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Resumo: Pretende-se nesta dissertação investigar a crítica ao sujeito e à 

interpretação consumada na filosofia de Nietzsche e de Foucault. Para sua 

realização, foi necessário compreender as especificidades da Genealogia, 

metodologia indispensável para avaliação do valor dos valores em Nietzsche e para 

apreender a noção de “ética do presente” em Foucault. Assim, derivou-se o princípio 

a partir do qual se pode deduzir uma aproximação “extemporânea” entre os dois 

filósofos. Em seu segundo movimento, o texto dissertativo trabalha com a 

possibilidade de um novo modelo de sujeito e de interpretação, cujos fundamentos 

não pertencem mais à metafísica. Entretanto, as referências deste sujeito são os 

conceitos de vontade de poder, o cuidado de si e as técnicas de si, princípios 

daquela que se chamou de “nova ética”.  Estruturou-se o trabalho, principalmente, a 

partir da leitura temática das Obras Além do Bem e do Mal e Genealogia da Moral 

de Nietzsche e das Obras A Hermenêutica do Sujeito, O Governo de Si e dos 

Outros, O Uso dos Prazeres e O Cuidado de Si – trabalhos de Michel Foucault. Os 

conteúdos desta apreciação contribuíram de maneira decisiva com a hipótese da 

“aproximação extemporânea” entre Foucault e Nietzsche, cujo resultado é um “novo 

sujeito” ao qual recai o imperativo ético do cuidado de si. 
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Abstract: This dissertation aims to investigate the criticism to the subject and the 

interpretation consummated in the philosophy of Nietzsche and Foucault. In order to 

accomplish this task, it was necessary to understand the specificities of Genealogy, 

imperative methodology to evaluate the value of the values in Nietzsche and to 

comprehend the idea of “ethics of the present” in Foucault. Thus, it was derived a 

principle from which, it becomes possible to deduce an “extemporary” approximation 

between the two philosophers. In its second move, the dissertation text approaches 

the possibility of a new model of subject and interpretations whose fundamentals no 

longer belong to metaphysics. However, the references of this subject are the 

concepts of the will to power, the self care and the self techniques, principles of what 

was called “the new ethics”. This research was built, mainly, from the thematic 

readings of Beyond Good and Evil and Genealogy of Morals of Nietzsche and The 

Hermeneutics of the Subject, The Gouvernment of Self and OthersThe History of 

Sexuality: The Will to Knowledge, The Use of Pleasure and The Care of the Self – 

works of Michel Foucault. The contents of this extensive reading contributed 

significantly with the “extemporary approximation” hypothesis between Foucault and 

Nietzsche and the result is the “new subject” to whom lays the ethic imperative of the 

self care.  

 

Keywords: subject, interpretation, genealogy, moral, ethics. 
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NOTAÇÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

Este trabalho assume como convenção para a citação das obras de Nietzsche a já 

usual proposta pela edição crítica Colli/Montinari. Utilizaremos, no entanto, a sua 

versão online editada por Paolo D‟Iorio: NIETZSCHE, Friedrich. Digitale Kritische 

Gesamtausgabe Von Nietzsches Werken und Briefen (eKGWB) G. Colli and M. 

Montinari,  Berlin/New York, de Gruyter 1967-, edited by Paolo D'Iorio. As siglas em 

alemão são acompanhadas pelas siglas em português, tal como a convenção do 

periódico “Cadernos Nietzsche” e podem ser acessadas em: 

http://www.cadernosnietzsche.unifesp.br/pt/submissao-de-trabalhos/instrucoes-para-

autores 

 

GT/NT – Die Geburt der Tragödie (O nascimento da tragédia) – 1872 

WL/VM – Über Wahrheit und Lüge im aussermoralischen Sinne (Sobre verdade 

e mentira no sentido extramoral) - 1873 

MAI/HHI – Menschiches Allzumenschliches (v.1) (Humano, demasiado humano 

(v.1) – 1878 

M/A – Morgenröte (Aurora) – 1880-1881 

FW/GC – Die fröhliche Wissenschaft (A gaia ciência) – 1881 e 1886 

Za/ZA – Also sprach Zarathustra (Assim falava Zaratustra) – 1883 -1885 

JGB/BM – Jenseits von Gut und Böse (Além do bem e do mal) – 1885-1886 

GM/GM – Zur Genealogie der Moral (Genealogia da moral) - 1887 

GD/CI – Götzen-Dämmerung (O crepúsculo dos ídolos) - 1888 

AC/AC – Der Antichrist (O Anticristo) -1888 

EH/EH – Ecce homo – 1888 

Para os Fragmentos Póstumos utilizaremos a sigla Nachlass/FP, igualmente 

recomendada pela convenção dos Cadernos Nietzsche, acrescida do volume, da 

numeração adotada na edição Colli/Montinari e da data ou época em que foram 

escritos. 

 

Observação: por carecermos ainda de uma edição crítica das Obras completas de 

Michel Foucault nos limitaremos a utilizar o sistema autor-data. Este sistema deve 

ser seguido constantemente ao longo de todo trabalho, inclusive para os demais 

autores, permitindo sua busca na lista de referências. 

http://www.cadernosnietzsche.unifesp.br/pt/submissao-de-trabalhos/instrucoes-para-autores
http://www.cadernosnietzsche.unifesp.br/pt/submissao-de-trabalhos/instrucoes-para-autores
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INTRODUÇÃO 

 O tema desta dissertação é o “sujeito” e a “interpretação” sob a perspectiva 

da genealogia da moral e da ética existente no pensamento de Friedrich Nietzsche e 

de Michel Foucault. Partimos de uma questão ampla e desafiadora, porém 

promissora e relevante para a ética: a crítica do sujeito enquanto uma entidade 

“fundamentada” na metafísica. Esta noção metafísica do sujeito termina por embasar 

um conjunto de princípios a partir dos quais é possível deduzir sistemas 

interpretativos no campo da epistemologia e da moral. Buscaremos tanto em 

Nietzsche quanto em Foucault elementos genealógicos e filosóficos1 para a 

proposição de uma crítica ao modelo de sujeito delineado pelas filosofias voltadas 

para uma compreensão ontológica, teológica ou suprassensível da subjetividade e 

aos modelos interpretativos referidos a esta mesma subjetividade metafísica. Num 

segundo movimento do texto, com base nos mesmos elementos genealógicos e 

filosóficos, nos proporemos a dissertar sobre um “novo” modelo de subjetividade e 

interpretação e por consequência o despontar de uma “nova” ética a qual se refere 

aos conceitos de Vontade de Poder, Cuidado de si e às Técnicas de si.    

 Nietzsche escreve numa de suas primeiras obras intermediárias, Humano 

Demasiado Humano, § 185, que os antagonismos de um escritor e os seus 

possíveis paradoxos e contradições, que por ventura lhe acompanhem, não estão de 

fato neste autor e na sua obra. As incongruências e contradições estariam, não 

obstante, no seu leitor e no modo como lê, interpreta e cria para si uma 

representação dos escritos do autor. Deste modo, cremos que nessa obra juvenil 

Nietzsche estaria colocando o problema da interpretação. Mas que estatuto teria a 

                                                           
1
 Dedicar-nos-emos a leitura e a interpretação dos conceitos essenciais para o desenvolvimento 

desta dissertação nas obras do terceiro período, o chamado período de maturidade dos dois filósofos. 
Salientamos que nas páginas que se seguem apresentaremos as fases do pensamento de Nietzsche 
com base nos seus escritos e apontamentos de comentadores. O mesmo sucederá com a tríplice 
divisão do pensamento de Foucault. As obras de Nietzsche que se traduzem em fontes primárias 
para a construção deste trabalho são: Jenseits von Gut und Böse (Além do bem e do mal) – 1885-
1886; Zur Genealogie der Moral (Para genealogia da moral) – 1887; Götzen-Dämmerung (O 
crepúsculo dos ídolos) – 1888; Der Antichrist (O Anticristo) -1888; Ecce homo – 1888; os prefácios 
feitos por Nietzsche em 1886 para Gaia Ciência, Aurora, O nascimento da tragédia, Humano 
demasiado humano (I e II) e os Fragmentos Póstumos do período entre 1885-1889. Em Foucault, 
temos como fonte: L’Hermeneutique du sujet (A hermenêutica do sujeito, curso oferecido no Collège 
de France) – 1982; Le gouvernement de soi et des autres (O governo de si e dos outros, curso 
oferecido no Collège de France) – 1983; L' usage de plaisirs. Histoire de la sexualité. vol. 2  (O uso 
dos prazeres. História da sexualidade. vol. 2) – 1984; Le souci de soi. Histoire de la sexualité. v. 3 (O 
cuidado de si. História da sexualidade. Vol. 3 – 1984; Várias entrevistas concedidas por Foucault a 
partir do início dos anos 80 até a sua morte sobre ética, sexualidade e política que estão reunidas, 
sobretudo, na edição brasileira Ditos e escritos V. 
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interpretação neste momento: seria uma clarificação de conceitos? Busca da 

verdade do dito e do escrito? Ou teria outra conotação e se revelaria de outra 

maneira? Quem é o “sujeito-leitor” e quais são suas contradições? Como se 

constituiu este “sujeito-leitor”? Donde provem os antagonismos do “sujeito-autor” e 

os do “sujeito-leitor”? Como estas incongruências aparecem nas apreciações 

morais? 

 Foucault num trecho de sua comunicação, igualmente intermediária, 

Nietzsche, Freud e Marx de 1967 (Cf.: FOUCAULT, 1997, p. 23) parece sugerir o 

aspecto radical e individual da interpretação. Neste texto intermediário, Foucault é 

claro ao afirmar que a interpretação não serve para evidenciar conceitos que se 

mostram passivos a um “sujeito intérprete” que os clarificaria e os tornaria evidentes 

e distintos. O filósofo francês defende a tese de que interpretar é apoderar-se de 

outras interpretações por meio de violentos “golpes de martelo”. Ora surge, assim, 

outro problema: teria a interpretação o escopo de buscar a Verdade do escrito, do 

dito, do signo e do significado? O “sujeito da interpretação” possuiria então todas as 

condições de possibilidade de apreciar uma ação moral? Ou de outra maneira, este 

“intérprete” teria função exatamente contrária: desconstruir a “verdade” edificada em 

torno do símbolo e da ação moral?  

 Nietzsche se esforçou para situar nas paixões humanas e nas suas 

contradições a proveniência da moral. Entre outros sentidos, o filósofo assume que a 

moral é uma teoria das relações de dominação sob as quais se origina o fenômeno 

vida (Cf.: JBG/BM, § 19), que, pelo tipo de interpretação pode ser fortalecida ou 

degradada.  Por meio de sua crítica genealógica o filósofo, então, indicou a 

procedência dos valores morais constituintes da humanidade. Num aforismo 

intermediário (Cf.: FW/GC, § 7) o filósofo indica o amplo campo de estudo que se 

abre para quem quer estudar a moral. Por exemplo, aponta o estudo das paixões 

que deveriam ser examinadas cada uma na sua singularidade. Esta pesquisa das 

paixões precisaria ser conduzida considerando o tempo histórico, a lógica dos 

povos, a razão, as valorações, as clarificações dos grandes homens e pequenos 

indivíduos da humanidade. É neste contexto que Nietzsche trata da Moral como um 

fenômeno interpretativo e não como “coisa em si”, fundamentada na metafísica.   

 Nesta linha, depreende-se que a moral em si não existe, pois ela é 

essencialmente uma questão de interpretação (equivocada) como descreve o 

filósofo alemão, em 1888, no Crepúsculo dos Ídolos (Cf.: GD/CI, Os melhoradores 
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de humanidade, § 1). Segundo o trecho da obra, a moral seria apenas uma 

interpretação de determinados fenômenos. No final do mesmo aforismo o filósofo 

ainda reintera que a moral seria uma má interpretação. Numa passagem anterior, 

em 1886, em Além do Bem e do Mal (Cf.: JGB/BM, § 108) Nietzsche foi mais 

objetivo, pois afirmou categoricamente que não existiriam fenômenos morais, mas 

que tais fenômenos seriam apenas um tipo de interpretação com cunho moral dos 

fenômenos.  

 Foucault, por seu turno, faz seu próprio itinerário, mas tem como horizonte o 

percurso filosófico percorrido pelo filósofo alemão no século XIX. Tal é a situação do 

pensamento de Foucault em relação o de Nietzsche. As abordagens sobre a moral e 

a ética se organizam, em Foucault, levando em conta uma genealogia, cuja 

procedência se deve a Nietzsche. A genealogia de Nietzsche, como procedimento 

histórico, coloca em questão a moral e o valor da moral: a moral é o valor que se 

sobrepujou em detrimento de outros valores (valores nobres) no Ocidente, a custa 

do corpo e da vida. O valor estético da vida se emancipa da moral e dos valores 

morais, em vista de sua justificação na aparência, em cuja multiplicidade e 

contradição alguém pode “tornar-se o que se é”. Para se tornar o que se é, diz 

Nietzsche, é necessário não saber sequer remotamente o que se é (Cf.: EH/EH, Por 

que sou tão inteligente, § 9). Esta seria a tarefa mais nobre, o destino por excelência 

do Ser Humano na acepção do filósofo. Este feito não passaria somente por um 

processo cognitivo de si mesmo como é a fórmula socrática do “Conhece-te a ti 

mesmo”, mas levaria em conta os desvios, as zonas recônditas do espírito humano 

e os desacertos da vida.   

 Para Foucault é por meio de uma genealogia da ética que se chega à estética 

da existência, cuja avaliação histórica dos antigos retoma o valor da relação consigo 

no campo de problematização moral. Nesta dissertação trabalhamos com três 

significados distintos para o conceito de moral em Michel Foucault. O primeiro (Cf.: 

FOUCAULT, 2010a, p. 33) diz respeito a um conjunto de valores e regras de ação 

propostas aos indivíduos e aos grupos que nem sempre estão explícitos, raramente 

são portadores de coerência e enfrentam dificuldades em ser ensinados e 

transmitidos a gerações futuras. Entendida desta maneira, a moral é alvo de 

problematizações. O segundo sentido deste conceito (Cf.: FOUCAULT, 2010b, p. 

33) se relaciona com o comportamento real dos indivíduos em relação às regras e 

aos valores que lhe são propostos e impostos pela cultura e por práticas 
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pedagógicas. O que está em questão nesta maneira de compreender a moral é o 

grau de obediência ou desobediência a estas regras morais. O terceiro sentido (Cf.: 

FOUCAULT, 2010b, p. 34) do conceito de moral diz respeito à maneira pela qual é 

necessário “conduzir-se” – isto é, a maneira pela qual o indivíduo deve construir a si 

mesmo como sujeito moral. Esta definição do conceito implica em consagrar a si 

mesmo como sujeito moral da própria conduta. Este procedimento pressupõe 

capacidade de mando e de obediência e, em certa medida, coragem e 

responsabilidade. Estas faculdades não são construídas e praticadas somente em 

relação a um conjunto de valores e regras de ação. O comportamento moral do 

indivíduo não pode ser avaliado meramente segundo estes mesmos valores e regras 

de ação.  Assim o “trabalho ético” donde provem este modo de agir se refere ao 

conjunto de ações e atitudes adotadas com relação a si mesmo (técnicas de si), às 

atitudes ascéticas (exercício de si sobre si) e, claro, se refere a uma estilização 

(forma mais bela e mais realizável de existência possível). 

 Por isso a ética revela-se pelos hábitos e modos de comportamento que 

dizem respeito ao modo de ser do sujeito e a sua maneira de se conduzir. Dessa 

forma a ética é um tipo de prática e problematização da liberdade que advém do 

“trabalho sobre si mesmo”. À vista disso compreendemos que o sentido da ética, 

como prática da liberdade, retorna ao presente como análise e atitude crítica frente 

aos mecanismos de verdade e de poder que agem sobre o “sujeito” na tentativa de 

determinar o seu ser. Assim, trabalhamos em Nietzsche com a noção de “si-mesmo” 

(Selbst), propositura ética voltada à fisiologia e à corporeidade, numa espécie de 

filosofia prática, da arte de cuidar de si presente em Foucault. Com isso nosso 

interesse é o de contrapor à noção tradicional de sujeito, portador de vontade livre, 

consciente, unívoco e fundamento e causa do conhecimento possível e da ação 

moral igualmente possível. 

 Diante do que foi exposto surgem questões e problemas que podem ser 

formulados deste modo: Como se caracteriza o “sujeito moral” alvo das críticas 

genealógicas de Nietzsche e de Foucault? Se o que há são somente interpretações, 

então como evitar um tipo de relativismo epistemológico e moral já que não é 

possível existir a estabilidade e a fixidez da “verdade” e do próprio “sujeito” que 

pretende “acessar” a essa verdade? Se é impossível a existência de um “centro” ou 

de uma “essência” interpretadora, que força, então, tem a potência para interpretar? 

Se os dois genealogistas preferem escutar a História em vez de acreditar na 
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metafísica, então de que maneira a genealogia pode ser uma chave para esclarecer 

os problemas de fundamentação da moral? É possível um tipo de “sujeito” 

concebido em “força-menor”, diante de toda série de força-maior, que vigora nas 

condições históricas deste “sujeito”?  

 A nossa hipótese de trabalho é de que os dois pensadores têm uma afinidade 

filosófica e metodológica apesar de extemporânea, pois o auge dos seus 

pensamentos se dá respectivamente nos anos oitenta dos séculos XIX e XX. Assim 

pode-se inferir que há uma apropriação do procedimento de Nietzsche por Foucault. 

Mostrar detalhes desta apropriação é um dos temas deste trabalho, uma vez que 

ambos partem de uma filosofia que leva, sobretudo, em consideração o paradoxo, o 

antagonismo, o arranjo de forças conflitantes. Os dois filósofos constroem uma 

filosofia das forças e das disputas entre forças, as quais envolvem Poder e Vontades 

em conflito. Esta marca de suas filosofias só é possível porque Foucault se aproxima 

e se apropria de muitos elementos do pensamento filosófico de Nietzsche e de 

alguma forma dá continuidade e inova em outros temas. A relação de pensamento 

acontece pelo modo como os filósofos fazem a crítica ao modelo de “sujeito” 

pensado pela Modernidade. Nos dois pensadores não há a possibilidade de pensar 

um sujeito fixo, consciente e livre para escolher e impor uma interpretação. Por isso 

a crítica que os filósofos efetuam é ao mesmo tempo propositiva, pois permite 

pensarmos o sujeito de outro modo, uma nova forma de subjetividade concatenada 

a valores fisiológicos, que constitui a si mesma na arte de cuidar de si.  

 Desse modo, a justificativa, que move a elaboração deste trabalho 

dissertativo é, em primeiro lugar, argumentativa, descritiva. A presente pesquisa 

procura, então, colocar em linguagem acessível, portanto com encadeamento 

arrazoado, as questões e os conceitos envolvendo o “sujeito”, a moral, a genealogia 

e a interpretação – temas caros e fundamentais para o desenvolvimento deste 

trabalho. Em segundo lugar, há uma relevância específica para as ciências humanas 

norteando a pesquisa, uma vez que um trabalho no campo da filosofia prática 

precisa tratar o ser humano em suas vivências, seus hábitos e em seus modos de 

comportamento. Desta maneira, o leitor que dispensa atenção às questões humanas 

e éticas terá interesse pelo conteúdo tratado e exposto nesta produção acadêmica. 

 Em terceiro lugar, não, porém em último está o “pano de fundo” que apoia a 

construção deste trabalho dissertativo: a Filosofia, enquanto atitude crítica, atividade 

profissional e acadêmica. Neste ponto Nietzsche sugere uma boa direção para o 
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labor filosófico em A Gaia Ciência (Cf.: FW/GC, § 345). Segundo a passagem, faria 

bastante diferença o modo como um pensador/pesquisador se coloca diante seus 

problemas e temas de pesquisa. Se houvesse um envolvimento pessoal com o tema 

da pesquisa a tal ponto de neles achar um destino, então este pesquisador/pensador 

encontraria também sua felicidade maior. Por outro lado, se imperasse a 

impessoalidade de maneira que o pesquisador tocasse e apreendesse o seu 

problema de pesquisa com as garras da fria e curiosa reflexão, então segundo 

Nietzsche nada seria alcançado.   

 Disto decorre, portanto, que há uma relevância acadêmica e pessoal que 

orienta a elaboração desta dissertação, regulando-se pelo saber filosófico, saber 

este que se define como crítico. Tal crítica, como postura, quer retirar o pesquisador 

de possíveis atitudes dogmáticas que pretendem prosseguir e/ou progredir no 

conhecimento apenas emitindo conceitos ou analisando-os sem o devido 

questionamento acerca da fundamentação destas representações. Sem categorizar: 

tal foi o procedimento de Nietzsche e de Foucault, ao usarem da genealogia como 

metodologia, isto é, como procedimento, de trabalho.  

 Portanto, há um campo amplo a ser perscrutado por esta investigação, uma 

vez que os escritos de Foucault e de Nietzsche são ricas fontes que permitem várias 

perspectivas de estudo. Contudo, a orientação deste trabalho será a de uma 

tentativa de vincular a “moral” sobre a ótica da interpretação dos dois autores. Nesse 

sentido, após o anúncio da morte dos grandes ideais (Cf.: FW/GC, § 125), herdada e 

proclamada pelo pensamento de Nietzsche, e a morte da moral como lei e código, 

reconhecida por Foucault, o ético e o estético se reaproximam no tempo presente. 

Nietzsche e Foucault, neste caso, servem menos para propor uma comparação 

entre a filosofia de um e a de outro e mais para expor um problema filosófico no que 

diz respeito ao “sujeito”, à interpretação e à moral. Ao nosso entendimento este tema 

parece bastante amplo e desafiador, mas, ao mesmo tempo, é promissor e relevante 

para a ética. 

 Deste modo, o trabalho que ora introduzimos visa contribuir com uma leitura 

acerca da crítica da moral e do “sujeito da interpretação” sob a ótica de Friedrich 

Wilhelm Nietzsche (1844 – 1900) e de Michel Foucault (1926 – 1984). Do mesmo 

modo quer oferecer aos leitores uma “sistematização” e uma “reconstrução” de 

argumentos e conceitos que indiquem para a convergência entre o pensamento de 

Nietzsche e o de Foucault. Para alcançar estes propósitos se faz necessário 
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perseguir algumas metas peculiares. Por isso, queremos investigar os principais 

aspectos da crítica genealógica feita por Nietzsche às tentativas de fundamentação 

a priori do sujeito e da moral propostas em sistemas filosóficos anteriores a sua 

obra. Igualmente, aspiramos averiguar quais são as análises genealógicas de 

Foucault acerca a constituição de um “sujeito” que se torna objeto dele mesmo, 

como prática e governo de si e como esta subjetivação tem relevância para a crítica 

ao sujeito metafísico.  Temos a intenção de apresentar a genealogia da ética como 

uma possibilidade “criadora” de si, frente às tentativas de fundamentação da moral e 

do “sujeito” ornamentadas pelas filosofias metafísicas. Portanto, pretendemos indicar 

pontos de aproximação, apropriação e, quiça, divergências entre Foucault e 

Nietzsche em torno do problema desta pesquisa. 

 No que diz respeito à metodologia, salientamos que este trabalho se prende, 

mas não está restrito ao terceiro desdobramento do pensamento de Foucault, 

aquele que se propõe a fazer uma “genealogia da ética”. A mesma indicação vale 

para o pensamento de Nietzsche: a pesquisa se ocupa mais do terceiro 

desdobramento do pensamento nietzschiano que, segundo comentadores, inicia 

com a publicação de Além do Bem e do Mal, de 1885, e as obras posteriores e 

perpassa os Fragmentos não publicados no período de 1885-1889. Não obstante 

recorre, quando necessário, a passagens de textos anteriores com o objetivo de 

situar problemas e conceitos expostos em fases intermediárias. 

 Deste modo, analisaremos os textos mediante uma leitura e uma escrita 

descritiva, cujo interesse reside em discutir a formação e as características dos 

conceitos e traçar correlações entre um e outro.  Não discutiremos nesta dissertação 

o contexto cultural, sociológico e as condições “psicológicas” em que os dois 

pensadores formularam suas teses filosóficas. Na mesma linha, não nos 

dedicaremos ao estudo das fontes literárias, epistêmicas e filosóficas que poderiam 

indicar as causas e as intenções de Foucault e de Nietzsche ao desenvolverem seus 

conceitos e suas análises.  Portanto, não propomos neste trabalho interpretações 

exaustivas e nem privilegiamos uma metodologia que visa “legitimar” a verdade 

“decisiva” do texto em detrimento do contexto intelectual dos dois autores. Se com 

esta proposta metodológica tivéssemos a intenção de tornar inteligíveis as causas 

“unívocas” e definitivas que moveram a criação filosófica tanto de Nietzsche, quanto 

de Foucault, então estaríamos colocando as hipóteses desta dissertação e suas 

possíveis justificativas acima dos filósofos que inspiram a composição deste trabalho 
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dissertativo. Neste sentido, a perspectiva genealógica pode oferecer orientações a 

esta produção acadêmica no sentido de que ela consiste em uma análise conceitual 

das fontes primárias, isto é, das Obras tardias dos filósofos. A produção dos 

comentadores de Nietzsche e Foucault também se traduz em fontes secundárias e 

necessárias para atingirmos os objetivos desta dissertação. 

 O primeiro capítulo deste trabalho dissertativo é o mais longo e possui quatro 

tópicos. O objetivo dele é o de apresentar e de efetuar algumas análises do conceito 

de genealogia e de interpretação em Nietzsche e Foucault. No primeiro ponto há 

destaque para a crítica (genealógica) da Filosofia Moderna em sua vertente 

metafísica. Nele apresentamos a noção de Genealogia em Nietzsche e de como 

Foucault a concebe.  No segundo tópico articulamos a questão do conceito de 

vontade e de interpretação de maneira a suscitar uma crítica a uma das faces da 

metafísica que é a “unidade” e alguns conceitos sinônimos. Na mesma linha de 

articulação, averiguamos a questão da “interpretação moral do fenômeno”. No 

terceiro item, a temática gira em torno da crítica aos postulados metafísicos da moral 

e da ciência. Neste ponto se faz importante a crítica à noção de causalidade e os 

seus resultados para a moral e para a ciência e uma possível desconstrução da 

concepção metafísica do “sujeito”. Por fim, terminamos o primeiro capítulo analisado 

e descrevendo os problemas e imbricações entre “sujeito” e “verdade” na filosofia 

madura de Nietzsche.  

 O segundo capítulo e a sua temática é, de certa maneira, anunciado no final 

do primeiro. “Sujeito” e “verdade”, sob o prisma filosófico de Michel Foucault, ditam a 

escrita e o teor das suas páginas. Optamos por dividir o capítulo em três tópicos. O 

primeiro destes tópicos oferece elementos que sustentam a hipótese de que existe 

uma aproximação metodológica e filosófica de Foucault a Nietzsche. Decorre desta 

aproximação, uma análise “nietzschiana” do “sujeito” por parte de Foucault. O 

propósito do segundo item é o de apresentar e descrever as críticas e proposições 

de Foucault acerca do “sujeito”. O tema do sujeito é central no pensamento de 

Foucault em todos os seus desdobramentos. Ora é o problema do sujeito do 

discurso verdadeiro, ora o sujeito trabalhador, ou ainda o sujeito louco, sadio, 

doente, prisioneiro ou aprendiz em uma instituição escolar. Por fim, o problema da 

constituição de um sujeito ético – o tema do último Foucault. Finalmente, no ponto 

derradeiro deste capítulo nos propomos a apreciar o estatuto da “verdade” na 

constituição do “sujeito”. Aqui Foucault usa fortemente o procedimento genealógico 
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para realizar a tarefa de vasculhar a proveniência do sujeito moral, das “formas” de 

acesso a “verdade” e das formas de sujeição.  

 O terceiro capítulo contempla, sobretudo, a análise do conceito de Vontade de 

Poder e os resultados dele para as pretensões da metafísica. Do mesmo modo, 

descreve as possibilidades de um tipo de constituição ética do “sujeito” decorrentes 

da perspectiva do pluralismo de interpretações. Optamos por dividir este capítulo 

também em três pontos distintos. No primeiro tópico firmamos a hipótese de que não 

há “sujeito” fixo por trás da interpretação e a consequente dissolução metafísica do 

“sujeito”. Por outro lado, descrevemos a possibilidade de uma ética pautada na 

historicidade constituinte do sujeito e não mais no código ou no comportamento a ele 

referido. No segundo item procuramos acoplar, pelo viés da coragem, a Parrhesía 

como Foucault a concebe à derradeira virtude da probidade intelectual em 

Nietzsche. Apresentamos como elemento básico desta derradeira virtude a liberdade 

para assumir os resultados práticos que o ato de fala “verdadeiro” produz no “sujeito 

parrhesiasta. Por tal motivo, o “sujeito ético” desta perspectiva necessita 

problematizar sua constituição moral e praticar a “arte” de cuidar de si. No último 

tópico, construímos uma argumentação em torno de um “imperativo do cuidado de 

si”, aquele que se relaciona à fisiologia e ao corpo. Assim, se fez importante a 

análise dos significados que o conceito de corpo assume em Nietzsche e a 

respectiva relação com o conceito de Vontade de Poder.  Foucault, por seu turno, 

realiza uma genealogia do uso dos prazeres e do desejo situando o “sujeito ético” na 

cultura e na tradição moral que determinam a constituição de si na efetividade das 

relações de poder. Destaca-se no final do capítulo as possibilidades de constituição 

do sujeito do cuidado de si no “instante histórico”, ou seja, a forma mais bela (e 

possível) de realização na existência do ponto de vista ético. 
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1. A GENEALOGIA E A INTERPRETAÇÃO – POR UMA HISTÓRIA CRÍTICA DA 
MORAL 

 

“A genealogia é cinza; ela é meticulosa e 
pacientemente documentária. Ela trabalha com 
pergaminhos embaralhados, riscados, varias 
vezes reescritos.” (Michel Foucault, In.: Nietzsche 
a Genealogia e a História). 
 
“A moral é apenas uma interpretação de 
determinados fenômenos, mais precisamente, 
uma má interpretação.” (Friedrich Nietzsche, In.: 
Crepúsculo dos Ídolos, Os melhoradores de 
humanidade, § 9). 

 

 1.1 GENEALOGIA, CRÍTICA, VALOR E INTERPRETAÇÃO. 

 Na primeira frase do texto preliminar em que Nietzsche introduz o leitor à sua 

Genealogia da Moral há uma colocação incisiva. Nela o filósofo expõe de forma 

categórica a situação do homem na Modernidade2: “Nós, homens do conhecimento, 

não nos conhecemos; de nós mesmos somos desconhecidos – e não sem motivo” 

(GM/GM, Prólogo, § 1). Este diagnóstico é para Nietzsche o sinal mais evidente dos 

tempos modernos: os “homens de ciência” perdidos diante de si mesmos. Numa de 

suas anotações ao final da primavera de 1886, que precedem a publicação da sua 

Genealogia podemos ler: “O sinal mais comum dos tempos modernos: o homem 

                                                           
2
 Em primeiro lugar cabe dizer que o termo modernidade é bastante amplo e, que, portanto, pode 

abranger vários segmentos da Cultura Ocidental posterior ao século XVII. É possível falar de 
economia moderna, política moderna, homem moderno, arte moderna, filosofia moderna, etc. Em 
todo caso recorremos a Descartes e Kant, filósofos deste período que tornam possível uma 
aproximação das características da modernidade. O primeiro é Descartes (1596 – 1650) que 
concebia o sujeito como res cogitans, ou seja, sua substância primeira é essencialmente pensamento 
e tudo o mais é res extensa. Daí sua afamada frase “penso, logo existo” (cogito, ergo sum) em que o 
pensamento precede a existência. O segundo é Kant (1724 – 1804) que observou na Idade Moderna 
a época que ofereceu as condições de possibilidade para o homem sair de sua menoridade graças a 
um processo de racionalização. De tudo o que foi escrito, é admissível compreender a modernidade 
como a “idade da subjetividade” e do “eu” transcendental iluminados pela razão. Trata-se do homem 
esclarecido do (Aufklarung). É, portanto, à vista desta perspectiva da racionalidade subjetiva que se 
consolida o fundamento do humanismo moderno. Cf.: na íntegra o ensaio de Kant que trata da 
natureza do esclarecimento. O ensaio tem por título: Resposta à Pergunta: que é esclarecimento 
(Aufklarung)? E se encontra nas páginas 100ss da seguinte obra: KANT, Immanuel. Textos Seletos. 
(Trad.: Raimundo Vier) Petrópolis: Vozes, 1974.  Em segundo lugar, salientamos que Nietzsche se 
coloca como “crítico da modernidade”. Ele faz isso na sua autobiografia ao comentar sua obra tardia 
– Além do Bem e do Mal: “Este livro (1886) é, em todo o essencial, uma crítica da modernidade, não 
excluídas as ciências modernas, as artes modernas, mesmo a política moderna, justamente com 
indicações para um tipo antiético que é o menos moderno possível, um tipo nobre que diz Sim” 
(EH/EH, Para Além do Bem e do Mal, § 2). Em Foucault, na aula de seis de janeiro de 1982, no curso 
L’herméneutique du sujet temos uma conceituação do que é a natureza do pensamento moderno: “A 
forma de pensamento que se interroga sobre o que permite ao sujeito ter acesso à verdade, forma de 
pensamento que tenta determinar as condições e os limites do acesso do sujeito à verdade” 
(FOUCAULT, 2010a, p. 15). 
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perdeu aos seus olhos incrivelmente em dignidade.” (Nachlass/FP 7 [3] Final de 

1886-primavera de 1887)3. Ele se coloca na perspectiva da Tradição filosófica que 

se reporta ao Sócrates do conhece-te a ti mesmo [gnothi seauton]4. Mas, ao mesmo 

tempo, está em oposição com o diagnóstico da ilusão acerca da possibilidade de um 

conhecimento seguro de si e das coisas. Nietzsche denuncia a onipotência da razão, 

de modo que esta razão [Grund] que busca as causas, a finalidade significa um 

enfraquecimento dos afetos: “c. “Razão” "sem desejo: O princípio da razão tem a 

sua segurança psicológica na intenção como causa para todo acontecer” 

(Nachlass/FP 7 [3] Final de 1886-primavera de 1887)5.  

 Este texto póstumo é carregado de conceitos e que merecem ao menos uma 

breve análise. O princípio de razão é caro ao desenvolvimento dos sistemas 

filosóficos de filósofos ligados à Tradição metafísica da Modernidade. Optamos por 

ilustrar brevemente somente as ponderações em torno do princípio de razão 

inerentes às concepções de Leibniz e de Wolff6. Este conceito nos dois filósofos 

sugere à existência de um princípio comum a todos os conhecimentos possíveis, 

aos fatos e juízos morais e que expressa as formas a priori da consciência do 

sujeito. Portanto, podemos afirmar que se trata de princípio de causalidade. 

                                                           
3
 A tradução dos Póstumos citados ao longo do corpo do trabalho é de nossa autoria e é feita a partir 

da edição crítica Colli/Montinari. Utilizamos, no entanto, a sua versão online editada por Paolo D‟Iorio: 
NIETZSCHE, Friedrich. Digital critical edition of the complete works and letters, based on the critical 
text by G. Colli and M. Montinari, Berlin/New York, de Gruyter 1967-, edited by Paolo D'Iorio, 
disponível em: http://www.nietzschesource.org/ Levamos em consideração a edição espanhola 
dirigida por Diego Sánches Meca e publicada em Madrid: Editorial Tecnos em 2008, a qual será 
usada em citações exclusivas de rodapé. Para fins de comparação e crítica, sempre citaremos o 
texto original no rodapé o qual se refere a nossa tradução e citação no corpo do trabalho, como 
fazemos aqui: Das allgemeinste Zeichen der modernen Zeit: der Mensch hat in seinen eigenen Augen 
unglaublich an Würde eingebüßt”. 

4
 Foucault fará uma análise profunda deste conceito no desenvolvimento da filosofia de Sócrates em 

A Hermenêutica do Sujeito. Será aprofundado, em especial, no segundo capítulo deste trabalho.  

5
 c „Grund“, ohne Begierde: der Satz vom Grunde hat seine psychologische Sicherheit in dem 

Glauben an Absicht als Ursache jedes Geschehens. 

6
 Os apontamentos que fazemos aqui se baseiam na interpretação de Schopenhauer na edição de 

1991 De la Quadruple Racine du Príncipe de Raison Suffisante, edition complète , tradução F. C. 
Chenet. Paris: Librarie philosophique J. Vrin. O texto de Schopenhauer sugere relações com os 
princípios de razão propostos pelos filósofos Leibniz e Wolff. Contudo o autor sugere que muito antes 
destes autores modernos, como em Platão e Aristóteles, o conceito já havia sido usado como 
princípio fundamental de todo conhecimento mesmo sendo aplicado com outros termos. 
Schopenhauer deixa claro que o desenvolvimento deste conceito se deve a Christian Wolff (1679 – 
1754) e Leibniz (1646-1716). Nestes autores o filósofo reconhece duas aplicações diferentes do 
princípio de razão: uma para os juízos, a saber, que todo juízo deve, por ser verdade, ter uma razão 
de ser; a outra corresponde às mudanças do mundo exterior, segundo a qual nenhuma mudança 
pode ter lugar sem causa. Cf.: o § 6 da obra tratada.  
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Perguntas surgem: que conteúdo este conceito possui? Teria ele uma validade 

universal? Questões semelhantes são as de Nietzsche ao interpretar o 

desenvolvimento filosófico da Modernidade. Segurança psicológica, 

intencionalidade, causalidade estão na passagem póstuma implicadas com o 

princípio de razão.  

 Na sua obra publicada faz, então, seu diagnóstico crítico da racionalidade e 

de suas categorias que caracterizam o sujeito racional consciente de si:  

 

Pois continuamos necessariamente estranhos a nós mesmos, não nos 
compreendemos, temos que nos mal-entender, a nós se aplicará para 
sempre a frase: “Cada qual é mais distante de si mesmo” – para nós 
mesmos somos “homens do desconhecimento” (GM/GM, Prólogo, § 1). 
 

 Nietzsche tem em mente, e assume, as inquietações da Filosofia Moderna7 e 

se propõe a vasculhar a proveniência, a procedência dos valores hegemônicos da 

modernidade por meio da genealogia. Nos seus textos o filósofo alemão usa três 

substantivos para designar a investigação genealógica: [Ursprung8, Herkunft9 e 

Entstehung]10 que fará sobre a “origem11” dos preconceitos morais. No prólogo elege 

este como tema fundamental para seu escrito polêmico – [Zur Genealogie der 

                                                           
7
 Em Niilismo, Criação, Aniquilamento o comentador previne sobre esta questão registrando: “É 

importante que notemos como o filósofo alemão assume a crise e as inquietações do pensamento 
moderno, tanto em sua vertente metafísica, moral, científica, estética e como nele convergem estudos 
dos críticos e analistas da decadência como F. Dostoiévski e P. Bouget” (ARALDI, 2004, p. 46). 

8
Podemos traduzir Ursprung por origem, princípio, procedência. Neste caso, a Ursprung tem uma 

afinidade melhor com os filósofos que buscam uma fundamentação originária para a moral.  

