável: pois duvidais, 

com justa desconfiança, de que já seja pensável. 

Mas deve se adequar e se dobrar a vós! Assim quer vossa vontade! Liso 

deve se tornar, e submisso ao espírito, como seu espelho e reflexo.36 

 

O que é pensável é justamente o que está consciente e, portanto o mais comum, o 

mais superficial e vulgar. Nem tudo o que se é, ao incluirmos o laço dos instintos que é 

essa forma de pensar mais vigorosa e que carece de palavras, pode ser pensável 

conscientemente. Adaptar-se será justamente aceitar o engano proporcionado pelos erros 

induzidos pela forma do funcionamento da consciência, “curvar-se” a ela, seria 

justamente essa superestimação da consciência, considerando-a o que há de eterno, mais 

nobre, e verdadeiro e desta forma, se espelhando em seu autoengano. O engano de 

                                                           
34 MARTON, S. A transvaloração dos valores. São Paulo: Moderna, 2006. p. 42. 
35 NIETZSCHE, F. Ecce Homo: como alguém se torna o que é, p. 85. 
36 NIETZSCHE, F. Assim Falou Zaratustra, p. 108. 



 22 

identificar o eu à própria consciência. A superação de si, não à toa título deste capítulo 

que destacamos, indica que a vitória sobre si próprio seria então dar à consciência seu 

justo papel, não se deixando reduzir à consciência e também não depreciar os instintos 

uma vez que deles emana a maior força do ser. Identificamos aí uma crítica à metafísica 

ocidental dogmática, que embute também a crítica ao modelo de consciência, ao 

conhecimento e à subjetividade. 

No âmbito dos interesses de investigação de Nietzsche desta fase de sua obra está 

o que ele mesmo chama de “transvaloração mesma dos valores existentes, a grande 

guerra”37, e é neste cenário de guerra aos valores estabelecidos, que se desenrola sua 

escrita antevendo ali a necessidade de trocar a pena pelo martelo e levar à destruição tudo 

o quanto é mais caro à sua própria época: a objetividade, a “compaixão pelo sofredor”, o 

sentido histórico, a cientificidade... Seu livro Além do bem e do mal representa uma 

mudança de foco para o imediato, um olhar no entorno, uma ontologia do presente38 se 

nos for permitido um anacronismo quanto a este termo! 

Neste contexto, o que vamos destacar com relação ao nosso tema da consciência 

liga-se à crítica que Nietzsche endereça à modernidade e como esta criou o ambiente 

propício para que o tipo que o filósofo denomina de fraco pudesse vicejar, ao mesmo 

tempo que tolheu o chamado de  forte incutindo–lhe culpa e desacreditando seus instintos. 

Os fortes vão gradativamente sendo impedidos de exercerem sua força. Em Além do bem 

e do Mal o filósofo investiga a atuação das religiões em modelar o homem aproveitando-

se justamente dos interstícios presentes em sua própria constituição, tanto fisiológica, 

como no caso do funcionamento de seu pensar; de seu agir, de sua consciência, quanto 

em termos sociais, como homem de sociedade, gregário.  O subterfúgio mais utilizado 

nesta estratégia das religiões é justamente a depreciação dos instintos.  Aponta-nos o 

filósofo que 

 

Nas épocas tardias, que podem se orgulhar de sua humanidade, permanece 

ainda tanto medo, tanta superstição de medo frente ao “animal feroz e 

cruel”, o qual justamente as épocas mais humanas se orgulham de haver 

subjugado, que mesmo verdades tangíveis continuam inexpressas durante 

séculos, como que por um acordo, porque aparentemente poderiam chamar 

à vida esse animal finalmente abatido...Quase tudo a que chamamos 

“cultura superior” é baseado na espiritualização e no aprofundamento da 

                                                           
37 NIETZSCHE, F. Ecce Homo, p. 91. 
38 Este termo foi utilizado por Michel Foucault para referir-se à atualidade como uma questão a ser tratada 

no intuito de analisar as possibilidades de transformação dos processos históricos de subjetivação. 
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crueldade – eis a minha tese; esse “animal selvagem” não foi abatido 

absolutamente...39 

 

 Além do livros Assim falou Zaratustra (1883) e Além do bem e do mal (1886); 

dos quais já tecemos alguns comentários, pertencem também à terceira fase da filosofia 

de Nietzsche o prefácio de Aurora (1886), o prefácio e o quinto livro de A gaia ciência 

(1886), Genealogia da Moral (1887), Crepúsculo dos Ídolos (1888), O Anticristo (1888), 

Ecce Homo (1888), Fragmentos Póstumos (1884-1888) e os Ditirambos de Dioniso 

(1888). 

Passemos a analisar o livro Genealogia da Moral. Neste livro Nietzsche confere-

nos bastante informação acerca de nosso interesse de pesquisa, qual seja, a consciência. 

O próprio filósofo, na descrição que faz deste livro em sua “autobiografia” intitulada Ecce 

Homo diz que a Segunda dissertação é “a psicologia da consciência” acrescentando que 

“a mesma (a consciência) não é, como se crê, “a voz de Deus no homem”- é o instinto de 

crueldade que se volta para trás, quando já não pode se descarregar para fora. ”40 Esse 

mecanismo descrito por Nietzsche, ajuda-nos a elucidar alguns pontos ainda obscuros 

sobre a forma como o filósofo supõe ser o funcionamento da consciência. Neste livro, 

Nietzsche revisita o tema do esquecimento, exposto em sua II Consideração 

Intempestiva, aprofundando-o e fazendo ligações com a memória.  

É um livro em que Nietzsche pretende abordar a origem de nossos preconceitos 

morais. O filósofo trata na primeira dissertação deste livro do que chamou de “psicologia 

do cristianismo”, abordando o tipo de homem do ressentimento e sua grande “revolta 

contra a dominação dos valores nobres”.41 Ao cabo de sua investigação situa a origem 

dos conceitos morais no âmbito das obrigações legais. Percebe e aponta-nos como foi 

necessário um processo de padronização, de uniformização do homem, para que este 

pudesse tornar-se confiável, tornar-se alguém para quem é dado o crédito de cumprimento 

de um contrato, enfim, tornar-se alguém em quem se acreditaria no cumprimento de uma 

promessa. 

É referindo-se a essa tarefa da natureza de criar um animal capaz de fazer 

promessas que o filósofo inicia a Segunda dissertação. Explica que essas relações 

contratuais entre credores e devedores implicam na construção de uma memória naquele 

que promete. Neste ponto, estando isso resolvido pela natureza, o filosofo chama nossa 

                                                           
39 NIETZSCHE, F. Além do bem e do mal: prelúdio a uma filosofia do futuro, §229, p. 121.  
40 NIETZSCHE, F. Ecce homo, p. 93. 
41 NIETZSCHE, F., Op. Cit., p. 93. 
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atenção para uma força que atua no sentido contrário. Esta força é o esquecimento. 

Nietzsche já havia abordado o esquecimento anteriormente, mas desta feita o faz mais 

profundamente ao analisar os mecanismos mesmos de seu funcionamento, assim explica, 

pois, que 

Esquecer não é uma simples vis inertiae [força inercial], como creem os 

superficiais, mas uma força inibidora ativa, positiva no mais rigoroso 

sentido, graças à qual o que é por nós experimentado, vivenciado, em nós 

acolhido, não penetra mais em nossa consciência, no estado de digestão 

(ao qual poderíamos chamar “assimilação psíquica”), do que todo o 

multiforme processo da nossa nutrição corporal ou “assimilação física.42 

 

Na II Consideração Intempestiva quando Nietzsche abordou o excesso de sentido 

histórico ele conclui que há um grau e um limite suportável, ele afirma que “há um grau 

de insônia, de ruminação, de sentido histórico, para além do qual os seres vivos se verão 

abalados e finalmente destruídos. ”43 Naquele texto o filósofo se indaga sobre o que seria 

o que ele chama de força plástica (plastiche Kraft) do indivíduo, do povo ou da cultura 

em questão, que “permite a alguém desenvolver-se de maneira original e independente, 

transformar e assimilar as coisas passadas e estranhas, curar as suas feridas, reparar as 

suas perdas, reconstituir por si próprio as formas destruídas. ”44 

Note que ele fala já da assimilação, ou seja, da atuação do esquecimento, que 

funcionando ativamente irá 

 
Fechar temporariamente as portas e janelas da consciência; permanecer 

imperturbado pelo barulho e a luta do nosso submundo de órgãos 

serviçais a cooperar e divergir; um pouco de sossego um pouco de tabula 

rasa da consciência, para que novamente haja lugar para o novo [...]45 

 

O esquecimento, explica Nietzsche, é uma “espécie de guardião da porta, de 

zelador da ordem psíquica. ”46O filósofo afirma que “o passado deve ser esquecido para 

que não se torne coveiro do presente”47e conclui “que não poderia haver felicidade, 

jovialidade, esperança, orgulho, presente, sem o esquecimento. ”48 

Então o homem se tornou confiável e tornou-se apto a fazer promessas porque 

desenvolveu uma faculdade capaz de fazê-lo lembrar, a memória, e também, uma 

                                                           
42 NIETZSCHE, F. Genealogia da moral: uma polêmica, Segunda dissertação, §1, p. 47. 
43 NIETZSCHE, F. II Consideração Intempestiva, In: Escritos sobre história, p. 73. 
44 NIETZSCHE, F. Op. Cit., p. 73. 
45 NIETZSCHE, F. Genealogia da moral: uma polêmica, Segunda dissertação, §1, p. 47. 
46 NIETZSCHE, F. Op. Cit., §1, p. 47. 
47 NIETZSCHE, F. II Consideração Intempestiva, In: Escritos sobre história, p. 73. 
48 NIETZSCHE, F. Genealogia da moral: uma polêmica, §1, p. 48. 
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faculdade oposta, capaz de suspender a atuação desta, um “aparelho inibidor”, o 

esquecimento, que trabalha em prol da saúde do homem. Nietzsche diz que quando há 

um defeito no esquecimento, surge o homem “dispéptico”, aquele que adoece porque não 

digere... 

A memória foi impressa no homem a duras penas. Nietzsche ao investigar a 

mnemotécnica capaz de gravar as memórias, remonta ao passado, à pré-história e 

identifica a dor como o artifício capaz de “gravar algo indelével nessa inteligência voltada 

para o instante, meio obtusa, meio leviana, nessa encarnação do esquecimento”49 pois 

jamais deixou de haver sangue, martírio e sacrifício, quando o homem sentiu a 

necessidade de criar em si uma memória”.50 

O que o filósofo parece estar descrevendo denomina-se “memória de marcas”, ou 

seja, a necessidade de se produzir no homem impressões duráveis, marcas mnêmicas. 

Como órgão adaptativo capaz de garantir a sobrevivência do homem,  

 
Nietzsche pensa a consciência como a região de um determinado 

indivíduo que se encarrega de receber estímulos do meio e de responder 

de forma adaptativa a esses estímulos. Nesse sentido, a rapidez e a 

facilidade da transmissão cerebral deve se encontrar em relação inversa 

à intensidade da consciência. O que Nietzsche parece querer frisar é que 

uma excitação na consciência deve se fazer acompanhar de uma 

adaptação rápida e precisa mas, para que essa adaptação seja possível, é 

necessário que a consciência não seja invadida pelas marcas 

mnêmicas...Mas o que poderia assegurar à consciência não ser invadida 

pelas marcas mnêmicas? Deve existir uma força, uma faculdade distinta 

da consciência com a função de lhe dar o apoio necessário no sentido de 

restituir-lhe a cada instante a fluidez, a frescura de que ela necessita para 

responder adequadamente aos estímulos...constatamos que essa 

faculdade ativa e supraconsciente e a faculdade do esquecimento.51 

 

O mecanismo de funcionamento da consciência fica elucidado com esta 

explicação. Nietzsche compara o processo que denomina de “assimilação psíquica” com 

o de digestão física e “segundo ele, as nossas experiências passadas são assimiladas 

durante este “estado de digestão”, sem penetrar em nossa consciência. Essa “tábula rasa” 

da consciência, por sua vez, é necessária para a manutenção da saúde do organismo como 

um todo. ”52 

                                                           
49 NIETZSCHE, F. Op. Cit., §3, p. 50. 
50 NIETZSCHE, F. Op. Cit., §3, p. 51. 
51 BARBOSA, M.G. Crítica ao conceito de consciência no pensamento de Nietzsche, p. 49-50. 
52 BARBOSA, M.G. Op. Cit., p. 50-51. 
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O “homem dispéptico”53, é aquele que não consegue digerir, ele não esquece, 

sente e ressente, pois, sua memória invade a consciência, enquanto aquele em que a 

faculdade do esquecimento esteja funcionando à contento, reage “mais prontamente e de 

modo mais adequado aos estímulos que têm por objeto a excitação na consciência”54, e 

assim suas reações às marcas mnêmicas permanecem inconscientes. 

Podemos observar, desta forma, que o bom funcionamento destas faculdades é o 

grande responsável pela manutenção da saúde do homem, e ao contrário, quando estas 

apresentam funcionamentos distintos dos esperados, causam o “adoecimento do homem”. 

Quando a memória invade a consciência, por exemplo, observa-se um tipo de mal que o 

filósofo identifica como o “homem do ressentimento”, de quem o esquecimento é 

danificado e ele não mais reage às forças ativas inconscientes. 