9
Podemos traduzir Herkunft por proveniência, procedência. Forçando o texto podemos optar por 

traduzir este termo por origem.  

10
Podemos traduzir Entstehun por surgimento, formação, gênese e também do mesmo modo que a 

Herkunft.  Em um sentido amplo, pode-se optar por traduzir este termo por origem. Veremos na nota 
a seguir que esta falta de critério pode gerar problemas de interpretação dos textos Nietzschianos 
sobre a genealogia.   

11
Paulo Cezar de Souza opta por traduzir a palavra Herkunft contida na frase “Meine Gedanken über 

die Herkunft unserer moralischen Vorurtheile — denn um sie handelt es sich in dieser Streitschrift” 
(GM/GM, Prólogo, §2) por origem. Acreditamos que esta opção não é a melhor condizente com a 
genealogia nietzschiana. Origem sugere a ideia de um fundamento seguro para a moral, fato que não 
condiz com o procedimento de Nietzsche como veremos no decorrer deste trabalho. Se fossem 
usadas as palavras formação, proveniência ficaria mais coerente.  
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Moral]: “Meus pensamentos sobre a origem [Herkunft]12 de nossos preconceitos 

morais – tal é o tema deste escrito polêmico” – (GM/GM, Prólogo, § 2). 

 O filósofo francês Michel Foucault ao comentar Nietzsche no texto Nietzsche 

a Genealogia e a História afirma que a genealogia se contrapõe exatamente à 

pesquisa da origem: “Ela (a genealogia) se opõe à pesquisa da origem [origine]” 

(FOUCAULT, 2006b, p. 16). Nietzsche de fato é duro na crítica aos filósofos que 

buscam a origem [Ursprung] desde seus escritos intermediários13, como é o caso de 

Aurora: “A origem de toda moral dever ser buscada nas pequenas conclusões 

execráveis” (M/A, § 102). O desenvolvimento da passagem se dá no período de 

maturidade, sobretudo na Genealogia, quando Nietzsche denuncia o erro que busca 

a vinculação da origem dos valores morais ao princípio de utilidade14. A crítica é 

                                                           
12

 Substantivo feminino usado por Nietzsche no texto original e inserido por nós aqui para ficar mais 
claro o sentido usado pelo filósofo e demonstrar os problemas de tradução destacados no final da 
nota anterior.  

13
 A divisão conceitual foi objeto de estudo mais detalhado no meu Trabalho de Conclusão de 

Curso: Nietzsche: considerações acerca de uma Genealogia crítica dos valores e da Moral. No 
entanto, salientamos que a separação da Obra de Nietzsche em três momentos é uma divisão 
conceitual consagrada nos estudos filosóficos sobre o autor. Em 1892, na edição de um segundo 
prefácio ao Zaratustra, Peter Gast dividiu a obra de Nietzsche em três períodos, um primeiro 
culminando em 1876 onde se encontravam O Nascimento da Tragédia e as Extemporâneas, um 
segundo até 1882 de Humano à Gaia Ciência, seguido de um terceiro momento a partir de seu 
Zaratustra em 1883. Segundo Marton, tal interpretação das obras de Nietzsche também pode ser 
observada nos comentários de Lou A. Salomé em sua obra Friedrich Nietzsche: Seinen Werken de 
1894 (MARTON, 2010, p. 43). Essa divisão conceitual da obra de Nietzsche segue o traçado de um 
“lugar comum” entre seus comentadores e pode ser observada em muitos de seus intérpretes com 
poucas variações (Cf.: MARTON, 2010, pp. 42-47). Na verdade, há inclusive alguns indícios de que o 
próprio Nietzsche tenha contribuído bastante para que a interpretação de suas obras tenha tomado a 
forma e organização que se tornou célebre em três momentos ou períodos. Em carta enviada a Karl 
Knortz, escreve Nietzsche: "Do meu Zaratustra, acredito que talvez seja a obra mais profunda 
existente em língua alemã, também a mais perfeita quanto ao idioma. Mas para perceber isto é 
preciso que se passem gerações que experimentem intimamente o que serviu de base ao nascimento 
de tal obra. Quase aconselharia a começar pelas minhas últimas obras, que são as que mais espaço 
tomam e são as mais importantes (Além de Bem e Mal e Para Além da Genealogia da Moral). Para 
mim, as mais simpáticas são as obras médias – Aurora e Gaia Ciência – que considero as mais 
pessoais. As considerações extemporâneas, escritos de juventude, num certo sentido, têm maior 
importância para a percepção do meu desenvolvimento (Carta a Karl Knortz de 21 de junho de 1888 
[BVN – 1888, 1050])" 

14
 O utilitarismo é alvo das críticas de Nietzsche, sobre tudo, no segundo parágrafo da primeira 

dissertação de sua Genealogia. O filósofo se refere à genealogia dos utilitaristas como tosca por 
vincularem a origem (Ursprung) do conceito ‘bom’ àquilo que é originariamente (ursprünglich) bom 
aos que receberam uma determinada ação altruísta. Nietzsche fará uma genealogia crítica, 
contrapondo-se aos genealogistas ingleses. Jeremy Bentham (1748-1832) escreve de forma clara na 
sua obra Uma introdução aos princípios da moral e da legislação: “A natureza colocou o gênero 
humano sob o domínio de dois senhores soberanos: a dor e o prazer. Somente a eles compete 
apontar o que devemos fazer, bem como determinar o que na realidade faremos. Ao trono desses 
dois senhores está vinculada a norma que distingue o que  é reto o que é errado, e por sua vez, a 
cadeia de causas e efeitos” (BENTHAM, 1974, p. 09). No final deste capítulo analisaremos a crítica 
contundente que Nietzsche procederá acerca da cadeia de causas e efeitos.  
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dirigida à falsa noção que interpreta “o mal” dentro de um determinado espaço e 

tempo como se fosse um mal em si e desde sempre. Esta falsa noção se estende 

àquilo que, neste momento, é interpretado como “bom” e que seria, portanto, desde 

sempre bom em si mesmo. Ao terminar esta abordagem preliminar sobre a origem 

dos mais velhos juízos morais Nietzsche usa a expressão latina “O pudenda origo! 

[Oh vergonhosa origem!]” (M/A, § 102), a qual se refere ao aspecto indecoroso de 

quem busca este fundamento originário [Ursprung] da moral. Portanto, havemos de 

marcar que o uso do termo [Ursprung] por Nietzsche no seu procedimento 

genealógico não pode ser confundido e muito menos usado como sinônimos de 

Herkunft e Entestehung.  

 Ainda no prólogo da Genealogia, o filósofo imputa para si o seu próprio 

imperativo categórico, o seu a priori – o questionamento pelo valor dos valores: “De 

onde se originam verdadeiramente nosso bem e nosso mal” [welchen Ursprung 

eigentlich unser Gut und Böse habe] (GM/GM, Prólogo, § 2). Esta questão soa para 

Nietzsche como um comando que revela as peculiaridades da maneira segundo a 

qual elabora a sua genealogia, como consta num trecho de suas anotações da 

primavera de 1887: “Os fenômenos morais me mantém ocupado como enigmas. 

Hoje eu saberia dar uma resposta?” (Nachlass/FP 7 [6] Final de 1886 - primavera de 

1887)15. 

 Na busca pela resolução deste enigma, na “construção” de suas respostas o 

filósofo atuará com a fina curiosidade e com o rigor da suspeita16 frente aos valores 

morais sedimentados pela metafísica. Neste ponto, Nietzsche se coloca mais uma 

vez como crítico da Tradição Metafísica17: “Por fortuna logo aprendi a separar o 
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 Die moralischen Phänomene haben mich beschäftigt wie Räthsel. Heute würde ich eine Antwort zu 
geben wissen 

16
Paschoal, no seu livro A Genealogia de Nietzsche, tece alguns comentários sobre os traços do 

procedimento genealógico que são delineados no prólogo da Genealogia. O autor destaca que a 
suspeita e a curiosidade em relação à questão da origem do bem e do mal “é certamente o ponto de 
ligação entre a Genealogia e os outros escritos de Nietzsche sobre a moral” (PASCHOAL, 2003, p. 

57). 

17
 Voltaremos ainda à questão da crítica a metafísica em Nietzsche. Neste momento do trabalho nos 

ateremos à Tradição Metafísica referente a “História de um erro” como Nietzsche descreve no 
Crepúsculo dos Ídolos. Em tese, no conjunto de seis aforismos Nietzsche apresenta Platão e sua 
filosofia como aquele que cindiu o “mundo” em dois mundos: o Mundo Ideal que corresponde 
perfeitamente à verdade e o mundo das aparências que nada mais é do que uma imitação grosseira 
do Mundo Ideal. Pode-se dizer que, daquilo que antes era uma unidade, criou-se, com a metafísica, 
uma cisão: Bem e Mal; Sensível e Suprassensível; Razão e Emoção. Daí em diante essas forças não 
se encontram e não fazem parte da mesma realidade, mas são realidades divididas por um grande 
abismo em que, de antemão, todos os entes sensíveis estão postos e calcados na faceta aparente do 
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preconceito teológico do moral, e não busquei a origem do por trás do mundo” [und 

suchte nicht mehr den Ursprung des Bösen hinter der Welt] (GM/GM, Prólogo, § 2).  

 O propósito do procedimento genealógico de Nietzsche é o de introduzir e 

concretizar uma crítica contundente aos conceitos de sentido e de valor.18 Sucede 

que a crítica fornece a base ao projeto inacabado da obra Vontade de Poder como 

                                                                                                                                                                                     
mundo da transição. Casanova discute longamente esta questão na filosofia de Nietzsche e desta 
reflexão vem a seguinte colocação: “A realidade não encerra mais a superfície instável do mundo 
fenomênico e a percepção não se constitui a partir de uma transposição metafórica desta superfície. 
Tudo está colocado agora em termos de dois âmbitos ontologicamente diversos e de duas partes 
correspondentes no homem: o sensível e supra-ssensível, a sensibilidade e o pensamento” 
(CASANOVA, 2003, p. 168). Ora, no Mundo Ideal as Ideias subsistem em si e por si mesmas e não 
há transitoriedade. Tudo é eterno, incorruptível. Já, por outro lado, onde se consolida o ethos 
(morada) humano, há, a priori, aparência, mal, transição, falsidade; mas, não obstante, irrompe a 
necessidade de se criar uma ponte, um caminho que torne possível o retorno às Ideias Perfeitas e, 
por conseguinte, o repouso pleno na verdade. Disto provém a ideia de vida virtuosa segundo 
Sócrates e Platão, que nada mais é do que um meio bem determinado de se alcançar um fim também 
determinado – o Mundo Ideal. Essa vida virtuosa é conferida pelo uso prático da razão que traz 
consigo o imperativo herdado do mundo ideal, que é o dever-ser no qual é posto indistintamente o 
bem, a felicidade e a verdade a ser alcançada por meio de virtudes racionalmente deliberadas e 
praticadas: Para tudo que vem a ser, ela (metafísica) traz consigo um determinado dever-ser: uma 
idealidade imóvel e eterna supostamente capaz de corrigir a carência constitutiva dos fenômenos 
através da dotação de uma significância própria para eles (CASANOVA, 2003, p. 170). Para 
Nietzsche esta cisão metafísica do mundo em dois é a história de um erro. Estes aforismos sugerem 
em primeiro lugar que o “mundo verdadeiro”, alcançável por uma vida virtuosa, é a criação e a própria 
existência do sábio, no caso, Platão. No seguinte aforismo, a Ideia passa por uma transmutação e em 
consequência disso adquire um nome e a ter vontade, poder e sentimento – é o Deus cristão que 
assume a identidade da Ideia platônica e a religião cristã assume o papel de ligar e re-ligar os 
homens a Deus – O Sumo Bem. No terceiro aforismo Nietzsche interpreta e sugestiona que a Ideia 
(Sumo Bem) lança imperativos aos homens, que para repousarem nessa Ideia, necessariamente 
precisarão praticar penitência, praticar virtudes etc. Nos três aforismos restantes Nietzsche faz um 
convite para expulsar o Mundo Verdadeiro e também aponta luzes que mostram como a Ideia se 
tornou inútil, e, também, que com a expulsão do Mundo Verdadeiro levou junto o mundo aparente. O 
fantástico de tudo isso vem do primeiro aforismo que proclama em boa sonoridade: “O mundo 
verdadeiro, alcançável para o sábio, o devoto, o virtuoso, – ele vive nele, ele é ele” (CD/CI, História 
de um erro, § 1). Este aforismo deixa a possibilidade interpretativa de que a criação metafísica de 
Platão, por meio de Sócrates – o “Mundo Verdadeiro” não é demonstrável através do discurso lógico 
racional, mas é a própria vida do sábio que transmite essa verdade. Ou seja, o sábio é tão fiel a esta 
tese que a incorpora na sua existência a ponto de se tornar sua segunda natureza, quiçá, se não é a 
sua natureza: “De acordo com a formulação nietzschiana, o sábio vive, em meio ao pensamento 
platônico, em ressonância de fundo com a verdade, ele é a própria verdade” (CASANOVA, 2003, p. 
174). O sacrifício de Sócrates pela verdade, descrito na Apologia de Sócrates, pode plastificar a 
interiorização existencial da tese do Mundo Verdadeiro, levada ao extremo com a morte de Sócrates 
em função da verdade.  

18
Gilles Deleuze se refere ao filósofo alemão em Nietzsche e a Filosofia como o responsável por 

inserir de fato e de direito a crítica na filosofia. Para o comentador, Kant está situado na tradição 
como crítico, mas não soube colocar todo seu empreendimento filosófico em termos de crítica aos 
valores. No caso, Nietzsche teria lidado de forma inédita com a questão do valor dos valores. Escreve 
o comentador: “Kant não conduziu a verdadeira crítica porque não soube colocar seu problema em 
termos de valores (...) Entretanto, quando se trata de Nietzsche, devemos, ao contrário, partir do 
seguinte fato: a filosofia dos valores, tal como ele a instaura e a concebe, é a verdadeira realização 
da crítica, a única maneira de realizar a crítica total, isto é, de fazer a filosofia a “marteladas” 
(DELEUZE, 1976, p. 04). 
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vemos nas suas anotações do final de 1886, que são contemporâneos da 

publicação de Além do Bem e do Mal: 

 

Títulos provisórios dos capítulos 
Antagonismo entre ‘melhoramento’ e engrandecimento do homem 
(domestificação e fortalecimento, respectivamente). 
Crítica do ideal cristão, (humildade, castidade, pobreza, simplicidade). 
Crítica do ideal estoico (incluindo o ‘faquir’). 
Crítica do ideal epicurista (incluindo o ‘olímpico’ – também os 
contemplativos). 
As metamorfoses da Escravidão. 
Artistas e conquistadores. O que quer beleza? 
Justiça, culpa, punição, responsabilidade – o legislador 
Crítica do ideal romântico, igualmente aquele ideal que da ao pessimista a 
força para odiar e desprezar. 
O caráter interpretativo da vida (O que significa niilismo?) 
‘carência de meta’ 
O próximo século e seus precursores.  
Crítica da ação (causa e efeito, atuar, finalidade).  
Hierarquia (Nachlass/FP 7 [61] Final de 1886 - primavera de 1887)

19
. 
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 Vorläufige Überschriften von Capiteln.  
Antagonismus von „Verbesserung“ und „Vergrößerung“ des Menschen (resp. Zähmung und 
Verstärkung) 
Kritik des christlichen Ideals (Demuth, Keuschheit, Armut, Einfalt) 
Kritik des stoischen Ideals (eingerechnet der „Fakir“) 
Kritik des epikureischen Ideals (eingerechnet das „olympische“ — auch die „Beschaulichen“) 
Die Metamorphosen der Sklaverei. 
Künstler und Eroberer. Was will Schönheit? 
Gerechtigkeit, Schuld, Strafe, Verantwortlichkeit — der Gesetzgeber. 
Kritik des romantischen Ideals, insgleichen jenes Ideals, das dem Pessimisten seine Kraft zu hassen 
und zu verachten giebt 
Der interpretative Charakter des Lebens (was bedeutet Nihilismus?) „Ziellosigkeit“ 
Das nächste Jahrhundert und seine Vorgänger. 
Kritik der Handlung (Ursache und Wirkung, Thun, Zweck) 
Rangordnung. 
Este é um dos vários planos de trabalho para o Projeto Vontade de Potência aos quais Nietzsche se 
dedica entre 1885 e 1886. Estes títulos provisórios indicam, entre outras, para uma crítica a moral da 
compaixão relacionada ao cristianismo. Trata-se de projeto de Fôlego, pois se propõe a criticar 
questões antigas, contemporâneas do filósofo e até futuras como indica o final do póstumo. Araldi 
chama atenção para a dedicação de Nietzsche no período de 1885 - 1886 para o desenvolvimento do 
conceito de Vontade de Poder e para a Obra inacabada que levaria o mesmo nome. Nas palavras do 
comentador: “Nietzsche elaborou com determinação o conceito e vários projetos da Vontade de 
potência no mesmo período da preparação e publicação da obra Para além de bem e mal (1885-
1886). Procuraremos mostrar que a vontade de potência passa a assumir nesse contexto um vínculo 
forte com a investigação da moral. À diferença da apresentação em Assim falava Zaratustra, esse 
conceito é estendido agora ao mundo inorgânico, e, por fim, ao caráter geral do mundo, a saber, à 
multiplicidade de forças em perene antagonismo. É preciso, desse modo, confrontar a obra publicada 
com os fragmentos póstumos de 1885 e 1886 para compreender a posição, o contexto de surgimento 
do conceito e do desenvolvimento do projeto da Vontade de potência” (ARALDI, 2012, p. 101). O 
Comentador chama atenção para um cuidado necessário na leitura e interpretação destes textos: 
“Esses projetos, fragmentos e textos preparatórios de Nietzsche não constituem um livro, mas devem 
ser investigados criticamente no contexto cronológico de sua elaboração, em comparação com as 
obras filosóficas publicadas em vida pelo filósofo, como Para além de bem e mal e A genealogia da 
moral” (ARALDI, 2012, p. 103). O autor, com base nas posições de Müller-Lauter, sugere que o 
projeto de Nietzsche de A Vontade de Potência e o conceito a ela referido é uma chave de leitura da 
moral, da história, da natureza e então propõe sua hipótese da naturalização da moral em Nietzsche: 
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 A crítica genealógica nietzschiana se contrapõe à crítica da razão pela própria 

razão, concebida por Kant. O percurso polêmico da crítica genealógica de Nietzsche 

enfatiza o quanto a crítica kantiana20 permaneceu respeitosa aos valores 

estabelecidos. De que modo alguém ou alguma instituição pode ser ao mesmo 

tempo tribunal, acusador, juiz, parte, julgador e coisa julgada?21 Neste ponto, a 

crítica nietzschiana demonstra que a racionalidade no âmbito moral, a autonomia da 

vontade que se exerce no imperativo categórico22 nos coloca ao mesmo tempo 

                                                                                                                                                                                     
“É nesse sentido que podemos vincular os apontamentos e projetos da “Vontade de potência” com a 

tentativa de naturalização da moral” (ARALDI, 2012, P. 103).  

20
 Em primeiro lugar precisamos ter presente que o confronto entre Nietzsche e Kant é extemporâneo. 

Enquanto Nietzsche teve acesso ao pensamento de Kant, sobretudo, pelas interpretações do livro a 
História do Materialismo (1866) de Friedrich Albert Lange (1828-1875), o qual dedica um capítulo 
inteiro ao materialismo em Kant.  Para aprofundar este tema sugerimos a leitura da tese doutoral de 
Rogério Lopes: Ceticismo e Vida Contemplativa em Nietzsche a qual dedica um capítulo completo ao 
As consequências céticas da reformulação do programa crítico de Albert Lange. Outra fonte que 
Nietzsche usa para criticar Kant é Schopenhauer. Sobre o acesso de Nietzsche à filosofia kantiana 
via Schopenhauer citamos nosso orientador numa nota de 1995: “O acesso de Nietzsche à filosofia 
kantiana se deu através da obra schopenhauriana (O Mundo como Vontade e Representação, 
principalmente). Como nunca realizou um estudo sistemático da obra de Kant, mas apenas consultas 
ocasionais, Nietzsche mantém certas interpretações de validade duvidosa contidas na obra de 
Schopenhauer (p. ex., a consideração sobre a "coisa em si" e a equiparação entre o agrado 
desinteressado e a vontade de negar a vida). Por aceitar a interpretação schopenhauriana de Kant 
sem analisar detidamente sua obra, sua crítica à moral kantiana é limitada” (ARALDI, 1995, p. 168). 
Deste modo, por ser extemporâneo, o debate entre Nietzsche e Kant não tem réplica e nem tréplica. 
Pela situação cronológica, Kant não pode rebater as críticas que Nietzsche estabelece nos seus 
textos e nem as fontes que o filósofo usa para fundamentá-las. Nossa hipótese é de que a crítica de 
Nietzsche e Kant se difere sobre tudo em relação ao método e aos princípios. Em Segundo lugar, 
enquanto Kant parte do método transcendental e formula uma ética normativa ligada à noção do 
dever, portanto: “A Filosofia moral de Kant é deontológica” (GIACOIA-JUNIOR, 2012, p. 33), 
Nietzsche parte de uma genealogia que coloca em questão exatamente os princípios deontológicos 
da moralidade. Deste modo, Nietzsche não pergunta pelas condições de possibilidade de uma 
moralidade a priori, mas denuncia o erro metafísico que envolve esta pergunta transcendental. Assim, 
“Como a filosofia moral kantiana, a de Nietzsche é eminentemente crítica, mas seu método não é 
transcendental” (GIACOIA-JUNIOR, 2012, p. 33).   

21
 A esta questão Deleuze chama a atenção: “Faltava a Kant um método que permitisse julgar a razão 

de dentro, sem lhe confiar, entretanto o cuidado de ser juíza de si mesma. E, de fato, Kant não realiza 
seu projeto de crítica imanente” (DELEUZE, 1976, p. 43).  Deleuze alerta para a questão de método 
que difere Nietzsche de Kant, como ficou salientado na nota anterior.   

22
 Num conjunto de anotações póstumas ao tempo da edição de Além de Bem e do Mal, Nietzsche 

questiona-se sobre a atuação dos sentimentos morais que exigem ao modo do imperativo categórico 
submissão e obediência e de modo algum crítica. Diante deste questionamento o filósofo, então toma 
partido: “Mi afirmatción: que hay que someter a crítica las estimaciones de valor mismas. Que hay 
que detener el sentimento-impulso moral com la pergunta: ¿por qué?” (... ) e diante desta questão 
aprofunda mais ainda sua exigência crítica: “Esto es lo que requiro de vosotros – por muy mal que 
siente a vuetros oídos – : que sometáis a crítica a las miesmas estimações de valor morales. Que 
detengáis el sentimento-impulso moral, que exige aquí sometimiento y no crítica, com la pergunta: 
‘¿por qué sometimiento? (Nachlass/FP 2 [191] otoño de 1885-otoño de 1886). No fragmento seguinte 
Nietzsche é ainda mais incisivo com o sentimento de submissão à lei moral: “El sentimento: ¡tu 
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como legisladores e súditos, desde que seja a razão e apenas ela que nos ordene a 

agir de modo que a máxima de nossa vontade possa ser pensada como princípio de 

uma legislação universal.  

 Os filósofos do futuro, aqueles que comandam e legislam23 são pensados por 

Nietzsche como aqueles que agem segundo o rigor da crítica, mas não querem ser 

chamados de críticos, exatamente porque a Filosofia como a quer Nietzsche não 

possui seu “fim” na crítica, mas na possibilidade criar valores que afirmem a vida. O 

filósofo alemão coloca os novos filósofos além da prerrogativa: “A filosofia mesma é 

crítica e ciência crítica – e nada mais!” (JGB/BM, § 210). Ora, esta prerrogativa 

crítica da filosofia revela um modo de valorar a própria filosofia que pode até ser 

“sedutora”, mas não “cativa” aos novos filósofos, pois não é a essência final da sua 

prática. Nietzsche escreve: “Nossos novos filósofos dirão, porém: os críticos são 

instrumentos dos filósofos, e por isso, por serem instrumentos, estão longe de ser 

filósofos” (JGB/BM, § 210). Tendo por base esta premissa, Nietzsche enseja um 

silogismo acerca da atuação crítica de Kant: “Também o grande chinês de 

Königsberg24 foi apenas um grande crítico” (JGB/BM, § 210). Conclui-se então, que 

Kant não foi um filósofo no sentido em que Nietzsche pensou o papel da crítica e a 

natureza dos “filósofos do futuro”.  

 A crítica genealógica, em Nietzsche, permite que ele coloque o problema do 

“tribunal da razão” em outros termos. Trata-se, em Kant, de obedecer sempre a uma 

de nossas faculdades, segundo seu domínio próprio25. A obediência fica mantida 

                                                                                                                                                                                     
debes!, la inquietud ante la infraccíon – Pregunta: “¿quién ordena aqui? ¿De quíen tememos su 
inclemência?” (Nachlass/FP 2 [192] otoño de 1885-otoño de 1886). 

23
 Para Nietzsche os espíritos livres, os novos filósofos são aqueles capazes de comandar e legislar e 

usam na tarefa de legislar (criar valores e mandar) o trabalho dos serviçais da filosofia, os quais 
conduzem sua prática filosófica segundo o modelo de Kant e de Hegel. (Cf.: JGB/BM, § 211).  

24
 O chinês de Königsberg é Kant. Baseamos-nos, para esta conclusão, na questão da crítica a Kant 

enquanto moralista. Em O Anticristo, como ilustração, está escrito: “A virtude, o dever, o bem em si, o 
bem com o caráter de impessoalidade e validade universal – fantasias em que se manifesta o 
declínio, a debilitação final da vida, a chinesice königsberguiana” (AC/AC, § 11).  

25
 Deleuze, novamente, ao comentar a realização da crítica destaca que Kant não foi capaz de 

superar aos mandos do tribunal da racionalidade. Mas que fundiu na pessoalidade a ideia de 
legislador e súdito, de sujeito que é objeto de si mesmo. Aponta: “O entendimento, a razão, têm uma 
longa história, formam as instâncias que ainda nos fazem obedecer quando não queremos mais 
obedecer à ninguém. Quando paramos de obedecer a Deus, ao Estado, a nossos pais, sobrevém a 
razão que nos persuade a sermos ainda dóceis porque ela nos diz: és tu que comandas. A razão 
representa nossas escravidões e nossas submissões como outras tantas superioridades que fazem 
de nós seres admiráveis” (DELEUZE, 1976, P. 44). 
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mesmo que a autoridade de Deus ou do Estado seja desbancada. Mas quais são as 

forças que obedecemos quando assentimos à razão ou ao entendimento? Para 

Nietzsche, é necessário colocar em questão o sentido e o valor da verdade e o 

sentido e o valor da moral, isto é, determinar qual é a relação de forças que se 

exprime na vontade que almeja o verdadeiro ou o Bem universal. 

 Com este norte, o filósofo alemão se questiona pelas condições que o homem 

criou para si valores tão caros à moralidade como ‘bom’ e ‘mau’ e também qual é o 

valor de fato que tem estes valores. Mais uma vez Nietzsche sugere para as 

peculiaridades procedimentais de sua genealogia:  

 

Para isso encontrei e arrisquei respostas diversas, diferenciei épocas, 
povos, hierarquias dos indivíduos, especializei meu problema, das 
respostas nasceram novas perguntas, indagações, suposições, 
probabilidades (... )(GM/GM, Prólogo, § 3). 
 

 A passagem acima indica para um ponto de aproximação entre Nietzsche e 

Foucault por meio do procedimento genealógico. Os dois filósofos não se referem 

aos valores como a “construção de um sujeito capaz de instituir valores”.  Nietzsche 

questiona a conjuntura em que os valores foram instituídos. Foucault quer aferir à 

trama histórica que faz emergir um valor sem considerar ainda a presença de um 

sujeito capaz de compor algo. “Queria ver como estes problemas de constituição 

podiam ser resolvidos no interior de uma trama histórica, em vez de remetê−los a 

um sujeito constituinte” (FOUCAULT, 2006b, p. 16). Nietzsche considera tanto as 

circunstâncias conjunturais da emergência de um valor quanto às possibilidades do 

significado do valor da moralidade para o indivíduo, como registra: 

 

Sob que condições o homem inventou para si os juízos de valor “bom” e 
“mau”? E que valor tem eles? Obstruíram ou promoveram até agora o 
crescimento do homem? São indícios de miséria, empobrecimento, 
degeneração da vida? Ou, ao contrário, revela-se neles a plenitude da 
força, a vontade de vida, sua coragem, sua certeza, seu futuro? (GM/GM. 
Prólogo, § 3). 
 

 Nietzsche se coloca como crítico dos valores morais. Contudo não podemos 

conceber a posição crítica do filósofo como a de alguém que se impõe como 

“vingador”26, ou como um herói destemido que reage ferozmente contra um 
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 Deleuze, ao tratar do conceito de Genealogia, faz um registro claro: “Nietzsche opõe a atividade da 
crítica à vingança, ao rancor ou ao ressentimento” (DELEUZE, 1976, p. 04). 
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adversário implacável. Ele expõe as razões pelas quais não é vingador quando se 

refere ao livro de Paul Rée: A origem das impressões morais de 1877 – [der 

Ursprung27 der moralischen Empfindungen] – no quarto parágrafo do prólogo da 

Genealogia. O filósofo se opõe às teses da abra de Reé, mas sem “traços de 

irritação ou impaciência” (GM/GM Prólogo, § 4). Nietzsche inclusive repudia 

possíveis interpretações que sugerem para a hostilidade das suas objeções às teses 

propostas por Reé: “Eu me refiro, oportuna e inoportunamente, às teses deste livro, 

não para refutá-las – que tenho eu a ver com refutações!” (GM/GM Prólogo, § 4).  

 A crítica do filósofo aponta para um “ato de criação”, para a um 

posicionamento ativo. Desta maneira, ele busca “apresentar hipóteses sobre as 

origens – [Herkunfts-Hypothesen] - dos valores morais” (GM/GM Prólogo, § 4). 

Sucede que a tarefa de criar28
 não pode ser desvinculada da tarefa de criticar como 

destacamos acima. É uma exigência que ecoa aos ouvidos do genealogista e que 

lhe impulsiona a sacudir a história com o martelo da suspeita para estabelecer as 

condições necessárias e suficientes para criar novos valores. O filósofo francês, 

ainda vinculado ao aspecto metodológico, isto é, crítico, se refere à genealogia 

enquanto procedimento metodológico29: “É isto que eu chamaria de genealogia, isto 

é, uma forma de história que dê conta da constituição dos saberes, dos discursos, 
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 Para Paschoal a intenção de Nietzsche, ao se referir a esta obra de Rée, é a de mostrar a 

particularidade da sua genealogia em relação às outras genealogias, evidenciando a diferença pelo 
uso do termo Herkunft quando se dirige a própria genealogia e pelo uso to termo Ursprung no título 
da obra de Paul Rée. (Cf.: PASCHOAL, 2003, pp. 57-58). 

28
 Sobre a necessidade de criticar para poder criar, Araldi faz um registro em seu artigo Nietzsche 

como Crítico da Moral: “Em A genealogia da moral que os estudos históricos da moral assumem 
importância decisiva no procedimento genealógico, tanto em sua vertente crítica, quanto em sua 
forma construtiva, através da criação de novos valores” (ARALDI, 2008, p 34). Sobre a relação entre 
crítica e criação já dissertamos.  

29
 Estudiosos da obra de Foucault apontam para o progresso e a divisão do pensamento dele em três 

momentos, assim como em Nietzsche. Segundo a proposição destes pesquisadores, no “primeiro 
Foucault” temos uma arqueologia do saber; no segundo momento Foucault está ligado à genealogia 
enquanto método de trabalho que visa a vasculhar os conceitos de verdade e poder. Na maturidade, 
Foucault não deixa de ser genealogista, contudo temos a presença de um pensamento propositivo 
que se liga às questões fundamentais para a ética. Neste trabalho, nos ateremos, sobretudo, ao 
“último” Foucault. “Nas obras do segundo período, a acentuação do vínculo entre verdade e poder; 
nas últimas, a dimensão ética na abordagem das relações consigo e com os outros. Estas etapas 
receberam denominações: arqueologia, genealogia e genealogia da ética” (MUCHAIL, 2004, p. 48). 
Roberto Machado escreve em Ciência e Saber: a trajetória da arqueologia de Michel Foucault em 
1988 e sugere um Foucault Arqueologista e Genealogista. Contudo, ele não faz menção ao aspecto 
ético-propositivo de Foucault, como faz Muchail em 2004. O motivo disto pode estar relacionado a 
não existência da obra póstuma A Hermenêutica do Sujeito no momento em que escreve seu livro. 
Retomaremos e aprofundaremos a questão propositiva de Foucault no terceiro capítulo deste 
trabalho.  
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dos domínios de objeto, etc” (FOUCAULT, 2006b, p. 07). Nietzsche, maduro30, 

engajado com uma necessidade presente e nova aponta para um procedimento 

genealógico orientado pela perspectiva da criação de novos valores. Ele escreveu:  

 

Necessitamos de uma crítica dos valores morais, o próprio valor destes 
valores deverá ser colocado em questão – para isso é necessário um 
conhecimento das condições e circunstâncias nas quais nasceram, sob as 
quais se desenvolveram e se modificaram (moral como consequência, como 
sintoma, máscara, tartufice, doença, mal entendido (...) Um Conhecimento 
tal como até hoje nunca existiu e nem foi desejado” (GM/GM, Prólogo, § 6). 

  

 Os filósofos conduzem suas genealogias fugindo da “armadilha” das palavras 

com um sentido único e sedimentado, dos desejos de “sujeitos” que aspiram desde 

sempre às mesmas coisas, de saberes presos a sistemas formais. Daí porque a 

crítica orienta a genealogia de Foucault e de Nietzsche31. Ambos reviram a História32 

                                                           
30

 Deleuze chama atenção para o aspecto criativo e afirmativo da crítica Nietzschiana ao escrever: 
“Esta maneira de ser é a do filósofo porque ele se propõe precisamente a manejar o elemento 
diferencial como crítico e criador, portanto, como um martelo” (DELEUZE, 1976, p. 04). Paschoal vai 
mais além da posição do comentador francês e propõe que a perspectiva da criação está diretamente 
ligada a tese da Vontade de Poder e a interpretação, registra: “Em termos mais exatos, o que se tem 
com a genealogia, entendida como procedimento prático, é a condução da análise dos valores morais 
para o campo da sintomalogia da vontade de poder. Neste campo, em que interpretar é assenhorar-
se de algo e conferir-lhe novos significados” (PASCHOAL, 2003, p. 59).  

31
 Alexandre Filordi de Carvalho em recente artigo publicado nos Cadernos Nietzsche nº 30 sob o 

título: Foucault: atualizador da genealogia nietzschiana argumenta como Nietzsche se vale da 
diferença dos termos origem (Ursprung), proveniência (Herkunft) e emergência (Entstehung) para 
avaliar os vícios e os erros da cultura histórica moderna. O autor investiga como este 
empreendimento, amadurecido ao longo do procedimento genealógico, atualizou-se e se 
desenvolveu no pensamento de Michel Foucault. No início do segundo capítulo trataremos das 
questões de uso e apropriação de Nietzsche da parte de Foucault e aí trataremos da questão da 
atualização da genealogia como é a temática de Filordi.  

32
  Foucault, comentando Nietzsche tem presente o que significa a História para a Genealogia e qual 

relação que o sentido histórico assume perante a metafísica.  “A genealogia não se opõe à história 
como a visão altiva e profunda do filósofo ao olhar de toupeira do cientista; ela se opõe, ao contrário, 
ao desdobramento meta−histórico das significações ideais e das indefinidas teleologias. Ela se opõe 
à pesquisa da "origem" (FOUCAULT, 2006b, p. 16). E mais adiante no mesmo texto: “O que se 
encontra no começo histórico das coisas não é a identidade ainda preservada da origem − é a 
discórdia entre as coisas, é o disparate. A história ensina também a rir das solenidades da origem. A 
alta origem é o exagero metafísico que reaparece na concepção de que no começo de todas as 
coisas se encontra o que há de mais precioso e de mais essencial" (FOUCAULT, 2006b, p. 18). 
Contudo, a genealogia transforma a História em instrumento privilegiado se esta não assume um 
caráter meta-histórico, se não for situada fora do tempo que a constitui em postulados metafísicos. Se 
o Sentido Histórico [Wirkliche Historie] assume o sentido que Nietzsche o compreende: “O Sentido 
Histórico (ou capacidade de perceber rapidamente a hierarquia de valoração segundo as quais um 
povo, uma sociedade, um homem viveu, o “instinto divinatório” para as relações entre valorações, 
para o relacionamento de autoridade dos valores com a autoridade das forças atuantes” (JBG/BM, § 
224), então, “O verdadeiro sentido histórico reconhece que nós vivemos sem referências ou sem 
coordenadas originárias, em miríades de acontecimentos perdidos” (FOUCAULT, 2006b, p. 29). 
Nietzsche então fala do objetivo da sua Genealogia: “Meu desejo, em todo caso, era dar a um olhar 
tão agudo e imparcial uma direção melhor, a direção da efetiva história da moral, prevenindo-a a 
tempo contra essas hipóteses inglesas que se perdem no azul”. (GM/GM, prólogo, § 7).  
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com o objetivo de desmascarar as sistematizações que pretendem uma origem 

unívoca para a moral, um único fator capaz de fundamentar a ação moral. Os dois 

filósofos não procuram por um fundamento metafísico da moral, mas querem 

constituir o seu sentido histórico. O objetivo de Nietzsche em estabelecer uma 

efetiva “História da Moral” assim então foi assim registrado: “O objetivo é percorrer a 

imensa, longínqua e recôndita região moral – da moral que realmente houve, que 

realmente se viveu – com novas perguntas, novos olhos” [...] (GM/GM, Prólogo, § 8).  

 Em Além do Bem e do Mal, especificamente no capítulo quinto, no qual 

Nietzsche oferece suas Contribuições à História Natural da Moral, há uma crítica 

dura à ciência moral de sua época e à sensibilidade moral. Para ele, os filósofos que 

se ocuparam até então da moral como ciência não acataram o fato dela ser histórica 

(vive, cresce, procria e morre), mas se ocuparam somente com a busca pelo seu 

fundamento (Cf.: JGB/BM, § 186). Diante do erro dos cientistas e historiadores da 

moral, o autor de Além do Bem e do Mal se propõe a aplicar o “método 

genealógico”: “reunião de material, ordenamento conceitual, sentimentos de valor” 

(JGB/BM, § 186) para preparar uma tipologia moral33.  