A crítica que Nietzsche faz à consciência também evidencia a importância dos 

instintos inconscientes do homem para a saúde do mesmo. O tipo que conserva a saúde é 

justamente aquele que o filósofo denomina de nobre e o descreve como sendo aquele que 

age impelido por seus instintos reguladores inconscientes. Nietzsche, em sua investigação 

da origem dos conceitos morais, ao descrever o passado de crueldades humanas que foram 

necessárias para que se criasse um homem capaz de lembrar e ao mesmo tempo que fosse 

confiável e que pudesse fazer promessas, entende que a crescente moralização que se 

desenrolou concomitantemente a esse processo também acaba por cumprir o papel de 

educar o homem para “se envergonhar de seus instintos”.55 Nietzsche descreve a má 

consciência 

 

 como a profunda doença que o homem teve de contrair sob a pressão da 

mais radical das mudanças que viveu – a mudança que sobreveio quando 

ele se viu definitivamente encerrado no âmbito d sociedade e da paz[...] 

e subitamente seus instintos ficaram sem valor e “suspensos” [...] nesse 

novo mundo, não mais possuíam os seus velhos guias, os impulsos 

reguladores e inconscientemente certeiros- estavam reduzidos , os 

infelizes, a pensar, inferir, calcular, combinar causas e efeitos, reduzidos 

à sua “consciência”, ao seu órgão mais frágil e mais falível! [...] Todos 

os instintos que não se descarregam para fora, voltam-se para dentro – 

isto é o que chamo de interiorização do homem: é assim que no homem 

cresce o que depois se denomina sua alma.56 

 

                                                           
53 Não à toa, em nosso uso coloquial da linguagem para situações difíceis de enfrentar são utilizadas 

expressões tais como “fatos difíceis de engolir”, ou “não dá para digerir os fatos”! 
54 BARBOSA, M.G. Crítica ao conceito de consciência no pensamento de Nietzsche, p. 50-51. 
55 NIETZSCHE, F. Genealogia da moral: uma polêmica, §7, p. 57. 
56 NIETZSCHE, F. Op. Cit., §16, p. 72-73. 
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A consciência não representa o grau mais elevado da evolução orgânica, muito 

pelo contrário, ela é frágil e falível e nem tampouco, ela é mais fundamental à vida do 

que os instintos, pois que estes são “certeiros”. A argumentação do filósofo consegue 

inverter a posição relativa da consciência e dos instintos em termos de importância vital 

para o homem. Ao mesmo tempo, aponta para o aparecimento do que ele chama de alma, 

através de um mecanismo de bloqueio do descarregar dos instintos para fora ocasionando 

um alargamento do “mundo interior”. A alma será a responsável pela pior das patologias 

que acometem o homem na opinião do filósofo, que é “o sofrimento do homem com o 

homem. ”57  

Segundo explica Nietzsche, o aparecimento da alma resultou da separação do 

homem de seu passado animal resultante da guerra que travou contra os instintos, que 

eram a base de “sua força, seu prazer e o temor que inspirava. ” O aparecimento da alma 

está ligado ao aparecimento da má consciência. Ambas corroboraram para a 

sobrevivência dos fracos, dos homens gregários, daqueles cujas ações não resultavam de 

impulsos baseados em seus instintos certeiros, como era o caso do que o filósofo chama 

de forte e nobre.  Neste processo de “espiritualização” do homem, o que está por trás é a 

própria força do instinto de dominação, que agora espelha sua capacidade de cumprir as 

promessas em uma força bem mais poderosa, capaz mesmo de milagres, que se encontra 

no “além”, invertendo desta forma a promessa, é assim o que chama de cristianização da 

promessa. Tudo isso assim resulta porque o homem aprendeu a sentir o que ele mesmo 

denominou de consciência. 

 

[...] a espiritualização tornou-se alma porque tornou-se imortal por causa 

do “além”. Aquele que não podia honrar à consciência de seu próprio 

poder, passou a honrar o poder do outro, mas do outro no “além”. Sentia-

se forte no outro e com isso, forte para cumprir a sua promessa. Desse 

modo, até o primeiro tipo de forte, aquele que não dependia do “além”, 

passou também a essa esfera, pois também começou a imaginar, pelo seu 

próprio poder de comparação na consciência, que poderia haver um mais 

forte do que ele. Mesmo não o encontrando, preferiu crer e atribuir ao 

“além” coisas que sua consciência ou não sabia explicar ou que, 

simplesmente era preferível atribuir a “alguém mais forte”, o que no 

fundo era a sua própria vontade de tornar-se mais forte. Porém estava 

criada a consciência cristã. A consciência do quando sou fraco então é 

que sou forte.58 

 

                                                           
57 NIETZSCHE, F. Op. Cit., §16, p. 73. 
58 SOUSA, M. A. Alma em Nietzsche: a concepção de espírito para o filósofo alemão, p. 99. 
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A explicação acima de Sousa nos elucida o processo de formação da alma, de 

espiritualização, que está estreitamente ligado ao funcionamento da consciência, e 

adicionalmente nos aponta para o “adoecimento” do homem implicado no processo, em 

que os instintos, se voltam contra si: o forte sucumbe porque sua consciência o “engana”. 

O fraco tem sua existência garantida. Posteriormente, em seu livro de 1888, O Anticristo, 

Nietzsche faz clara referência, com fina ironia como lhe é peculiar, ao fato de que “já não 

fazemos o homem derivar do “espírito”, da “divindade”, nós o recolocamos entre os 

animais. Nos o consideramos o animal mais forte, porque é o mais astucioso: sua 

espiritualidade é uma consequência disso. ”59 A espiritualidade do homem é justamente a 

evidência de seu adoecimento, de como seus instintos não são mais os “certeiros” de 

outrora, não se pode considerar o homem como “o grande objetivo oculto da evolução 

animal”60. A consciência e como o filósofo descreve seu funcionamento torna-se uma das 

argumentações principais para as críticas empreendidas por toda sua obra. Neste mesmo 

aforismo, Nietzsche ironiza os conselhos do cristianismo referentes à desvalorização do 

corpo e dos sentidos para se chegar ao “puro espírito”, e explicita que  

o tornar-se consciente, o “espírito”, é para nós o sintoma de uma relativa 

imperfeição do organismo, é experimentar, tatear, errar, um esforço em 

que muita energia nervosa é gasta desnecessariamente – nós negamos que 

algo possa ser feito perfeitamente enquanto é feito conscientemente. 61 

 

Sousa em seu trabalho sobre a Alma em Nietzsche, nos indica, já no subtítulo, A 

concepção de espírito para o filósofo alemão, que espírito e alma são tomados 

indistintamente por Nietzsche, “o espírito não é algo separado do corpo. Juntamente com 

o corpo, ele forma um centro de forças que se relacionam entre si e com outros centros 

de força.”62  

Citando mais uma vez o aforismo §354 da Gaia Ciência onde Nietzsche afirma 

que o homem pode “pensar, sentir, querer, recordar” e até mesmo “agir”, sem o 

envolvimento da consciência, “pois a vida inteira seria possível” sem que precisássemos 

de sua interferência, não podemos deixar de pontuar a crítica à tradição da filosofia 

ocidental implicada na crítica nitzscheana da consciência. Calomeni nos elucida o 

conteúdo deste aforismo 

 

                                                           
59 NIETZSCHE, F. O Anticristo: maldição ao cristianismo: Ditirambos de Dionísio, §14, p. 19. 
60 NIETZSCHE, F. Op. Cit., §14, p. 19. 
61 NIETZSCHE, F. Op. Cit., §14, p. 20. 
62 SOUSA, M.A. Alma em Nietzsche: a concepção de espírito para o filósofo alemão, p. 93. 
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[o aforismo] põe em cena a crítica de Nietzsche à consciência, melhor, à 

autoridade e à soberania a ela atribuídas ao longo da tradição da filosofia 

e, neste caso, acaba por apontar o caráter ilusório e ficcional das ideias 

tradicionais de eu, sujeito e alma, acusado, de maneira contundente, em 

alguns aforismos de Para além do bem e do mal; mais ainda, põe em cena 

a relação já estabelecida, em outros moldes, no texto juvenil63, entre a 

crítica da consciência – ou do intelecto – e a crítica da linguagem.64 

 

Em Além do bem e do mal, o filósofo diz ser necessário liquidar o atomismo da 

alma e com esse termo diz referir-se à “crença que vê a alma como algo indestrutível, 

eterno, indivisível”, noção imposta pela religião cristã e retomada pela metafísica.65 

Barbosa aponta para o fato de que desta qualificação da alma “se originaria a ideia de um 

“eu” estável, fixo, responsável por suas ações, incluindo-se entre elas o ato de pensar. ”66 

Nietzsche, em sua tarefa de filosofar com o martelo, empreende uma crítica direcionada 

aos dualismos metafíco-religiosos, de forma que à critica da consciência, associa-se a 

concepção nietzscheana de subjetividade que difere das ideias da tradição uma vez que 

aponta para a ilusão perpetrada por essa a alma, que encarnada nesse “eu”sujeito, se crê 

a causa dos seus atos de vontade. A consciência, quando tomada pela alma, cria a ilusão 

de unidade ocultando “um motor mais essencial da vida que permanece inconsciente”67 e 

com isto acaba gerando a falsa impressão de causalidade. Nietzsche observa que “ainda 

há ingênuos observadores de si mesmos que acreditam existir “certezas imediatas”; por 

exemplo, “eu penso”.”68 Nesse sentido, o filósofo do martelo questiona: “_O que me dá 

o direito de falar de um Eu, e até mesmo de um Eu como causa, e por fim de um Eu como 

causa de pensamentos? ”69 

Barbosa nos mostra que “a resposta do filósofo é que sempre julgamos a nós 

mesmos como as causas no ato de vontade, e que retiramos esse julgamento do reino dos 

“fatos interiores”. São três os “fatos interiores” que, segundo Nietzsche, garantem a nossa 

crença na causalidade e que consequentemente sustentam a noção de um “eu” por trás e 

causador do ato de pensar, a saber: “a vontade como causa”, o “motivo” e o próprio 

                                                           
63 A autora está se referindo ao ensaio inacabado de 1873, “Sobre verdade e mentira no sentido extramoral”, 

publicado postumamente. 
64 CALOMENI, T.C.B. Sobre o dorso de um tigre: breves notas sobre a crítica nietzschiana da consciência 

e da linguagem. 
65 NIETZSCHE, F. Além do Bem e do Mal: prelúdio a uma filosofia do futuro, §12, p. 18. 
66 BARBOSA, M.G. Crítica ao conceito de consciência no pensamento de Nietzsche, p. 60. 
67 BARBOSA, M.G. Op. Cit., nota 102, p. 85. 
68 NIETZSCHE, F. Além do Bem e do Mal: prelúdio a uma filosofia do futuro, §16, p. 20. 
69 NIETZSCHE, F. Op. Cit., §16, p. 21. 
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“eu”.”70 O filósofo nos adverte que o “mundo interior” é cheio de miragens e fogos-

fátuos: a vontade é um deles. E complementa 

 

A vontade não move mais nada; portanto também não explica mais nada 

– ela apenas acompanha eventos, também pode estar ausente. O que 

chamam de “motivo”: outro erro. Apenas um fenômeno superficial da 

consciência, um acessório do ato, que antes encobre os antecedentia de 

um ato do que os representa. E quanto ao Eu! Tornou-se uma fábula, uma 

ficção, um jogo de palavras: cessou inteiramente de pensar, de sentir, de 

querer! [...] Que resulta disso? Não há causas mentais absolutamente!”71 

 

Deste modo, Nietzsche frisa que tomar o espírito (alma, consciência) como causa 

não passa de um grande erro. Não passa de uma projeção humana sobre si mesmo, “o erro 

do espírito como causa confundido com a realidade! E tornado medida da realidade! ”72 

O Eu, nada mais é do que uma ficção, uma fábula, nas próprias palavras do 

filósofo, e de onde o homem extrai a sua noção de ser, e “plasma” o mundo ao seu redor, 

a realidade, à sua imagem, conforme sua noção de eu como causa. Isso sem 

mencionarmos a parte que a linguagem ocupa neste engano. Pois o filósofo nos adverte 

que dizer que “o sujeito “eu” é condição do predicado “penso” é um falseamento da 

realidade, uma vez que um pensamento é algo de caráter espontâneo e nunca determinado 

pelo ‘eu”. 