 Nietzsche enfatiza e reforça o aspecto metodológico da sua genealogia no 

parágrafo sétimo do prólogo de sua Genealogia da moral, caracterizando-o como: “O 

meu desejo, em todo caso, era dar a um olhar tão agudo e imparcial uma direção 

melhor, a direção da efetiva história da moral, prevenindo-o a tempo contra essas 

hipóteses inglesas que se perdem no azul” (GM/GM, Prólogo, § 7). Neste caso a 

genealogia trata com o cinza [Graue], ou seja, trata com a fonte histórica deixada de 

lado em outros tempos, com o documento empoeirado e esquecido no fundo das 

bibliotecas, com a memória viva e averiguável dos combates como escreve 

Nietzsche: “[...] uma outra cor deve ser mais importante para um genealogista da 

moral: o cinza, isto é, a coisa documentada, o efetivamente constatável, o realmente 

havido [...]”(GM/GM, Prólogo, § 7).  

 Do mesmo modo é a posição de Foucault em Genealogia e Poder: “Porque só 

os conteúdos históricos podem permitir encontrar a clivagem dos confrontos, das 
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 Um comentário alerta para o aspecto da efetivação da proposta da Tipologia da Moral na 
Genealogia da Moral. O pesquisador apresenta a tipologia da moral como resultado da ação de 
Nietzsche enquanto um cientista da moral que se guia pelos caminhos da genealogia para vasculhar 
a história dos sentimentos morais: “É considerando a genealogia enquanto “método de trabalho” que 
Nietzsche pode se apresentar como um cientista da moral e produzir material para uma tipologia da 
moral” (PASCHOAL, 2003, p. 60).  
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lutas que as organizações funcionais ou sistemáticas têm por objetivo mascarar” 

(FOUCAULT, 2006b, p. 170). Foucault, portanto, aprofunda esta postura do 

genealogista ao voltar às condições históricas34 da formação das duas espécies de 

saberes: o saber dominado, sistematizado e formalizado pelas ciências e, portanto, 

já cimentado, já azulado. Também fala do saber corriqueiro das pessoas, do senso 

comum, não sistematizado e que, portanto, é inferior do ponto de vista das ciências 

e está na névoa do cinza. A genealogia em Foucault precisa articular-se com os dois 

tipos de saberes, necessita voltar-se ao momento da formação35, ao momento que 

um valor, um saber que ainda não está consolidado:  

 
Delineou−se assim o que se poderia chamar uma genealogia, ou melhor, 
pesquisas genealógicas múltiplas, ao mesmo tempo redescoberta exata das 
lutas e memória bruta dos combates. E esta genealogia, como acoplamento 
do saber erudito e do saber das pessoas, só foi possível e só se pôde tentar 
realizá−la à condição de que fosse eliminada a tirania dos discursos 
englobantes com suas hierarquias e com os privilégios da vanguarda teórica 
(FOUCAULT, 2006b. p. 171). 

  

 Podemos afirmar que Foucault, ao direcionar sua crítica à origem, 

instrumentaliza36 a noção de genealogia desenvolvida por Nietzsche. Todavia, os 

filósofos não estão de fato comprometidos com a busca originária [ursprünglich] da 

moral, como se tudo aquilo que conhecêssemos e fôssemos em termos de moral se 
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  Foucault chama a atenção para o fato de que a genealogia se volta ao instante do surgimento de 
algo, das tramas e descontinuidades antecedentes que fizeram emergir algo que ainda não é e que 
ainda está na iminência de se consolidar, afirma: “Ela (a genealogia) se opõe, ao contrário, ao 
desdobramento meta−histórico das significações ideais e das indefinidas teleologias. Ela se opõe à 
pesquisa da "origem" (FOUCAULT, 2006b, p. 16).  

35 Carvalho coloca Foucault como um pensador da descontinuidade histórica, que, como Nietzsche 

se opõe à pesquisa da origem, mas que está voltado para as tramas, aos jogos de poder, às rupturas. 
Registra: “A genealogia, ademais, instilará na história a persistente interrogação sobre a obscura 
memória que acompanha o surgimento das coisas. Onde tudo não passava de retorno sobre si 
mesmo, ela torna a história pródroma, isto é, sinal anunciador que se coloca ao pensamento como 
primeiros indícios de algo que ainda é vir-a-ser” (CARVALHO, 2012, p 228). 

36
 Scarlett Marton escreve um texto para prefaciar o livro de Müller-Lauter A Doutrina da Vontade de 

Poder em Nietzsche. Neste prefácio, a autora situa Müller-Lauter como uma terceira possibilidade de 
interpretação da obra nietzschiana no Brasil. Para ela há duas interpretações que predominam entre 
os brasileiros: a de Heidegger e a de Foucault. Heidegger coloca Nietzsche entre os consumadores 
da metafísica, fato que é causa de polêmica e já resultou em inúmeros trabalhos no âmbito da 
academia. Nos dedicaremos a analisar a interpretação Heideggeriana da obra de Nietzsche no 
terceiro capítulo deste trabalho. Mas o que nos interessa aqui é destacar que Marton afirma que 
Foucault fez da filosofia de Nietzsche sua caixa de ferramentas: “Foucault, com amplitude e audácia 
de sua visão, entendeu que a filosofia de Nietzsche consistia em inaugurar novas técnicas de 
interpretação [...] dela se apropriou enquanto caixa de ferramentas” (Cf.: MÜLLER-LAUTER, 1997, p. 
10-11). Este comentador será usado com bastante afinco no terceiro capítulo deste trabalho.  
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constituísse como verdadeiro desde sempre. Nietzsche e Foucault genealogistas, 

portanto, se opõem a este lado azulado da [Ursprung], e operam com a crítica. 

Nietzsche registra: “A procedência de algo mais é tida como objeção, como 

questionamento do valor” [Die Herkunft aus etwas Anderem gilt als Einwand, als 

Werth-Anzweifelung.] (GD/CI, A “razão” na filosofia, § 4). Foucault, por seu turno, 

também marca o comprometimento crítico da genealogia com a demarcação das 

falhas, das inversões, das más apreciações que estão na base da proveniência 

[Herkunft] moral ao longo da história e escreve: “Eis porque, sem dúvida, toda 

origem da moral, a partir do momento em que ela não é venerável − e a Herkunft 

nunca é − é crítica” (FOUCAULT, 2006b, p. 21).  

 Deste modo se abre a perspectiva de interpretar a moral não com a pretensão 

de nela encontrar a verdade, a causa, a origem. Todavia na base da moral estão 

interpretações, apreciações, avaliações. E assim está situado o problema dos dois 

filósofos que investigamos e que de certa maneira também é o nosso problema: 

quem propôs estas interpretações? Quais foram as forças que prevaleceram na 

apreciação destes valores? Por que uma e não outra avaliação predominou? 

 

1.2 INTERPRETAÇÃO E VONTADE: A CRÍTICA DA “UNIDADE” E DO 
“FENÔMENO MORAL”. 

 No ponto anterior observamos quão importante é a distinção para a 

genealogia dos termos Ursprung, Herkunft e Entstehung. Nietzsche e Foucault não 

procuram pela origem (Ursprung) dos valores morais, mas sim se orientam pela 

crítica do sentido e do valor dos valores morais. Afirmamos que esta crítica à 

proveniência dos valores (Herkunft) é condição necessária e suficiente para o ato de 

criar novos valores. Esta crítica, característica fundamental da genealogia, leva em 

conta, sobretudo, as condições históricas em que os valores emergiram e 

sucumbiram. Neste sentido, a genealogia praticada pelos filósofos está imbricada 

com as relações de força que atuaram e, interpretando, fizeram um valor emergir. O 

estatuto da interpretação é o tema a ser debatido daqui em diante. 

 No décimo segundo parágrafo da segunda dissertação de sua Genealogia, 

Nietzsche polemiza novamente com os historiadores “tradicionais” da moral. Refere-

se a eles como “ingênuos”, pois eles costumam relacionar a gênese de uma coisa à 

sua utilidade final, e, sobretudo, ligar com a ideia de progresso. A tese genealógica 
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de Nietzsche é a de que entre o início da existência de alguma coisa e a sua 

finalidade atual há uma cadeia de interpretações e reinterpretações, como registra:  

 

De que algo existente, que de algum modo chegou a se realizar é sempre 
reinterpretando

37
 para novos fins, requisitando de maneira nova, 

transformado e redirecionado para uma nova utilidade, por um poder que 
lhe é superior (GM/GM, II, § 12).  

 

Deste modo, a genealogia, como procedimento, observa que na História de algo não 

existe a estabilidade, a solidez, a imobilidade, o constante progresso. Este último é a 

simplesmente uma criação moderna: “O “progresso” é apenas uma ideia moderna, 

ou seja, uma ideia errada” (AC/AC, § 4). Não obstante, o procedimento da 

genealogia permite constatar a mutação, a mobilidade a instabilidade e possíveis 

variações38. A questão é: qual é poder, ou que forças são estas que desestabilizam 

e que são capazes de comprometer a solidez das coisas existentes e que fazem 

emergir, pela interpretação, outras finalidades, novos sentidos, outros efeitos?  

 Estas questões são desenvolvidas por Nietzsche com base na ideia da 

multiplicidade, da pluralidade, do vir a ser em oposição aos postulados importantes 

para a consolidação da metafísica tais como: a unidade, a conformidade, a 

singularidade e a correspondência. No período intermediário Nietzsche estabeleceu 

uma crítica à unidade, no seu Zaratustra, quando atribuiu ao riso a causa-morte dos 

deuses ao ouvirem da boca de um deus que Ele é o Único. O filósofo alemão pôs na 

boca dos deuses uma possível inversão do valor da unidade, fundamento da 

divindade monoteísta cristã, para a multiplicidade: “E todos os deuses caíram então 

na risada, mexeram-se nas suas cadeiras e exclamaram: “Justamente isso não é 

divino, que haja deuses, mas nenhum Deus?” (Za/ZA, III, Dos apóstatas).  
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 A palavra usada originalmente por Nietzsche é Neu-Interpretiren e não a Auslegen, mais comum 
quando alguém se refere ao ato de interpretar. Segundo Paschoal, se Nietzsche usasse Auslegen, 
ele estaria procurando fazer a exegese das coisas pesquisadas por ele. Mas Nietzsche usa Neu-
Interpretiren que tem mais a ver com ler sinais decodificar sintomas. Paschoal escreve: “O termo 
“Interpretiren” exprime de forma muito precisa o procedimento genealógico, uma vez que ele associa 
o esforço por ler sinais (e desestabilizá-los) com o propósito de impor novos significados”. 
(PASCHOAL, 2003, p. 128-129). 

38
 Deleuze sustenta que a história de algo é uma variação de sentidos que provem da força que se 

imprimiu e se apropriou durante toda a trajetória de sua existência. Deste modo, a tese de que a 
origem está conectada com a finalidade como no exemplo da vingança e da intimidação que 
ingenuamente são entendidas como origem do castigo usado por Nietzsche em GM/GM, II, §12. 
Deleuze escreve: “A história de uma coisa é geralmente a sucessão das forças que dela se apoderam 
e a coexistência das forças que lutam para delas se apoderar” (DELEUZE, 1976, p. 04). 
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 Esta tensão entre pluralidade e unidade é retomada e aprofundada em Além 

do Bem e do Mal no contexto em que Nietzsche se propõe a abordar como a 

vontade [Willen]39  foi concebida pelos filósofos. Ele se refere a Schopenhauer como 

um demasiado por tomar preconceitos populares e exagerá-los. Sucede que o 

filósofo se refere à vontade compreendida, enquanto unidade, como uma questão de 

nominalismo – somente um nome: “Querer me parece, antes de tudo, algo 

complicado, algo que somente como palavra constitui uma unidade – e 

precisamente nesta palavra se esconde o preconceito popular que subjulgou a 

cautela inadequada dos filósofos” (JGB/BM § 19). O querer é “complicado” 

precisamente por supor um “sujeito” que quer, que articula e sintetiza em si a 

variedade de impulsos em uma unidade à qual se nomeia por vontade – um ato de 

ação ou de omissão de um “sujeito” capaz de escolher livremente. Este “sujeito” é 

constituidor de um ponto de vista metafísico e, portanto, é concebido como “causa 

necessária” para todo acontecer. Mas, no pensamento de Nietzsche o “sujeito” é 

também constituído, é também “sujeitado”, é também coagido:  

 

[...] Somos ao mesmo tempo a parte que comanda e a parte que obedece, e 
como parte que obedece conhecemos sensações de coação, sujeição, 
pressão, resistência, movimento, que normalmente têm início logo após o 
ato de vontade; na medida em que, por outro lado, temos o hábito de 
ignorar e nos enganar quanto a essa dualidade, através do sintético 
conceito do “eu”, toda uma cadeia de conclusões erradas e, em 
consequência, de falsas valorações da vontade mesma veio se agregar ao 
querer – de tal modo que o querente acredita, de boa fé, que o querer basta 
para agir (JBG/BM, § 19).   

  

 Em Além do Bem e do Mal, § 36 Nietzsche retoma a sua crítica à unidade 

anteriormente pautada no Zaratustra. Na obra tardia, o mundo dos afetos e as 

funções orgânicas não estão encerradas em uma única e potente unidade, não se 

pode contentar com uma única causalidade para todos os processos orgânicos. 
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 O conceito de vontade é capital para o desenvolvimento das teses tardias da filosofia de Nietzsche 
ligadas à hipótese cosmológica defendida por Marton: “No terceiro período da obra, Nietzsche está 
convencido da possibilidade de construir uma cosmologia não metafísica, uma cosmologia que se 
apoie em dados científicos. Vontade de potência e pluralidade de forças constituiriam seus elementos 
centrais” (MARTON, 2010, p. 79). Trata-se de um importante conceito, o de “Vontade de Poder” em 
Nietzsche. Este conceito está disperso em vários dos seus textos de maturidade, como em Assim 
Falava Zaratustra, Além de Bem e Mal e em vários dos Fragmentos Póstumos e se refere ao termo 
alemão Wille zur Macht que tradutores e interpretes ora justificam o uso e a tradução para o 
Português por Vontade de Potência, o caso da interprete Scarlett Marton (1990) que usa vontade de 
potência em Nietzsche: das forças cósmicas aos valores humanos. Ora traduzem por Vontade de 
Poder – o caso do mais respeitado tradutor brasileiro das obras de Nietzsche: Paulo Cezar de Sousa, 

que usamos aqui. 
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Neste caso, a sua tese é de que uma vontade atua sobre outras vontades e estas 

vontades múltiplas seriam a condição de possibilidade de existirem efeitos. Sucede 

“Que todo acontecer mecânico, na medida que age nele uma força, é justamente 

força de vontade, efeito da vontade” (JGB/BM, § 36). Neste ponto, o autor de Além 

de Bem e Mal usando de uma linguagem subjuntiva (usa duas vezes a palavra 

‘supondo’) apresenta a força que seria capaz de criar, de fazer sucumbir, de 

qualificar, de manter e sustentar um valor ou um existente qualquer no mundo 

orgânico. A vontade de poder seria, pois, a única possibilidade de restituir a 

univocidade das coisas: “A vontade de poder, como é minha tese” - nämlich des 

Willens zur Macht, wie es mein Satz ist ” (JGB/BM, § 36). Admite então 

hipoteticamente o filósofo:  

 

Supondo que se pudesse reconduzir todas as funções orgânicas a essa 
vontade de poder, e nela se encontrasse também a solução para o 
problema da geração e nutrição [...], então se obteria o direito de definir toda 
força atuante, inequivocamente como vontade de poder (JGB/BM, § 36). 

  

 Nietzsche não admite nesta passagem forças estranhas (inorgânicas) ao 

corpo e reduz todos os fenômenos às funções orgânicas e assume como realidade 

única os impulsos e paixões relacionados ao corpo40. Pelo caminho da corporeidade 

o filósofo estaria criando uma possibilidade de ultrapassamento da metafísica que 

separa o “sujeito” de seu pensamento. O pensamento mesmo seria efeito desta luta 

e hierarquização de impulsos que seriam sua causa. Ora, se a tese da Vontade de 

Poder oferece este alto grau de interpretação às funções orgânicas inclusive 

abarcando questões inorgânicas41, então ela pressupõe uma superação do dualismo 

res cogitas/res extensa da tradição dualística ligada a Descartes.  
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 Nossa hipótese é de que para Nietzsche o corpo é a condição de possibilidade de interpretar o 
mundo, não pelos caminhos da metafísica, mas pela subjetividade da corporeidade. O valor da 
interpretação não é calcado na consciência metafísica de um sujeito racional capaz de conhecer, mas 
a consciência “instintiva” que brota das relações e hierarquizações da Vontade de Poder. Um 
apontamento indica para esta hipótese: “O que define um corpo é esta relação entre forças 
dominantes e forças dominadas. Toda relação de forças constitui um corpo: químico, biológico, social, 
político. Duas forças quaisquer, sendo desiguais, constituem um corpo desde que entrem em relação; 
por isso o corpo é sempre o fruto do acaso, no sentido nietzschiano, e aparece como a coisa mais 
“surpreendente”, muito mais surpreendente na verdade do que a consciência e o espírito” (DELEUZE, 
1976, p. 21). Trataremos da questão do corpo e de uma fisiologia como aspectos fundamentas da 
ética do cuidado de si no final do terceiro capítulo desta dissertação.  

41
 Um comentário sugere que a Vontade de Poder é equivalente às Forças. Teríamos que analisar 

melhor esta tese, mas não há espaço e nem é nosso tema. O relevante deste texto é o status 
concedido ao Conceito de Vontade de Poder: “A ideia de que o homem é uma multiplicidade de 
vontades de potência e que entre elas se desencadeia a luta, permitindo que se estabeleçam 
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 Na Genealogia, o filósofo alemão retoma a ideia de que na natureza (mundo 

orgânico) há um poder, uma força capaz de subjulgar e tornar-se senhor e que esta 

força é nova interpretação da Vontade de Poder: “(...) Todo acontecimento no 

mundo orgânico é um subjulgar e um assenhorar-se, e todo subjulgar e assenhorar-

se é uma nova interpretação, um ajuste, no qual o sentido e a finalidade anteriores 

são obscurecidos ou obliterados” (GM/GM, II, § 12). Poderíamos, então, afirmar que 

a Vontade de Poder interpreta42, já que ela seria a tese de Nietzsche em JGB/BM, § 

36? Se sim, qual é o estatuto deste conceito para a crítica da moral em Nietzsche e 

para a ética do último Foucault? Se não é a Vontade de Poder esta força capaz de 

interpretar, a quem ou ao que caberia o ato de interpretar? Se Nietzsche é adepto de 

uma interpretação pluralista43, então quais seriam as forças atuantes no ato de 

interpretar? Cremos que a genealogia praticada por Foucault e por Nietzsche pode 

ser uma “chave de leitura” para resolver estas questões.  Esta tese se justifica 

porque a genealogia se ocupa com o conhecimento da criação, das condições 

contextuais da criação e com o próprio valor dos valores. 

  É neste cenário de questionamentos sobre a interpretação que precisamos 

trazer as contribuições de Foucault. O filósofo francês, com base na genealogia 

articula seus argumentos acerca da interpretação procedendo a uma crítica à 

metafísica. Na sua análise, a metafísica é um exemplo típico da busca pela origem –  

[Ursprung] que não tem claro o que é ‘origem’ e o que é presente. Não são raras as 

vezes em que a metafísica, no seu modo de interpretar, inverte a origem e o 

presente, como escreve o filósofo francês: “Colocando o presente na origem, a 

metafísica leva a acreditar no trabalho obscuro de uma destinação que procuraria vir 

à luz desde o primeiro momento” (FOUCAULT, 2006b, p. 23). Deste modo a 

                                                                                                                                                                                     
hierarquias jamais definitivas. Por ora, tudo se passa como se introduzir o conceito de força em nada 
viesse alterar a caracterização da vontade de potência enquanto vontade orgânica. Na verdade, força 
e vontade de potência poderiam ser equivalentes. Nada permite supor que as forças se distinguem da 
vontade de potência e nada leva a presumir que também atuem na matéria inorgânica” (MARTON, 
2010, p. 74).  

42
 É a hipótese de Karl Jaspers: “La voluntad de poder interpreta dentro de perspectivas producidas 

por ella misma. No se podrían sentir las meras diversidades del poder como tales. Algo que quiere 
crecer, interpreta outro algo, que también quiere crecer con relación a su valor. En verdad, La 
interpretación es un medio para dominar algo. Si todo acontecer del mundo orgánico es dominación, 
ésta será "una nueva interpretación, uma disposición por la cual se oscurecen, necesariamente, el 
sentido y las metas anteriores (JASPERS, 1963, p. 429). 

43
 Tese de Gilles Deleuze - (DELEUZE, 1976, p. 04). 
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interpretação não pode ser confundida com uma hermenêutica metodológica44, pois 

se assim fosse tanto Nietzsche, quanto Foucault estariam comprometidos com o 

esclarecimento e o acesso à origem “única” dos fatos e das interpretações ao longo 

da história.  

 Foucault anuncia que este é o modo de proceder da Metafísica: “Se 

interpretar era colocar lentamente em foco uma significação oculta na origem, 

apenas a metafísica poderia interpretar o devir da humanidade”. (FOUCAULT, 

2006b, p. 23). A maneira como os dois filósofos apresentam a interpretação não 

permite a pergunta “como é algo”, mas pelo uso da genealogia, em Nietzsche e 

Foucault, há o questionamento: “como algo chegou a ser”. Procedendo desta 

maneira eles têm em mira as situações do presente e interrogam como este estado 

presente se efetivou, por meio de infinitas interpretações45. Os filósofos não buscam 

pelo fundamento “azulado” da origem dos valores, mas têm em vista a pluralidade46 

e o devir e fazem uma interpretação do mundo, para depois a do texto47 e, não 
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 A hermenêutica, enquanto método se refere principalmente à teoria do conhecimento de Hans-
Georg Gadamer como a desenvolvida em sua obra Verdade e Método (Wahrheit und Methode). Por 
estas razões sustentamos que não é possível este tipo de Hermenêutica em Nietzsche e Foucault. 
Por outro lado, se entendermos a hermenêutica como uma tendência filosófica que assume o 
fenômeno da interpretação como uma característica fundamental do ser humano e como uma chave 
crítica à metafísica, então assumimos que Nietzsche e Foucault são hermeneutas. Rogério Faé no 
artigo A Genealogia em Foucault também sustenta que não é possível imputar a Foucault e a 
Nietzsche uma hermenêutica, pois se fossem hermeneutas, no sentido usual, eles buscariam as 
interpretações mais coerentes sobre a origem de algo e só teriam o trabalho de aclarar os pontos 
obscuros desta interpretação. Escreve Faé: “Para Foucault, não há nenhuma essência humana a ser 
resgatada, assim como não existe nenhuma verdade interpretável sob o discurso, pois toda 
hermenêutica pressupõe uma verdade a ser mostrada por um suposto saber. Da mesma forma, 
noções como as de unidade e identidade, quando confrontadas com a proposta nietzschiana ficam 
diluídas, por suporem sempre um pretenso Eu” (FAÉ, 2004, p. 414).  

45
 Thiry-Charques, no artigo À Moda de Foucault: um exame das estratégias arqueológica e 

genealógica de Foucault defende exatamente este aspecto do não comprometimento da 
interpretação com a busca da verdade dos fatos, mas como ela apoiada na genealogia procura saber 
como interpretações emergiram e sucumbiram ao longo da história. Registra: “A genealogia não 
interpreta, porque não há nada a interpretar e porque todo movimento de compreensão já é 
interpretação; limita-se a descrever a história das interpretações. Ela nos desvela os universais do 
nosso pensamento humanista enquanto produto de interpretações que nos foram culturalmente 
impostas” (THIRY-CHARQUES, 2010, p. 237).  

46
 Deleuze salienta que a pluralidade é a característica marcante da filosofia de Nietzsche e que a 

profusão de interpretações é o modo que a sua filosofia se concretiza.  “Para todas as coisas tudo 
isso é ainda questão de pesagem, a arte delicada mais rigorosa da filosofia, a interpretação pluralista” 
(DELEUZE, 1976, p. 05). 

47
 Scarlet Marton em Das Forças Cósmicas aos valores humanos: quando se refere a Nietzsche e 

Foucault afirma que ambos fazem uma filologia sem texto. “Se antes o que dava lugar à interpretação 
era a semelhança, que só podia ser limitada, agora a interpretação torna-se tarefa infinita. Nessa 
medida, a filosofia de Nietzsche — que é o que nos interessa — seria uma espécie de filologia 
sempre em suspenso, uma filologia sem termo, que se desenrolaria sempre mais, uma filologia que 
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obstante, estão atentos aos infindos começos e fins das cadeias de interpretação48. 

Foucault escreve em Nietzsche, Freud e Marx que este estatuto da interpretação 

coloca em questão até mesmo a figura do interprete:  

 

É sobretudo em Nietzsche e Freud, onde se perfila a experiência tão 
importante a meu juízo para a hermenêutica moderna, de que quanto mais 
se avança na interpretação, quanto mais há uma aproximação de uma 
região perigosa, em absoluto, onde não só a interpretação vai encontrar o 
início do seu retrocesso, mas que vai ainda desaparecer como interpretação 
e pode chegar  a significar inclusive a desaparição do próprio interprete 
(FOUCAULT, 1997, p. 20-21). 
 

 Se a interpretação anula inclusive a figura do intérprete, então estamos de 

fato diante de uma nova perspectiva de “acesso” à verdade49, se é que é possível 

afirmar algo de algum tipo de verdade e de quaisquer modos de acesso a ela. 

Foucault fala de uma interpretação que o sujeito faz de si mesmo50. Neste caso a 

interpretação não é a mensuração do caminho que um sujeito faz até acessar a 

verdade de um dado. Trata-se de um ato de vivência corpórea que brota das 

                                                                                                                                                                                     
nunca estaria fixada de maneira absoluta” (MARTON, 2010, p. 30). Questionamos esta posição, pois 
para Nietzsche a sua filosofia e as filosofias dos demais filósofos são expressões (textos) de 
perspectivas, revelam avaliações, são fruto de disputas entre impulsos que, enfim se manifestam 
como produção de texto, como discurso filosófico. É assim que Nietzsche compreende sua filosofia e 
do mesmo modo as outras filosofias: “Gradualmente foi se revelando para mim o que toda grande 
filosofia foi até o momento: confissão pessoal de seu autor, uma espécie de memórias involuntárias e 
inadvertidas” (JGB/BM, § 6). Azeredo reforça esta hipótese: “A produção filosófica é resultado da luta 
entre impulsos e aparece como interpretação” (AZEREDO, In.: FEITOSA, 2011, p. 208). 

48
 Em 1936, Karl Jaspers afirmou que a filosofia de Nietzsche é uma interpretação da interpretação. 

Também é direto ao afirmar que a Vontade de Poder é o que impulsiona a interpretação e que esta 
maneira de conceber a interpretação é uma novidade no cenário filosófico. Escreve: “La 
interpretación de Nietzsche, que sabe que todo saber es interpretación, introduce dicho saber en la 
propia interpretación, mediante la idea de que la voluntad de poder misma constituye el impulso de la 
interpretación, en todas partes actuante e infinitamente diverso. La interpretación de Nietzsche es, en 
efecto, uma interpretación de la interpretación y, por ello, diferente de todas lãs interpretaciones 
anteriores. Comparadas con la suya, eran ingenuas, puesto que carecían de la autoconciencia del 
acto de interpretar”. (JASPERS, 1963, p. 424).  

49
 Se compreendermos o mundo e tudo o que a ele povoa como uma pluralidade de sucessivas 

interpretações, então poderíamos cair num relativismo absoluto. Deste modo a clássica noção de 
verdade como adequação seria uma interpretação entre outras interpretações assim como seria a 
noção de interpretação dos nossos filósofos. Itaparica aponta para esta hipótese na filosofia de 
Nietzsche, mas podemos também estender a Foucault. Escreve: “Se toda teoria é interpretação, a 
própria posição de Nietzsche (e a de Foucault) não seria mais uma interpretação convivendo com 
outras interpretações incompatíveis entre si?”(In:  AZEREDO, 2012, p. 83). 

50
 O problema é delimitar quem é este “si mesmo” capaz de interpretar a si próprio e a partir de que 

perspectivas faz esta interpretação. Trata-se de um tema que será retomado sempre e de novo no 
decorrer deste trabalho. No último capítulo há uma hipótese, digamos, aceitável para este conceito.  
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situações da vida51. Não é, portanto, um método para “acessar a verdade” de um 

fato, mas um ato da Vontade de Poder como é nossa hipótese.  

 Em O Uso dos Prazeres Foucault deixa claro que “usou” a genealogia, em 

Vontade de Saber para compreender como o indivíduo moderno avaliou a si mesmo 

nas suas vivências em torno da sexualidade52. Desse modo, a genealogia não 

estaria comprometida com algum tipo de procedimento que melhor permitiria 

acessar a essência da verdade 53, como ele resume: 

 

Em resumo, para compreender de que maneira o indivíduo moderno podia 
fazer a experiência dele mesmo enquanto sujeito de uma ‘sexualidade’, 
seria indispensável distinguir previamente a maneira pela qual, durante 
séculos, o homem ocidental fora levado a se reconhecer como sujeito de 
desejo (FOUCAULT, 2010a, p. 12).    

  

 Contudo, Foucault muda o foco de sua pesquisa genealógica54 em O Uso dos 

Prazeres para o modo como o indivíduo, na Antiguidade Clássica e nos primeiro 

séculos do Cristianismo, se constituiu, formulou e reformulou interpretações de si.  

Quer trazer, por meio do procedimento genealógico, uma análise histórica dos jogos 

de verdade55 e não do que é verdadeiro nesta constituição. Busca abordar 

historicamente como o indivíduo operou com a verdade e a falsidade e de como, por 

meio, destas relações, destes jogos fez uma interpretação de si mesmo. Deste modo 
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 Vattimo alerta para a novidade da interpretação em Nietzsche e afirma: “A interpretação jamais 
poderá ser entendida como o ato de ascender de um ‘signo’ ao ‘significado’ de um fenômeno à coisa 
em si; ou seja, como uma maneira de esclarecer aquilo que era obscuro e se escondia sob sintomas” 
(VATTIMO, 2010, p. 109-110).  

52
 Deleuze corrobora com esta tese escrevendo: “A Genealogia não interpreta simplesmente, ela 

avalia” (DELEUZE, 1976, p. 06). 

53
 Neste ponto começa a surgir um problema que deverá ser aprofundado no decorrer deste trabalho: 

como os dois filósofos concebem a verdade e qual é a relevância destas concepções para suas 
filosofias. Deleuze observa o problema da verdade quando se refere à filosofia da interpretação em 
Nietzsche. Escreve: “Pois a avaliação disto e daquilo, a delicada pesagem das coisas e dos sentidos 
de cada uma, a avaliação das forças que definem a cada instante os aspectos de uma coisa e de 
suas relações com as outras, tudo isto (ou tudo aquilo) pertence à arte mais elevada da filosofia, a da 
interpretação. Interpretar, e mesmo avaliar, é pesar. A noção de essência não se perde aí, mas 
ganha uma nova significação; pois nem todos os sentidos se equivalem” (DELEUZE, 1976, p. 05). 

54
 Fonseca, no livro Foucault e a Constituição do Sujeito, marca a mudança de pensamento em 

Foucault e a maneira como passara a fazer uso da genealogia no que diz respeito ao “sujeito”: “O que 
muda em relação as suas obras anteriores é que agora se colocam como temas centrais as formas 
de constituição do sujeito segundo procedimentos de uma ética apoiada na reflexão sobre si” 
(FONSECA, 2011, p. 102).  

55
 Por “jogos de verdade” o filósofo entende: “Não a descoberta das coisas verdadeiras, mas as 

regras segundo as quais, a respeito de certas coisas, aquilo que um sujeito pode dizer decorre da 
questão do verdadeiro e do falso.” (FOUCAULT, 2006a, p.235). 
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então marca a passagem de pensamento entre A Vontade de Saber e o Uso dos 

Prazeres e como a genealogia permite uma avaliação dos “jogos de verdade”: 

 

Através de quais jogos de verdade o homem se dá seu ser próprio a pensar 
quando se percebe como louco, quando se olha como doente, quando 
reflete sobre si mesmo como ser vivo, ser falante e ser trabalhador, quando 
ele se julga e se pune enquanto criminoso? Através de quais jogos de 
verdade o ser humano se reconheceu como homem de desejo? Pareceu-
me que, colocando assim essa questão e tentando elaborá-la [...] estaria 
mais próximo da interrogação que desde há muito tempo me esforço em 
colocar (FOUCAULT, 2010b, p. 13). 
 

 Todavia o filósofo francês não faz o trabalho de um historiador quando inclui a 

problematização dos médicos e dos filósofos da Antiguidade clássica, bem como 

textos latinos e gregos dos primeiros dois séculos da nossa era. A busca deste 

“Foucault tardio” é: “Definir as condições nas quais o ser humano ‘problematiza’ o 

que ele é, e o mundo no qual vive” (FOUCAULT, 2010b, p. 17). Esta 

problematização56 da qual o autor de O Cuidado de Si trata só pode ser o modo pelo 

qual os “sujeitos” interpretam a si mesmos e conferem sentido às suas práticas 

morais no campo da sexualidade. A condição de possibilidade que o indivíduo tem 

de refletir suas ações e de interpretá-las livremente – não com a intenção única de 

fixar regras de conduta, mas transformar-se a si mesmo, de ser artífice da própria 

existência – é o que Foucault nomeia de “artes da existência”, ou “estéticas da 

existência57”. Neste caso, o filósofo deixa claro que não quer fazer análises 

comportamentais, sociológicas ou ideológicas. Não obstante, quer analisar: “as 

problematizações através das quais o ser se dá como podendo e devendo ser 
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 Na nossa compreensão a capacidade de problematizar a si mesmo leva em conta fatos morais, 
necessidades fisiológicas, sensações de dor e prazer, estranhamento, sensações estéticas que 
pulsam no indivíduo humano. Trata-se, talvez, de um ato da vontade que Nietzsche muito bem define 
em JGB/BM § 19: “Digamos que em todo querer existe, primeiro, uma pluralidade de sensações, a 
saber, a sensação do estado que deixa, a sensação do estado para o qual se vai, a sensação desse 
“deixar” e “ir” mesmo, e ainda da sensação muscular concomitante, que, mesmo sem movimento de 
“braços e pernas”, entra em jogo por uma espécie de hábito, tão logo queremos”.  

57
 Parece-nos que este conceito foucaultiano se coaduna com o que Nietzsche chama de afeto de 

comando em JGB/BM § 19, característico da vontade de poder. Esta tomada de si como estética da 
existência não acontece passivamente, mas, sobretudo, brota de uma relação de forças, do embate 
entre múltiplas vontades. Deleuze escreve: “A vontade (vontade de poder) é o elemento diferencial da 
força. Daí resulta uma nova concepção da filosofia da vontade, pois a vontade não se exerce 
misteriosamente sobre músculos ou sobre nervos, menos ainda sobre uma matéria em geral, ela se 
exerce necessariamente sobre uma outra vontade”(DELEUZE, 1976, p. 06). Por isso anteriormente 
escrevemos sobre os jogos de verdade que fazem emergir uma interpretação de si mesmo. Por outro 
lado, se é característico da vontade o comando, então há a necessidade de compreender a quem ou 
ao que este comando ordena.   



44 

 

pensado, e as práticas a partir das quais essas problematizações se formam” 

(FOUCAULT, 2010b, pp. 18-19). 

  A questão que emerge neste ponto é como o indivíduo interpreta e é capaz de 

problematizar a si mesmo como sujeito moral. Nesta altura Foucault define o que ele 

entende por moral58, destacando três maneiras de compreender a moral – a primeira 

tem relação com as regras propostas aos indivíduos pelas instituições, como 

escreve: “Por ‘moral’ entende-se um conjunto de valores e regras de ação propostas 

aos indivíduos e aos grupos por intermédio de aparelhos prescritivos diversos, como 

podem ser a família, as instituições educativas, as Igrejas etc.” (FOUCAULT, 2010b, 

p. 33). O filósofo problematiza esta definição de moral, pois o “conjunto de valores e 

regras” que o constitui nem sempre são explicitados e ensinados e raramente são 

portadores de coerência. Por serem incoerentes, permitem ao mesmo indivíduo criar 

possibilidades de escapar ou mesmo comprometer-se com este código moral. 

 Na segunda maneira de compreender a moral Foucault escreve: “Por ‘moral’ 

entende-se igualmente o comportamento real dos indivíduos em relação às regras e 

valores que lhe são propostos” (FOUCAULT, 2010b, p. 33). Esta forma de entender 

a moral sugere uma interpretação do modo como os indivíduos se submentem ou 

resistem ao que lhes é proposto por um código de conduta. Trata-se da moral como 

forma de “medir” o grau de intensidade do comportamento das pessoas ou grupos 

sociais em referência ao código de conduta que lhes é explícita ou implicitamente 

dado pela cultura à qual pertencem.  

 O que nos interessa aqui é o terceiro uso do conceito de moral que relaciona 

os dois modos anteriores: “A maneira pela qual é necessário ‘conduzir-se’ – isto é, a 

maneira pela qual se deve construir a si mesmo como sujeito moral, agindo em 

referência aos elementos prescritivos que constituem o código” (FOUCAULT, 2010b, 

p. 34). Ora, se é necessário ao indivíduo conduzir-se moralmente, então a quem ou 

a que ele obedece? O que ele é capaz de comandar nesta tarefa de constituir-se 

como sujeito moral? Em que medida este “sujeito” pode ser responsável moralmente 

por seus atos e omissões? Que tipo de vontade agiu e age sobre a ação moral deste 

indivíduo? São questões que intrigaram também a Nietzsche no século XIX, como 

escreve: 
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 Para uma leitura integral do tema confira: (FOUCAULT, 2010a, pp. 33-43). 
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Um homem que quer – comanda algo dentro de si que obedece, ou que ele 
acredita que obedece. Mas agora observem o que é mais estranho na 
vontade – nessa coisa tão múltipla, para o qual o povo tem uma só palavra: 
na medida em que, no caso presente, somos ao mesmo tempo a parte que 
comanda e a que obedece (JGB/BM § 19). 

  

 Este aspecto da “filosofia tardia” de Nietzsche pode indicar para uma 

aproximação de Foucault a Nietzsche e consequentes usos de conceitos forjados na 

Obra de Nietzsche. O filósofo alemão está preocupado em examinar a pluralidade 

de sensações59 que age sobre o querer e determina ao que ele pode comandar e ao 

que ele deve obedecer60. Foucault, por seu turno, é claro ao afirmar que da 

interpretação que o indivíduo faz de si como sujeito moral brota o que “Poderia 

chamar de determinação da substância ética, isto é, a maneira pela qual o indivíduo 

deve constituir tal parte dele mesmo como matéria principal de sua conduta moral” 

(FOUCAULT, 2010b, p. 34). 

 A tarefa de realizar um trabalho ético de si para consigo, na perspectiva de 

Foucault surge quando o indivíduo se confronta e estabelece relações com as regras 

morais de uma comunidade e interpreta a si como, por alguma razão, no dever de 

praticar tais regras. A situação que está em disputa é o que motiva o indivíduo a 

obedecer tais regras? A pressão do grupo social? Os valores da tradição da qual é 

herdeiro e necessita preservar? A busca pessoal de um modelo de vida virtuosa a 

ser imitado? Em Foucault isto remete ao que ele nomeia de “modo de sujeição” (Cf.: 

FOUCAULT, 2010b, p. 35).  