Nietzsche com sua crítica à consciência quer atingir o homem em sua arrogância, 

em seu “sentimento de superioridade supostamente legitimado pela inelutável presença 

do intelecto ou da consciência; sua intenção é, sobretudo, atacar a crença e a confiança 

excessivas, equivocadas e ilusórias, na naturalidade, na autonomia, na autarquia, na 

onipotência e, mais ainda, numa espécie de espacialidade da consciência. ”73 Calomeni 

nos chama atenção para o fato de que a consciência não é um lugar como ficou 

estabelecido pela tradição filosófica, “origem e sede” do pensamento. Lembra-nos que o 

pensamento consciente, como Nietzsche o descreve, é apenas uma parte e a mais 

superficial da subjetividade. Para o filósofo não há congruência entre pensamento, 

consciência e subjetividade, pois “o pensamento extrapola os limites da consciência e a 

                                                           
70 NIETZSCHE, F. Crepúsculo dos Ídolos ou como filosofar com o martelo. §3, p. 41, apud BARBOSA, 

M.G. Crítica ao conceito de consciência no pensamento de Nietzsche, p. 60-61. 
71 NIETZSCHE, F. Op. Cit., §3, p. 41. 
72 NIETZSCHE, F. Op. Cit., §3, p. 42. 
73 CALOMENI, T.C.B. Sobre o Dorso de um tigre, p. 3. 
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subjetividade comporta o que não é e não pode ser consciente – afetos, desejos, impulsos, 

instinto, numa palavra, a vida pulsional. ”74 

Por outro lado, não há oposição entre consciência e o que é instintivo. A respeito 

disso Nietzsche nos exemplifica com o que seja o pensamento de um filósofo que é capaz 

de seguir por trilhas indicadas por seus instintos e a partir disso conclui que “a maior parte 

do pensamento consciente deve ser incluída entre as atividades instintivas. ”75 Barbosa 

reitera que para Nietzsche, corpo e consciência estão intimamente vinculados, e que não 

se opõem como querem a religião cristã e a metafísica.76 

O advento da linguagem, fenômeno que como já mencionamos teve seu 

desenvolvimento de forma concomitante com o da consciência durante o processo que 

tornou o homem gregário, engendrou o aparecimento dos conceitos para facilitar a 

comunicação entre os homens e desta forma, aumentar suas chances de sobrevivência. 

Esses conceitos foram inventados, são ficções, mas ainda assim cumpriam um papel de 

atender a necessidade de comunicação entre os homens. Porém, na formação dos 

conceitos, na convenção do nome para que as coisas pudessem ser comunicadas, há um 

processo que “iguala o não igual”, ou seja, que retira de tudo seus traços mais singulares 

para que a comunicação possa se dar. É sobre essa “simplificação” e essas “ficções”, 

como por exemplo, sujeito, objeto, eu, alma, causa, efeito, e etc., que o filósofo reclama 

terem sido erigidas metafísicas infundadas uma vez que baseadas nessas convenções 

apenas úteis. O filósofo então nos diz que “[...] deveríamos nos livrar de uma vez por todas 

da sedução das palavras!” 77 E pergunta: 

 

O que é uma palavra? A reprodução de um estímulo nervoso em sons. 

Mas deduzir de um estímulo nervoso uma causa fora de nós já é o 

resultado de uma aplicação falsa e injustificada do princípio de razão...A 

“coisa em si” (ela seria precisamente a pura verdade sem quaisquer 

consequências) também é para o criador da linguagem algo totalmente 

inapreensível e pelo qual nem de longe vale a pena esforçar-se. Ele 

designa apenas as relações das coisas com os homens e, para expressá-

las, serve-se da ajuda das mais ousadas metáforas.78 

 

Na crítica que Nietzsche faz à linguagem, as palavras são metáforas. Elas são 

interpretações e como tal carecem de um significado original. Foram estabelecidas por 

                                                           
74 CALOMENI, T.C.B. Op. Cit., p. 3. 
75 NIETZSCHE, F. Além do Bem e do Mal: prelúdio a uma filosofia do futuro, §3, p. 10. 
76 BARBOSA, M.G. Crítica ao conceito de consciência no pensamento de Nietzsche, p. 62. 
77 NIETZSCHE, F. Além do Bem e do Mal: prelúdio a uma filosofia do futuro, §16, p. 21. 
78 NIETZSCHE, F. Sobre Verdade e mentira, p. 30-31. 
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convenção e por necessidade. A linguagem como expressão do conhecimento é também 

mais uma das ilusões do homem. Metáfora, diz o filósofo, “é tratar como igual algo que, 

em um dado ponto foi reconhecido como semelhante. ”79 Acreditamos ao falar das coisas 

que sabemos algo das coisas mesmas, mas apenas designamos relações dessas coisas 

conosco. O que falamos são metáforas das coisas, pois não correspondem ao que as coisas 

são na realidade, são aproximações com o intuito de que o falante comunique algo ao 

ouvinte. A linguagem produz o engano, pois em sua habitualidade faz com que os falantes 

não mais a tomem por uma “interpretação” do real, mas pelo próprio real. 

 

Todo conceito surge pela igualação do não-igual. Tão certo como uma 

folha nunca é totalmente igual a uma outra, é certo ainda que o conceito 

de folha é formado por meio de uma arbitrária abstração dessas diferenças 

individuais, por um esquecer-se do diferenciável, despertando então a 

representação, como se na natureza, além das folhas, houvesse algo que 

fosse “folha”, tal como uma forma primordial de acordo com a qual todas 

as folhas fossem tecidas, desenhadas, contornadas, coloridas, 

encrespadas e pintadas, mas por mão ineptas, de sorte que nenhum 

exemplar resultasse correto e confiável como cópia autêntica da forma 

primordial.”80 

 

A linguagem não exprime a “verdade”, as palavras e também os conceitos 

“funcionam” através de uma redução, um empobrecimento, ao igualarem o não igual, 

tornarem comum, comunicarem algo. E esse “algo” não corresponde à realidade. A 

linguagem nunca consegue expressar o que o homem possui de mais próprio, mais 

singular, mais individual, mais subjetivo. A comunicação, portanto, faz com que a 

linguagem tenha a marca do “rebanho”. Barbosa nos alerta para as intenções de Nietzsche 

que ao nos mostrar “que o nosso intelecto trabalha com símbolos conscientes, imagens e 

figuras retóricas e que, nesse sentido, não apenas a nossa linguagem se baseia em 

operações falsificadoras, mas também o nosso pensamento conceitual. ”81 Nietzsche é 

incansável em apontar que  

 

Durante enormes intervalos de tempo, o intelecto nada produziu senão 

erros; alguns deles se revelaram úteis e ajudaram a conservar a espécie: 

quem com eles se deparou, ou os recebeu como herança, foi mais feliz na 

luta por si e por sua prole. Esses equivocados artigos de fé, que foram 

                                                           
79 NIETZSHE, F. Fragmentos Póstumos 19 [249] Sämtliche Werke. Kritische Studienausgabe, Giogio Colli 

e Mazzino Montinari, Berlin/Nova York, Walter de Gruyter, 1999,v.7p.498 in: Sobre verdade e mentira, 

p. 89. 
80 NIETZSCHE, F. Sobre verdade e mentira, p. 34-35. 
81 BARBOSA, M.G. Crítica ao conceito de consciência no pensamento de Nietzsche, p. 66. 
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continuamente herdados, até se tornarem quase patrimônio fundamental 

da espécie humana.82 

 

Desta forma, um processo semelhante é exposto por Nietzsche no que tange à 

verdade e à mentira. Semelhante no sentido de que também envolve acordos prévios e o 

posterior esquecimento de que eram somente acordos.  

O filósofo explica que nos primórdios da pré-história do homem que começa a 

viver de forma gregária, ao termo “verdade” foi convencionada uma associação a tudo 

que fosse positivo para a manutenção de sua vida e sobrevivência e por oposição, ao termo 

mentira, convencionou-se chamar o que dificultasse a vida, ou mesmo dentre o grupo 

humano servia para designar aquele que não usava os símbolos da convenção, e por isso 

era declarado um mentiroso e banido. Neste sentido, “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”83 

São verdade e mentira, portanto, meras convenções também, não possuindo o 

valor que lhes é atribuído. Os homens apenas esqueceram-se da convenção original, 

convenção esta, permitida e levada ao cabo pela linguagem...Nesse sentido, podemos 

concluir que embora abrigue a crença de poder expressar uma verdade já inscrita no 

mundo, à linguagem só é permitido expressar com teor de verdade, essas “verdades 

convencionais”! Em uma ânsia de preservar-se, o homem, diz Nietzsche, sela um “acordo 

de paz” que faz cessar a guerra de todos contra todos e assim viabiliza o existir 

socialmente, contudo, “esse acordo de paz traz consigo, porém algo que parece ser o 

primeiro passo ruma à obtenção daquele misterioso impulso à verdade. ”84 

Verdade, mentira, causa e efeito, ação e agente, eu, sujeito, alma, ser..todos 

conceitos que fundaram a metafísica e que Nietzsche nos aponta, serem apenas 

abstrações, ficções. E todas essas abstrações, fundadas em erros perpetrados e 

perpetuados pela linguagem em função de sua origem. Pois, como diz o filósofo, 

 

Na realidade, nada até o presente teve uma força de persuasão mais 

ingênua do que o erro do ser, tal como foi formulado pelos eleatas85, por 

exemplo: afinal ele tem a seu favor cada palavra, cada frase que falamos!  

- Também os opositores dos eleatas estavam sujeitos à sedução de seu 

                                                           
82 NIETZSCHE, F. A Gaia Ciência, §110, p. 137. 
83 NIETZSCHE, F. A Gaia Ciência, §110, p. 137. 
84 NIETZSCHE, F. Sobre verdade e mentira, p. 29. 
85 Os eleatas, escola filosófica de pré-socrática, abordaram a questão da permanência e da identidade. 

Concentraram-se na comparação entre o valor do conhecimento sensível e o conhecimento racional. 
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conceito do ser: Demócrito86, entre outros, ao inventar seu átomo... A 

‘razão” na linguagem: oh, que velha e enganadora senhora! Receio que 

não nos livraremos de Deus, pois ainda cremos na gramática...87  

 

Nietzsche endereça uma crítica ao livre-arbítrio dizendo este ser “o mais 

famigerado artifício de teólogos que há, com o objetivo de fazer a humanidade 

responsável. ”88 Este erro vai tornar possível que os homens sejam tomados como 

culpados diante da sociedade, uma vez que faz com que seus atos sejam frutos de sua 

vontade livre, e originados na consciência. Esta consciência, também tomada por alma, é 

consequência de um processo de interiorização dos instintos que não mais se descarregam 

para fora, processo que dá origem à má consciência.  

Este processo que originou a má consciência também propiciou a sobrevivência 

do tipo de homem fraco, uma vez que ao forte, foi-lhe negado agir, pois seus atos, suas 

ações, puderam ser julgadas imorais, uma vez que podiam ser consideradas como 

escolhas livres da vontade do forte, e não uma necessidade do forte, de ser forte “como 

se por trás do forte houvesse um substrato indiferente que fosse livre para expressar ou 

não a força. ”89 O filósofo ainda acrescenta que não existe tal substrato uma vez que “não 

existe “ser” por trás do fazer, do atuar, do devir; “o agente” é uma ficção acrescentada à 

ação – a ação é tudo. ”90 Devemos lembrar que 

 

Exigir da força que não se expresse como força, que não seja um querer-

dominar, um querer-vencer, um querer-subjugar, uma sede de inimigos, 

resistências e triunfos, é tão absurdo quanto exigir da fraqueza que se 

expresse como força.91 

 

A moral faz com que, para o forte, exercer a força seja um erro. E para o fraco, o 

ressentido, como exercer a força é uma impossibilidade, ele transforma essa 

impossibilidade em virtude  

 

graças ao falseamento e à mentira para si mesmo, próprios da impotência, 

tomou a roupagem pomposa da virtude que cala, renuncia, espera, como 

se a fraqueza mesma dos fracos – isto é, seu ser, sua atividade, toda a sua 

                                                           
86 Demócrito (460 a.C.-370 a.C.) foi um filósofo grego pré-socrático agrupado na escola atomista. 
87 NIETSZCHE, F. Crepúsculo dos ídolos ou como filosofar com o martelo, A razão na filosofia, §5, p. 28. 
88 NIETSZCHE, F. Op. Cit., Os quatro grandes erros, §7, p. 45. 
89 NIETZSCHE, F. Genealogia da Moral: uma polêmica, Primeira dissertação, §13, p. 36. 
90 NIETSZCHE, F. Op. Cit., §13, p. 36. 
91 NIETSZCHE, F. Op. Cit., §13, p. 36. 
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inevitável, irremovível realidade – fosse um empreendimento voluntário, 

algo desejado, escolhido, um feito, um mérito.92 

 

Portanto, para o homem fraco, a crença no “sujeito” indiferente e livre para 

escolher é uma necessidade imposta por seus próprios instintos de auto conservação e 

autoafirmação que justificam o falseamento e a mentira que aí se faz, essa crença no 

“sujeito”, que pode se falar de um modo mais popular como alma, diz Nietzsche e  explica 

se tratar do “mais sólido artigo de fé sobre a terra, talvez por haver possibilitado à grande 

maioria dos mortais, aos fracos e oprimidos de toda a espécie, enganar a si mesmos com 

a sublime falácia de interpretar a fraqueza como liberdade e o seu ser-assim como 

mérito.”93  

A moral do fraco, descreve o filósofo, nunca é um sim, uma afirmação da vida, 

ela sempre começa por um não, e também as ações do fraco, são sempre reações ao mundo 

exterior, explica Nietzsche.  Algo do próprio ressentimento em que sua atividade é passiva 

e reativa e não ativa e criativa como é o caso da moral do nobre, do forte.94 Ao fraco não 

há possibilidade de ação, então imaginam um além, um outro mundo onde ocuparão um 

lugar privilegiado, é a vingança imaginária por onde os fracos obtêm reparação.  