 Contudo, o filósofo francês acena para uma questão que está além das 

expostas acima: a exigência que o indivíduo teria de tornar a si mesmo sujeito moral 

da própria conduta, como escreve:  

 

                                                           
59

 Azeredo chama a atenção para esta questão: “Para Nietzsche, toda e qualquer atividade humana 
se apresenta como avaliação, mas essa avaliação é desde sempre o introduzir de uma interpretação. 
Quem interpreta não é um existente movido pela cognição, mas as lutas entre os diversos impulsos” 
(AZEREDO, 2002, p. 80). Uma questão a comentadora não responde e ainda permanece: que tipo de 
impulsos saem vitoriosos e derrotados nesta disputa de forças? A luta é constante? Cessa?  

60
 Com Deleuze, “Já podemos marcar a progressão do sentido do valor, da interpretação à avaliação, 

como tarefas da genealogia: o sentido de alguma coisa é a relação desta coisa com a força que se 
apodera dela, o valor de alguma coisa é a hierarquia das forças que se exprimem na coisa enquanto 
fenômeno complexo” (DELEUZE, 1976, p.07). Luis Rubira, no texto “Quem” Quer o Eterno Retorno 
do Mesmo? Sujeito, subjetividade, moral e amor fati em Nietzsche, também confere à Vontade de 
Poder o estatuto de crítica às noções metafísicas de sujeito e alma: “No que tange à vontade de 
potência, ela nos permite pensar o rompimento que Nietzsche realiza com a metafísica, e por 
conseguinte, com o conceito de substância, de átomo, alma, vontade e sujeito” (RUBIRA, In.: 
CARMO & SANTOS, 2012, p. 237). 
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Existem também diferenças possíveis nas formas da elaboração do trabalho 
ético que se efetua sobre si mesmo, não somente para tornar seu próprio 
comportamento conforme a uma regra dada, mas também para tentar se 
transformar a si mesmo em sujeito moral da própria conduta (FOUCAULT, 
2010b, p. 35).  

 

 Se é fato que os seres humanos são capazes de – ao menos tentar – se 

conduzir moralmente, não por simples ações em conformidade com regras e valores 

já constituídos, então precisamos problematizar como este indivíduo é capaz de 

avaliar e de interpretar a si mesmo como sujeito moral, pois ele não faz isto em 

relação a valores e regras estabelecidos61, mas como sujeito moral que se constituí 

a partir da própria conduta. Neste caso, não há uma moral prévia a ser acatada, mas 

o indivíduo há de interpretar moralmente a si mesmo na multiplicidade de impulsos 

em luta62. Por isso não existem, de fato, fenômenos morais, como é a tese de 

Nietzsche numa anotação do outono de 1886: “minha tese principal: não há 

fenômeno moral, mas apenas uma interpretação moral desses fenômenos. Esta 

interpretação mesma tem uma origem extramoral” (Nachlass/FP 2 [165] outono de 

1885 – outono de 1886)63. Tese esta que é assumida em JGB/BM, § 108 e 

reafirmada em GD/CI, Os melhoradores da humanidade, § 164.   

 Nietzsche não nega a existência de fenômenos. Há de se discutir então, antes 

da “interpretação moral do fenômeno”, o que é, como se dá ou se constituem os 

fenômenos? Diríamos, fenômenos é o que há. É o que está aí, dado. Nietzsche, na 

nossa hipótese, não admite que o fenômeno seja explicado por meio de doutrinas 

realistas, subjetivistas ou criticistas. Pensar dessa maneira implica em dualismo, pois 

envolveria uma “realidade” interna (alma, espírito, consciência, sujeito...) na qual os 

fenômenos seriam representados. A consequência lógica seria, então, pensar na 
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 Tenhamos em mente que quando nos referimos a valores e regras estabelecidos, estamos nos 
reportando a uma interpretação que vigorou por um determinado tempo ou que está vigorando. Mas 
Nietzsche escreveu em JGB/BM § 186: a proposição de uma análise genealógica revela que estes 
“sentimentos de valor vivem, crescem, procriam e morrem”.  Clademir Araldi reforça a tese de que a 
bancarrota dos valores morais compreendida por Nietzsche é o aniquilamento de um tipo específico 
de interpretação: “O processo de ruína dos valores é compreendido por Nietzsche como a ruína de 
uma determinada interpretação, que seria ultrapassada por uma nova e distinta” (ARALDI, 2004, p. 
382).  

62
 Num dos seus fragmentos póstumos lemos o seguinte: “Contra el positivismo, que se queda em el 

fenómeno ‘sólo hay hechos’, yo diria, no, precisamente no hay hechos, sólo interpretaciones” 

(Nachlass/FP 7 [60] final de 1886 – primavera de 1887). 

63
 Mein Hauptsatz: es giebt keine moralischen Phänomene, sondern nur eine moral<ische> 

Interpretation dieser Phänomene. Diese Interpretation selbst ist außermoralischen Ursprungs. 

64
 Trata-se de um dos problemas centrais desta dissertação, como consta na sua introdução.  
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“realidade” externa (o real, a coisa em si, o objeto). Dualismos desta natureza caem 

em aporias decorrentes da divisão entre sujeito x objeto; Homem x Mundo; 

fenômeno x coisa em si65. Noutro fragmento da época de 1885 temos Nietzsche 

ainda mais radical com possíveis dualismos que supõem fenômenos sem alguma 

valoração, sem uma significação prévia: “Uma “coisa em si” é algo tão absurdo 

quanto um “sentido em si”, uma “significação em si”. Não há nenhum fato em si, 

mas, para que um (estado de) fato possa haver, é preciso que um sentido 

primeiramente sempre já tenha sido introduzido” (Nachlass/FP 2 [149] outono de 

1885 – outono de 1886)66. 

 As teses dualistas não se sustentam, pois supor um “sujeito” em relação com 

um “objeto” (fenômeno em si) é, por seu turno, a introdução de um sentido à relação 

de forças que aconteceu. Não há o dentro e o fora, o antes e o depois. Há 

resistência de forças e sucumbência de forças que integram o orgânico e o 

inorgânico. Trata-se da tese de “O mundo visto de dentro, o mundo definido e 

designado conforme o seu “caráter inteligível” – seria justamente “vontade de poder”, 

e nada mais” (JBG/BM, § 36). Diante da cosmologia da Vontade de Poder que tem 

como característica a não divisão, mas o jogo de forças “dentro” do mesmo “campo” 

de lutas, que, paradoxalmente, é marcado pelo pluralismo e não pelas “unidades:” 

“sujeito” e “objeto”.  

 O “eu”, a “alma”, a “consciência”, o “espírito” são formas de inserção de 

sentido que se constituem como força que aparecem, que se mostram e que se 

apresentam como conceitos aos quais se supõe outros conceitos que se opõem, 

como um “tu”, um “corpo”, um “objeto”, a “carne”. Contudo, a cosmologia da Vontade 

de Poder afirma tudo como afeto ou capacidade de ser afetado por uma força, uma 

perspectiva, uma interpretação em que não há arbítrio ou poder de decisão por parte 

do “homem”.  E neste caso a pergunta “quem” é o “autor” da interpretação, o “ente” 
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 Os conceitos de “Sujeito”, “Natureza”, “Humanidade”, “Objeto”, “Realidade”, “Fenômeno” são na 
nossa hipótese a introdução de um sentido, de uma “força” capaz de imprimir significado, ou seja, a 
Vontade de Poder. Trata-se de mais das características da Cosmologia da Vontade de Poder. Está 
escrito: “Nietzsche, sem dúvida, retorquiria que a ideia de natureza humana é completamente 
desprovida de significado. Implica atribuir estatuto privilegiado ao homem, diferenciando-o de tudo o 
que existe — o que estaria em franca contradição com a tese cosmológica, que afirma serem 
orgânico e inorgânico constituídos por forças agindo e resistindo umas em relação às outras”. 
(MARTON, 2010, p. 144).  

66
 Ein „Ding an sich“ ebenso verkehrt wie ein „Sinn an sich“, „eine Bedeutung an sich“. Es giebt keinen 

„Thatbestand an sich“, sondern ein Sinn muß immer erst hineingelegt werden, damit es einen 
„Thatbestand“ geben könne. 
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capaz de interpretar perde bastante do seu sentido. Nietzsche, então, é reto na 

escrita em um dos seus póstumos: “Não se deve perguntar: “quem interpreta afinal,” 

mas sim que o próprio interpretar, como uma forma de vontade de poder, tem 

existência (mas não como um “ser”, mas como um processo, um devir) como um 

afeto” (Nachlass/FP 2 [151] outono de 1885 – outono de 1886)67. 

 Ora, se é correto que não existe fato e valor (fenômeno) moral em si, então 

estamos diante da tarefa proposta por Nietzsche da criação de valores, que passa 

pela crítica do valor dos valores como já vimos. O significado do valor não é objetivo 

e não é dado de antemão, mas se constituí como um ato de interpretação (da 

Vontade de Poder). Não se trata de buscar a correspondência de um objeto com seu 

signo e desta relação inferir a verdade68. Tratar a tarefa da interpretação deste modo 

é ainda pensar segundo a metafísica, pois implicaria pôr em correspondência o 

objeto com seu signo. Nesta linha Foucault escreve sobre o status da interpretação 

em Nietzsche: 

 

Desta mesma forma Nietzsche apodera-se das interpretações que são já 
prisioneiras umas das outras. Não há para Nietzsche um significado original. 
As mesmas palavras não são senão interpretações ao longo da sua história, 
antes de se converterem em símbolos, interpretam, e tem significado, 
finalmente, porque são interpretações essenciais (FOUCAULT, 1997, p. 23-
24).  

   

 Questionamos em que se baseia e como se realiza a interpretação em 

Nietzsche, pois como Foucault destacou bem não há um significado original69? No 
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 Man darf nicht fragen: „wer interpretirt denn?“ sondern das Interpretiren selbst, als eine Form des 
Willens zur Macht, hat Dasein (aber nicht als ein „Sein“, sondern als ein Prozeß, ein Werden) als ein 

Affekt. 

68
 Para Abel, a “Verdade” é a palavra-chave da Filosofia Ocidental, que no seu âmago foi a 

metafísica. Atingir a verdade é uma meta pela qual são prometidas elevadas recompensas 
intelectuais, morais, religiosas e metafísicas. Por isso, a crise do conceito de “verdade” pode ser vista 
como a crise da metafísica mesma” (ABEL, 2002, p. 15). Acreditamos que a tarefa de criticar a 
concepção da verdade como correspondência não é simples e não se faz apenas com uma 
modificação, ou uma “reforma do conceito de verdade”, mas passa, como escreve Abel, pela:  
“Exigência de que o antigo esquema no seu todo seja submetido a uma reinterpretação” (ABEL, 
2002, p. 20). Neste ponto cremos que é importante o papel da genealogia, pois ela “vira” e “revira” as 
teorias que emergiram em torno da questão da verdade. Neste sentido não se trata da superação do 
conceito de verdade, mas de redimensionar, reinstituir o signo, o significante e o significado. Assim 
cremos que a tese de Abel é coerente com esta hipótese: “Nesse sentido, pode-se conceber a 
‘verdade como interpretação’. Nos processos de interpretação não se trata, portanto, primariamente, 
de descobrir, de desvelar uma verdade preexistente e pronta. Não é mais a interpretação que 
depende da verdade, mas antes é a verdade que depende da interpretação (ABEL, 2002, p. 20).  

69
 Entre o final de 1886 e a primavera de 1887 Nietzsche escreve que: “El mundo [...] es interpreble 

de otro modo, no tine sentido detrás de si, sino innumerables sentidos, ‘perspectivismo’”  

(Nachlass/FP 7 [60] final de 1886 – primavera de 1887).   
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Fragmento 7 [60] encontra-se uma hipótese a esta questão. O texto não publicado 

contém de maneira implícita os conceitos de Vontade de Poder, de Perspectivismo e 

de interpretação. A necessidade de domínio é uma chave de leitura que pode 

explicar as interpretações (morais) dos fenômenos. 

 

São nossas necessidades as que interpretam o mundo: nossos impulsos e 
seus prós e seus contras. Cada impulso é uma espécie de necessidade de 
domínio, cada um tem sua perspectiva, que ele gostaria de impor como 
norma a todos os outros impulsos (Nachlass/FP 7 [60] final de 1886 – 
primavera de 1887)

70
. 

  

 No campo da “moral” esta arte de interpretação implica como o sujeito moral 

“Age sobre si mesmo, procura conhecer-se, controla-se, põe-se à prova, aperfeiçoa-

se, transforma-se” (FOUCAULT, 2010b, p. 37). A questão é, então, determinar71 que 

arte de interpretação; que perspectivismo é este que faz o indivíduo buscar a 

realização moral nele mesmo; qual o estatuto da Vontade de Poder nesta 

empreitada perspectivística da interpretação? Estamos, então, diante de um 

relativismo? Em Além do Bem e do Mal, § 22 encontramos alguns argumentos para 

algum esclarecimento da relação entre o perspectivismo, vontade de poder e sua 

face interpretativa: 

  

Poderia vir alguém que, com intenção e arte de interpretação opostas, 
soubesse ler na mesma natureza, tendo em vista os mesmos fenômenos, 
precisamente a imposição tiranicamente impiedosa e inexorável de 
reivindicações de poder – um intérprete que lhes colocasse diante dos olhos 
o caráter não excepcional e peremptório de toda “vontade de poder”, em tal 
medida que quase toda palavra inclusive a palavra “tirania”, por fim 
parecesse imprópria ou uma metáfora debilitante e moderadora – 
demasiado humana; e que, no entanto, terminasse por afirmar sobre esse 
mundo o mesmo que vocês afirmam, isto é, que ele tem um curso 
“necessário” e “calculável”, mas não porque nele vigoram leis, e sim porque 
faltam absolutamente leis, e cada poder tira, a cada instante, as suas 
últimas consequências. Acontecendo de ser isto apenas interpretação – e 
vocês se apressarão em objetar isso, não? – bem, tanto melhor!  (JBG/BM, 
§ 22).  
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 Unsre Bedürfnisse sind es, die die Welt auslegen: unsre Triebe und deren Für und Wider. Jeder 
Trieb ist eine Art Herrschsucht, jeder hat seine Perspektive, welche er als Norm allen übrigen Trieben 
aufzwingen möchte. 

71
 Sarah Kofman defende que o ‘médoto genealógico’ desenvolvido por Nietzsche é capaz de revelar 

que todo acontecimento é de fato uma interpretação, bem como revela também a multiplicidade de 
forças que agem na multiplicidade de interpretações e deste modo também revelaria uma hierarquia 
valorativa nas interpretações: de “the genealogical method is an axiological genesis which, at the 
same time as revealing every phenomenon as an interpretation, reveals the necessary multiplicity of 
interpretations and inaugurates a hierarchy in interpretation” (KOFMAN, 1993, p. 122).  
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 Na primeira vista, Nietzsche contrapõe teorias concedendo a cada uma um 

valor interpretativo.  Supondo que uma teoria física interpretasse o mesmo 

fenômeno pelo viés de sua perspectiva científica de que há leis imutáveis que 

descrevem “corretamente” certos fenômenos; supondo que houvesse uma teoria 

oposta que percebesse nos mesmos fenômenos a ausência de leis e esta teoria 

reivindicasse para si um tipo de interpretação dos fenômenos, assim como também 

reivindicasse para a primeira teoria não uma descrição “correta” dos fenômenos, 

mas um outro tipo de interpretação, então certamente os adeptos daquela primeira 

teoria poderiam retrucar que a segunda teoria afirmando que ela é também 

interpretação. Nietzsche diria sobre esta acusação entre as duas teorias: “Tanto 

Melhor!”, como finaliza sua argumentação em BM § 22. Do mesmo modo se 

portariam os críticos como relação à Vontade de Poder: Ela também é somente 

interpretação. Nietzsche, concluiria: “Bem, tanto melhor!” 

 A crítica nietzschiana se dirige ao tipo de interpretação da moral que impera 

desde Sócrates, passando por Platão até o cristianismo e seus desdobramentos. O 

filósofo alemão propõe em Além do Bem e do Mal, via genealogia, uma “tipologia 

moral”. Este projeto considera a história da moral,  no capítulo quinto – Contribuição 

à História Natural da Moral – no qual Nietzsche coloca como objetivo: a “Preparação 

para uma tipologia da moral” (JBG/BM, §186). Nietzsche parece não dar conta deste 

projeto audacioso e mais adiante conclui apressadamente:  

 

Numa perambulação pelas muitas morais, as mais finas e as mais 
grosseiras, que até agora dominaram e continuam dominando na terra, 
encontrei certos traços que regularmente retornam juntos e ligados entre si: 
até que finalmente se revelaram dois tipos básicos, e uma diferença 
fundamental sobressaiu. Há uma moral dos senhores e uma moral dos 
escravos (JBG/BM, §260). 

 

 Podemos neste momento questionar o fundamento histórico desta conclusão 

de Nietzsche que tipifica a moral em dois modelos interpretativos: o dos escravos e 

o dos senhores, pois ele deixa claro que “andejou” por muitas morais72. Talvez 

percorreu algumas morais? Parece-nos que neste ponto se encontra explícito o uso 

“atualizado” da genealogia Nietzschiana por Foucault. O pensador francês tem claro 
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 Clademir Araldi também levanta questões no que diz respeito a esta conclusão “apressada” da 

crítica histórica de Nietzsche à Moral apresentada em BM § 260. Escreve: “Nietzsche aponta aqui o 

resultado final do que seria o longo processo de investigação histórica da moral, do qual ele não 
fornece reconstruções e apontamentos suficientes” (ARALDI, 2008, p. 38).  
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que o papel da sua perspectiva genealógica é o de propor a “História da maneira 

pela qual os indivíduos são chamados a se constituir como sujeitos de conduta 

moral” (FOUCAULT, 2010b, p 38).  E continua: 

 

A ênfase é dada às formas das relações consigo, aos procedimentos e às 
técnicas pelas quais são elaboradas, aos exercícios pelos quais o próprio 
sujeito se dá como objeto a conhecer, e às práticas que permitam 
transformar seu próprio modo de ser (FOUCAULT, 2010b, p.39). 

 

Neste sentido, o filósofo francês de fato perambula genealogicamente por textos 

gregos e latinos para resgatar o valor e a interpretação da moral enquanto prática de 

si73 e constituição moral de si mesmo.  

 

1.3 A INTERPRETAÇÃO E A CRÍTICA AO ASPECTO METAFÍSICO DA MORAL E 
DA CIÊNCIA. 

 Ao discorrer sobre o conceito de interpretação, tema tratado no ponto anterior, 

apareceram conceitos importantes como a pluralidade de afetos, os jogos de forças, 

o perspectivismo e a vontade de poder. Prevenimos que estes conceitos deverão ser 

analisados mais detalhadamente, bem como suas relações com a temática da 

pesquisa. Decorre dessas propriedades da interpretação não a pergunta metafísica 

pelo que é algo, mas o questionamento genealógico – como algo chegou a ser? Por 

tal razão, a busca dos filósofos não é pela matriz originária que a interpretação mais 

correta revelaria. Não obstante, a interpretação é um tipo de avaliação que se revela 

proveniente dos jogos de força que fizeram emergir uma interpretação e 

determinaram a derrocada de outras interpretações. Tais questões desembocam no 

modo como o indivíduo avalia a si mesmo como sujeito da própria ação moral. 

 No ano de 1886, Nietzsche escreve a Obra Além do Bem e do Mal e também 

concluí anexando à Gaia Ciência de 1881 o seu quinto capítulo. Neste anexo 
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 Deleuze ao tratar da temática do corpo no pensamento de Nietzsche começa escrevendo sobre a 
formação da consciência e de como Nietzsche a concebe. Para o comentador, a consciência em 
Nietzsche é precisamente a “Região do eu afetada pelo mundo exterior” (DELEUZE, 1976, p.20). 
Temos críticas a esta interpretação, pois supor um mundo exterior ainda é pensar segundo um 
modelo dualístico, fato que não se sustenta diante da hipótese cosmológica da Vontade de Poder. 
Mas o comentador francês permite-nos fundamentar melhor esta aproximação e o uso da genealogia 
Nietzschiana por Foucault. O comentador aponta para esta dimensão da relação de si para consigo 
em Nietzsche amplamente explorada por Foucault, como registra em 1962: “Consciência nunca é 
consciência de si. Mas consciência de um eu em relação ao si que não é consciente. Não é 
consciência do senhor, mas consciência do escravo em relação a um senhor que não tem que ser 
consciente” (DELEUZE, 1976, p. 20). 
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Nietzsche assume, com coragem [Wir Furchtlosen]74, a tarefa de abordar a moral 

como um problema. É com ousadia que o ele interpela a moral como um dilema 

pessoal – “Faz considerável diferença que um pensador se coloque pessoalmente 

ante seus problemas” (FW/GC, § 345), escreveu ele. Nietzsche tem como referência 

somente a si mesmo para empreender a crítica da moral como “Seu destino, sua 

miséria e também sua felicidade maior” (FW/GC, § 345) – Ele faz isso com amor 

grandioso grosse Liebe. Neste viés, o autor de A Gaia Ciência anuncia que ele é o 

primeiro que ousou fazer um trabalho crítico sobre a moral a partir de posições e 

questões pessoais: “Não vejo ninguém que tenha ousado uma crítica dos juízos de 

valor morais; vejo que falta, nisso, até mesmo os ensaios de curiosidade científica” 

(FW/GC, § 345), afirmou ele.  

 Elaborar uma história da moral é condição necessária para efetivar a crítica 

da moral. No aforismo tardio em questão (FW/GC, § 345) Nietzsche se coloca a 

frente dos psicólogos da moral e de alguns “pseudos” historiadores da moral 

exatamente por creditar a si a tarefa de ser o primeiro filósofo a se esforçar por 

edificar uma história crítica da moral75. Foucault empreende uma longa exegese 

histórica em torno da “moral sexual”76 na Antiguidade clássica e nas primeiras eras 

do Cristianismo. Destas pesquisas ele apresenta os aphrodísia77 como a “substância 

ética” da moral antiga. Neste sentido o pensador francês descreveu as etapas de 

sua perambulação pelos textos prescritivos78 que trataram das questões da 

problematização da moral em torno dos prazeres.  
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 Este é o título que Nietzsche fornece ao quinto capítulo da Gaia Ciência.  

75
 Araldi expõe questões pertinentes em ralação à efetivação da História da Moral pretendida por 

Nietzsche: “O filósofo genealogista alemão elabora exaustivamente uma história efetiva (natural) da 
moral? Caso isso não ocorra, seus propósitos críticos estariam comprometidos?” (ARALDI, 2008, p. 
35). Concordamos em partes com a crítica do comentador, mas cremos na solidez dos propósitos de 
Nietzsche.  

76
 Estes estudos foram publicados em 1984 sob o título, L'Usage des plaisirs (História da sexualidade 

II), porém foram desenvolvidos em forma de curso em 1981 assim como o conjunto de aulas 
ministradas em 1982 que correspondem à Hermenêutica do Sujeito publicados postumamente em 

2001. 

77
 Pode-se dizer que por aphrodísia, Foucault entende uma experiência, e mais, “uma experiência 

histórica”, a experiência grega dos prazeres, distinta da experiência cristã da carne e daquela, 
moderna, da sexualidade. 

78
 Em o Uso dos Prazeres (pp. 47 - 66), espaço no qual Foucault aborda a questão dos aphrodisia, o 

autor usa para a sua pesquisa, essencialmente os textos de Platão, Aristóteles e Xenofonte, sem 
deixar de lado textos da medicina antiga como aqueles de Hipócrates, Rufus de Éfeso e de autores 
mais secundários como Diógenes Laércio e Plutarco.  Usa esta gama de autores com o objetivo de 
mostrar: “O campo de problematização que lhes foi comum e que os tornou possíveis. Trataremos de 
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 Foucault, na sua interpretação do preceito délfico gnôthi seautón – conhece-te 

a ti mesmo –, atribui a Sócrates uma preocupação inicial com o “cuidado de si” – 

epiméleia heautoû – e não com o conhecimento da essência da verdade. No modo 

de compreender de Foucault, só mais tarde haveria sido posta uma oposição entre o 

“cuidado de si” e o “conhecimento de si”. Desta oposição, houve uma 

desqualificação do princípio do “cuidado de si” em favor do “conhecimento” e do 

“acesso” à verdade. Para Michel Foucault, este esquecimento ético-moral do 

“cuidado de si” está fundamentalmente ligado à História da verdade e aos seus 

problemas, como registra: “Acredito, porém, haver uma razão bem mais essencial 

que estes paradoxos da história da moral, e que concerne ao problema da verdade e 

da história da verdade” (FOUCAULT, 2010a, p. 14). Neste sentido, há diferenças no 

modo como Nietzsche e Foucault interpretam o filósofo Sócrates. Assim, 

acreditamos que Foucault aproxima-se ao modo pelo qual Nietzsche imagina 

problematizar a moral, mas também se utiliza do procedimento nietzschiano ao 

efetivar estudos quase que exaustivos de textos históricos.  

 Para Nietzsche, os vários autores (ele cita genericamente os ingleses) que se 

puseram na tentativa de fazer uma História dos sentimentos e valores morais não 

foram capazes de criticar o próprio sistema moral em que viviam. Nos termos de 

Nietzsche:  

 

Detectei apenas uns magros esforços iniciais de chegar a uma história da 
gênese desses sentimentos e valorações [...] esses historiadores da moral 
(sobretudo ingleses) não representam muita coisa: em geral, eles próprios 
se acham ingenuamente sob as ordens de uma determinada moral, 
servindo de escudeiros e acompanhantes sem o saber; (FW/GC, § 345).  

 

 O enfoque que recai na questão da “consumação da crítica da moral”, por 

meio de uma história da moral, são os jogos de força em torno da questão da 

verdade79. Por tal razão, o autor de Zaratustra denunciou a ausência de espírito 

                                                                                                                                                                                     
fazer surgir, em seus caracteres gerais, a constituição dos aphrodisia como campo de cuidado moral” 
(FOUCAULT, 2010b, p.49). O filósofo francês percebe em todos estes textos prescritivos uma 
hipótese de cuidado moral com a sexualidade e não observa algum tipo de fonte do mal, como na 
catequese cristã mais tarde.  

79
 Se for fato que a filosofia de Nietzsche, por seu aspecto crítico, procede a uma crítica contumaz a 

noção tradicional de verdade, então, o filósofo promove uma nova reformulação da questão da 
verdade. Araldi leva esta questão em consideração e registra: “Não se trata mais, nessa ótica, de 
uma verdade fixa, atemporal, mas da “vontade de verdade”, da vontade humana de veracidade, ou 
seja, de tornar fixo, de assegurar, de conferir estatuto de permanência ao que está em fluxo” 
(ARALDI, 2002, p. 07).  
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científico e a falta de saber dos historiadores da moral no aforismo de A Gaia 

Ciência que viemos analisando. As suas hipóteses interpretativas de uma nova 

noção de verdade são a da “Vontade de Poder” [Wille zur Macht] e da efetivação de 

uma genealogia coerente da moral. O desenvolvimento da doutrina da Vontade de 

Poder e da avaliação genealógica aponta para a hipótese de que a noção da 

tradicional da verdade80 como a “única” pode ser superada. A mesma hipótese 

crítica pode ser utilizada para os supostos métodos que revelariam a verdade de 

forma clara e distinta.  

 A genealogia desenvolvida mais tarde por Nietzsche e que visou a crítica à 

verdade precisa passar pela problematização da relação entre causa e efeito. Como 

viemos tratando desde o início deste trabalho, há traços fortes da crítica de 

Nietzsche à questão da causalidade como condição de possibilidade de acesso a 

verdade, e mesmo de repará-la desde as suas obras juvenis. A apreciação da 

relação entre causa e efeito ocupa espaço também nos escritos de sua “fase 

intermediária”. Em A Gaia Ciência, por exemplo, parágrafo 111, se propõe a 

investigar a proveniência da lógica – [Herkunft des Logischen]. Neste aforismo o 

filósofo afirma que na Pré-história da humanidade, aquele indivíduo que não 

aprendesse a identificar e relacionar os fatos semelhantes [Aehnliche] como iguais 

[gleich] no que dizia respeito à alimentação adequada e aos animais perigosos, 

estaria muito mais próximo da morte. Portanto, a proveniência da lógica foi questão 

de sobrevivência e não uma forma de melhor acessar a verdade. Nietzsche 

escreveu: “Mas a tendência predominante de tratar o que é semelhante como igual – 

uma tendência ilógica, pois nada é realmente igual – foi o que criou o fundamento 

para a lógica” (FW/GC, § 111).  

  Todavia, na maturidade, o filósofo alemão abandonou qualquer tipo de 

esperança na lógica e na relação entre causa e efeito. Observamos esta tomada de 

posição no primeiro capítulo de Além do Bem e do Mal, no qual ele se propôs a 

escrever sobre o preconceito dos filósofos. Neste capítulo, Nietzsche tinha como 

projeto a problematização do valor da verdade. No terceiro parágrafo da obra citada, 

o filósofo retoma a discussão sobre a influência instintiva da proveniência da lógica, 

                                                           
80

 Por este conceito entendemos, tradicionalmente, a correspondência, a adequação ou a harmonia 
passível de ser estabelecida, por meio de um discurso ou pensamento, entre a subjetividade cognitiva 
do intelecto humano e os fatos, eventos e seres da realidade objetiva. Esta e outras questões 
relacionadas ao conceito de verdade serão mais bem desenvolvidas nos capítulos que seguem. 
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reafirma que ela provém de uma necessidade instintiva de sobrevivência como 

sugere o trecho do fragmento póstumo analisado na nota 82. Na obra publicada 

registrou: “Por trás de toda lógica e de sua aparente soberania de movimentos 

existem valorações, ou, falando mais claramente, exigências fisiológicas para a 

preservação de uma determinada espécie de vida” (JBG/BM, §3).  Esta Hipótese, o 

filósofo também postulou em 1881 no “frescor” da jovialidade de A Gaia Ciência: “O 

curso dos pensamentos e inferências lógicas, em nosso cérebro atual corresponde a 

um processo e uma luta de impulsos que, tomados separadamente, são todos muito 

ilógicos e injustos” (FW/GC, §111). 

 O aforismo em questão prepara o seguinte (FW/GC, § 112), no qual o filósofo 

discorre sobre a questão da causa e efeito – [Ursache und Wirkung]. Neste texto 

intermediário, Nietzsche é cético no que diz respeito à possibilidade da noção de 

causa e efeito poder explicar algo, mas ele ainda mantém alguma confiança de que 

esta formulação causal possa descrever melhor as coisas: “Nós descrevemos 

melhor – explicamos tão pouco quanto aqueles que nos precederam” (FW/GC, § 

112). Por fornecer uma descrição objetiva, sistemática e abrangente de um fato uma 

descrição precisa ser lógica. Porém, dar a conhecer a origem ou o princípio de razão 

pela qual um fato, um ente é o que “é” extrapola os limites do conhecimento 

científico. 

  A problematização da relação entre causa e efeito é também retomada em 

Além do Bem e do Mal na perspectiva crítica do valor da verdade. Nesta obra, o 

filósofo alemão é rigoroso na crítica à explicação mecanicista predominante na sua 

época, bem como ele é extremamente rígido com a esperança em algum tipo de 

liberdade da vontade, como veremos adiante em JBG/BM § 21. Assim, o filósofo 

aponta seu “martelo filosófico” ao modo como os cientistas da natureza usam a 

noção de causa e efeito81 para explicarem, classificarem e identificarem os fatos 

                                                           
81

 Não é nosso propósito tratar, neste momento, do naturalismo moral em Nietzsche, porém os 
comentadores de língua inglesa, como é caso de Brian Leiter, o qual escreveu um texto publicado no 
ano de 2002, sob o título Nietzsche on Morality em que Nietzsche é posto de maneira incisiva entre 
os naturalistas. A publicação de Leiter foi bastante criticada e discutida pelos círculos acadêmicos. 
Por este e outros motivos Leiter pretendeu revisar aquela publicação com o artigo O Naturalismo de 
Nietzsche Reconsiderado. Nesta linha, ele destaca dois modelos de naturalismo praticado por 
Nietzsche. Um que ele chama de “lista de lavanderia” que seria a crítica de Nietzsche à metafísica 
tradicional ligada ao filósofo Platão, ao Cristianismo e a Arthur Schopenhauer. O outro naturalismo 
presente em Nietzsche é o “Naturalismo Metodológico”, que ele chama no seu escrito de 
“Naturalismo-M”. Este naturalismo caracteriza-se pela união da Filosofia com o método experimental 
praticado nas ciências da natureza, ou seja, leva em consideração a averiguação da relação entre 
Causa e Efeito, tão criticada pelo filósofo desde suas obras intermediárias e da maturidade. Esta tese 
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como verdadeiros, estáveis, únicos e, portanto, mecânicos. Esse tipo de crença na 

possibilidade de identificar os fatos por meio da relação entre a causa e o efeito é 

um tipo de interpretação metafísica, pois visa à unidade, à permanência e à 

estabilidade, típicas entidades metafísicas. Na anotação póstuma do final de 1886, 

Nietzsche trata desta questão: “O causalismo. Esta sucessão ainda carece sempre 

de uma interpretação: ‘lei natural’ é uma interpretação etc” (Nachlass/FP 7 [34] final 

de 1886 – primavera de 1887)82.  

 No mesmo período desse póstumo (1886), Nietzsche escreveu um prefácio 

(ou posfácio) à obra O Nascimento da Tragédia. No texto é possível identificar por 

quais razões Nietzsche vem criticando, neste tempo, a noção de causa e efeito – o 

causalismo. Trata-se do modus operandi da ciência moderna. Ao estabelecer uma 

crítica ao causalismo ele estaria, portanto, criticando a ciência do seu tempo. A 

hipótese é de que o filósofo observou no modo de ser da ciência possibilidades de 

depreciação da vida. No prefácio em questão, Nietzsche afirmou que a ciência foi 

“entendida pela primeira vez como problemática, como questionável” (GT/NT, 

Tentativa de autocrítica, § 2).  

 No mesmo texto publicado extraímos questionamentos do filósofo que 

revelam o modo pelo qual ele se coloca frente da ciência problemática:  

 

E a ciência mesma, a nossa ciência – sim, o que significa em geral, 
encarada como sintoma de vida, toda a ciência? Para que, pior ainda, de 
onde – toda a ciência? Como? É a cientificidade talvez apenas um temor e 
uma escapatória ante o pessimismo? Uma sutil legítima defesa contra – a 
verdade? (GT/NT, Tentativa de autocrítica, § 1). 

  

Temos por pressuposto que a ciência se define pela rigorosidade de seus métodos. 

Neste sentido, ela busca “explicar” as relações causais entre os fenômenos aos 

quais se dedica a estudar. Deste modo, o “edifício” teórico da ciência é, por 

excelência, a pergunta pela “verdade” e a pergunta pelo “conhecimento verdadeiro”. 

Como já destacamos acima, Nietzsche não confia na possibilidade da ciência 

                                                                                                                                                                                     
é defendida pelo comentador na obra de 2002: “Naturalism in philosophy is, typically, in the first 
instance, a methodological view about how one should do philosophy: philosophical inquiry, on this 
view, should be continuous with empirical inquiry in the sciences” (LEITER, 2002, p. 03). E reafirmada 
no artigo mais recente, no qual ele afirma que as investigações de Nietzsche sobre a natureza 
humana são moldadas pelas ciências naturais, apesar de Nietzsche mais especular do que concluir 
suas teses (Cf.: LEITER, 2011, pp. 79-90). 

82
 Der Causalismus. Dieses „Aufeinander“ bedarf immer noch der Auslegung: „Naturgesetz“ ist eine 

Auslegung usw. 
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“explicar” algo. Contudo, em uma passagem da obra publicada, o filósofo apresenta 

a ciência como interpretação:  

 

Começa a despontar em cinco, seis cérebros, talvez a ideia, de que também 
a física é apenas uma interpretação e disposição do mundo (nisso nos 
acompanhando, permitam lembrar!), e não uma explicação do mundo: 
porém na medida em que se apoia na crença nos sentidos, ela passa, e 
deverá passar durante muito tempo, por algo mais, isto é, por explicação” 
(JBG/BM § 14).     

 

 Não cabe aqui especular o que Nietzsche entende por ciência e por física. O 

fato é que ele se apropria de uma ciência natural (a física) bastante respeitada na 

sua época e a coloca como interpretação, contrapondo-a com a explicação. Explicar 

algo é uma pretensão carregada de subjetividade que implica na presença de um 

“sujeito” que domina métodos e teorias que permitem acessar as verdades últimas 

dos (objetos) fenômenos. Desta maneira, a ciência explicativa estaria comprometida 

com um “sujeito forte” predisposto a conhecer e, portanto, metafísico e que 

acessaria os fenômenos com exatidão e exaustão. Ao agir nesses moldes, a ciência 

envolve o tipo específico de dualismo criticado no ponto anterior deste trabalho.   

 A questão da verdade, para o filósofo alemão se traduz em simplesmente 

uma quimera.  

 

A nossa inclinação básica é afirmar que os juízos mais falsos (...) nos são 
os mais indispensáveis, que, sem permitir a vigência das ficções lógicas, 
sem medir a realidade com o mundo puramente inventado do absoluto, do 
igual a si mesmo, o homem não poderia viver (JGB/BM § 4).  

 

O que está em questão é que a ciência, em um mundo caracterizado por 

antagonismos e pelo devir, usa lógica e o causalismo (aquele que relaciona a causa 

com o seu efeito) para “explicar” os fatos.  Porém, para Nietzsche, a lógica e o 

causalismo são interpretações, mas que derivam de “mundo” puramente inventado 

do absoluto – metafísico, mas que servem para tornar os fenômenos “fixos”. O 

entendimento desta hipótese é possível por meio de um póstumo do período de 

1886: “O caráter interpretativo de todo acontecimento. Não há nenhum 

acontecimento em si. O que acontece é um grupo de fenômenos interpretados e 
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reunidos por uma natureza que interpreta83” (Nachlass/FP 1 [115] outono de 1885 – 

primavera de 1886).    

 A ciência, na sua busca pela “explicação verdadeira”, esquece que tanto o 

“sujeito” que explica quanto o “objeto” explicado pertencem à interpretação.  Tomar 

por certa a prevalência do “sujeito do conhecimento” é no fundo “cultivar” um tipo de 

esperança que do ponto de vista do “sujeito” torna os fatos cognoscíveis à exaustão. 

Com Nietzsche questionamos de onde vem esta cisão que separa “sujeito 

cognoscente” e “objeto cognoscível”? “‘Causa e efeito’ remontam ao conceito de 

‘ação e de agente’. De onde vem esta cisão?” (Nachlass/FP 7 [34] final de 1886 – 

primavera de 1887)84.  

  

1.4 “SUJEITO” E “VERDADE” NO TERCEIRO DESLOCAMENTO DO 
PENSAMENTO DE NIETZSCHE.  