Os fracos sempre tenderão a buscar e reproduzir no mundo o que é igual, 

semelhante, vulgar e comum, uma vez que estes valores estão de acordo com a sua 

conservação. Apontarão e tentarão destruir tudo que for singular, único, diferente, 

assimétrico, por representarem um perigo à sua fraqueza. Podemos vislumbrar desta 

forma, o motivo de que não raramente, os homens, que na perspectiva nietzscheana são 

denominados como os nobres, os fortes, tenham uma tendência ao isolamento e à solidão, 

uma vez que as vivências interiores dos dois tipos, suas almas, se atraem pelas coisas 

opostas no que diz respeito ao mundo exterior, e como para que haja comunicação é 

necessário experiências em comum, pois “não basta utilizar as mesmas palavras para 

compreendermos uns aos outros; é preciso utilizar as mesmas palavras para a mesma 

espécie de vivências interiores, é preciso, enfim, ter a experiência em comum com o 

outro”, este tipo de homem está fadado a certa exclusão, pois em sua alma não estão 

gravadas essas vivências recorrentes.95 

                                                           
92 NIETSZCHE, F. Op. Cit., §13, p. 37. 
93 NIETSZCHE, F. Op. Cit., §13, p. 37. 
94 NIETSZCHE, F. Op. Cit., §10, p. 29. 
95 NIETSZCHE, F. Além do bem e do mal: prelúdio a uma filosofia de futuro, §268, p. 165. 
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A esse respeito, podemos pontuar com o que Leon Kossovitch aponta sobre a 

linguagem em seu trabalho Signos e poderes em Nietzsche. O autor destaca que se deve 

“não pensar, pois, que a linguagem seja um simples começo: ela não só é matriz, mas 

também é inércia. ”96 O autor ressalta que a linguagem não é neutra e que seu uso não é 

facultativo e que sem linguagem não há comunicação e então afirma que “há de fato um 

império das palavras: toda a intervenção da consciência se dá a partir e no interior da 

linguagem,[...] a linguagem define assim a dimensão da consciência.”97  

O filósofo do martelo, em sua extensa investigação sobre linguagem, consciência 

e pensamento, nos avisa que “os próprios pensamentos não se pode reproduzir 

inteiramente em palavras”98, uma vez que estas últimas apresentam limitações enquanto 

que os pensamentos não. Os pensamentos se dão mesmo a despeito das palavras e não 

apenas de forma consciente. O que chega à consciência, diz Nietzsche, é apenas a parte 

mais superficial e comum de tudo. A consciência é o elo na relação entre os homens, 

como que a responsável por um default, uma interface para que seja possível a 

comunicação, funcionamento que fica bem evidenciado quando analisamos nossas 

próprias ações, pois “todas as nossas ações, no fundo, são pessoais de maneira 

incomparável, únicas, ilimitadamente individuais, não há dúvida; mas tão logo as 

traduzimos para a consciência, não parecem mais sê-lo. ”99 

Consciência e linguagem estão intimamente ligadas, e seus desenvolvimentos nas 

palavras do próprio Nietzsche, “andam lado a lado”. A linguagem além da ligação que 

estende entre os seres humanos, encerra a possibilidade de pensarmos sobre o próprio 

pensamento assim como também pensarmos sobre as próprias impressões dos sentidos 

em nós mesmos, abrindo a possibilidade de fixá-las, como que situá-las fora de nós, 

quando as reportamos e comunicamos aos outros.100 Em seu pensamento, o filósofo 

conclui que “a consciência não faz parte realmente da existência individual do ser 

humano”101 e a partir de sua constituição e finalidade associadas à vida do homem em 

coletividade, é intrínseco a ambas, consciência e linguagem, o caráter grosseiro, 

superficial e vulgar que as impede de perceber, no caso da consciência, e expressar, no 

caso da linguagem, tudo o que exista de mais singular em cada um de nós. 

  

                                                           
96 KOSSOVITCH, L. Signos e poderes em Nietzsche, p. 81. 
97 KOSSOVITCH, L. Op. Cit., p. 81. 
98 NIETZSCHE, F. A Gaia Ciência, §244, p. 181. 
99 NIETZSCHE, F. Op. Cit., §354, p. 250. 
100 NIETZSCHE, F. Op. Cit., §354, p. 249. 
101 NIETZSCHE, F. Op. Cit., §354, p. 249. 
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3   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Imaginemos agora o seguinte cenário fictício. O ano pode ser 1881. Nietzsche está 

sentado defronte a uma escrivaninha. Há uma janela sobre essa escrivaninha que inunda 

o recinto de luz. Lá fora, a paisagem é tranquila, um lago, o Silvaplana, por exemplo. O 

dia é de verão, as águas do lago estão quase um espelho, a não ser por uma pequena 

perturbação ocasionada por uma leve brisa. Há pequenas flores de cor violeta que atraem 

os pássaros que se põem a voar, numa dança aérea com lindos movimentos de sobrevoo 

rasante ao lago. Porém, nada disso chama atenção de nosso filósofo. Ele encontra-se hirto, 

absorto, num grau de introspecção incomum. À sua frente, muitos volumes da história da 

filosofia universal. Nada o distrai de sua tarefa: ele lê, pensa, rumina mais uma vez o 

pensamento, e assim vai.... Com sua pena e tinta vermelha no tinteiro: risca, risca, corrige, 

comenta, risca, risca...vermelho, vermelho, vermelho...erros e mais erros... 

Passemos agora a outro cenário, também fictício. Período Jurássico. Há um 

homem correndo. Na verdade, está sendo perseguido. Ele adentra por uma floresta de 

árvores imensas que se formou no vale em que está. Não há trilhas, a mata é virgem e 

fechada e ele corre desviando dos troncos. Em seu afã de escapar, esbarra nos troncos e 

eventualmente vai ficando arranhado e sangrando, porém, não diminui a velocidade, está 

apavorado, foge em direção a caverna que divide com um grupo de outros homens. 

Precisa avisá-los do perigo, e então corre, corre, corre...   Assim que vê a caverna ao 

longe, em um espasmo desesperado começa a emitir sons, com o que ele mesmo se 

surpreende, mas em seu pavor continua a correr, é o seu instinto de sobrevivência que 

comanda. Ao ouvir os sons, os outros do grupo, começam a aparecer, mas não sabem o 

que está por vir. O homem desce uma ribanceira, salta um pequeno córrego e cai 

estatelado na lama do meandro. Levanta-se instantaneamente e volta a correr, está quase 

chegando perto do grupo.  Assim que ele chega, ouve-se um estrondo enorme, e o chão 

parece tremer. Os homens do grupo se entreolham e endereçam um olhar interrogativo ao 

companheiro que chegara correndo. Este balbucia algo e aponta com o dedo para cima. 