 Podemos tratar da questão do sujeito no pensamento de Nietzsche através da 

análise da procedência da consciência – Bewusstseins. O tema é exposto no 

parágrafo 354 de A Gaia Ciência escrito no período de 1886 – Do Gênio da Espécie 

[Vom Genius der Gattung]. Nietzsche aborda a formação da consciência a partir de 

experimentos realizados pelas ciências experimentais com animais e de estudos da 

fisiologia, como escreve: 

  

O problema da consciência (ou mais precisamente, do tornar-se consciente) 
só nos aparece quando começamos entender em que medida poderíamos 
passar sem ela: e agora a fisiologia e o estudo dos animais nos colocam no 
começo deste entendimento (FW/GC, § 354). 

 

 Para Nietzsche a consciência se torna um problema por estar vinculada à 

questão da representação85. Nesta perspectiva os afetos, as deliberações, as 

avaliações e as memórias necessitam antes passar pelo crivo da consciência – 

                                                           
83

 Der interpretative Charakter alles Geschehens. Es giebt kein Ereigniß an sich. Was geschieht, ist 
eine Gruppe von Erscheinungen ausgelesen und zusammengefaßt von einem interpretirenden 
Wesen.  

84
 „Ursache und Wirkung“ geht zurück auf den Begriff „Thun und Thäter“. Diese Scheidung woher? 

85
 Cunha, no artigo Nietzsche e a desconstrução da subjetividade, define nestes termos a 

representação e a consciência: “A representação é uma imagem do pensamento antiga, desbotada, 
desgastada pelo uso através de séculos de atividade do conhecimento, estática, que prima por 
submeter o devir às categorias da razão, adequando-o..” (In.: FEITOSA, 2011, p. 260). Por tal 
evidência o comentador coloca Nietzsche como um crítico contumaz das filosofias metafísicas da 
consciência.  
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serem representados na consciência, ou como diz Nietzsche: “Precisam entrar na 

consciência” (FW/GC, § 354). O filósofo considera em seguida que a vida inteira 

poderia acontecer sem esta tomada de consciência: “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 pensante, sensível, e querente, por mais ofensivo que 

isto soe para um filósofo mais velho” (FW/GC, § 354). A consciência, para Nietzsche, 

procede de sentimentos de impotência, de fraqueza, da indigência humana os quais, 

são expostos em forma de necessidade – necessidade de comunicação, tal como 

vimos em Foucault relação de amizade entre duas pessoas e, sobretudo, quando o 

amigo não está presente. Na visão de Nietzsche “Um ser solitário e predatório não 

precisa dela” (FW/GC, § 354). O filósofo então especula:  

 

Supondo que esta observação seja correta, posso apresentar a conjectura 
de que a consciência desenvolveu-se apenas sobre a pressão da 
necessidade de comunicação – de que desde o início foi necessária e útil 
entre uma pessoa e outra (entre a que comanda e a que obedece, em 
especial) (FW/GC, § 354). 

 

 Estes apontamentos permitem a Nietzsche suspeitar de toda filosofia 

metafísica86 que se desenvolveu em torno de um sujeito consciente de si, capaz de 

representar o obejeto através da linguagem. O filósofo então é categórico ao trazer a 

procedência da consciência [die Herkunft des Bewusstseins selber aufdeckt] e sua 

conexão necessária com a linguagem:  

                                                           
86

 É necessário trazermos Jürgem Habermas para o debate, uma vez que este filósofo promove 
também uma crítica às filosofias metafísicas que se configuraram como filosofias da consciência e 
que são assim descritas pelo filósofo do agir comunicativo: “O saber moderno que se absolutiza 
desse modo pode dissimular a si e aos outros aquele impulso que estimula um sujeito, isolado 
metafisicamente e remetido reflexivamente a si próprio, a um auto-apoderamento incessante” 
(HABERMAS, 2000, p. 377). Habermas pretende a superação da filosofia (metafísica) da consciência 
pelas seguintes razões: as filosofias da consciência se movem dentro de uma linguagem monológica, 
na qual o sujeito sempre tenderá a objetivar e auto-objetivar-se. Outra questão é de que tudo ficaria 
ligado ao binômio sujeito-objeto. Aqui sempre há um tipo de agir estratégico, instrumental. Neste caso 
a filosofia se reduz à relação descritiva entre sujeito atomizado e os fatos objetivos do mundo 
empírico, portanto metafísica. Assim, o projeto de uma teoria da ação comunicativa passa pela 
bancarrota das filosofias metafísicas da consciência, como escreve: “O que esta esgotado é o 
paradigma da filosofia da consciência. Se procedermos assim, certamente devem se dissolver os 
sintomas de esgotamento na passagem para o paradigma do entendimento recíproco”  (HABERMAS, 
2000, p. 414). Habermas está com Nietzsche na busca de uma superação da metafísica, mas por ser 
um leitor mais piedoso de Heidegger não vê em Nietzsche uma possibilidade de superação das 
filosofias metafísicas desenvolvidas em torno do sujeito, como aponta: “Uma vez que a critica radical 
de Nietzsche à razão não pode ser cumprida consistentemente nem na linha da critica da metafísica 
nem na linha da teoria do poder, somos remetidos a uma outra via para sair da filosofia do sujeito” 
(HABERMAS, 2000, p. 420). Assim a interpretação que Habermas faz de Nietzsche é insipiente, mas 
não o seu projeto de superação das filosofias da consciência. Deste modo podemos colocar os dois 
filósofos na mesma tradição, resalvando a questão desta interpretação pela ótica de Heidegger.  
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O pensar que se torna consciente é apenas a parte menor, a mais 
superficial, a pior digamos: - pois apenas este pensar consciente ocorre em 
palavras, ou seja, em signos de comunicação, com o que se revela a origem 
da consciência. Em suma o desenvolvimento da linguagem e o 
desenvolvimento da consciência (não da razão, mas apenas tomar-
consciência-de-si da razão) andam lado a lado (FW/GC, § 354). 

 

 Uma anotação do outono de 1885 - primavera de 1886 acrescenta um 

elemento a mais sobre a relação entre o sujeito e a consciência estabelecida na 

passagem acima. A consciência, segundo esta nota, não é uma forma de garantir 

evidências epistêmicas e representações linguísticas ao sujeito, mas a manutenção 

e a intensificação de forças antagônicas em luta: “O que chamamos “consciência” e 

“espírito” é um recurso e uma ferramenta mediante <a qual> não um sujeito quer se 

preservar, mas a luta87” (Nachlass/FP, 1 [124] outono 1885 – outono de 1886). O 

filósofo então finaliza o parágrafo 354 de A Gaia Ciência atacando indiretamente a 

posição de Descartes e Kant no que diz respeito ao tema do sujeito e do objeto, 

expressando que sua intenção não é prosseguir na mesma tradição dos dois 

pensadores modernos:  

 

Não é, como se nota, a oposição entre sujeito e objeto que aqui me 
interessa: essa distinção deixo para os teóricos do conhecimento que se 
enredam nas malhas da gramática (a metafísica do povo). E menos ainda é 
a oposição entre fenômeno e “coisa em si”: pois estamos longe de 
“conhecer” o suficiente para poder separar (FW/GC, § 354). 

  

 Pela análise da anotação póstuma e do parágrafo 354 de A Gaia Ciência 

percebemos que a formação do sujeito se processa através da tomada de 

consciência e de uma representação que, por sua vez, se expressa através da 

linguagem. Este é então o cenário da crítica de Nietzsche às posições dogmáticas 

da metafísica em torno da noção de sujeito. Recordamos que Nietzsche 

compreende o dogmatismo deste modo: “O pior, mais duradouro e perigoso de 

todos os erros até então foi um erro dogmático, ou seja, a invenção platônica do 

espírito puro e do bem em si” (JGB/BM, Prólogo). Qual é então a marca equivocada 

desta metafísica dogmática? Considerando o prólogo de Além de Bem e Mal, três 

são as supertições equivocadas dos dogmáticos: a ideia de alma, de “sujeito”, e do 

eu, como se lê no prefácio de Além do Bem e do Mal: 

                                                           
87

 Das, was wir „Bewußtsein“ und „Geist“ nennen, ist nur ein Mittel und Werkzeug, vermöge <dessen> 

nicht ein Subjekt, sondern ein Kampf sich erhalten will. 
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E talvez esteja próximo o tempo em que novamente se atentará para o que 
era necessário para lançar a pedra fundamental das sublimes e 
incondicionadas construções filosóficas que os dogmáticos até então 
levantaram, – alguma superstição popular de um tempo imemorial (como a 
superstição da alma, que, como a superstição do sujeito e do eu ainda hoje 
não cessou de produzir disparates), algum jogo de palavras talvez, uma 
sedução por parte da gramática ou uma generalização temerária de fatos 
muito estreitos, muito pessoais, demasiado humanos (JGB/BM, Prefácio). 

 

 Estes apontamentos do prólogo de Bem e Mal indicam para uma crença 

dogmática em torno da noção de ‘sujeito’, de ‘alma’ e de ‘eu’88. No tempo em que 

prepara o texto publicado do prólogo da obra citada acima é que Nietzsche fomenta, 

numa de suas anotações póstumas, a hipótese de que o sujeito é uma crença, como 

lemos:  

 

O homem acredita em si como causa, como agente – tudo o que acontece 
se comporta predicativamente em relação a algum sujeito. Em todo juízo se 
encontra toda crença plena e profunda em um sujeito e predicado ou em 
causa e efeito; essa última crença (a saber, como a afirmação de que todo 
efeito seria uma atividade e que toda atividade pressuporia um agente) é 
até mesmo um caso particular da primeira, de tal modo que a crença 
fundamental resta: há sujeitos (Nachlass/FP 2 [83] Outono de 1885 - 
Outono 1886)

89
.  

 

 Da mesma maneira também observamos que no seu período intermediário 

(FW/GC, § 111-112) há críticas a possibilidade da relação entre causa e efeito poder 

explicar algo. Contudo neste tempo, o filósofo ainda crê que a noção de causalidade 

ainda pode descrever os fenômenos. Constatamos pela passagem do prólogo de 

Bem e Mal e do fragmento citados acima que o grande erro no trato com a noção de 

causalidade é a suposição de um “sujeito” como um agente que é capaz de erigir 

predicados. Deste modo, o problema é deslocado da problematização da relação 

entre causa e efeito para um problema anterior: a questão do sujeito. Este “sujeito” 

                                                           
88

 Podemos até argumentar que estes são conceitos por demais analisados através de filosofias e 
filósofos que ora tentam uma crítica, ora tenta uma fundamentação e, neste caso, a crítica de 
Nietzsche seria uma entre tantas outras, mas de acordo com o comentário atual: “Reavaliar o 
significado de conceitos de “sujeito”, “eu”, “si próprio” ou “consciência” na filosofia de Nietzsche 
continua a fazer todo o sentido, sobretudo no actual quadro do debate filosófico, dominado pela 
problemática das relações entre linguagem e mente” (MARQUES, 2013, p 265).  

89
 Der Mensch glaubt sich als Ursache, als Thäter —                                                                         (7) 

     alles, was geschieht, verhält sich prädikativ zu irgend welchem Subjekte 
     In jedem Urtheile steckt der ganze volle tiefe Glauben an Subjekt und Prädikat oder an Ursache 
und Wirkung; und dieser letztere Glaube (nämlich als die Behauptung daß jede Wirkung Thätigkeit sei 
und daß jede Thätigkeit einen Thäter voraussetze) ist sogar nur ein Einzelfall des ersteren, so daß der 
Glaube als Grundglaube übrig bleibt: es giebt Subjekte 
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constituinte é posto no período tardio, portanto, como uma invenção dogmática no 

prólogo Bem e Mal e como uma crença no Póstumo.   

 Ainda no primeiro capítulo, no parágrafo 17 de Bem e Mal, Nietzsche continua 

sua abordagem do problema do sujeito agora sob o ponto de vista de uma 

superstição. Trata-se de uma crítica direta à noção de sujeito como um agente 

necessário do pensamento. Na acepção do filósofo, o pensamento é livre e, 

portanto, vai e vem quando quer e não está vinculado à vontade do sujeito. Esta 

superstição para Nietzsche de maneira alguma sustenta uma certeza imediata no 

“eu” pensante de Descartes: “De modo que é um falseamento da realidade efetiva 

dizer: o sujeito “eu” é a condição do predicado “penso” (JBG/BM, § 17). Esta crítica 

visa o “sujeito” compreendido como um substrato constante e estável, uma unidade 

substancial que permanece firme e inabalável diante da multiplicidade e é a força 

causal de todo acontecer90.  

 Por tal evidência, o filósofo traz o exemplo do atomismo para dentro do 

mesmo parágrafo para enriquecer seu argumento crítico em desfavor do “sujeito-

agente”: “Mais ou menos segundo esse esquema o velho atomismo buscou, além da 

“força” que atua, o pedacinho de matéria onde ela fica e a partir do qual atua o 

átomo” (JBG/BM § 17). Este tipo de raciocínio se apresenta para Nietzsche como um 

hábito supersticioso que interpreta o “sujeito”’ como causa/agente de todos os 

efeitos. De maneira análoga, entende que o pensamento também depende do 

“sujeito”: Aqui se concluí segundo o hábito gramatical: “pensar é uma atividade, toda 

atividade requer um agente, logo –” (JBG/BM, § 17).  

 Os dogmas e superstições metafísicas desenvolvidas em torno da noção de 

“sujeito” como força, causa e agente conduzem Nietzsche a uma análise histórica, 

psicológica e crítica do sujeito, como anota no período do outono de 1885 outono de 

1886:  

 

                                                           
90

 Este raciocínio é bastante caro no desenvolvimento da filosofia de Foucault. Observamos que nos 
anos 60 do século XX Deleuze, interpretando Nietzsche, já alertará para esta situação: “O que conta 
para Nietzsche não é a quantidade de força abstratamente, mas uma relação determinada no próprio 
sujeito entre forças de natureza diferente que o compõem” (DELEUZE, 1976, p. 55). Os 
comentadores atuais de Nietzsche em seus textos mais recentes marcam esta definitiva marca e 
virada na forma de interpretar o sujeito, como lemos no artigo recente Mapeando o sujeito em 
Nietzsche: a distinção entre o Ich e o Selbst: “O que será de sublinhar nesse complexo, diferenciado, 
e tantas vezes internamente divergente universo de leituras, é precisamente o pressuposto 
transversal que é com Nietzsche e a partir dele que a figura de um sujeito que sustentaria toda uma 
época (a modernidade, as Luzes) definitivamente se apaga”(MARQUES, 2013, p. 264). 
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História psicológica do conceito de “sujeito”. O corpo, a coisa, o “todo” 
construído pelo olho, desperta a distinção entre um fazer e um agente; o 
agente, a causa do fazer concebida de maneira cada vez mais fina, deixou 
para traz como ‘resto/sobra’ o “sujeito” (Nachlass/FP, 2 [158]

91
.  

 

Nesta passagem Nietzsche retira o movimento da vida da noção de um sujeito 

agente capaz de comandar os acontecimentos desde o mais simples pensamento 

até a ação moral. Conceber o “sujeito” nestes termos é estar no mundo das ficções 

92. Não é o sujeito, a unidade ou o ser, que agiria como força livre para constituir os 

fatos. Mas um movimento em múltiplas forças de vida, um devir em constante 

contradição que marca os acontecimentos. Pensar ao contrário disto é estar no 

mundo das quimeras e fundamentar questões religiosas, morais e gramaticais num 

sujeito fictício que, supersticiosamente, foi concebido como força maior, agente e 

causa de todo acontecer. Como tal, pode ser responsabilizado. Ao lado de 

Descartes, Kant é o maior representante desta maneira de pensar93. 

 A afirmação acima carece de justificação e por tal motivo trazemos na íntegra 

o parágrafo 54 de Além do Bem e do Mal: 

 

Que faz, no fundo, toda a filosofia moderna? Desde Descartes – e antes 
apesar dele do que a partir do seu precedente – todos os filósofos tem feito 
um atentado contra o velho conceito de alma, sob a aparência de uma 
crítica ao conceito do sujeito e predicado – ou seja: um atentado contra o 
pressuposto fundamental da doutrina cristã. A filosofia moderna, sendo um 
ceticismo epistemológico, é, abertamente ou não, anticristã: embora, diga-
se para ouvidos mais sutis, de maneira nenhuma anti-religiosa. Pois 
antigamente se acreditava na “alma”, assim como se acreditava na 
gramática e no sujeito gramatical: dizia-se que “eu” é condição, “penso” é 
predicado e condicionado – pensar é uma atividade, para a qual um sujeito 
tem que ser pensado como causa. Tentou-se então, com tenacidade e 
astúcia dignas de admiração enxergar uma saída nessa teia – se não seria 
verdadeiro talvez o contrário: “penso”, condição; “eu” condicionado; “eu” 
sendo uma síntese, feita pelo próprio pensar. Kant queria demonstrar, no 

                                                           
91

 Psychologische Geschichte des Begriffs „Subject“. Der Leib, das Ding, das vom Auge construirte 
„Ganze“ erweckt die Unterscheidung von einem Thun und einem Thuenden; der Thuende, die 
Ursache des Thuns immer feiner gefaßt, hat zuletzt das „Subjekt“ übrig gelassen. 

92
 Deleuze atento à crítica nietzschiana afirma que: “Nietzsche não pára de denunciar no “sujeito” 

uma ficção ou uma função gramaticais. Quer seja o átomo dos epicuristas, a substância de 
Descartes, a coisa em si de Kant, todos esses sujeitos são a projeção de “pequenos íncubos 
imaginários” (DELEUZE, 1976, p. 58).  

93
 Tal é a noção de Deleuze: “Uma vez que as forças são projetadas num sujeito fictício, esse sujeito 

mostra-se culpado ou meritório, culpado de que a força ativa exerça a atividade que ela tem, meritório 
se a força reativa não exerce a que ela... não tem” (DEULEUZE, 1976, p. 58). Tal e qual é a posição 
dos comentaristas atuais de Nietzsche como na passagem: “O representante maior dessa forma 
moderna de pensar, Kant, terá revelado a “existência ilusória” desse “eu” e foi ainda no quadro desse 
programa de dissolução da metafísica do sujeito que se inverteu a antiga relação que colocava o “eu” 
como condição e o pensamento como condicionado” (MARQUES, 2013, p. 267). 
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fundo, que a partir do sujeito o sujeito não pode ser pensado – e tão pouco 
o objeto: a possibilidade aparente do sujeito, da “alma” pode não lhe ter sido 
estranha, pensamento este que, com filosofia vedanta, já houve uma vez na 
terra, com imenso poder. (JBG/BM § 54).  

 

 Antes de qualquer apontamento, podemos constatar que estamos diante de 

um texto carregado de conceitos, aparentemente ambíguo e que generaliza algumas 

conclusões.94 Contudo, o aforismo apresenta o conceito de sujeito como foi tratado 

na modernidade. Isto é, como o apogeu de um projeto epistêmico que necessita da 

implantação desta subjetividade perene e carregada de qualidades invariáveis as 

quais proporcionariam os fundamentos ontológicos dos acontecimentos que se dão 

na efetividade. Neste sentido, Nietzsche reconhece na filosofia moderna a sujeição 

do conceito religioso de alma aos limites da gnosiologia, bem como a questão de 

uma crença no sujeito e objeto gramatical95. Contudo, a filosofia moderna continua 

ainda religiosa. Lembramos que o parágrafo 54 de Além do bem e do mal está 

inserido no capítulo que leva por título “A essência religiosa” [das religiöse Wesen], 

no qual Nietzsche procura delatar os erros ao se manter fundamentos religiosos 

numa cultura secularizada e tipicamente preocupada com o conhecimento de 

natureza científica.   

 Por razões óbvias e expostas acima Nietzsche rompe com os postulados 

desta tradição moderna que trata quase como sinônimos conceitos que estão 

relacionados à subjetividade – sujeito, alma, eu, si mesmo, consciência, linguagem, 

espírito. No período de 1887, Nietzsche publica sua Genealogia e é categórico mais 

uma vez com a possibilidade de que este “sujeito” moderno e todos os seus 

                                                           
94

 Um comentário a este texto específico de Nietzsche alerta para possíveis incoerências de sentido, 

mas que no fundo é uma crítica radical às modernas concepções e usos do conceito de ‘sujeito’ e de 
‘eu’: “Antes de mais, considere-se a interpretação que Nietzsche faz da concepção moderna do eu. À 
primeira vista, parece, de alguma forma, ambígua, sobretudo se tivermos em conta o modo como ele 
avalia a radicalidade do programa moderno a respeito da natureza do sujeito e do “eu”. [...] Referi 
uma aparente ambiguidade nele existente no que respeita à adesão que o próprio Nietzsche revela 
face à radicalidade que é reconhecida à crítica ao “eu” metafísico por parte da filosofia moderna 
(MARQUES, 2013, pp. 266-267). 

95 Deleuze comentando a crítica de Nietzsche ao Hegelianismo destaca uma outra incoerência dos 

modernos. Hegel, ao lado de Kant e Descartes, é outro representante desta filosofia ‘religiosa’. A 
dialética de Hegel até propõe uma fluir, na concepção de Deleuze, mas que no fundo só inverte os 
conceitos de sujeito e predicado e não consegue superar ainda estes conceitos relacionados à 
gramática, como escreve: “Em matéria de desenvolvimento e de mudança, ela não concebe nada 
mais profundo do que uma permutação abstrata na qual o sujeito se torna predicado e o predicado, 
sujeito. Mas aquele que é sujeito e aquilo que é o predicado não mudaram, permanecem no fim tão 
pouco determinados quanto no início, tão pouco interpretados quanto possível; tudo se passou nas 
regiões intermediárias” DELEUZE, 1976, p. 73).  
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conceitos sinônimos possam ser agentes causadores de algum efeito. Este modo de 

pensar é problemático, pois separa a causa do seu efeito, o agente de sua ação, a 

vontade do objeto querido. Esta análise está posta na Primeira Dissertação, § 13 

escreve: 

 

Um quantum de força equivale a um mesmo quantum de impulso, vontade, 
atividade – melhor, nada mais é senão este mesmo impulso, este mesmo 
querer e atuar, e apenas sob a sedução da linguagem (e dos erros 
fundamentais da razão que nela se petrificam), a qual entende ou mal-
entende que todo atuar é determinado por um atuante, um “sujeito” é que 
parece ser diferente (GM/GM, I, 13).   

  

Deste modo, destacamos que em Nietzsche há quase uma sinonímia dos conceitos 

de “sujeito”, “consciência”, “eu”, “alma”. O fator que vincula estes conceitos é a “tese 

metafísica” que maneja com a noção de causalidade e que tais conceitos 

funcionariam como agentes necessários na constituição dos fenômenos.  Este modo 

de interpretar para Nietzsche é uma questão dogmática, uma superstição metafísica. 

 O propósito deste capítulo foi o de pesquisar e o de descrever em linhas 

gerais a questão da genealogia no pensamento dos dois filósofos. Também nos 

prendemos à descrição dos problemas e possibilidades de uma “cosmologia” da 

Vontade de Poder enquanto interpretação. Por fim, salientamos as críticas que 

decorreram do procedimento da genealogia e do estatuto da interpretação. Após as 

análises e as descrições temos questões: – (i) qual é o alcance histórico da crítica 

nietzschiana a esta noção tradicional de verdade? (ii) Em que medida a Vontade de 

Poder pode ser uma chave de leitura para interpretar causalidade para todo agir, 

como é a tese de Nietzsche em Bem e Mal § 36? (iii) Em que medida Foucault 

contribui com o desenvolvimento das questões nietzschianas? A primeira questão é 

evidente, pois tratar a moral como um problema implica em questionar o valor da 

verdade e os impulsos a ela subjacentes96. A segunda questão tem relação direta 

com a hipótese deste trabalho, pois trata do problema específico de Foucault nos 

curso de 1982 no Collège de France como ele escreve: “A questão que apreciaria 

abordar neste ano é a seguinte: em que forma de história foram tramadas, no 

Ocidente, as relações, que não estão suscitadas pela prática ou pela análise 

histórica habitual, entre estes dois elementos: o "sujeito" e a "verdade" (FOUCAULT, 

                                                           
96

 (Cf.: ARALDI, 2008, p. 42). 
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2010a, p. 04).  Estes questionamentos são a base do problema filosófico desta 

dissertação e nortearão a construção dos dois capítulos que se seguem. 
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2 A GENEALOGIA DO SUJEITO E DA VERDADE – ENTRELAÇAMENTOS 
ENTRE NIETZSCHE E FOUCAULT 
 

Qual é esta minha atualidade? Qual é o sentido 
desta atualidade? E o que faço quando falo desta 
atualidade? É nisso que consiste, me parece, essa 
nova interrogação sobre a modernidade. «Qu’est-
ce que les Lumières?», Magazine Littéraire, nº 
207, maio de 1984, pp. 35-39. 
 
Será o maior aquele que puder ser o mais 
solitário, o mais oculto, o mais divergente entre os 
homens. O homem além do bem e do mal, o 
senhor de suas virtudes, o transbordante de 
vontade, isto se chamará grandeza, pode ser tanto 
múltiplo como inteiro tanto vasto como pleno". E 
mais uma vez perguntamos: a grandeza é possível 
na atualidade? (Além do Bem e do Mal, § 212) 

  

 Analisamos no capítulo anterior a importância do procedimento genealógico 

tanto para Foucault quanto para Nietzsche. Ao relacionarmos o modo como os dois 

filósofos tratam a genealogia somos levados a vislumbrar neste procedimento 

genealógico a análise da proveniência e a história das emergências. Contudo, a 

genealogia como uma história das emergências não está comprometida somente 

com a elucidação de fatos do passado. Não obstante, o genealogista aos moldes 

dos dois filósofos quer entender as condições pelas quais vigora, na atualidade, um 

tipo hegemônico de sujeição e de interpretação moral dos fatos. O que este trabalho 

pretende, a partir deste ponto, é analisar a subjetividade, a ética e a estética da 

existência no pensamento de Foucault com incursões necessárias no pensamento 

nietzschiano.  

 

2.1 O USO E APROPRIAÇÃO DO PENSAMENTO DE NIETZSCHE POR 

FOUCAULT 

 Antes de abordarmos o tema deste capítulo se faz necessário tratar de uma 

questão de ordem metodológica no que se refere ao modo de proceder de Foucault 

e tentar justificar, com base no texto foucaultiano, a hipótese de que há aproximação 

entre Foucault e Nietzsche. No nosso entendimento Michel Foucault faz a analise do 

sujeito nietzschianamente, e, portanto, aproxima-se, do modo de proceder de 

Nietzsche e usa-o como seu instrumento, como destacaremos. Trata-se de uma das 

hipóteses fortes deste trabalho: a de que há uma aproximação de Foucault a 

Nietzsche por meio do procedimento genealógico. Neste sentido Foucault não esta 
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nem além e nem aquém de Nietzsche no que se refere ao modo de proceder. Há 

trabalhos no âmbito da academia que colocam Foucault além de Nietzsche97. No 

mesmo sentido há pesquisas que tentam justificar uma espécie de atualização da 

genealogia de Nietzsche por parte de Foucault98.  O nosso trabalho diploma a 

hipótese de que há aproximação de Foucault a Nietzsche e o uso explícito e 

declarado da filosofia de Nietzsche por parte de Foucault como veremos a seguir no 

desenvolvimento da dissertação. 

 O filósofo francês anuncia esta dependência metodológica99 de Nietzsche nos 

colóquios transformados posteriormente em livro A verdade e as formas jurídicas o 

                                                           
97

 Nesta linha vale a pena conferir trabalho doutoral de Jason de Lima e Silva: Foucault Além de 
Nietzsche: da moral como lei e norma à avaliação da moral como ética e estética da existência. O 
autor pretende resolver neste trabalho questões ligadas a: (i) a associação entre a prática da 
liberdade e as uma técnica de si como uma estética da existência (ii) A possibilidade de reconstituir o 
sentido de moral segundo um amor-próprio em vista de um ethos e de um ética (iii) a questão do 
valor da moral enquanto uma subjetivação ascética que não exige a prerrogativa de uma identidade, 
mas a transformação de si na relação consigo e com os outros. O autor aborda estas questões a 
partir de Nietzsche e Foucault. Nos dois pensadores procura reconstituir o problema do valor da 
moral, sob o empenho de não confundi-los teoricamente na linearidade de um mesmo projeto. Com 
este norte procura resolver questões em torno dos valores de nossa história moral por meio de uma 
estética da existência. Em Nietzsche o autor apresenta o modo como a moral é criticada enquanto 
altruísmo, como fundamento valorativo sobre os demais valores, a genealogia da moral como estética 
da existência. Michel Foucault, segundo suas hipóteses, recupera o valor da relação consigo como 
prática moral no presente, reflexão da qual pode ser deduzida uma ética como amor-próprio. Contudo 
o autor não marca no seu trabalho em que sentido Foucault está além de Nietzsche. Se é no sentido 
de que o pensamento de Foucault conquistou autonomia pelo uso de Nietzsche, ou se é pela questão 
cronológica, ou ainda pelo uso de uma determinada metodologia, ou por fim se este além é em 
relação aos temas abordados. No seu texto é possível analisar uma possível singularidade da 
filosofia de Foucault, mas o autor não responde se isso tem alguma relação com o uso da 
metodologia nietzschiana por parte de Foucault, como é a nossa hipótese.  

98
  Como já havíamos destacado no primeiro capítulo, Alexandre Filordi de Carvalho trabalha com a 

tese de que Foucault é um atualizador da genealogia nietzschiana. Após fazer uma longa análise do 
Ursprung, Herkunft e Entstehung  o autor afirma que Foucault convalidou hipóteses de Nietzsche e  
pelas considerações do seu artigo constatamos  que é questionável a atualização da genealogia. Mas 
por outro lado fica explicitado o uso e a apropriação da parte de Foucault do procedimento de 
Nietzsche com vistas a resolver questões próprias da sua filosofia, como se depreende: “Pela 
herança nietzschiana, desde o instante em que Foucault trouxe à baila a sua crítica à origem, 
delineando com proveniência e emergência um sentido histórico efetivo trouxe consequências 
marcantes para a história crítica do pensamento, sob o prisma do que pretende ser a análise 
genealógica. Mas é importante termos em mente que foi a partir desse conjunto de questões, 
ressalte-se, tomando a noção de genealogia empreendida por Nietzsche e utilizando-a de modo 
instrumental, (grifo nosso) que Foucault esquadrinhou o uso que a história pode, então, fazer da 
análise genealógica. Este visa um uso específico atinente à história a fim de libertar-se da história 
supra-histórica” (CARVALHO, 2012, p. 244). Questionamos se esta instrumentalização é de fato 
atualização do procedimento de Nietzsche?  

99
 No capítulo “A constituição do sujeito antigo” o comentador alerta para a necessidade que Foucault 

tem da maneira de proceder de Nietzsche para desenvolver sua analise do sujeito: “Tais reflexões de 
caráter metodológico fazem referência a Nietzsche cujo, pensamento, segundo Foucault realiza uma 
ruptura com a noção do sujeito em sua soberania” (FONSECA, 2011, p. 99). Contudo, o comentador 
não deixa escrito a que serve esta abordagem metodológica do sujeito antigo, fato esclarecido pelo 
próprio Foucault na entrevista “O Cuidado com a Verdade” (In.: Ditos e Escritos, Vol. V pp. 240-251). 



69 

 

qual tem por teor o conjunto de cinco conferências proferidas por Foucault na 

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro entre 21 e 25 de janeiro de 1973. 

Na primeira conferência o autor se colaca a discutir questões de método e afirma 

que deve seu procedimento unicamente a Nietzsche como se lê: 

 

No momento, gostaria de retomar, de forma diferente, as reflexões 
metodológicas puramente abstratas de que falava há pouco. Teria sido 
possível, e talvez mais honesto, citar apenas um nome, o de Nietzsche, pois 
o que digo aqui só tem sentido se relacionado à obra de Nietzsche que me 
parece ser, entre os modelos de que podemos lançar mão para as 
pesquisas que proponho, o melhor, o mais eficaz e o mais atual. Em 
Nietzsche, parece-me, encontramos efetivamente um tipo de discurso em 
que se faz a análise histórica da própria formação do sujeito, a análise 
histórica do nascimento de um certo tipo de saber, sem nunca admitir a 
preexistência de um sujeito de conhecimento.(FOUCAULT, 2002, p. 13).  
  

 Da passagem dita e transformada em escrito se depreende uma sinceridade 

acadêmica da parte do filósofo Michel Foucault. Ele não trata Nietzsche como caixa 

de ferramenta metodológica sem citá-lo. Não se comporta como um nietzschiano 

que não cita Nietzsche, mas é honesto e assume que o seu trabalho depende de 

Nietzsche. Uma conferência pronunciada em 20 de outubro de 1980 em Berkeley 

nos EUA, cujo título é Verdade e Subjectividade100 Foucault reintera novamente a 

preocupação central com o sujeito no percurso de sua filosofia e reconhece uma 

dívida teórica com Nietzsche. Segundo as palavras desta conferência, o sujeito foi 

abordado pelo viés Cartesiano e Kantiano na frança e ele, Foucault, analisaria o 

sujeito pelo viés histórico através do uso do procedimento nietzschiano. Mas antes 

de anunciar esta dívida Foucault ainda alertou aos numerosos ouvintes que o 

prestigiavam na universidade americana: “Deixem-me proclamar, de uma vez para 

sempre, que não sou um estruturalista e confesso, com a devida mágoa, que não 

sou um filósofo analítico: ninguém é perfeito” (FOUCAULT, 1993, p. 206).  E, em 

seguida, anuncia sua maneira de abordar o sujeito: trata-se do uso da genealogia, 

do recurso ao material produzido por historiadores e filósofos e reconhecer que 

Nietzsche foi o seu referencial teórico:  

Esforcei-me por sair da filosofia do sujeito por meio de uma genealogia que 
estuda a constituição do sujeito através da história, a qual nos levou à 
moderna concepção do eu. Nem sempre esta foi uma tarefa simples, visto 

                                                                                                                                                                                     
A nosso entendimento a incursão de Foucault serve ao aclaramento das relações do ‘sujeito’ consigo 
mesmo o que abre toda uma perspectiva ética da atualidade na qual está Foucault está inserido.  

100
 O texto se encontra na revista portuguesa: Revista de Comunicação e linguagem. nº 19. Lisboa: 

Cosmos, 1993. pp. 203-223. 
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que muitos historiadores preferem uma história de processos sociais em 
que a sociedade desempenha o papel do sujeito e muitos filósofos preferem 
um sujeito sem história. Isto não me impediu nem de usar o mesmo material 
que usaram certos historiadores sociais, nem de reconhecer a minha dívida 
teórica para com esses filósofos e para com Nietzsche ao colocar questão 
da historicidade do sujeito (grifo nosso) (FOUCAULT, 1993, p. 205). 

 

 Este posicionamento em relação ao pensamento de Nietzsche é reafirmado 

numa de suas últimas entrevistas, O Retorno da Moral,101 quando já debilitado pela 

doença atende, em maio de 1984, a André Scala, em respeito à amizade por Gilles 

Deleuze orientador de Scala. Foucault é questionado entre muitas coisas, sobre a 

leitura dos filósofos. Ele se diz um leitor de Hegel, de Marx, de Heidegger e de 

Nietzsche e afirma categoricamente que ler: “Nietzsche com Heidegger foi um abalo 

filosófico” (FOUCAULT, 2006a, p. 259).  

 Contudo, mais adiante o filósofo admite: “Entretanto reconheço que a leitura 

de Nietzsche predominou” (FOUCAULT, 2006a, p. 259), e ainda declara que sobre 

Nietzsche escreveu apenas um pequeno texto (Nietzsche, a Genealogia e a 

História). Assevera que Nietzsche e Heidegger foram os dois autores que ele mais 

leu e, em seguida, tem a hombridade intelectual, como já fizera nas conferências de 

1973 e 1980 e se refere aos dois autores como seus instrumentos:  

 

Creio que é importante ter um pequeno número de autores com os quais se 
pensa, com os quais se trabalha, mas sobre os quais não se escreve. 
Talvez eu escreva sobre eles algum dia, mas neste momento eles apenas 
serão para mim instrumentos (grifo nosso) de pensamento” (FOUCAULT, 
2006a, p. 259). 
 

 Portanto, Foucault não se coloca como interprete ou comentador de 

Nietzsche salvo a exceção do texto de 1971 – Nietzsche, a Genealogia e a História. 

Mas o pensador admite publicamente, em diversas ocasiões, ser um leitor vorás de 

Nietzsche do mesmo modo que tem uma dívida teórica para com o autor e o usa 

como instrumento para construir sua própria filosofia.  

 

2.2 A ANÁLISE CRÍTICA DO “SUJEITO” EM FOUCAULT  

 Feita as considerações de ordem metodológica partiremos para a abordagem 

da temática do sujeito e para tal teremos, ainda, como ponto de partida o texto A 

verdade e as Formas Jurídicas. Por certo, trata-se de um texto do período ligado ao 

                                                           
101

 In.: Ditos e Escritos,  Vol V, pp. 252-263.  
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segundo desenvolvimento do pensamento foucaultiano. Deste modo, não é do 

sujeito da ética que Foucault trata neste texto intermediário, mas do sujeito do 

conhecimento, como disse e está escrito de maneira direta:  

 

Meu objetivo será mostrar-lhes como as práticas sociais podem chegar a 
engendrar domínios de saber que não somente fazem aparecer novos 
objetos, novos conceitos, novas técnicas, mas também fazem nascer 
formas totalmente novas de sujeitos e de sujeitos de conhecimento. O 
próprio sujeito de conhecimento tem uma história, a relação do sujeito com 
o objeto, ou, mais claramente, a própria verdade tem uma história 
(FOUCAULT, 2002, p. 08)  

 

 Assim, a maneira procedimental de abordar o sujeito permanece a mesma 

nos textos da década de 80. Um breve texto publicado, em 1982, com o título O 

Sujeito e o Poder102 é esclarecedor sobre a questão do sujeito e de como ele é tema 

central em toda filosofia de Foucault. No final da passagem o autor também indica 

que sua obra se desenvolveu e se ocupou com o tema do sujeito: 

 
As ideias que eu gostaria de discutir aqui não representam nem uma teoria 
nem uma metodologia. Eu gostaria de dizer, antes de mais nada, qual foi o 
objetivo do meu trabalho nos últimos vinte anos. Não foi analisar o 
fenômeno do poder nem elaborar os fundamentos de tal análise. Meu 
objetivo, ao contrário, foi criar uma história dos diferentes modos pelos 
quais, em nossa cultura, os seres humanos tornaram-se sujeitos (grifo 
nosso). Meu trabalho lidou com três modos de objetivação que transformam 
os seres humanos em sujeitos. (FOUCAULT, 2013, p. 273).   

 

  Após ter colocado seu objetivo, o autor analisa sua própria obra e destaca 

três movimentos103 através dos quais aborda o sujeito e que estão presentes em 

todo seu desenvolvimento filosófico. Neste sentido é melhor deixar o autor falar por 

ele mesmo: 

 

O primeiro é o modo da investigação, que tenta atingir o estatuto de ciência, 
como, por exemplo, a objetivação do sujeito do discurso na grammaire 

                                                           
102

 O texto FOUCAULT, Michel. “O sujeito e o poder” está em anexo no livro: DREYFUS, H., 
RABINOW, P. Michel Foucault: uma trajetória filosófica. Trad. Vera Porto Carrero. Rio de Janeiro: 

Forense Universitária, 2013, pp. 273-295.   