Na mesma hora, uma enorme cabeça de dinossauro abre a clareira em que se encontram, 

afastando as copas dos arbustos menores e morde o homem que escapava correndo pelo 

flanco, retirando-o instantaneamente do grupo, que rapidamente se dispersa. Sangue. 

Vermelho. A primeira palavra não funciona. 
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Escrever um trabalho sobre a filosofia de Nietzsche, e ainda mais sobre a 

consciência, faz com que nos sintamos assim: vermelhos. Seu pensamento é tão 

incomum, que não é uma tarefa das mais fáceis de lidar, mas ao mesmo tempo nada tem 

de enfadonha. Sua audácia, muitas vezes nos traz o riso. Pois rimos orgulhosos de que 

alguém tenha a pachorra de pegar a caneta vermelha e riscar vários e antigos cânones. O 

subtítulo que escolhi, qual seja, Um estudo em vermelho, é justamente a referência e 

reverência que desejo demonstrar ao filósofo da suspeita, por sua tarefa de colocar sob 

suspeita as várias ideias cristalizadas da filosofia tradicional, e apontar os erros. O 

vermelho dos erros, o vermelho de todo o sangue que foi derramado, desde a pré-história 

humana. Dor e sangue, como nos mostra Nietzsche para que nossas memórias fossem 

gravadas. 

Seguimos seu pensamento, tentando o caminho trilhado pela cronologia de suas 

obras, porém, as idas e vindas muitas vezes foram necessárias para a construção de nosso 

trabalho.  

A filosofia do terceiro período de sua obra é bastante rica, e, até por uma escolha 

filosófica de sua parte em não escrever nos moldes tradicionais, o que já denota seu 

caráter singular. Essa escolha pela escrita aforismática para expressar seus pensamentos 

faz com que ler Nietzsche seja também um exercício de “montagem”, de “costura”.102 

Ao buscar o que Nietzsche expõe em sua filosofia sobre a consciência, 

automaticamente nos demos conta de que tínhamos também que aludir a outras questões 

obrigatoriamente, como é o caso da linguagem. 

Em nosso estudo, ficou evidenciada a crítica do filósofo à linguagem, fenômeno 

que se desenvolveu concomitantemente à consciência. Pudemos perceber o quanto 

consciência e linguagem caminham juntas e possuem ambas um caráter simplificador, 

superficial, grosseiro, falsificador. Percebemos também que o que subjaz ao que 

Nietzsche endereça às questões da consciência e da linguagem é a crítica do filósofo às 

tradições filosóficas que por muito tempo negligenciaram os erros advindos deste caráter 

simplificador de ambas. Neste caso, os erros da forma como a linguagem foi tomada como 

uma expressão adequada da realidade e da forma como a consciência foi considerada um 

critério superior de valor.103 

                                                           
102 Eugen Fink comenta que a escolha de Nietzsche pela escrita aforismática relaciona-se a sua frágil saúde 

e sua estrutura psicológica, fatos que dificultavam longas horas de escrita e ao mesmo tempo possibilitava 

a formulação do que pensava com brevidade e audácia. Apud MARTON, S., Nietzsche: das forças cósmicas 

aos valores humanos, p. 33. 
103 BARBOSA, M.G. Crítica ao conceito de consciência no pensamento de Nietzsche, p. 80-81. 
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Neste sentido, vale observar o que Barbosa resume da seguinte forma: 

 

Por não se reconhecerem simplificadoras, consciência e linguagem acabam por 

se transformar em terreno fértil para que se enraízem e desenvolvam concepções 

metafísicas, religiosas e morais. Obrigatoriamente associadas, consciência e 

linguagem abrigam ideias como a de substância. Fazendo acreditar em um sujeito 

responsável por trás da ação, compreendendo o ato como consequência 

necessária da vontade, projetando a noção de alma no mundo, fazem surgir ideias 

como substância, ente e ser. Tais ideias que são ficções conjunturalmente 

utilizáveis, ficções reguladoras que servem à existência do homem, passam a ser 

tomadas como realidades absolutas.104 

 

Nietzsche nos revelou que a consciência é um órgão jovem, que se desenvolveu 

tardiamente e “é o último e derradeiro desenvolvimento do orgânico” e que por isso, seu 

funcionamento pode induzir a enganos fatais, pois “antes que uma função esteja 

desenvolvida e madura, constitui um perigo para o organismo. ”105 Apenas tomamos 

consciência das coisas por contraste: sabemos o frio, por sabermos do calor; sabemos do 

mal, por sabermos do bem e vice-versa. O funcionamento da consciência nos aprisiona 

num mundo de realidade dual em que só sabemos o que é o acerto, se já tivermos (ou 

alguém) incorrido no erro. Por isso, Nietzsche sempre foi um crítico ferrenho dos 

dualismos como explicação de concepção metafísica de mundo. Para o filósofo, o 

conhecimento é perspectivista e sempre em contínuo devir, que se desenrola quanto mais 

interações afetivas se dão.  

Neste sentido, podemos reconhecer que Nietzsche faz a liberação do pensamento 

das formas tradicionais baseadas na representação, afirmando existir processos do pensar 

associados a todos os processos vitais, pois pensamos sem palavras, sem imagens e todo 

o corpo pensa, para que este, o pensamento, seja o mediador capaz levar as impressões 

“certeiras” dos nossos instintos vitais e ademais impressões de nosso ser ao ponto de 

desenvolver e expandir nossas consciências. 

A partir dessa ideia, de que a consciência ainda não tem toda a sua função 

desenvolvida, podemos pensar num futuro onde essa mesma consciência, já então 

madura, seja capaz de feitos prodigiosos.  

Desta forma, observamos na filosofia de Nietzsche, não somente um impulso a 

destruir. O filósofo, ao preocupar-se com o tema da consciência, e por extensão, com o 

tema da linguagem, e demonstrar os enganos advindos da negligência com que se trataram 

                                                           
104 BARBOSA, M.G. Op. Cit., p. 80-81. 
105 NIETZSHE, F. A gaia ciência, §11, p. 62. 
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esses temas até então, tinha em mente um impulso criador, de criar um novo solo, mais 

fértil e firme, onde uma filosofia pudesse ser erigida com novas bases e desta forma 

representasse para o mundo os valores transvalorados que tanto antevia. 

É o próprio filósofo que nos indica o caminho que tinha em mente 

 

A tarefa de incorporar o saber e torná-lo instintivo é ainda inteiramente 

nova, apenas começa a despontar para o olho humano, dificilmente 

perceptível – uma tarefa vista apenas por aqueles que entenderam que até 

hoje foram incorporados somente os nossos erros, e que toda nossa 

consciência diz respeito a erros!106 

  

                                                           
106 NIETZSHE, F. Op. Cit., §11, p. 63. 
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