103
 Confira (FOUCAULT, 2010c, pp.  05-07) também a análise em três momentos que Foucault faz da 

própria obra no curso de 1982-83 ministrados no Collége de France cujo título é: Le Gouvernement 
de Soi et des Autres e publicados no Brasil em 2010 sob o título o Governo de si e dos outros. A título 
de ilustração citamos um trecho deste dito transformado em escrito onde Foucault fala do terceiro 
momento do seu pensamento: “Enfim, em terceiro lugar, tratava-se de analisar o eixo de constituição 
do modo de ser do sujeito. E aí o deslocamento consistiu em que, em vez de se referir a uma teoria 
do sujeito, pareceu-me que seria preciso tentar analisar as diferentes formas pelas quais o indivíduo é 
levado a se constituir como sujeito” (FOUCAULT, 2010c, p. 06).  
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générale, na filologia e na linguística. Ou, ainda, a objetivação do sujeito 
produtivo, do sujeito que trabalha, na análise das riquezas e na economia. 
Ou, um terceiro exemplo, a objetivação do simples fato de estar vivo na 
história natural ou na biologia. Na segunda parte do meu trabalho, estudei a 
objetivação do sujeito naquilo que eu chamarei de "práticas divisoras". O 
sujeito é dividido no seu interior e em relação aos outros. Este processo o 
objetiva. Exemplos: o louco e o são, o doente e o sadio, os criminosos e os 
"bons meninos". Finalmente, tentei estudar — meu trabalho atual — o modo 
pelo qual um ser humano torna-se um sujeito. Por exemplo, eu escolhi o 
domínio da sexualidade — como os homens aprenderam a se reconhecer 
como sujeitos de "sexualidade". Assim, não é o poder, mas o sujeito, que 
constitui o tema geral de minha pesquisa (grifo nosso). (FOUCAULT, 2013, 
p. 273-274). 

  

 O que nos interessa neste trabalho são os textos da maturidade nos quais 

observamos que além da preocupação com o sujeito ético, Foucault opera com a 

oposição entre este mesmo sujeito ético – aquele que cuida de si – e o sujeito do 

conhecimento104. Estas oposições dão o norte, por assim dizer, da descrição 

histórica que Foucault realiza e os recortes epistêmicos que faz para efetivá-lo. Na 

primeira hora da aula de 06 de janeiro de 1982, ao introduzir o tema do cuidado de si 

como um fenômeno cultural decisivo na história do pensamento, afirma: 

 
Temos pois, com o tema do cuidado de si, uma formulação filosófica 
precoce, por assim dizer, que aparece claramente desde o século V a. C. e 
que até os séculos IV-V d. C. percorre toda a filosofia grega, helenística e 
romana, assim como a espiritualidade cristã (FOUCAULT, 2010a, p. 15). 
 

 Nas duas horas da primeira aula o professor Foucault também chama a 

atenção para a importância do “momento cartesiano” na ‘desqualificação’ do cuidado 

de si e na reestruturação do conhecimento de si. O filósofo francês evidencia, em 

especial, na segunda hora desta primeira aula, que a organização de um estudo 

sobre a história do cuidado de si comportaria, esquematicamente, três momentos: 

 

Neste ano - e repito, ressalvadas minhas imprudências cronológicas e 
minha incapacidade de cumprir o emprego do tempo -, tentarei isolar três 
momentos que me parecem interessantes: o momento socrático-platônico, 
de surgimento da epiméleia heautoú na reflexão filosófica; em segundo 
lugar, o período da idade de ouro da cultura de si, da cultura de si mesmo, 
do cuidado de si mesmo, que pode ser situado nos dois primeiros séculos 
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 No texto “Situação do curso”, que é um apêndice escrito por Frédéric Gros e está colocado no final 
do livro A Hermenêutica do Sujeito há a explicitação destas oposições. Numa frase, sintetiza: “a 
oposição entre a Antiguidade e a Idade Moderna é então cunhada de modo diferente, mediante duas 
alternativas conceituais, entre filosofia e espiritualidade, entre cuidado de si e conhecimento de si”. 
Distingue o sujeito moderno, “a priori capaz de verdade” e o sujeito antigo, “sujeito ético de ações 
retas” (GROS, In.: FOUCAULT, 2010a, p. 471). De um lado, a “descrição” da verdade, que pode ser 
“lida” nas práticas e posturas; de outro, a “decifração” da verdade na intimidade das almas ou “no 
segredo das consciências” (GROS, In.: FOUCAULT, 2010a, p. 471). 
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de nossa era; e depois a passagem aos séculos IV-V; passagem, 
genericamente, da ascese filosófica pagã para o ascetismo cristão 
(FOUCAULT, 2010a, pp. 29-30).  

 

Foucault admite na passagem imprudências e até certa incapacidade para abordar 

os temas que se propõe a discorrer no andamento do curso. Situação que após a 

leitura do conjunto do curso A Hermenêutica do Sujeito fica manifesta e, portanto, 

Foucault não dá conta dos temas que pretendia desenvolver105.  

 Não é interesse aqui marcar descontinuidades na elaboração do pensamento 

foucaultiano. Mas para nós é relevante pontuar a dependência da metodologia 

nietzschiana que Foucault admitiu em vários textos citados acima e analisar a 

continuidade desta metodologia no seu período tardio na ocupação com o sujeito 

ético – tema central no pensamento tardio. Não é tanto o seu interesse a descrição 

histórica dos desdobramentos deste sujeito num passado específico, mas a análise 

do presente como um fato filosófico como destacaremos no decorrer deste capítulo 

ao qual a genealogia serve como metodologia de diagnóstico106 tal como escreve 

Foucault: 

Parece-me que a aposta, o desafio que toda história do pensamento deve 
suscitar, está precisamente em apreender o momento em que um fenômeno 
cultural, de dimensão determinada, pode efetivamente constituir, na história 
do pensamento, um momento decisivo no qual se acha comprometido até 
mesmo nosso modo de ser de sujeito moderno (FOUCAULT, 2010a, p.11). 

 

 Para nos atermos ao problema do sujeito e da genealogia do presente faz-se 

necessário compreendermos a noção de indivíduo e de como esta entidade humana 

é capaz de constituir a si mesma na atualidade. Foucault tem como referência, para 

proceder esta a análise do indivíduo e de como ele se torna sujeito, a figura do 

filósofo Immanuel Kant e o conhecido texto deste filósofo moderno: “Resposta à 
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  Esta questão também é posta no artigo - A Propósito do Título A Hermenêutica do Sujeito: “O 
Curso de 1982 não percorrerá todos estes momentos ou não os abordará na mesma proporção. A 
análise do momento socrático-platônico ocupa somente as duas primeiras aulas (de 06 e 13 de 
janeiro), embora existam remissões a seu respeito ao longo de todo o Curso. As referências ao 
cristianismo são breves e Foucault efetivamente não as desenvolve. Também não desenvolve o 
mencionado “momento cartesiano”. Assim, a aproximação histórica do Curso, em magnitude e em 
detalhes, é de fato consagrada ao estoicismo e ao epicurismo, mais ao primeiro que ao segundo” 
(MUCHAIL, 2009, p. 83). 

106
 Tal é a descrição que lemos no livro Foucault Simplesmente quando a autora escreve sobre o 

modo como Foucault lê os filósofos: “As filosofias só estão associadas às investigações históricas do 
passado para possibilitar um olhar mais atento sobre nosso tempo. Em outras palavras, para que elas 
possam ser o que devem ser, a saber, diagnóstico do presente. A compreensão da filosofia como 
"diagnóstico" é, em vários momentos e de muitos modos, formulada por Foucault” (MUCHAIL, 2004, 
p. 93). 
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Pergunta: Que é esclarecimento [<Aufklärung>]?107 O pensador francês vislumbra 

no texto de Kant uma novidade para a filosofia, como escreve:  

 

No final do século XVIII, Kant escreveu, num jornal alemão — o Berlinische 
Monatsschrifl —, um pequeno texto. O título era Was heisst Aufklärung? que 
foi por muito tempo, e ainda é, considerado um trabalho de pouca 
importância. Porém, não posso deixar de achá-lo muito interessante e 
perturbador, visto que foi a primeira vez que um filósofo propôs, como uma 
tarefa filosófica, a investigação não apenas do sistema metafísico ou dos 
fundamentos do conhecimento científico, mas um acontecimento histórico 
— um acontecimento recente e até mesmo contemporâneo (FOUCAULT, 
2013, p. 282). 

 

Nesta linha o texto Kantiano seria uma forma inédita de escrever a partir de onde os 

pés do autor estão situados, uma maneira de problematizar a sua atualidade. Não se 

trata de uma busca pela origem natural dos acontecimentos em torno do sujeito, 

nem do coroamento da história com o sujeito transcendental. Bem como não se 

refere à sujeição do indivíduo a sua própria identidade por uma consciência ou pelo 

autoconhecimento como no texto Sujeito e Poder108 de 1982: 

  

Quando, em 1784, Kant perguntou: Was heisst Aufklärung? ele queria dizer: 
o que está acontecendo neste momento? O que está acontecendo 
conosco? O que é este mundo, esta época, este momento preciso em que 

                                                           
107

 O texto de Kant foi usado por Foucault como uma espécie de epígrafe do curso de 1983. O filósofo 
afirma que é um texto emblemático, um pouco de fetiche de Kant e em seguida faz uma breve 
genealogia em torno da proveniência desta publicação em uma revista como se destaca: “Esse texto 
foi escrito no mês de setembro de 1784 por Kant e publicado na Berlinische Monatsschrifl de 
dezembro de 1784. Eu gostaria, a propósito desse texto, de considerar primeiro, bem brevemente, 
suas condições e suas datas de publicação. Não há absolutamente nada de extraordinário no fato de 
Kant publicar um texto como esse numa revista. Vocês sabem que uma grande parte da sua 
atividade teórica consistiu em publicar artigos, resenhas, intervenções, em certo número de revistas. 
Nessa Berlinische Monatsschrift, justamente, ele tinha publicado no mês anterior, em novembro de 
1784, um texto que viria a ser, um pouco desenvolvido, a ldeia de uma história universal de um ponto 
de vista cosmopolita. O ano seguinte, em [17]85, ele publica, sempre na mesma revista, sua 
Definição do conceito de raça'; em [17]86, publica também nela as Conjecturas sobre o começo da 
história humana. Aliás, ele também escreveu em outras revistas: na Allgemeine Literaturzeitung, uma 
resenha do livro de Herder; na Teutsche Merkur em [17]88, o texto Sobre o uso dos princípios 
teleológicos em filosofia, etc.” (FAUCAULT, 2010c, pp. 08-09). Por certo, Foucault não quer se filiar a 
um tipo de filosofia transcendental que Kant deixa como legado à tradição. Mas quer ocupar-se com a 
possibilidade de constituir uma filosofia crítica não ao estilo de Kant, que, claro, postulou uma crítica 
que visava mais estabelecer os limites da metafísica através do questionamento por sua legitimidade 
e possibilidade do que propriamente supera-la. Assim, cremos que o uso deste texto por Foucault 
representa mais um simbolismo pelos 200 anos da publicação da obra magna de Kant, Crítica da 
Razão Pura (1781) E a publicação dos Prolegômenos para toda metafísica futura que se apresente 
como ciência (1783) que viriam a sanar a queixa de obscuridade da Crítica da Razão Pura. E claro da 
iminência dos 200 anos do texto [Was heisst Aufklärung] "O que é o Iluminismo?" escrito para a 
revista "Berlinischen Monatsschrift".  

108
 A Mesma passagem citada está na primeira hora da aula de 1982 de 05 de janeiro de 1983 com 

uma pequena variação. Cf.: (FOUCAULT, 2010a, p. 12) 
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vivemos? Em outras palavras: o que somos, enquanto Aufklärer, enquanto 
parte do Iluminismo? Façamos uma comparação com a questão cartesiana: 
quem sou eu? Eu, enquanto sujeito único, mas universal e a-histórico — eu 
para Descartes é todo mundo, em todo lugar e a todo momento? 
(FOUCAULT, 2013, p. 282) 

 

 Trata-se de interpretar o presente como um fato filosófico e usar a 

genealogia109 como ferramenta de problematização110, ou se quisermos, crítica da 

atualidade: 

A questão que parece surgir pela primeira vez neste texto de Kant, é a 
questão do presente, a questão da atualidade: o que é que acontece hoje? 
O que acontece agora? E o que é esse “agora” no interior do qual estamos, 
uns e outros, e que define o momento onde escrevo? (FOUCAULT, 1984, p. 
35)

111
 

  

A passagem acima é uma clara formulação da questão que interroga o que é esse 

presente. Ela se refere à determinação de certos elementos do presente que se trata 

de reconhecer, de distinguir e de decifrar entre todos os outros acontecimentos 
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 Uma questão que podemos dirigir a Foucault é porque retoma os antigos e ao mesmo tempo tem 
como perspectiva uma questão filosófica atual? Esta pergunta foi feita a Foucault numa entrevista em 
1984 “O Cuidado com a Verdade” (In.: Ditos e Escritos (ed. brasileira), Vol. V) Nesta entrevista Michel 
Foucault esclarece o que ele entende por Genealogia e porque ele parte de uma questão da 
atualidade, como podemos ler: – “Por que interrogar esses períodos sobre os quais alguns dirão que 
são tão longínquos? – Parto de um problema nos termos em que ele se coloca atualmente e tento 
fazer sua genealogia. Genealogia significa que encaminho a análise a partir de uma questão 
atual (grifo nosso). – Qual é então a questão atual? – Por muito tempo, alguns imaginaram que o 
rigor dos códigos sexuais, na forma que conhecemos, era indispensável às sociedades ditas 
“capitalistas”. Ora, a supressão dos códigos e o deslocamento das interdições foram, sem dúvida, 
realizados com mais facilidade do que se acreditava (o que parece indicar que a sua razão de ser não 
era aquilo que se acreditava); e se formulou novamente o problema de uma ética (grifo nosso)como 
forma de ser dada à sua conduta e à sua vida. Estávamos, enfim, enganados ao acreditar que toda 
moral se resumia às interdições e que a supressão destas por si só a questão da ética (grifo nosso) 
(FOUCAULT, 2006, p. 247). Aí está colocado o problema atual que o Foucault dos anos 80 dedica 
cursos como A Hermenêutica do Sujeito. O Governo de si e dos Outros e livros como O Cuidado de 
Si e  O Uso dos Prazeres. Obras que têm por base a antiguidade (século IV a. C. ao Século III da 

nossa era) mas que têm como problema atual, o problema da ética.  

110
 Este termo aparece algumas vezes no corpo deste trabalho. Ora como problematizar, ora como 

problematização. Quando se refere a Foucault, trata-se de um conceito que para ele tem um 
significado definido o qual ele propôs na mesma entrevista analisada na nota anterior – O Cuidado 
com a Verdade.  Trata-se daquilo que se constituiu para o pensamento um objeto o qual se pode 
qualificar como verdadeiro ou falso de um ponto de vista Moral, científico ou político, como alerta o 
filósofo Francês: “Problematização não quer dizer representação de um objeto preexistente, nem 
tampouco a criação pelo discurso de um objeto que não existe. É o conjunto das práticas discursivas 
ou não discursivas que faz alguma coisa entrar no jogo do verdadeiro e do falso e o constitui como 
objeto para um pensamento (seja sob a forma da reflexão moral, do conhecimento científico, da 
análise política etc)” (FOUCAULT, 2006, p. 242).  

111
 A tradução das citações do texto «Qu'est-ce que les Lumières?», estão na revista Magazine 

littéraire, no 207, mai 1984, pp. 35-39. (Extrait du cours du 5 janvier 1983, au Collège de France.) são 

de nossa alcunha e estão disponíveis em: http://1libertaire.free.fr/MFoucault260.html.  

http://1libertaire.free.fr/MFoucault260.html
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possíveis, como diz Foucault: “O que, no presente, faz sentido: atualmente, para 

uma reflexão filosófica?” (FOUCAULT, 2010c, p. 13).  

 Em nosso entendimento o filósofo francês está alinhado com Kant no sentido 

de que propõe uma interpretação do presente ao qual, como fez Kant, ele pertence. 

Para Foucault, Kant, ao problematizar a atualidade do indivíduo, está sintetizando 

nele mesmo as grandes questões em torno da ciência e do conhecimento (o que 

posso saber?), das questões morais (o que devo fazer?) e com problematização do 

‘sujeito’ humano (o que é o homem?). O ponto é que Kant não trata o problema da 

verdade e do sujeito sob o mesmo prisma, mas como eventos separados, como se 

depreende do texto tardio de Foucault: “Kant me parece ter fundado as duas 

grandes tradições críticas entre as quais está dividida a filosofia moderna (...) a que 

coloca a questão das condições sobre as quais um conhecimento verdadeiro é 

possível” (FOUCAULT, 1984, p. 39). Nesta linha, segundo Foucault, Kant propõe e 

efetua a analítica da verdade, mas, além desta analítica, há outra problematização, 

aquela na qual o Indivíduo humano interroga o presente dele mesmo. Esta 

problematização do sujeito por ele mesmo é marcada de maneira precisa por 

Foucault no texto «Qu'est-ce que les Lumières?»:  

 

Existe na filosofia moderna e contemporânea um outro tipo de questão, um 
outro modo de interrogação crítica: é esta que se viu nascer justamente na 
questão da Aufklärung ou no texto sobre a revolução; “O que é nossa 
atualidade? Qual é o campo atual das experiências possíveis? 
(FOUCAULT, 1984, p. 39) 

 

 Contudo, Foucault está além de Kant112, pois diferente do filósofo de 

Kögnisberg o filósofo francês não faz uma analítica da verdade separada da 

analítica do sujeito por ele mesmo113. No curso de 1982-83 esta posição de Foucault 

em relação a Kant fica evidente. Foucault afirma que Kant na sua postura crítica 

                                                           
112

 Registra o comentador: “Michel Foucault toma distância da vertente de pensamento moderno que 
se detém no estudo das condições de legitimidade do conhecimento científico-filosófico como meio 
autorreferente para expurgar os efeitos de poder do objetivismo, do positivismo e do tecnicismo 
recorrentes nos séculos XIX e XX” (CANDIOTTO, 2010a, p. 117).  

113
 Segundo o comentador, “Foucault aglutina crítica e esclarecimento, privilegiando a noção de 

atitude crítica” (CANDIOTTO, 2010a, p. 113). Ora, o que significa privilegiar a atitude crítica? De um 
lado lidar com os limites da ciência, da moral e da política e de outro lidar com as pressões vindas da 
governabilidade da religião, dos cobradores de impostos do Estado e dos mantedores da ordem. 
Como reafirma o comentador: “A atitude crítica atua como limite das artes de governar impelindo sua 
modificação embora jamais seu desaparecimento (...) Exemplos da ‘arte’ de não ser governado são 
encontrados nos domínios da religião, das leis e das ciências” (CANDIOTTO, 2010a, 113-114). 
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suscitou e inaugurou uma questão nova para a modernidade – questão da analítica 

da verdade.  A Primeira Crítica traria como seu tema central esta problemática, como 

diz:  

 

Digamos que, em sua grande obra crítica - a das três Críticas, 
principalmente a da primeira Crítica -, Kant colocou, fundou essa tradição da 
filosofia crítica que coloca a 'questão das condições em que um 
conhecimento verdadeiro é possível. E, a partir daí, pode-se dizer que toda 
uma seção da filosofia moderna, desde o século XIX, se apresentou, se 
desenvolveu como a analítica da verdade (FOUCAULT, 2010c, p. 21). 
 

 Mas na sequência de sua fala Michel Foucault afirma um jeito diferente de 

efetivar este empreendimento crítico. Este modo de interrogar não se ocupa tanto 

com questões do tipo: o que devo saber? O que devo fazer? O que é o homem? O 

que é possível esperar? Foucault então fala de outra tradição crítica, que está ligada 

a uma ontologia de nós mesmos, uma problematização da atualidade da qual fazem 

parte pensadores como Hegel, Marx, Nietzsche, Freud e todos os que pertencem à 

Escola de Frankfurt, aos quais afirma o filósofo: “eu me vinculo na medida em que 

posso” (FOUCAULT, 2010c, p. 22). Esta outra tradição à qual o filósofo Foucault se 

vincula se orienta por outro conjunto de questões: 

 

Essa outra tradição crítica não coloca a questão das condições em que um 
conhecimento verdadeiro é possível, é uma tradição que coloca a questão 
de: o que é a atualidade? Qual é o campo atual das nossas experiências? 
Qual é o campo atual das experiências possíveis? Não se trata, nesse caso, 
de uma analítica da verdade. Tratar-se-ia do que poderíamos chamar de 
uma ontologia do presente, uma ontologia da atualidade, uma ontologia da 
modernidade, uma ontologia de nós mesmos (FOUCAULT, 2010c, p. 21). 

 

 Esta longa genealogia em torno do problema do sujeito em sua atualidade, no 

devir dos acontecimentos, na sua historicidade, da relação deste sujeito com ele 

mesmo é tema geral do terceiro deslocamento do pensamento de Foucault – o da 

genealogia da ética114. O que o filósofo faz é tratar destes conceitos no que eles se 

implicam e no que eles são dependentes um do outro e/ou agem um sobre o outro. 

                                                           
114

 O comentador marca nas obras tardias de Foucault a abordagem do problema entre subjetividade 
e verdade: “Além de diversas manifestações nos Dits et Écrits, volume IV, a relação entre 
subjetividade e verdade é problematizada no curso Subjectivité et verité (1981) e L’herméneutique du 
sujet (1982) e difere da maneira como tem sido tradicionalmente tratada pela filosofia”. (CANDIOTTO, 
2008, p. 88). O comentador certamente se refere à ligação de Foucault àquela outra tradição crítica 
que destacamos acima a qual aborda o sujeito não pela sua ligação com categorias ontológicas e 
invariáveis, mas pelo viés das maneiras de agir, dos processos de subjetivação modificáveis e 
plurais. 
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E, ainda o que acarreta à ação dos indivíduos humanos sobre si mesmos e nas 

relações de poder de uns com os outros e com a natureza, como demarca o filósofo: 

“O que se passa com o sujeito e com a verdade? E: qual é a relação do sujeito com 

a verdade? O que é o sujeito da verdade, o que é o sujeito que diz a verdade, etc.?” 

(FOUCAULT, 2010a, p. 170)115.  

 Diante desta trama de forças e jogos entre poder, sujeito e verdade é que 

para Foucault surge uma atitude crítica. Isto quer significar que o ‘sujeito’ humano 

precisa se ater ao seu presente, mesmo que para isso recorra a outras formações 

epistemológicas e éticas que ocorreram na história para compreender e cuidar do 

seu presente que se constitui por tramas de relações que combinam verdade, sujeito 

e poder116. Todavia, o Foucault tardio não está ocupado com a Episteme117, isto é, 

com a trama dos múltiplos saberes, mas com a ética deste sujeito que se constitui 

na relação consigo mesmo, nas pressões que os códigos impõem de fora, bem 

como toda forma de normatividade cultural que tende a direcionar a ação deste 

sujeito no mundo118.  Deste modo, em hipótese alguma o filósofo quer fundamentar 

algum tipo de ação moral, ou estabelecer critérios para avaliar a motivação moral. 

                                                           
115

 Um artigo cujo título é A Propósito do Título A Hermenêutica do Sujeito alerta sobre a coerência e 
o conteúdo das aulas de Foucault e a própria ambiguidade que envolve a questão do título destas 
aulas, como está escrito: “O Curso de 1982 tem seu ponto de partida na distinção (ou oposição) entre 
cuidado de si e conhecimento de si. Esta oposição fundamenta outras que, por assim dizer, lhe são 
correlatas. Assim, esquematicamente, pode-se falar em modos distintos de reflexividade ou de 
linhagens de pensamento filosófico, relativas a duas vias de acesso à verdade, em épocas históricas 
distintas e, principalmente, a duas noções opostas de sujeito”. Segundo a autora esta temática em 
nada tem a ver com uma Hermenêutica do Sujeito, mas do ponto de vista genealógico ele trata das 
possibilidades de superação do que veio a ser uma hermenêutica do sujeito. (Cf.: MUCHAIL, 2009, 
pp. 80-82). 

116
 Fonseca defende que esta crítica da atualidade pode levar sim a outras formações epistêmicas e 

estéticas (como é o propósito analítico da antiguidade elaborado em Hermenêutica do Sujeito), mas 
com o objetivo de marcar as rupturas que se mostram na constituição do presente (Cf.: FONSECA, 
2011, p. 72). Para outro comentador, a atitude crítica brota de uma não servidão e da não obediência 
cega ao poder que emana da ‘governabilidade’ das ciências, dos códigos morais, dos preceitos 
religiosos e dos sistemas políticos. Esta resistência faz com que os indivíduos em suas subjetividades 
não: “(...) necessitem mais do poder e ao mesmo tempo em que estabelecem novas relações com a 
verdade”. (CANDIOTTO, 2010a, p. 115).  

117
 Segundo, Thiry-Cherques: “A episteme é a articulação de múltiplos sistemas e estruturas em 

oposições, distâncias, relações de múltiplos discursos científicos. É o paradigma segundo o qual se 
estruturam, em uma determinada época, os múltiplos saberes, que por esta razão compartilham, a 
despeito de suas especificidades e dos diferentes objetos, determinadas formas ou características 
gerais” (THIRY-CHERQUES, 2010, p. 225).  

118
 Como no comentário: “No caso dos últimos escritos, na constituição ética do sujeito, no sentido de 

perguntar pela relação singular que podemos criar em relação a nós mesmos diante dos códigos 
morais que nos são propostos culturalmente e dos princípios normativos que tendem a direcionar 
nosso agir” (CANDIOTTO, In.: CARMO,  2012, p. 71)  
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Porém, o percurso filosófico de Foucault trata da ética como um campo amplo de 

crítica e problematização e de constituição do sujeito moral que é encarnado, sofre 

pressão da cultura, tem responsabilidades sociais e que, portanto, está situado num 

presente histórico.  

 

2.3 O ESTATUTO DA “VERDADE” NA CONSTITUIÇÃO DO “SUJEITO.” 

 O trabalho genealógico para identificar o que se passa com o sujeito e com a 

verdade foi fruto de debate na segunda hora da aula ministrada em 03/02/1982 no 

Collège de France. Alguém do público interpelou o professor Michel Foucault sobre 

as questões entre subjetividade e verdade. Numa de suas respostas lemos o 

seguinte:  

 

A questão que me coloco é a seguinte: como pôde constituir-se, através 
deste conjunto de fenômenos e processos históricos que podemos chamar 
de nossa "cultura", a questão da verdade do sujeito? Como, porque e a que 
preço, temos nos empenhado em sustentar um discurso verdadeiro sobre o 
sujeito, sobre o sujeito que não somos, enquanto sujeito louco ou sujeito 
delinquente, sobre o sujeito que, de modo geral, nós somos enquanto 
falamos, trabalhamos, vivemos, e enfim sobre o sujeito que, no caso 
particular da sexualidade, nós somos direta e individualmente para nós 
mesmos (FOUCAULT, 2010a, p. 226).  
 

 Pelo que se depreende desta passagem, o sujeito ao qual o filósofo francês 

se refere não é o que toma consciência de si meditando sobre a dúvida da própria 

existência como é o sujeito de Descartes. Não é um sujeito que critica suas próprias 

capacidades cognitivas como em Kant. Foucault inaugura uma longa genealogia do 

problema do sujeito, da relação deste sujeito com ele próprio e com a ‘verdade’. 

Descrever o estatuto da verdade para constituição do sujeito é o que pretendemos 

de agora em diante.  

 Esta empreitada genealógica119 tem por tarefa investigar questões do 

presente e vai colher na antiguidade elementos das práticas médicas e questões 

filosóficas, que agem na formação do sujeito que pensa com a verdade e age como 

                                                           
119

 Segundo um comentário: “Essa maneira de fazer genealogia, em grande parte é tributária da 
apropriação do pensamento de Nietzsche, quer ser um diagnóstico do presente” (CANDIOTTO, 
2010a, p. 17). O comentário reforça a tese de que Foucault faz uso de Nietzsche como sua 
ferramenta básica na constituição de sua filosofia. Esta aproximação de Foucault à Genealogia de 
Nietzsche significa que o filósofo francês parte da nossa atualidade, faz a descrição e diferencia como 
era no passado e faz o retorno ao presente. Nas palavras do comentador: “Retorno que não significa 
repetir o passado, mas provocar o questionamento de evidências já constituídas por parte de nossa 
sociedade” (CANDIOTTO, 2010a, p. 17).            
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deve. Por isso na primeira hora da aula de 20 de janeiro de 1982 Foucault apresenta 

todas as filosofias helenísticas como opostas ao Sócrates do conhece-te a ti mesmo 

(gnothi seauton). Para ele a filosofia do helenismo, aquela que está situada nos 

últimos dois séculos da antiguidade e nos dois primeiros séculos de nossa era, são 

filosofias do cuidado de si, de ocupação com um sujeito encarnado, não constituído 

racionalmente. Registra: “Ao longo de toda a época helenística, tendo como 

elemento portador e, em grande parte sob o seu efeito, todas aquelas filosofias 

cínica, epicurista, estoica, que se apresentaram como artes de viver” (FOUCAULT, 

2010a, p. 76). Esta arte de viver que passa pelo cuidado de si se apresenta sob a 

forma de um dever ao qual a filosofia e a medicina estão a serviço como ensina o 

filósofo na sua aula:  

 

Mais interessante, sem dúvida, é o fato de que a própria prática de si, tal 
como a filosofia a define, designa e prescreve é concebida como uma 
operação médica. No centro, certamente, encontra -se a noção fundamental 
de therapeúein. Como sabemos, therapeúein, em grego, quer dizer três 
coisas. Therapeúein certamente significa realizar um ato médico cuja 
destinação é curar, cuidar-se; therapeúein é também a atividade do servidor 
que obedece às ordens e que serve seu mestre; enfim, therapeúein é 
prestar um culto. Ora, therapeúein heautón  significará, ao mesmo tempo: 
cuidar-se, ser seu próprio servidor e prestar um culto a si mesmo 
(FOUCAULT, 2010a, p. 89). 

  

 Este cuidado de si tem função semelhante às técnicas de direção de 

consciência como podemos depreender da passagem acima e, portanto, a formação 

do sujeito que cuida de si passa pela corporeidade pois há toda uma terapia do 

corpo em conjunto com uma filosofia a serviço da arte de viver. A esta altura coloca-

se a necessidade do Outro, como elemento necessário à formação de si como 

sujeito da arte de viver. A presença do outro é em primeiro lugar exemplo e modelo 

– o mestre. Neste caso seu exemplo age pedagogicamente sobre aquele ao qual 

dirige e por tal razão o próprio mestre deve ser um artífice de si mesmo, deve 

ocupar-se com a verdade de si e das suas ações. Mas também este mestre, este 

Outro, necessita ser competente precisa conduzir e transformar o discípulo no 

sujeito que ainda não é: “Doravante, o mestre é um operador na reforma do 

indivíduo e na formação do indivíduo como sujeito. É o mediador na relação do 

indivíduo com sua constituição de sujeito” (FOUCAULT, 2010a, p. 117). O mestre 

estoico precisa agir sobre a vontade do discípulo de tal modo que ele queira deseje 

sem determinações exteriores o próprio eu, um objeto que não precisa ser 
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confrontado com outros objetos contingentes, um objeto que não perece, mas se 

aperfeiçoa sempre – o eu: 

 

 Qual é o objeto que a vontade poderá, em quaisquer circunstâncias, querer 
sempre, sem ter que modificar-se ao capricho das ocasiões e do tempo? O 
objeto que se pode querer livremente, sem ter que levar em conta as 
determinações exteriores, é evidentemente um só: o eu. Que objeto é este 
que se pode querer absolutamente, isto é, sem colocá-lo em relação com 
qualquer outro? O eu. Que objeto é este que se pode sempre querer, sem 
ter que trocá-lo conforme o decorrer do tempo ou o fluxo das ocasiões? O 
eu” (FOUCAULT, 2010a, p. 120).  

  

 Colocamos-nos a questão que perscruta pelo tipo de ação é a do Outro que 

Foucault apresenta como necessária à constituição do sujeito por ele mesmo? 

Encontramos no próprio Foucault primeiro uma resposta negativa, descrevendo o 

que não é esta ação:  

 

Logo, não se trata de educare, mas de edúcere: estender a mão, fazer sair, 
conduzir para fora. Vemos, pois, que de modo algum é um trabalho de 
instrução ou de educação no sentido tradicional do termo, de transmissão 
de um saber teórico ou uma habilidade. Mas é uma certa ação, com efeito, 
que será operada sobre o indivíduo, indivíduo ao qual se estenderá a mão e 
que se fará sair do estado, do status, do modo de vida, do modo de ser no 
qual está [ ... ]. É uma espécie de operação que incide sobre o modo de ser 
do próprio sujeito, não simplesmente a transmissão de um saber que 
pudesse ocupar o lugar ou ser o substituto da ignorância” (FOUCAULT, 
2010a, p. 121).  

 

 Em seguida o pensador francês analisa textos de Epicuro, Díon de Prusa, 

Musonius e apresenta por meio desta genealogia dos textos o filósofo como este 

Outro que opera na constituição deste sujeito-discípulo:  

 

Ora, podemos logo imaginar, o mediador que desde logo se apresenta, o 
operador que vem aqui impor-se na relação ou na edificação da relação do 
sujeito consigo mesmo, este mediador, este operador, seguramente o 
conhecemos. Ele mesmo se apresenta, impõe-se ruidosamente, proclama 
que é, unicamente ele, capaz de realizar esta mediação e operar esta 
passagem. Proclama ser o único a fazer com que o indivíduo possa querer 
a si mesmo - e assim atingir finalmente a si próprio, exercer soberania sobre 
si e, nesta relação, encontrar a plenitude da sua felicidade. O operador que 
se apresenta é, com certeza, o filósofo. É o filósofo pois, este operador 
(FOUCAULT, 2010a, p. 121-123).  

 

 Alem disso as relações de amizade são fundamentais. Por isso na arte de 

constituição deste sujeito antigo, o Outro que constitui não é apenas o Mestre – 

aquele condutor de almas, mas é também o amigo. O papel da amizade na 

formação do sujeito é objeto de análise por parte de Foucault na segunda parte da 



82 

 

aula de 03 de fevereiro de 1982, quando investiga este fenômeno entre os 

epicuristas.  É por meio dos amigos confiáveis e sinceros aos quais se deve recorrer 

quando de algum infortúnio financeiro, social, ou num momento de dúvida. Mas a 

amizade deve ser desejada e buscada por um valor intrínseco de modo que ela por 

si mesma ofereça ao indivíduo a possibilidade da tranquilidade de alma, ausência de 

preocupações para realizar o trabalho de ser sujeito do cuidado de si mesmo: 

“Portanto, nesta concepção da amizade epicurista, vemos manter-se ao extremo o 

princípio segundo o qual na amizade nada se busca senão a si mesmo ou a própria 

felicidade. A amizade nada mais é que uma das formas que se dá ao cuidado de si” 

(FOUCAULT, 2010a, p. 176).  

 Por certo não se trata de um uso pragmático da amizade, mas de uma atitude 

recíproca em que os amigos, ambos se constituem, e, nesta recíproca, cuidam de si 

mesmos, como aponta Foucault aos seus ouvintes: 

 

E é a reciprocidade destes comportamentos que faz figurar a amizade como 
um dos elementos da sabedoria e da felicidade. Vemos pois a complexa 
articulação entre utilidade e desejabilidade, entre a reciprocidade da 
amizade e a singularidade da felicidade e da tranquilidade que me está 
assegurada. Vemos que a amizade é inteiramente da ordem do cuidado de 
si e que é pelo cuidado de si que se deve ter amigos (FOUCAULT, 2010a, p 
176).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 Há também necessidade de práticas realizadas na solidão e neste caso 

trazemos a segunda hora da aula de 27 de janeiro de 1982 em Foucault falara sobre 

a proveniência exame de consciência e a presença de diretores de consciência no 

contexto das práticas de si no século I-II de nossa era. Para o filósofo francês, a 

questão do mestre de consciência formou-se da amizade, como anotamos na nota 

precedente, que os filósofos deste tempo como Sêneca, Marco Aurélio, Plutarco 

mantinham com seus interlocutores, como registra:  

 

É na medida em que as relações sociais que eles mantêm com uma ou 
outra pessoa (amizade, clientelismo, proteção, etc.) implicam, a título de 
dimensão - e, ao mesmo tempo, a título de dever, de obrigação -, o serviço 
da alma e a possibilidade de fundamento de uma série de intervenções de 
conselhos que permitirão ao outro conduzir-se como convém (FOUCAULT, 
2010a p. 141).  

 

 O problema surge quando não há a presença deste ombro amigo a quem se 

possa dirigir para expor os dilemas morais, os problemas da consciência, como 

registra Foucault: “Quanto a si mesmo, tem-se em relação a si (ao dia que passou, 
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ao trabalho feito, às distrações ocorridas) esta atitude, esta posição de quem haverá 

de prestar contas a alguém, de quem vive o seu dia de maneira a poder e a dever 

apresentá-lo, oferecê-lo, decifrá-lo perante um outro - que será quem? (FOUCAULT, 

2010a, p. 148). Neste caso a memória consciente do sujeito é que se tornará o 

Outro e realizará o seu trabalho de constituição deste sujeito que precisa confronta-

se com seus dilemas do dia. 

 Fundamental nesta empreita de constituir-se a si e cuidar de sim é a 

sinceridade na arte do franco-falar. Depreende-se desta relação de um sujeito a ser 

constituído com um sujeito que constitui – o mestre, o amigo a própria consciência a 

questão do franco-falar, tradução do conceito de Parrhesía um conceito que 

perpassa quase que a totalidade das aulas de 1982. Em linhas gerais este conceito 

tem seu conteúdo referido à atitude ética de quem dirige e daquele que é dirigido por 

outrem. Envolve, portanto, qualidades morais, técnicas de transmissão, 

compromisso com a verdade dita e testemunhada.  A Parrhesía se opõe lisonja do 

discurso que obscurece a verdade daquele que ouve e também à retórica que busca 

somente a persuasão de certos comportamentos daqueles que ouvem. Certamente 

este conceito precisa ser mais bem analisado, pois a ele muitas questões da ética 

antiga e da formação deste sujeito moral estão referidas. Este conceito implica 

comprometimento com a verdade de quem fala quanto de quem a ouve e necessita 

de um trabalho de constituição tanto daquele que pronuncia como daquele que ouve 

a palavra pronunciada. Por ora nos contentamos como um resumo que Foucault 

propõe no final da segunda parte da aula de 10 de março de 1982:  

 

Portanto, a parrhesía (a libertas, o franco-falar) é esta forma essencial - e é 
deste modo que resumirei o que pretendia dizer-lhes sobre a parrhesía - à 
palavra do diretor: palavra livre, desvencilhada de regras, liberada de 
procedimentos retóricos na medida em que, de um lado, deve certamente 
adaptar-se à situação, à ocasião, às particularidades do ouvinte; mas, 
sobretudo e fundamentalmente, é uma palavra que, do lado de quem a 
pronuncia, vale como comprometimento, vale como elo, constitui um certo 
pacto entre o sujeito da enunciação e o sujeito da conduta. O sujeito que 
fala se compromete. No mesmo momento em que diz "eu digo a verdade", 
compromete-se a fazer o que diz e a ser sujeito de uma conduta, uma 
conduta que obedece ponto por ponto à verdade por ele formulada. É neste 
sentido que não pode haver ensinamento da verdade sem um exemplum. 

Não pode haver ensinamento da verdade sem que aquele que diz a 
verdade dê o exemplo desta verdade, e é por isto também que - mais, 
certamente, que [no] ensinamento teatral ministrado em assembleias 
populares quando um indivíduo qualquer exorta à virtude uma multidão 
qualquer – a relação individual é necessária” (FOUCAULT, 2010a, p. 365). 



84 

 

 Estas técnicas, reciprocidades, formas de constituição do sujeito são a parte 

essencial da genealogia da ética e do cuidado de si que o Foucault tardio quer 

realizar da atualidade com base na “reconstituição histórica” do sujeito da 

antiguidade. Estas formas históricas de constituição que a genealogia foucaultiana 

reconstrói nos levam a crer que o sujeito não possui uma essência; de soberano não 

apresenta nenhuma característica; não possui uma unidade. Não obstante, nas 

palavras de Foucault, tem dois significados precisos: 

 

Há dois significados para a palavra sujeito: sujeito a alguém pelo controle e 
dependência, e preso à sua própria identidade por uma consciência ou 
autoconhecimento. Ambos sugerem uma forma de poder que subjuga e 
toma sujeito a. (FOUCAULT, 2013, p. 278).  
 

 O trabalho genealógico que traz para o campo de discussão a reconstituição 

histórica do cuidado de si e tudo a ele relacionado – leia-se: sujeito moral; acesso à 

verdade; franco-falar; trabalho sobre si mesmo; formas de sujeição etc. – e efetua 

uma reflexão voltada ao diagnóstico da atualidade. Este procedimento 

genealógico120 evita qualquer forma de prescrição sobre o que e como fazer por não 

supor nenhuma origem primordial a qual uma ‘hermenêutica genealógica’ do sujeito 

teria acesso privilegiado. O trabalho genealógico de Foucault não está 

comprometido com o código ou com determinado comportamento moral, mas em 

função da constituição de si de “quase-sujeito”, ou o sujeito em força menor, como é 

um dos nossos problemas de pesquisa.  

 O Fato é que este quase “sujeito a” não é claro e nem é distinto e nem está 

enquadrado nos limites de uma linguagem pura e verdadeira como aquela maneira 

de ser do sujeito da tradição metafísica. Trata-se, todavia, de um sujeito que se 

ocupa consigo e neste ocupar-se é constituído pelo ‘dizer verdadeiro’, por ter uma 

‘verdade’ sempre presente e atuante a partir da qual age, como está explícito numa 

passagem de A Hermenêutica do Sujeito:  

 

                                                           
120

 A nosso ver Foucault quer fazer aparecer aquilo que é sedimentado na atualidade como regra, 
como norma de ação e que foi noutro momento um campo de problematização de sérios embates 
filosóficos, dilemas morais e, que, neste caso: “A genealogia é uma estratégia que renuncia encontrar 
a origem escondida de um objeto já dado ou sua forma invariável no decorrer da história, uma vez 
que dessa perspectiva inexistem uma origem essencial e uma unidade já constituída que possam 
explicá-lo” (CANDIOTTO, In.: CARMO,  2012, p. 71). A tarefa de Foucault é então a de problematizar 
filosofias e sistemas morais que creditam ao sujeito uma unidade fundamental de acesso a verdade, 
como se depreende do comentário de Candiotto. 
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Temos, portanto, todo um conjunto de técnicas cuja finalidade é vincular a 
verdade e o sujeito. Mas é preciso bem compreender: não se trata de 
descobrir uma verdade no sujeito nem de fazer da alma o lugar em que, por 
um parentesco de essência ou por um direito de origem, reside a verdade; 
tampouco trata-se de fazer da alma o objeto de um discurso verdadeiro. 
Estamos ainda muito longe do que seria uma hermenêutica do sujeito

121
. 

Trata-se, ao contrário, de dotar o sujeito de uma verdade que ele não 
conhecia e que não residia nele; trata-se de fazer desta verdade aprendida, 
memorizada, progressivamente aplicada, um quase-sujeito que reina 
soberanamente em nós (FOUCAULT, 2010a, p. 451).  
 

 Foucault tomou distância da tradição ligada a Descartes e a Kant no que 

tange a questão do sujeito e vinculou-se a outra tradição da qual faz parte, por 

exemplo, Nietzsche. Esta tradição colocou questões de atualidade das quais brotou o 

que Foucault nomeou de uma ontologia do presente, uma ontologia da atualidade, 

uma ontologia da modernidade, uma ontologia de nós mesmos. Temos elementos 

suficientes para afirmar que este é, de fato, o procedimento de Foucault em relação 

à verdade. Neste caso Foucault aproxima-se de Nietzsche e faz sua análise da 

verdade e de suas articulações com a subjetividade nietzschianamente122.  

 O conceito norteador deste capítulo foi o de sujeito. Não menos importantes 

foram os esclarecimentos sobre as apropriações que Foucault fez do pensamento 

de Nietzsche. O fio condutor da crítica ao sujeito em Foucault é a genealogia 

acoplada à História.  O procedimento genealógico em Foucault se configurou não 

como uma volta ao passado, mas como uma crítica da atualidade. Assim, abre-se 

um campo ao “sujeito” que não é mais aquele vinculado a uma epistemologia, mas o 

                                                           
121

 Grifo nosso para destacar uma outra passagem em que Foucault informa que “o curso deste ano 
foi consagrado” e Foucault não diz “ao tema da hermenêutica do sujeito” mas “à formação do tema da 
hermenêutica de si” (FOUCAULT, 2010a, p. 443). Acreditamos que a partir do ponto de vista da 
genealogia o que Foucault quer é oferecer uma possibilidade de superação de uma Hermenêutica do 
sujeito em direção a decifração de si mesmo como sujeito de uma ética, como aponta Muchail em 
comentário: “Segue-se, portanto, que o sujeito com o qual se ocupa é o sujeito do cuidado de si. Em 
contrapartida, uma hermenêutica do sujeito – ao menos no seu sentido mais geral, e Foucault não 
fornece nenhum outro mais específico – remete precisamente ao outro pólo, aquele onde se situa 
uma verdade do sujeito passível de descoberta ou de decifração” (MUCHAIL, 2009, p. 85). 

122
  Já destacamos numa nota anterior que Candiotto coloca Foucault como tributário de Nietzsche no 

que diz respeito ao seu modo de fazer genealogia. Novamente o comentador destaca como 
fundamental o uso que Foucault faz do conceito de Vontade de Verdade em Nietzsche: “A 
apropriação foucaultiana da vontade de verdade de Nietzsche tem como escopo apresentá-la como 
elemento atuante na constituição dos discursos modernos com pretensão à cientificidade por meio do 
seu controle recorrente” (CANDIOTTO, 2010a, p. 50). Neste livro o autor não aprofunda a análise 
deste conceito em Nietzsche. Limita-se ao uso do breve aforismo 265 de a Gaia Ciência onde 
Nietzsche afirma que verdades são erros irrefutáveis dos homens (Cf.: CANDIOTTO, 2010a, p. 54). 
Do mesmo modo analisa o § 344 da mesma obra onde Nietzsche escreve que a vontade de verdade 
poderia ser uma vontade de morte (CANDIOTTO, 2010a, p. 58).  Mas neste trabalho pretendemos 
analisar o conceito de vontade de verdade em Nietzsche e de como ele é uma ferramenta para 
Foucault como coloca o comentador foucaultiano.  
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da ética do cuidado de si. Ao conceito de sujeito, outro conceito está intimamente 

relacionado – “a verdade”. Foucault vai aos antigos para entender a constituição 

genealógica do conceito de verdade e traz as Parrhesía, os exames de consciência, 

os exercícios solitários na formação do “quase sujeito.”  Nossa hipótese é a de que 

Foucault faz sua análise do “sujeito” nietzschianamente. Deste modo, foi essencial 

ao trabalho o último ponto do capítulo anterior no qual analisamos a crítica de 

Nietzsche à noção de “sujeito” e “verdade”. 
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3. VONTADE DE PODER E INTERPRETAÇÃO: UMA GENEALOGIA DO 
“SUJEITO ÉTICO”.  
 
 

Muitas coisas são mais estimadas pelo vivente do 
que a vida mesma; mas na própria estimativa fala 
- a vontade de poder! (...) E quem tem de ser um 
criador no bem e no mal: em verdade, tem de ser 
primeiramente um destruidor e despedaçar 
valores’.  
(Friedrich Nietzsche, ZA, II, Da superação de si) 
 
A história "efetiva" se distingue daquela dos 
historiadores pelo fato de que ela não se apoia em 
nenhuma constância: nada no homem − nem 
mesmo seu corpo − é bastante fixo para 
compreender outros homens e se reconhecer 
neles. (...) A história será "efetiva" na medida em 
que ela reintroduzir o descontínuo em nosso 
próprio ser. 
(Michel Foucault, In.: Nietzsche a Genealogia e a 
História). 

 

3.1 A AURORA DE UM “SUJEITO ÉTICO” – PERSPECTIVAS DA VONTADE DE 
PODER.     

 O aspecto crítico da genealogia de Nietzsche e da genealogia da ética de 

Foucault promove o aniquilamento das filosofias metafísicas que pretendem um 

fundamento fixo, unívoco, perene e estável para o conhecimento, para a moral e 

para a política. A rejeição das pretensões de fundamentação da metafísica implica 

em trata-la como uma interpretação possível entre outras interpretações igualmente 

possíveis. O problema dessa interpretação metafísica não é tanto a ambição pelo 

fundamento, pela unidade e pela fixidez, mas a suposição de “sujeito” que pretende 

este tipo de interpretação. Trata-se de um ente marcado pelo devir, pela fluidez, por 

antagonismos,123 mas que busca pelo ser, pela coisa em si o que se configura para 

Nietzsche como formulação apressada e sem a devida ponderação de um conceito 

[Vorurtheil], isto é, “O modo de julgar que constitui o típico preconceito pelo qual 

podem ser reconhecidos os metafísicos de todos os tempos” (JBG/BM, § 2).  

 Para Heidegger, Nietzsche é também um pensador da unidade e que também 

busca pelo fundamento do ser. Essa perscrutação metafísica pela unidade 

fundadora em Nietzsche apareceria no conceito de Vontade de Poder e que por 

esse motivo o autor de Zaratustra seria aquele que estaria no cume do pensamento 

                                                           
123

 O comentador destaca: “A ficção da estabilidade resulta do tornar igual e fixo. Porém, o ser que 
executa esse ato já não é originalmente um ser fixo e idêntico a si mesmo” (MÜLLER-LAUTER, 2009, 
p. 49).  
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moderno e por tal razão seria o último dos grandes metafísicos124. Pelo 

encadeamento que esta pesquisa tomou, não concordamos com a tese 

heideggeriana. Se assim Nietzsche procedesse, ele estaria na mesma tradição de 

filósofos “preconceituosos” que criticou no primeiro capítulo de Além do Bem e do 

Mal e em especial no segundo parágrafo. E mais, implicaria em que Nietzsche 

aceitaria unidades conceituais, fatos originários, subjetividades fundamentes e, 

mesmo, creria no ser e na culminância da História. Um póstumo tardio é decisivo “– 

Os meios de expressão de linguagem são inutilizáveis para expressar o vir-a-ser” 

(NACHLASS/FP, 11 [73], novembro de 1887 – março de 1888)125 Mas ele (e 

também Foucault) critica nos filósofos da tradição metafísica a falta de sentido 

histórico, negação do vir-a-ser ou busca por fixá-lo a ponto de escrever em 

Crepúsculo dos Ídolos:  

 

Eles acreditam fazer honra a coisa quando a des-historicizam, sub specie 
aeterni [sob a perspectiva da eternidade] – quando fazem dela uma múmia. 
Tudo o que os filósofos manejaram, por milênios, foram conceitos-múmias; 
nada realmente vivo saiu de suas mãos. Eles matam, eles empalham 
quando adoram, esses idólatras de conceitos – (GD/CI, A “Razão” na 
Filosofia, § 1). 
 

 Se fôssemos considerar a tese de Heidegger, deveríamos negar (inclusive a 

passagem acima) a obra publicada de Nietzsche em sua totalidade. Suporíamos, 

inclusive, que a filosofia nietzschiana em sua essência estaria no não dito, ou 

melhor, no não publicado e até mesmo que o filósofo teria procurado esconder os 

seus conceitos essenciais126.  Compreendemos que o Nietzsche genealogista critica 

toda a tradição que visa ordenar e igualar a multiplicidade característica do vir-a-ser 

                                                           
124

 En el pensamiento de la voluntad de poder Nietzsche piensa anticipadamente el fundamento 
metafísico del acabamiento de la modernidad. En el pensamiento de la voluntad de poder llega de 
antemano a su acabamiento el pensamiento metafísico mismo. Nietzsche, el pensador del 
pensamiento de la voluntad de poder, es el último metafísico de occidente. (HEIDEGGER, 2000a, p. 

388) 

125
 die Ausdrucksmittel der Sprache sind unbrauchbar, um das Werden auszudrücken: 

126
 Desde el momento en el que el pensamiento de la voluntad de poder se le presentó con toda su 

claridad y decisión (alrededor del año 1884 hasta las últimas semanas de su pensar, a finales del año 
1888 Nietzsche luchó por conseguir una configuración pensante de este pensamiento único. En sus 
planes y proyectos, esta configuración tomó la forma de lo que él mismo llamó, de acuerdo con la 
tradición, obra capital Pero esta «obra capital» no llegó nunca a terminarse. No sólo no llegó nunca a 
terminarse sino que no llegó nunca a ser una «obra» en el sentido en que lo son las obras de la 
filosofía moderna, del tipo de las Meditationes de príma philosophia de Descartes, la 
Fenomenologíadel espíritu de Hegel, las Investigaciones filosóficas sobre la esencia de la liberta 
humana y los objetos con ella relacionados de Schelling (HEIDEGGER, 2000a, pp. 389-390). 
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e inclusive atribuir uma causa única para todo acontecimento. Por certo, esta 

tradição fala de palavras como: “átomo”, “indivíduo”, “eu”, “sujeito”, mas que 

rementem ao mesmo tipo de procedimento inventivo que quer fixar a multiplicidade 

de processos que marcam a efetividade dos fenômenos127. O mesmo póstumo 

citado acima é igualmente determinante: “Não há unidades últimas estáveis, não há 

átomos, não há mônadas” (NACHLASS/FP, 11 [73], novembro de 1887 – março de 

1888)128. Alguém ligado a este tipo de tradição certamente questionaria Nietzsche e 

esta pesquisa pela “unidade” interpretadora e, por consequência, por quem seria o 

“sujeito” da interpretação. Neste caso, novamente recorremos a outro póstumo da 

época de 1887:  

 

“tudo é subjetivo”, vós dizeis, mas já isso é interpretação, o “sujeito” não é 
nada dado, mas algo acrescentado poeticamente, colocado aí por detrás. – 
É necessário colocar ainda o interprete por detrás da interpretação? Já isso 
é poesia hipótese. (Nachlass/FP 7 [60], Final de 1886 – Primavera de 
1887)

129
. 

  

 Ora, se houvesse um interprete fixo por detrás da interpretação, uma força 

capaz de uma interpretação perene, então esta “unidade-força” estaria em 

condições de dar conta da verdade, da essência da realidade e por consequência 

impetraria todas as significações e proporcionaria todas as explicações. Mas em 

Nietzsche há forças atuantes (Cf.: JBG/BM, § 224), que somadas à Vontade de 

Poder seriam os conceitos centrais da cosmologia desenvolvida por Nietzsche no 

seu período tardio. (Cf.: MARTON, 2012, p. 79). Perguntar pelo sujeito da 

interpretação, neste caso equivale a perguntar pela causa de algo. É ainda seguir a 

perspectiva do causalismo, uma das faces da interpretação metafísica do mundo. 

Um texto póstumo de 1888 ao qual Nietzsche intitula Crítica do conceito de “causa” 

– [Kritik des Begriffs „Ursache“] é esclarecedor e algumas passagens dele são vitais 

para a compreensão da crítica ao causalismo:  

 

Não temos, em absoluto, nenhuma experiência sobre uma causa 

                                                           
127

 Segundo o comentador: “Nietzsche emprega palavras como sujeito, eu, indivíduo, pessoa como 
símbolos para o que escapa à dominação. E ele os rejeita, tão logo são pensados como conceitos” 

(MÜLLER-LAUTER, 2009, p. 55).  

128
 es giebt keine dauerhaften letzten Einheiten, keine Atome, keine Monaden: 

129
 Es ist alles subjektiv“ sagt ihr: aber schon das ist Auslegung, das „Subjekt“ ist nichts Gegebenes, 

sondern etwas Hinzu-Erdichtetes, Dahinter-Gestecktes. — Ist es zuletzt nöthig, den Interpreten noch 
hinter die Interpretation zu setzen? Schon das ist Dichtung, Hypothese. 



90 

 

:comprovado psicologicamente, o conceito inteiro nos chega do 
convencimento subjetivo de que nós somos causa, a saber, que o braço se 
move... por isso é um erro 
:nós distinguimos entre nós, os agentes, e o fazer, e por toda parte fazemos 
uso deste esquema, – buscamos um agente para cada acontecimento... 
:que temos feito? Temos mal-entendido como causa um sentimento de 
força. Uma tensão, de resistência, um sentimento muscular que é pois o 
começo da ação 
:o temos entendido como causa a vontade de fazer isto é o outro, porque a 
esta vontade se segue a ação – causa, a saber – – – [...] 
A coisa, o sujeito, a vontade, a intenção – tudo é inerente à concepção de 
“causa”. 
Buscamos coisas para explicar porque algo se alterou. Inclusive o átomo é 
uma dessas “coisas” e “sujeitos primordiais” semelhantes acrescentados 
pelo pensamento... (Nachlass/FP 14 [98], Primavera de 1888)

130
.  

 

 A abordagem crítica do conceito de causa é fundamental para promover a 

dissolução da noção metafísica do sujeito, que o compreende como causa das 

ações, inclusive das ações morais. Somente sob as condições da crítica é possível 

refletir sobre um novo tipo de “sujeito ético”. Trata-se de um trabalho solitário, 

subterrâneo que vasculha os alicerces e solapa os fundamentos mais “sólidos” da 

moral. Aos olhos moralistas, a tarefa de solapar os fundamentos da moral é uma das 

piores coisas e atrairia para si somente os olhos da suspeita. Em 1886, o próprio 

Nietzsche já estava colhendo a fama dos seus livros e dos seus leitores e registra no 

prólogo tardio à obra Humano, Demasiado Humano: “[...] Dizem que um leitor 

emerge dos meus livros, não sem alguma reticência e até desconfiança frente à 

moral, e mesmo um tanto disposto a se fazer defensor das piores coisas” (MAI/HHI, 

Prólogo, § 1).    

 No que concerne ao problema do “sujeito da interpretação” a questão da 

leitura/leitor do mundo e do texto é precípua. Se para Nietzsche há tão somente 

interpretações morais dos fatos, então precisamos questionar que tipo de força ou  

impulso determina as leituras de mundo do leitor do texto nietzschiano, alargando ao 

                                                           
130

 Wir haben absolut keine Erfahrung über eine Ursache 

: psychologisch nachgerechnet, kommt uns der ganze Begriff aus der subjektiven Überzeugung, daß 
wir Ursache sind, nämlich, daß der Arm sich bewegt… Aber das ist ein Irrthum 
: wir unterscheiden uns, die Thäter, vom Thun und von diesem Schema machen wir überall Gebrauch, 
— wir suchen nach einem Thäter zu jedem Geschehen… 
: was haben wir gemacht? wir haben ein Gefühl von Kraft, Anspannung, Widerstand, ein 
Muskelgefühl, das schon der Beginn der Handlung ist, als Ursache mißverstanden 
: oder den Willen, das und das zu thun, weil auf ihn die Aktion folgt, als Ursache verstanden — 
Ursache, d.h. — — — [...] 
Das Ding, das Subjekt, der Wille, die Absicht — alles inhärirt der Conception „Ursache“. 
Wir suchen nach Dingen, um zu erklären, weshalb sich etwas verändert hat. Selbst noch das Atom ist 
ein solches hinzugedachtes „Ding“ und „Ursubjekt“… 
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leitor de Foucault.  O tipo de leitor que Nietzsche quer para a sua obra está dito no 

final do prólogo escrito no outono de 1886 em Ruta, próximo a Gênova na Itália para 

a Obra Aurora. No texto, Nietzsche afirma que o leitor do seu texto tem que agir 

segundo os preceitos da filologia131, ou seja, demoradamente e penetrando a fundo 

nos temas, mas, claro, sem perder a sutileza no olhar e no tatear dos conceitos. 

Termina o prólogo da obra desejando apenas por leitores que o leiam bem! Tal 

leitor, por ser paciente, profundo, capaz de um olhar perspectivo, cheio de 

perspicácias e cuidados iria à contramão da sua época: 

 

Justamente por isso ela (a filologia) é mais necessária do que nunca, 
justamente por isso ela nos atrai e encanta mais, em meio a uma época de 
“trabalho”, isto é, de pressa, de indecorosa e suada sofreguidão que tudo 
quer logo “terminar”, também todo livro antigo ou novo: – ela própria não 
termina facilmente com algo, ela ensina a ler bem, ou seja, lenta e 
profundamente, olhando para trás e para diante, com segundas intenções, 
com as portas aberta, com dedos e olhos delicados... (M/A, Prólogo, § 5) 

 

 Por não dispormos mais de uma unidade subjetiva consciente de si, do texto 

e do mundo como causa de toda interpretação, pois este “tipo” de interpretação 

causalista tem um sentido ruim, manifesta-se como um tipo de “arranjo” e 

deturpação que quer sustentar “realidades” inexistentes. Trata-se de uma 

interpretação apressada, com falta de precisão, um tipo de “filologia de qualidade 

inferior” que contraria o tipo de leitor filólogo que Nietzsche deseja segundo a 

passagem do prólogo tardio de Aurora citado acima. Em Além do Bem e do Mal o 

filósofo escreve:  

 

Perdoem este velho filólogo, que não resiste à maldade de pôr o dedo sobre 
artes de interpretação ruins; mas essas “leis da natureza”, de que vocês, 
físicos, falam tão orgulhosamente, como se – existem apenas graças à sua 
interpretação e péssima “filologia” – não são uma realidade de fato, um 
“texto”, mas apenas arrumação e distorção de sentido ingenuamente 
humanitária, com a qual vocês fazem boa concessão aos instintos 
democráticos da alma moderna” (JBG/BM, § 22).  

 

                                                           
131

 Segundo a nota 57 do livro Além do Bem e do Mal da edição usada neste trabalho, o tradutor 
Paulo Cezar de Sousa escreve que: “Nietzsche teve formação em filologia clássica; tornou-se 
professor de língua e literatura grega e latina na Universidade de Basiléia (suíça) com 24 anos de 
idade. Nos países de língua alemã, filólogo não era apenas estudioso das línguas e textos escritos, 
mas aquele que através destes, lida com as manifestações espirituais de um povo”. [...] e na mesma 
nota prossegue o tradutor: “Nos textos de Nietzsche, “filologia” denota sobre tudo a arte de ler bem, 
com rigor e vagar, precisão e paciência”.  
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É que Nietzsche admite que as apreciações mecanicistas (causalistas) não são 

excluídas do status de interpretação, porém rasas e, portanto, são más 

interpretações. A Vontade de Poder, supõe-se, teria um estatuto privilegiado frete às 

outras interpretações por ser perspectivista, abrangente e assim dar conta de um 

maior número de aspectos. A esta oposição e o fato de a Vontade de Poder ser 

pautada também como interpretação, já vimos em capítulo anterior, Nietzsche diria: 

“Bem, tanto melhor!” (Cf.: JGB/BM, § 22).  

 Neste caso, admitimos, com Nietzsche, que toda força que de alguma forma 

atua é Vontade de Poder: “Então se obteria o direito de definir toda força atuante, 

inequivocadamente, como vontade de poder”. (JBG/BM, § 36). Assim, o “sujeito da 

interpretação” que apreciasse moralmente algum fenômeno, não o faria mais sob a 

perspectiva de uma causalidade da vontade, que separa pensamento, vontade e 

sentimento. A Vontade de Poder reúne sob a afetação de mando132 o pensar, o 

sentir, o querer que se expressa por impulsos que concorrem para formar aquilo que 

nomeamos por ser humano (Homem) em sua corporeidade. Isto é: “Desse modo o 

querente junta as sensações dos instrumentos executivos bem-sucedidos, as 

“subvontades” ou sub-almas – pois nosso corpo é apenas uma estrutura social de 

muitas almas –” (JBG/BM, § 19). É desta perspectiva dos afetos e das relações de 

domínio que desponta outro tipo de “sujeito ético”, não mais pensado a partir de 

princípios de uma moral metafísica, mas da perspectiva efetiva da vida que 

compreende a moral como: “A teoria das relações de dominação sob as quais se 

origina o fenômeno “vida”. – (JBG/BM, § 19). E assim o filósofo concluiu: 

 

Portanto, assim como o sentir, aliás muitos tipos de sentir, deve ser tido 
como ingrediente do querer, do mesmo modo, e em segundo lugar, também 
o pensar: em todo ato de vontade há um pensamento que comanda; – e 
não creia que é possível separar tal pensamento do “querer”, como se ainda 
restasse vontade! Em terceiro lugar, a vontade não é apenas um complexo 
de sentir, pensar, mas sobretudo um afeto: aquele afeto de comando. 
(JGB/BM, § 22). 

 

 O “sujeito ético” desta perspectiva estaria sob a poderosa organização dos 

afetos de comando que não são vivenciados nem aquém e nem além do corpo e 

que, portanto, unificam ao menos em um nome a “pluralidade de vontades de poder” 
                                                           
132

 Registra a comentadora: “Na vontade de potência já estão englobados o sentir e o pensar; no 
limite, ela nada mais é do que afeto de mando. E nessa medida que se pode dizer que é a forma 
primitiva de afeto, que todos os outros afetos são apenas os seus desenvolvimentos afetos 
secundários, prazer e desprazer dela decorrem”. (MARTON, 2012, p. 59). 
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133. Prevenimos que para Nietzsche o ato de dar nomes às coisas é expressão de 

uma apropriação da Vontade de Poder (Cf.: GM/GM, I, § 2). Deste modo, estaríamos 

tratando de um “sujeito” para além do bem e do mal, isto é, que se poria além das 

tábuas de valores sedimentadas pelos costumes. Mas, nem por isso, o indivíduo 

deixaria de avaliar a si para enaltecer outra classe de valores afirmativos da vida. Do 

mesmo modo, o indivíduo necessitaria de um conjunto de técnicas de si para o 

necessário “controle” das paixões e pulsões. Nietzsche não trata tanto do aspecto 

propositivo de uma reflexão e de uma efetiva técnica de si isentas de carga moral 

fatores que Foucault melhor desenvolve. 

 Por fim, a tarefa da genealogia residiria, então, em marcar o sentido da 

interpretação a fim de sinalizar à relação de um valor moral com a hierarquia de 

forças que dele se apoderaram (Cf.: DELEUZE, 1976, p.07). Não se trata mais de 

um “sujeito constituinte” referido a um fundamento metafísico da moral, mas de outro 

“sujeito ético134” que emerge das tramas históricas cuja demarcação provém da 

genealogia. Um póstumo do período de 1886 relaciona impulsos fundamentais, 

interpretação, perspectiva, relações entre forças e termina por concluir que o 

Homem é uma pluralidade de “Vontades de Poder:”  

 

A partir de cada um de nossos impulsos básicos há uma apreciação 
perspectivista diferente de todo acontecer e de toda vivência. Cada um de 
nossos impulsos se sente, em referência a cada um dos outros, inibido, ou 
fomentado, embevecido, cada um tem sua própria lei evolutiva (seu para 
cima e para baixo, seu tempo, etc.) – e um perece enquanto o outro 
ascende.  
O homem como uma pluralidade de “Vontades de Poder”: cada uma com 
uma multiplicidade de meios expressivos e formas. As pressupostas 
“paixões” singulares (p. e. o homem é cruel) não passam de unidades 
fictícias, na medida em aquilo que, proveniente dos diferentes impulsos 
básicos, entra na consciência como algo homogêneo é imaginariamente 
unificado de modo sintético em um “ser”, ou uma “faculdade”, uma “paixão”. 
Da mesma maneira, que a “alma” mesma é uma expressão de todos os 
fenômenos da consciência: expressão, porém, que nós interpretamos como 

                                                           
133

 Afirma o comentador: “Unidade é sempre apenas uma organização, sob a ascendência, a curto 
prazo, das vontades de poder dominantes. Nietzsche radicaliza ainda sua concepção por meio da 
observação de que cada unidade dessa, como uma formação de domínio (Herrschafts-Gebilde), 
apenas significaria, todavia não seria “um” (MÜLLER-LAUTER, 1997, p. 75). 

134
 Foucault vai ser preciso na marcação do estatuto da moral na constituição do “sujeito ético”, como 

registra o comentador: “Antes, importa o modo como a ética é singularmente situada em relação à 
moral e quais elementos fazem parte de sua constituição. Além disso, sustenta-se que a interrogação 
ética na investigação de Foucault objetiva a elaboração de um diagnóstico de nosso ser histórico e, 
com isso, se afasta de qualquer fundamentação da moral no pensamento contemporâneo” 
(CANDIOTTO, 2013, p. 217). 
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causa de todos os esses fenômenos (A autoconsciência é fictícia) 
(NACHLASS/FP, 1 [58], outono de 1885 – primavera de 1886]

135
 

  

 A partir das colocações de Nietzsche não há mais como estabelecer com 

precisão uma diferença essencial, ou mesmo assinalar uma oposição entre 

interprete e interpretação. Do mesmo modo não podemos mais demarcar a fronteira 

entre signos, significados e significantes. Foucault, muito cedo, reconheceu nos 

textos de Nietzsche o caráter constitutivo da interpretação, apontando Nietzsche e 

juntos com ele Freud e Marx, como o responsável por introduzir uma nova ciência da 

linguagem voltada ao redimensionamento dos signos, significados e significantes136. 

Por certo se trata de um texto juvenil de Foucault (1967) e que acena para questões 

de uma Hermenêutica. Nesta pesquisa compreendemos que Nietzsche confere uma 

dimensão fisiológica à interpretação, deduzindo que quem interpreta são afetos, 

forças e impulsos. Deste modo, não são questões de primeira ordem àquelas 

relacionadas a um tipo novo de teoria da hermenêutica. Como dissemos em nota 

anterior, se Nietzsche fosse um hermeneuta no sentido usual, ele buscaria as 

interpretações mais coerentes desempenhando o trabalho fundamental de aclarar os 

pontos obscuros de interpretações ruins. Contudo, na concepção do Foucault dos 

anos sessenta, Nietzsche e os outros dois pensadores afastam-se da tradição 

hermenêutica, de modo que: 

 

Parece-me que Marx, Nietzsche e Freud não multiplicaram de forma alguma 
os signos no mundo ocidental. Não deram um sentido novo as coisas que 
não o tinham. Modificaram, na realidade, a natureza do signo e mudaram a 
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 Von jedem unserer Grundtriebe aus giebt es eine verschiedne perspektivische Abschätzung alles 
Geschehens und Erlebens. Jeder dieser Triebe fühlt sich in Hinsicht auf jeden anderen gehemmt, 
oder gefördert, geschmeichelt: 

jeder hat sein eigenes Entwicklungsgesetz (sein Auf und Nieder, sein Tempo, usw.) — und dieser ist 
absterbend, wenn jener steigt. 

Der Mensch als eine Vielheit von „Willen zur Macht“: jeder mit einer Vielheit von Ausdrucksmitteln und 
Formen. Die einzelne angeblichen „Leidenschaften“ (z.B. der Mensch ist grausam) sind nur fiktive 
Einheiten, insofern das, was von den verschiedenen Grundtrieben her als gleichartig ins Bewußtsein 
tritt, synthetisch zu einem „Wesen“ oder „Vermögen“, zu einer Leidenschaft zusammengedichtet wird. 
Ebenso also, wie die „Seele“ selber ein Ausdruck für alle Phänomene des Bewußtseins ist: den wir 
aber als Ursache aller dieser Phänomene auslegen (das „Selbstbewußtsein“ ist fiktiv!) 

136
 Relata a comentadora: “Foucault, por sua vez, sustenta que Nietzsche, Freud e Marx constituem 

os pontos de referência e os parâmetros da reflexão filosófica em nosso tempo. Aproximando os três 
pensadores, justifica a afirmação, fazendo ver que, no século passado, em vez de multiplicarem os 
signos, modificaram sua natureza e criaram outra possibilidade de interpretá-los”. (MARTON, 2012, p. 
30). 
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forma geralmente usada de interpretar o símbolo. (FOUCAULT, 1997, pp. 
17-18). 

 

E continua: 

 

A interpretação não se pode nunca acabar, isto quer significar que não há 
nada a interpretar. Não há nada absolutamente primário a interpretar, 
porque no fundo já tudo é interpretação, cada signo é em si mesmo não a 
coisa que se oferece a interpretação, mas a interpretação de outros signos.  
(FOUCAULT, 1997, p. 22). 

     

 Estendendo as posições de Foucault sobre a interpretação para o domínio da 

genealogia da ética e o “modelo de sujeito” a ela referido, há de se estabelecer o 

tipo de “representação moral” que fazemos de nós mesmos quando nos 

confrontamos com as imposições morais da cultura e dos princípios e normas que se 

esforçam por conduzir nossas ações. Assim, Foucault apresenta, na passagem 

acima, uma interpretação que não perscruta pela origem profunda do nosso “ser 

moral”, que não tenta desvendar um significado ético camuflado sob a aparência da 

representação. Mas se trata de: “Aferir a relação entre si mesmo e o que é 

representado, a fim de só aceitar na relação consigo aquilo que pode depender da 

razoabilidade do “sujeito”” (FOUCAULT, 2010a, p. 69). Portanto, são fundamentais 

as atitudes e as vivências deste “sujeito ético” diante das pressões da moral com 

seus códigos e princípios (Cf.: CANDIOTTO, 2013, p. 220).   

 Assim como no capítulo anterior, reinteramos a proximidade metodológica 

entre Foucault e Nietzsche. Os dois filósofos, por meio do procedimento 

genealógico, se posicionam ao lado das pretensões da metafísica que aspiram 

unificar os saberes, desqualificar a multiplicidade em favor de um cientificismo e do 

conhecimento sistemático. Mas se trata do uso da genealogia como um 

questionamento pelo “valor dos valores” (Cf.: GM/GM, prefácio, § 6) ou do modo 

foucaultiano: “Um empreendimento para libertar da sujeição os saberes históricos, 

isto é, torná−los capazes de oposição e de luta contra a coerção de um discurso 

teórico, unitário, formal e científico” (FOUCAULT, 2006b, p. 172).  

 Enquanto Nietzsche aborda os valores pela perspectiva da cosmologia da 

Vontade de Poder, Foucault o faz por meio da verificação das tramas de poder 

observáveis nas instituições sociais, nas práticas de si, nas prescrições médicas, 

etc. Neste ponto, podemos marcar inclusive as diferenças entre os dois filósofos e a 

forma como Foucault “usa” o pensamento Nietzschiano e a qual tradição filosófica se 
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filia para constituir seu pensamento137.  Mas, por certo, a genealogia que os 

aproxima de maneira extemporânea pode ser definida como:  

 

Chamemos provisoriamente genealogia o acoplamento do conhecimento 
com as memórias locais, que permite a constituição de um saber histórico 
das lutas e a utilização deste saber nas táticas atuais. [...] Não é um 
empirismo nem um positivismo, no sentido habitual do termo, que permeiam 
o projeto genealógico. Trata−se de ativar saberes locais, descontínuos, 
desqualificados, não legitimados, contra a instância teórica unitária que 
pretenderia depurá−los, hierarquizá−los, ordená−los em nome de um 
conhecimento verdadeiro, em nome dos direitos de uma ciência detida por 
alguns. As genealogias não são, portanto, retornos positivistas a uma forma 
de ciência mais atenta ou mais exata, mas anti−ciências. (FOUCAULT, 
2006b, p. 171).  
 

 A genealogia da moral e da ética não visa, portanto, encontrar um modelo de 

comportamento universalizável racionalmente (uma das faces da metafísica), ou 

desvelar um fundamento religioso (uma das faces da metafísica) para a moral e para 

ação. Todavia, quer fazer sobressair os principais problemas que estão em questão 

na formação de um “sujeito” que emerge das tramas de poder, das configurações de 

força. Não se trata, portanto, de uma “alternativa ética”, mas sim, da aurora de outro 

“sujeito ético” que manifesta suas preferências ético-políticas a cada dia, 

determinando qual o principal perigo que irrompe dos mecanismos de poder, seus 

efeitos e suas relações belicosas em nível pessoal (inclusive no corpo) e nos 

diversos níveis sociais – ou seja, aquilo que Foucault descreve como: “Hipótese 

Nietzsche” (FOUCAULT, 2006b, p. 176). 

 

3.2 A CORAGEM E O “SUJEITO ÉTICO”: GENEALOGIA DA PARRHESÍA E DA 
PROBIDADE INTELECTUAL. 

                                                           
137

 Destaca o comentador: “Quando Foucault menciona a modernidade, não está se referindo a Stuart 
Mill, Moore, Rawls, Habermas, Jonas e demais teóricos da ética normativa. Seu diagnóstico está 
alicerçado em pensadores da estirpe de Sade, Nietzsche, Artaud, Bataille e, de um modo mais 
discreto, Marx, Freud e o próprio Hegel” (CANDIOTTO, 2013, p. 219). Noutro texto o comentador 
destaca as proximidades e diferenças entre Nietzsche e Foucault: “Pela apropriação foucaultiana de 
Nietzsche torna-se possível delinear a genealogia da verdade: a verdade é produzida valendo-se de 
um jogo a partir do qual deixa de ser relevante a referência da natureza humana ou do mundo [...]. 
Não há unidade, mas sistemas precários de poder. [...] Assim como para Nietzsche, a verdade para 
Foucault é perspectiva, depende de um ângulo determinado e de uma tática peculiar. Contudo, 
poder-se-ia dizer que Foucault tece suas elaborações a partir de domínios próprios. À diferença de 
Nietzsche, não se contenta em discutir teses filosóficas a respeito da verdade do sujeito, mas 
examina práticas sociais em meio às quais ela emerge, se transforma e desaparece” (CANDIOTTO, 
2010a, p. 62).  Hipoteticamente, Nietzsche responderia ao comentador que a emergência, a 
transformação e o desaparecimento de algo seria uma, entre múltiplas configurações da Vontade de 
Poder.  
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 Entre 05 de janeiro e 09 de março de 1983 Foucault profere o seu penúltimo 

curso no Collège de France, cujo título é O governo de si e o governo dos outros. [Le 

gouvernement de soi et des autres]. Este curso é uma espécie de continuidade do 

proferido em 1982, a Hermenêutica do Sujeito [L’hermeneutic du sujet.], de modo 

que o filósofo faz seguidas referências, em 1983, ao curso anterior. Nas lições de 

1982, Foucault havia posto como tema geral a pesquisa histórica das relações entre 

subjetividade e verdade. Na ocasião abordou a noção de "cuidado de si" (epiméleia 

heautoú,) no mundo grego e romano. Ele procurou situar genealogicamente as 

"técnicas", pelas quais um “sujeito” estabelece uma relação determinada consigo, 

configura a sua existência e de que maneira instaura um tipo de relação com os 

outros e com os fatos do mundo. 

 O curso de 1983, de certo modo, prossegue e aprofunda os mesmos 

conceitos tratados em 1982, na Hermenêutica do Sujeito, com a exceção da primeira 

aula que é dedicada a Kant e ao texto “O que é o esclarecimento?” que analisamos 

em um momento anterior. A exposição de Foucault sobre Kant e o Esclarecimento 

de certa forma não é inédita, mas retoma o opúsculo sobre a Aufklärung que já havia 

sido objeto de reflexão em 1978, junto à Société française de philosophie sobre o 

tema [Qu'est-ce que la critique?] e que foi publicado no Bulletin de la Société 

française de philosophie de 27 de maio de 1978. Se considerarmos o conjunto do 

conteúdo programático das aulas de 1983 perceberemos que a primeira exposição 

(05/01/1983) tem as características de um apêndice que não se harmoniza 

essencialmente com as demais aulas.  

 Coaduna-se a esta hipótese, o fato de Foucault só fazer uma recapitulação 

dos temas e conceitos abordados nas palestras do ano anterior na segunda aula 

(12/01/1983). Em nota, no capítulo anterior, levantamos a hipótese de que Foucault 

traz para os cursos de 83 esta preleção sobre “O que é o esclarecimento?” mais por 

uma motivação simbólica acerca dos 200 anos da publicação dos Prolegômenos 

para toda metafísica futura que se apresente como ciência (1783) que, na acepção 

de Kant viriam a sanar a queixa de obscuridade sobre a Crítica da Razão Pura 

(1781). E claro na iminência dos 200 anos do texto [Was heisst Aufklärung] (1784) 

"O que é o Iluminismo?" escrito para a revista "Berlinischen Monatsschrift". Foucault 

conclui sua primeira exposição em 1983 com a seguinte fala, que, se não comprova 

nossa hipótese ao menos marca a diferença essencial desta primeira explanação 

para as que seguirão nos demais encontros: 
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Pois bem, vamos parar aqui hoje. E, a partir da próxima vez, vou retomar, 
mas em escala totalmente diferente, com referenciais históricos totalmente 
diferentes, documentos totalmente diferentes, esse problema do governo de 
si e dos outros. Aqui, eu queria apenas indicar para vocês como, na história 
da filosofia moderna, esse tipo de problemática concernente à análise da 
atualidade pôde ser introduzido por Kant. (FOUCAULT, 2010c, p. 38). 

 

 A decifração do “sujeito” que Foucault quer destacar por meio de sua 

genealogia esta relacionada a uma ética que privilegia a reflexão sobre si. Neste 

sentido Foucault não se interessa tanto por uma moral que privilegia os valores e as 

regras de ação propostas aos indivíduos e aos grupos por intermédio de aparelhos 

prescritivos. Do mesmo modo, ele não tem a atenção voltada ao comportamento dos 

indivíduos em relação às regras e valores morais que lhe são propostos. O filósofo 

se dedica, não obstante, a maneira pela qual o indivíduo deve constituir a si mesmo 

como sujeito moral, isto é: “A maneira pela qual o indivíduo deve se constituir 

enquanto sujeito de uma conduta moral” (FOUCAULT, 2010b, p. 72). Tal é o 

empreendimento do filósofo francês nos trabalhos situados entre 1982 e 1984 em o 

Uso dos Prazeres, O Cuidado de Si, A Hermenêutica do Sujeito, O Governo de si e 

dos Outros.  

 Nem tanto a regra moral e nem tanto a conduta moral, mas sim a constituição 

moral de si. Este é o ponto de referência que Foucault tem da moral e que dá rumo 

aos seus últimos trabalhos. Nesta altura é possível estabelecer como o filósofo 

francês concebe a ética: “O tipo de relação que se deve ter consigo mesmo, rapport 

à soi, que chamo ética e que determina a maneira pela qual o indivíduo deve se 

constituir como o sujeito moral de suas próprias ações” (FOUCAULT, 2013, p. 307). 

Tal é o propósito de Foucault ao se aproximar genealogicamente da Antiguidade. O 

autor de O Cuidado de Si busca fazer uma genealogia da ética, uma genealogia da 

relação que o indivíduo estabelece com ele mesmo. 

 Assim, em O Governo de Si e dos Outros o filósofo irá retomar o conceito de 

Parresía138. De início notamos uma diferença para curso de 1982. Em A 

Hermenêutica do Sujeito a Parrhesía poderia ser compreendida como ensinamento 

da Verdade através da palavra reta e do exemplo e também uma relação 

comprometida entre locutor e o interlocutor (Cf.: FOUCAULT, 2010a, p. 365). No 

                                                           
138

 Notamos uma diferença na grafia do conceito. Em A Hermenêutica do Sujeito o tradutor grafa 
como: “Parrhesía”. Já em O Governo de Si e dos Outros se grafou o conceito como “Parresía.” 
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curso de 1983, Foucault de início desloca a Parresía dessa relação. Ela poderia 

supor uma espécie de pedagogia da verdade ou uma maneira de demonstrar a 

verdade por meio do discurso correto ou através de uma arte de persuasão na 

disputa argumentativa em um debate filosófico. Afirma: 

 

Resumamos (foi um pouco lento, mas acho que era preciso pôr um pouco 
de lado isso tudo). Digamos que a parresía é, pois, uma certa maneira de 
dizer a verdade, e é preciso saber o que é essa maneira. Mas essa maneira 
não pertence nem à erística e a uma arte de discutir, nem à pedagogia e a 
uma arte de ensinar, nem à retórica e a uma arte de persuadir, nem 
tampouco a uma arte da demonstração. Ou ainda, não encontramos, creio, 
o que é a parresía, não podemos isolá-la, não podemos apreender o que a 
constitui nem na análise das formas internas do discurso nem nos efeitos 
que esse discurso se propõe obter. (FOUCAULT, 2010c, p. 55).  
 

 Foucault resumiu como não é o modo de ser da Parrhesía. No entanto o 

questionamento pelas características da Parrhesía ainda permanece. Deste modo 

não é no ato de fala, na linguagem performativa139 do franco falar na qual estará 

centrada a genealogia da ética foucaultiana, mas nos efeitos sofridos pelo 

“parresiasta”, quando de alguma forma pratica a Parresía diante de algum 

interlocutor: “A parresía deve ser procurada do lado do efeito que seu próprio dizer-

a-verdade pode produzir no locutor, do efeito de retomo que o dizer-a-verdade pode 

produzir no locutor a partir do efeito que ele produz no interlocutor” (FOUCAULT, 

2010c, p. 55).  

 Foucault dedica os dois encontros da aula de 12/01/1983 para estabelecer a 

diferença entre a Parresía e a linguagem performativa. No enunciado performativo a 

                                                           
139 É na filosofia de John Langshaw Austin (filósofo britânico: 1911 – 1960) que encontraremos uma 

teoria dos “Atos de Fala”. Em partes também pode ser encontrada em Habermas. Mas, em geral, todo 
ato de fala tem uma prentenção de validez. Neste sentido, todo ato de fala tem uma oração principal 
e uma oração subordinada. Ora, a oração principal visa sempre a realização do ato de fala. Assim há 
uma preocupação com os tipos de sujeito que vão se utilizar dos atos de fala. Neste caso há sempre 
um sujeito que fala, outro sujeito que ouve e os dois estão no mesmo plano. Deste modo, por meio do 
ato de fala, se realiza a intersubjetividade comunicativa. Portanto, todos são participantes ativos por 
meio dos atos de fala.  Austin desenvolve conceitos que marcam os atos de fala como Locucionário, 
Ilocucionários, e Perlocucionário. É o ato locucionário aquele que se realiza paralelamente, no 
momento em que se enuncia essa frase. É o ato ilocucionário: o ato que se realiza na linguagem. 
Quando se enuncia a frase, o resultado pode ser de ameaça, de agrado ou de desagrado. Trata-se 
do ato perlocucionário: um ato que não se realiza na linguagem, mas pela linguagem. Para um 
aprofundamento deste assunto sugerimos a leitura do artigo: “John Langshaw Austin e a Visão 
Performativa da Linguagem” de Paulo Ottoni que ora citamos um trecho esclarecedor: “Foi Austin 
quem introduziu de maneira definitiva os conceitos de performativo, ilocucionário e de ato de fala, 
conceitos através dos quais deslancha toda a sua argumentação. Estes três conceitos tanto se 
perpetuaram nas discussões posteriores da filosofia analítica quanto nas da lingüística. O conceito de 
performativo, de ato de fala e de ilocucionário estão vinculados na obra de Austin de modo muito 
especial: um conceito muitas vezes serve para a explicação do outro, havendo uma interdependência 
entre eles. Esta complementaridade, esta dependência de um conceito pelo outro, é fundamental no 
interior da sua argumentação” (OTTONI, 2002, p. 120).  
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linguagem sela uma verdade, marca a correspondência de um fato com a sua 

representação verdadeira, demonstra um fenômeno que é imediatamente aceito 

como verdadeiro por todos os interlocutores, como no exemplo de Foucault:  

 

De maneira totalmente empírica, o cristão que diz "eu te batizo" fazendo os 
gestos que faz, pouco importa que acredite em Deus e no Diabo. A partir do 
momento em que ele terá efetivamente feito esse gesto e pronunciado 
essas palavras nas condições requeridas, ele terá batizado e o enunciado 
será performativo (FOUCAULT, 2010c, p. 61). 

 

 Por outro lado, no enunciado da Parresía o sujeito da fala carece antes de 

uma interpretação de si mesmo. Sucede que tal sujeito não tem como escopo o 

convencimento de outrem, mas é a si mesmo que precisa compreender como 

verdadeiro. Assim, o seu enunciado traduz a verdade dos seus pensamentos, e 

portanto, carece de uma interpretação de si mesmo como sujeito de uma verdade 

que não é mais aquela da correspondência, da representação e da demonstração e  

isto se deve ao “fato de que eu penso essa verdade e que, pensando-a, eu a digo, é 

isso que é indispensável ao ato parresiástico” (FOUCAULT, 2010c, p. 62).  

 Verifica-se, no enunciado parresiástico, um comprometimento entre o que o 

sujeito pensa e o que sua fala traduz. Este feito não exige nenhum estatuto 

metafísico ou da investidura pública de uma autoridade, como no exemplo do 

batizado cristão. Neste caso, o enunciado “eu te batizo” exige do ministro que 

celebra o rito do batizado uma investidura pública de autoridade e ao mesmo tempo 

supõe-se que este ministro, de alguma forma, representa uma dimensão metafísica 

que é inerente a religião. Contudo, o sujeito deste enunciado não precisa, no seu 

íntimo, estar comprometido com as verdades destes estatutos, basta que profira o 

enunciado. No caso, os ouvintes é que precisam estar vinculados a estes estatutos 

do sujeito, para que o anúncio: “eu te batizo” produza os efeitos performativos 

desejados. Foucault então dirá: “Já o que caracteriza um enunciado parresiástico 

não é o fato de que o sujeito que fala tenha este ou aquele estatuto” (FOUCAULT, 

2010c, p. 63).  

 O “enunciado parresiástico” exige, por assim dizer, um elemento fundamental 

do sujeito que fala – a liberdade. Liberdade em pronunciar um enunciado que 

necessariamente ligará o “sujeito” aos efeitos que sua fala produz. Liberdade para 

comprometer-se com a verdade do enunciado e com os resultados práticos que a 

enunciação da verdade ocasionará. Por tais motivos, Foucault admite que não se 
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exige algum tipo de estatuto deste sujeito, mas somente a coragem do sujeito no 

seu franco falar: “E, nessa medida, não encontramos no cerne da parresía o estatuto 

social, institucional do sujeito, encontramos sua coragem”. (FOUCAULT, 2010c, p. 

63). 

 E assim Foucault concluiu dizendo que a Parresía é a ética do dizer a 

verdade a partir de um ato corajoso: 

 
Enfim, a parresía é uma maneira de se vincular a si mesmo no enunciado 
da verdade, de vincular livremente a si mesmo na forma de um ato corajoso. 
A parresía é a livre coragem pela qual você se vincula a si mesmo no ato de 
dizer a verdade. Ou ainda, a parresía é a ética do dizer-a-verdade, em seu 
ato arriscado e livre (FOUCAULT, 2010c, p. 64).  
 

 O “sujeito ético” desta fala parresiástica é portador de uma probidade 

intelectual140 que demonstra uma firme disposição e energia para dizer a verdade a 

partir de um ato de liberdade e compromisso consigo mesmo de modo que: “O 

sujeito se liga ao enunciado, [à] enunciação e às consequências desse enunciado e 

dessa enunciação” (FOUCAULT, 2010c, p. 65). A propósito da vinculação entre ética 

e liberdade, Michel Foucault concedeu uma entrevista, em janeiro de 1984, cujo 

titulo é “A ética do cuidado de si como Prática da Liberdade”. A certa altura da 

entrevista, após ser questionado se a “liberação” (forma de suprir certas formas de 

submissão ao poder) é uma prática de liberdade, Foucault faz a seguinte afirmação: 

“E sobre isso (rompimento de interdições, de repressões e interiorização de desejos 

e de pulsões)141 acredito que se esquece totalmente o problema ético que é a 

prática da liberdade: como se pode praticar a liberdade?” (FOUCAULT, 2006a, p. 

267). A partir deste apontamento desencadeou-se um conjunto de questionamentos 

                                                           
140

 A probidade (honestidade) intelectual é uma derradeira virtude encontrada em Nietzsche. Trata-se 
de uma virtude, remanescente ainda a existir depois da (auto) destruição dos grandes ideais (Cf.: 
FW/GC, § 125) e que transparece no ideal do homem científico em um anseio intelectual 
extremamente rigoroso pela verdade. Para uma leitura mais apurada acerca do tema da virtude em 
Nietzsche sugerimos que se recorra ao livro Nietzsche X Kant (2012) de Osvaldo Giacóia-Junior pp. 
250 – 264 onde o autor trata especificamente do tema da virtude em Nietzsche. Neste trecho 
destacamos a seguinte colocação: “É justamente porque nossa consciência científica moderna é 
honesta – e essa probidade é a legítima herança que recebemos de nossa tradição espiritual – que 
ela não pode mais tolerar e compactuar com os embustes e as ilusões com que pretendemos nos 
consolar, depois de extraído as últimas consequências da lógica de nossos próprios valores 
cardinais. Por isso Nietzsche insiste na necessidade de permanecer fiel ao legado ético e científico de 
Platão, Kant, Schopenhauer” (GIACÓIA-JUNIOR, 2012, p. 251).  Num sentido mais lato Clademir 
Araldi (2011) também aborda o tema da virtude em seu artigo: As paixões transmutadas em virtudes. 
Acerca de um dilema no pensamento ético de Nietzsche. (Revista Dissertatio n.33, inverno de 2011). 

Deteremos-nos ao tema da probidade intelectual em Nietzsche mais adiante.  

141
 Intervenção explicativa nossa para a frase de M. Foucault alcançar sentido.  
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no qual Foucault afirma que a liberdade é a condição ontológica da ética. Citamos o 

diálogo: 

 

- O senhor disse que é preciso praticar a liberdade eticamente... 
- Sim, pois o que é a ética senão a prática da liberdade, a prática refletida 
da liberdade? 
- Isso significa que o senhor compreende a liberdade como uma realidade já 
ética em si mesma? 
- A liberdade é a condição ontológica da ética. Mas a ética é a forma 
refletida e assumida pela liberdade (FOUCAULT, 2006b, p. 267). 
 

 Liberdade, coragem e comprometimento livre do pensamento do “indivíduo” 

no que ele fala eis a marca deste novo “sujeito ético”. O ato de fala parresiástico, 

que, por sua vez testemunha a verdade do pensamento do sujeito no que ele diz é a 

possibilidade ética de um sujeito que não está mais centrado na ação moral 

correspondente a um código e/ou a uma norma prescritiva ou mesmo, no juízo moral 

acerca do comportamento deste sujeito em relação aos mesmos códigos e 

prescrições. Trata-se de uma prática de si que implica numa estética da existência 

(A maneira pela qual o indivíduo deve se constituir enquanto sujeito de uma conduta 

moral) de certa maneira independente de uma legislação moral.  

 Cita-se: 

 
Em outras palavras, creio que há, no interior do enunciado parresiástico, 
algo que poderíamos chamar de pacto: o pacto do sujeito que fala consigo 
mesmo. "Pacto que, por sua vez, tem dois níveis: o nível do ato de 
enunciação e [o nível], implícito ou explícito, pelo qual o sujeito se liga 'ao 
enunciado que acaba de dizer, mas se liga também à enunciação. E é nisso 
que o pacto é duplo. Por um lado, o sujeito diz na parresía: eis a verdade. 
Ele diz que pensa efetivamente essa verdade, e nisso se liga ao enunciado 
e ao conteúdo do enunciado. Mas ele pactua também na medida em que 
diz: sou aquele que disse essa verdade; eu me ligo portanto à enunciação e 
assumo o risco por todas as suas consequências. A parresía [compreende] 
portanto o enunciado da verdade; depois, acima desse enunciado, um 
elemento implícito que poderíamos chamar de pacto parresiástico do sujeito 
consigo mesmo, pelo qual ele se liga ao conteúdo do enunciado e ao 
próprio ato do enunciado: sou aquele que disse isso (FOUCAULT, 2010c, p. 
62).  

  

 Tal é o propósito de Michel Foucault ao propor uma genealogia da ética da 

antiguidade. Poderíamos questionar Foucault sobre, o que os antigos possuem de 

melhor que nós – os indivíduos da atualidade? Que “receita” os antigos poderiam 

oferecer ao agir ético dos tempos atuais? Em uma ocasião, questionamentos 

semelhantes foram direcionados a Foucault, aos quais prontamente respondeu: 
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- O senhor considera os gregos admiráveis? 
- Não! 
- O que o senhor acha deles? 
- Não muito brilhantes. Muito rapidamente eles se chocaram contra aquilo 
que acredito ser o ponto de contradição da moral antiga: entre de um lado, 
essa busca obstinada de um certo estilo de vida e, de outro, o esforço para 
torná-lo comum a todos, estilo do qual eles se aproximaram, sem dúvida 
mais ou menos obscuramente, com Sêneca e Epícteto, mas que só 
encontrou a possibilidade de se investir no interior de um estilo religioso. 
Toda antiguidade me parece ser um “profundo erro” [...] E mais adiante 
continua: “Creio que a noção de estilo é muito importante na história da 
moral antiga. Se há pouco falei mal desta moral, posso tentar agora falar 
bem dela. Inicialmente, a moral antiga apenas se dirigia a um pequeno 
número de indivíduos; ela não exigia que todo mundo obedecesse ao 
mesmo esquema de comportamento” (FOUCAULT, 2006a, p. 254). 

 

 Ao fazer a genealogia dos gregos, por certo, Foucault vislumbra uma ética da 

atualidade relacionada à arte de viver, cujos elementos não são mais o código e o 

tipo de comportamento a ele referido e que pode ser uma forma de interpretar o 

presente. Lembramos que a genealogia é um modo de fazer o diagnóstico da 

atualidade que Foucault toma de Nietzsche (Cf.: CANDIOTTO, 2010a, p. 17), e que 

o filósofo admite significar o encaminhamento de uma análise a partir de uma 

questão atual (Cf.: FOUCAULT, 2006a, p. 247). Assim o filósofo alenta a ideia de 

que a “Ética pode ser uma estrutura de existência muito forte, sem nenhuma relação 

com o jurídico per se, com um sistema autoritário, com uma estrutura disciplinar” 

(FOUCAULT, 2013, p. 304).  

 Em Além do Bem do Mal Nietzsche denuncia a falta de sinceridade, de 

coragem e de honestidade dos filósofos dogmáticos no que concerne às suas 

próprias doutrinas. No parágrafo quinto da obra encontra-se a exposição de sua 

desconfiança e ironia para com a falta de integridade e audácia dos filósofos para 

assumirem as consequências da “veracidade” [Wahrhaftigkeit] de suas doutrinas. 

Por uma total falta de honestidade intelectual, este tipo de filósofo acaba por se 

tornar dogmático e doutrinador. Eles não são capazes de fazer a genealogia das 

proposições e dos princípios fundamentais que regem suas próprias convicções 

filosóficas. Ao modo de Foucault diríamos que falta Parrhesía a tais filósofos.    

Escreve Nietzsche:  

 

Todos eles agem como se tivessem descoberto ou alcançado suas opiniões 
próprias pelo desenvolvimento autônomo de uma dialética fria, pura, 
divinamente imperturbável [...] quando no fundo é uma tese adotada de 
antemão, uma ideia inesperada, uma “intuição”, em geral um desejo íntimo 
tornado abstrato e submetido a um crivo que eles defendem com razões 
que buscam posteriormente (JGB/BM, § 5). 
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 O tipo de filósofo genealogista, nos moldes que Nietzsche concebe, por ser 

crítico e corajosamente comprometido com os resultados que os pensamentos 

próprios produzem se posiciona e se opõe frontalmente ao tipo de filósofo dogmático 

e doutrinador descrito acima que, em última instância, é um paracleto das suas 

próprias teses. Nietzsche, então, apresenta a imagem do advogado para denunciar 

a falta de honestidade intelectual que caracteriza o filósofo dogmático: “Eles são 

todos advogados que não querem ser chamados assim, e na maioria defensores 

manhosos de seus preconceitos, que batizam de “verdades” (JGB/BM, § 5).  

 A postura do defensor que quer, a qualquer preço, conservar as próprias 

teses é retomada por Nietzsche em O Anticristo. Na obra, Nietzsche apresenta a 

figura do sacerdote (teólogo) como defensor das “grandes verdades” diante da ab-

rogação, pela qual todas as grandes coisas passam. Na mesma direção, também 

agem e se guiam os grandes idealistas – aqueles que “possuem” o sangue de 

sacerdote nas veias. O tipo sacerdotal defende seus conceitos e verdades niilistas 

como se elas contivessem em si a origem mais elevada e fundamento superior, que, 

da perspectiva da cosmologia da Vontade de Poder é uma total desonestidade. Na 

procura por conservar seus conceitos mais “verdadeiros” o tipo sacerdotal denigre a 

razão, os sentidos, as ciências. Do mesmo modo, propaga a submissão, a 

humildade, o primado da fé sobre a curiosidade. Assim, atribui uma origem 

demoníaca à dúvida, à interrogação e à suspeita, bem como elogia os pobres de 

espírito e converte a sabedoria humana em loucura perante “deus”.  

 Esta postura conservadora e defensora do tipo sacerdotal se opõe 

frontalmente a uma interpretação do mundo como Vontade de Poder e do 

perspectivismo dela decorrente. Assim, a genealogia do tipo sacerdotal e daqueles 

que possuem o seu sangue nas veias revela que os valores por eles conservados e 

intensificados, assim como qualquer outro valor (inclusive os decorrentes da doutrina 

da Vontade de Poder), estão sujeitas a ab-rogação de si mesmos, uma vez que 

“vivem, crescem, procriam e morrem” JGB/BM § 186)142. Posicionar-se contra esta 

                                                           
142

 Nesta questão a filosofia nietzschiana está sob a égide da Vontade de Poder e a possibilidade 
iminente da autossupressão se for tomada também como dogma que é assim formulado por 
Nietzsche: “Todas as grandes coisas perecem por obra de si mesmas, por um ato de auto-supressão: 
assim quer a lei da vida, a lei da necessária auto-superação: assim quer a lei da vida, a lei da 
necessária “auto-superação” que há na essência da vida – é sempre o legislador mesmo que por fim 
ouve o chamado: petere legem, quam ipse tulisti” [sofre a lei que tu mesmo propuseste] (GM/GM, III, 
§ 27). Assim, as forças em constante luta e que marcam o estatuto da Vontade de Poder se 
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revelação da genealogia é, por sua natureza, a marca da falta de probidade 

intelectual que caracteriza a defesa que o tipo sacerdotal faz dos seus conceitos 

fundamentais e da “verdade” e que, portanto, significa: 

 

Enquanto o sacerdote, esse negador, caluniador e envenenador profissional 
da vida, for tido como uma espécie mais elevada de homem, não haverá 
resposta para a pergunta: que é verdade? Já se colocou a verdade de 
cabeça para baixo, quando o consciente advogado do nada e da negação é 
tido como representante da “verdade”... (AC/AC, § 8).  
 

Nietzsche continua no parágrafo seguinte: 

 

O que um teólogo percebe como verdadeiro tem de ser falso: aí se tem 
quase que um critério da verdade. Seu mais fundo instinto de conservação 
proíbe que a realidade receba honras ou mesmo assuma a palavra em 
algum ponto. Até onde vai a influência do teólogo, o julgamento de valor 
está de cabeça para baixo, os conceitos de “verdadeiro” e “falso” estão 
necessariamente invertidos: o que é mais prejudicial à vida chama-se 
“verdadeiro”, o que a realça, eleva, afirma, justifica e faz triunfar chama-se 
“falso” (AC/AC, § 9).  
 

 A coragem, a honestidade e a sinceridade, “virtudes” derivadas da probidade 

intelectual é que distinguem os “novos filósofos” – aqueles que comandam e 

legislam (Cf.: JGB/BM, § 211) – daqueles aos quais falta a coragem para criticarem 

o valor dos valores que defendem cegamente. Os “novos filósofos”, por seu turno, 

interpretam os seus conceitos e “verdades” a partir do perspectivismo da Vontade de 

Poder e, portanto, sem nenhuma convicção “autêntica e definitiva”. O filósofo dessa 

perspectiva está convencido de que seus conceitos declinam, suas ideias mais 

autênticas também “mofam” e causam repugnância até para si mesmo. Desta 

maneira, “os novos filósofos” são capazes de olhar com os olhos da suspeita para a 

sua filosofia a tal ponto de perceber nela fugas, máscaras... “Toda filosofia também 

esconde uma filosofia, toda opinião é também um esconderijo, toda palavra é 

também uma máscara” (JGB/BM, § 289) e Nietzsche assim pode com coragem e 

liberdade “parresiástica” ironizar e até mesmo duvidar das próprias teses: 

 

Um eremita não crê que um filósofo – supondo que todo filósofo tenha sido 
antes um eremita – alguma vez tenha expresso num livro suas opiniões 
genuínas e últimas: não se escrevem livros para esconder precisamente o 

                                                                                                                                                                                     
relacionam de maneira diferente e podem se alinhar de outro modo. Por isso, a Vontade de Poder, 
contrapondo resistências, se autossupera e, nessa superação de si, faz surgir novas formas de 
organização, novos conceitos. Neste sentido, a Vontade de Poder é avessa a toda e qualquer forma 
de dogmatização, seja o religioso e sua moral ou mesmo o ateísmo e sua vontade de verdade. 
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que traz dentro de si? – ele duvidará inclusive que um filósofo possa ter 
opiniões “verdadeiras e últimas”, e que nele não haja, não tenha de haver, 
uma caverna ainda mais profunda por trás de cada caverna – um mundo 
mais amplo, mais rico, mais estranho além da superfície, um abismo atrás 
de cada chão, por debaixo de toda “fundamentação” (JGB/BM, § 289).  

 

 Os ditames da Vontade de Poder143 conduzem os “novos” filósofos ao seu 

destino, em que a multiplicidade e os antagonismos mesclam amor, obediência e 

mando, temor e tremor. Este destino faz desses filósofos também indivíduos 

sujeitados a imperativos. Não mais aquele imperativo pesado da “moral”, mas o da 

movimentação leve de um bailado: “Ocasionalmente, é verdade, dançamos com 

nossas “cadeias” e entre nossas “espadas” (JGB/BM, § 226). Na mesma forma este 

fado se revela “pesado”, e sufoca a capacidade de suportar os dissabores e 

infelicidades decorrentes da cosmologia da Vontade de Poder: “Não é menos 

verdade, gememos debaixo delas (cadeias e espadas) e somos impacientes com 

toda a secreta dureza do nosso destino” (JGB/BM, § 226). É, portanto, pelo 

imperativo da probidade intelectual que há a necessidade de se amar o destino, uma 

vez que: “Estamos envoltos numa severa malha de deveres, e dela não podemos 

sair – nisso precisamente somos também nós, “homens do dever”!” (JGB/BM, § 

226).  

  Contudo, sob a forma de uma virtude derradeira, o dever da probidade 

intelectual está isento da carga da moralidade. Neste sentido, vale salientar que 

Nietzsche não desacredita na virtude, pois se trata de uma das suas mais altas 

aspirações e ambições que ainda não foram alcançadas (Cf.: Nachlass/FP, 10 [45], 

outono de 1887). Por isso o filósofo escreve em suas notas: “Também acreditamos 

na virtude: mas na virtude ao estilo do Renascimento, virtù, virtude livre de moralina” 

(Nachlass/FP, 11 [110], novembro de 1887 - março de 1888)144.  O pensamento 

sobre uma virtude isenta de moral aparece, à época, pelo menos duas vezes na 

obra publicada (Cf.: AC/AC, § 2 e EH/EH, Por que sou tão inteligente, § 1).  

                                                           
143

 Araldi destaca que as virtudes são frutos das múltiplas configurações da Vontade de Poder. Na 
sua hipótese, o tipo de virtude decorrente da Vontade de Poder é proveniente dos impulsos e 
paixões, como está escrito: “Ingressamos, com isso, no domínio da formação das ‘virtudes’ 
tipicamente humanas, que são “batizadas” com nomes, com os valores de ‘bem’ e de mal’, a 
expressão mais nítida da vontade de poder da vida que superar a si mesma. É a vontade de poder 
que determina toda avaliação humana, inclusive a transmutação dos impulsos e paixões da natureza” 
original em virtudes” (ARALDI, 2011, pp. 236-237).  

144
 Auch wir glauben an die Tugend: aber an die Tugend im Renaissancestile, virtù, moralinfreie 

Tugend. 
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 Entre 1887 e 1888 Nietzsche reitera o necessário domínio que é preciso ter 

sobre a virtude. Por meio de suas notas é possível identificar este imprescindível 

senhorio sobre elas. Para o filósofo ser escravo das próprias virtudes é o primeiro 

erro dos moralistas e o fator, no que diz respeito ao tema das virtudes, que distingue 

os moralistas dos “novos filósofos”. Parte de um fragmento póstumo destaca o 

seguinte: “Os moralistas necessitam da atitude da virtude e também da verdade; seu 

erro começa somente ali onde cedem à virtude, onde perdem o senhorio sobre a 

virtude, onde eles mesmos se fazem morais, se fazem verdadeiros” (Nachlass/FP, 

11 [54], novembro de 1887-março de 1888)145. No prefácio tardio de Humano, 

Demasiado Humano (1886) Nietzsche apresenta a “Grande Liberação” [grossen 

Loslösung] como uma das características dos “novos” filósofos (espíritos livres), a 

qual seria um momento de afastamento do “espírito livre” em relação à sua 

proveniência, um olhar de suspeita sobre os próprios valores e virtudes de modo que 

esta ampla liberação implica também em senhorio sobre virtudes e deveres: 

 

Você deve tornar-se senhor de si mesmo, senhor também de suas próprias 
virtudes. Antes eram elas os senhores; mas não podem ser mais que seus 
instrumentos, ao lado de outros instrumentos. Você deve ter domínio sobre 
seu pró e seu contra, aprender a mostrá-los e novamente guardá-los de 
acordo com seus fins. Você deve aprender a perceber o que há de 
perspectivista em cada valoração (MAI/HHI, Prólogo, § 6). 

 

 O conjunto de razões expostas, entre elas, a ausência de “peso” moral na 

noção de dever, o senhorio sobre as virtudes, a autossupressão das “grandes 

coisas”, o perspectivismo da Vontade de Poder, a suspeita e a crítica para com os 

próprios pensamentos levam Nietzsche, pela mesma probidade intelectual, a alertar 

para o devido cuidado para que esta remanescente virtude não se torne pesada, 

sem mobilidade e engessada por defesas dogmáticas... Enfim é preciso também 

caçoar dela, amá-la, e, claro, dissimular no trato com essa virtude: 

A honestidade – supondo que esta seja nossa virtude, da qual não podemos 
escapar, nós, espíritos livres – bem, então vamos esmerá-la com toda 
malícia e amor, e não cansar de nos “perfeccionarmos” em nossa virtude, a 
única que nos resta: que o seu brilho possa um dia pairar, como uma 
dourada, azul, sarcástica luz de entardecer, sobre essa cultura minguante e 
sua seriedade opaca e sombria! (JBG/BM, § 227).  

 

                                                           
145

 Die Moralisten haben die Attitüde der Tugend nöthig, auch die Attitüde der Wahrheit; ihr Fehler 
beginnt erst, wo sie der Tugend nachgeben, wo sie die Herrschaft über die Tugend verlieren, wo sie 
selbst moralisch werden, wahr werden. 
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 E no mesmo parágrafo Nietzsche continua precavendo para que esta 

derradeira virtude não se torne enfadonha, petrificada por convicções peremptórias 

e, por consequência, se transforme em vício, indelicadeza, grosseria, adorno 

meramente superficial e sem referência: 

 

Nossa honestidade, nós, espíritos livres – cuidemos para que não se torne 
nossa vaidade, nosso adereço e nosso arabesco, nosso limite, nossa 
estupidez! Toda virtude tende à estupidez, toda estupidez à virtude; 
“estúpido até a santidade”, dizem na Rússia – cuidemos de que, por 
honestidade, não nos tornemos santos e enfadonhos! A vida não é curta 
demais, para nela ainda – se enfadar? Seria preciso acreditar na vida 
eterna... (JGB/BM, § 227).  

  

 Parrhesía e probidade intelectual146 – eis os elementos éticos de outra “ordem 

moral!” O “sujeito ético” desta moral não está mais direcionado para um “Télos” do 

qual apenas alguns estão habilitados a falar e o qual somente é acessível sob uma 

pesada carga moral.  Da mesma maneira, este “sujeito ético” não se preocupa em 

fazer uma defesa apaixonada e esclarecedora dos conceitos fundamentais e das leis 

suprassensíveis que constituem o seu sistema moral. Tão pouco este “sujeito ético” 

está ocupado em transmitir, por meio de alguma técnica, os valores da tradição a 

que por ventura esteja vinculado. Deste “sujeito ético” espera-se que assuma com 

coragem [Wir Furchtlosen] verdadeira os resultados dos próprios pensamentos (caso 

da Vontade de Poder) e seja capaz de problematizar sua “constituição moral” no 

mundo. Para realizar tais feitos deve cuidar de si. 

 

3.3 CORPO E FISIOLOGIA: O “IMPERATIVO” DO CUIDADO DE SI. 

 Os ditames da Vontade de Poder exigem coragem para assumir a ausência 

de uma unidade estável (“eu”, “alma”, “consciência” “subjetividade”) a qual poderia 

ser aperfeiçoada por meio de técnicas, exames, aprimoramentos e da própria 

                                                           
146

 No momento em que Foucault esta finalizando o tema da coragem necessária do parresiasta ele 
vincula suas hipóteses ao que chama de “veridicidade nietzschiana”. Infelizmente não pudemos 
investigar se esta veridicidade tem alguma relação com a “probidade intelectual” ou veracidade 
[Wahrhaftigkeit] em Nietzsche. Destacamos aqui a passagem: “O parresiasta, aquele que utiliza a 
parresía, é o homem verídico, isto é, aquele que tem a coragem para arriscar o dizer-a-verdade e que 
arrisca esse dizer-a-verdade num pacto consigo  mesmo, precisamente na medida em que é o 
enunciador da verdade. Ele é o verídico. E me parece que a veridicidade nietzschiana é uma certa 
maneira de fazer agir essa noção cuja origem remota se encontra na noção de parresía (de dizer-a-
verdade) como risco para quem a enuncia, como risco aceito por quem a enuncia” (FOUCAULT, 
2010c, p. 64).  
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formação moral. O que há são multiplicidades e pluralidades de poder que, em luta 

constante, interpretam. O imperativo que decorre desta noção, para ética, é o do 

cuidado para que as configurações da Vontade de Poder não se voltem contra si 

própria por meio de interpretações ruins, superficiais e apressadas e que se 

traduzam em doença. Ora, se as forças que interpretam, não o fazem a partir de 

uma unidade constituinte, então uma questão sobre o estatuto do “si mesmo” 

[Selbst] ainda persiste, uma vez que  o “si mesmo” ao que se deve cuidado não 

pode ser uma unidade.  

 O Zaratustra de Nietzsche parece fornecer alguma pista sobre o estatuto do 

“si mesmo” ao qual se deve cuidado. Falamos do aforismo que está em (Za/ZA, I) 

cujo título é “Dos Desprezadores do Corpo”. A primeira proposição de Zaratustra é 

de que o “si mesmo” assume um caráter fisiológico compreendido como corpo, 

inclusive afirmando que a “alma” é apenas uma palavra para um algo no corpo e 

então afirma: “O corpo é uma grande razão, uma multiplicidade com um só sentido, 

uma guerra e uma paz, um rebanho e um pastor”. Em seguida Zaratustra se dirige 

mais uma vez aos desprezadores do corpo e faz o mesmo com a palavra “eu”: “Eu”, 

dizes tu, e tens orgulho dessa palavra. A coisa maior, porém, em que não queres 

crer – é o teu corpo e sua grande razão: essa não diz Eu, mas faz Eu”. Zaratustra 

ainda traça observações semelhantes as que estabeleceu acima sobre um 

brinquedo desta grande razão  que é o “espírito” [Geist] – uma espécie de aparelho 

cognitivo – e o sentido [Sinn], uma pequena capacidade de sentir. Em seguida o 

profeta do Além-do-homem, proclama aos desprezadores do corpo que por traz do 

“eu”, da “alma”, do “espírito” e do “sentido” está o [Selbst]  “si mesmo” e que este é o 

corpo147. Citamos parte do texto: 

 

 O Si-mesmo também procura com os olhos do sentido, também 
escuta com os ouvidos do espírito. 
  O Si-mesmo sempre escuta e procura: compara, submete, conquista, 
destrói. Domina e é também o dominador do Eu.  
 Por trás dos teus pensamentos e sentimentos, irmão, há um poderoso 
soberano, um sábio desconhecido – ele se chama Si-mesmo. Em teu corpo 
habita ele, teu corpo é ele

148
.  

 Há mais razão em teu corpo do que em tua melhor sabedoria. Em 
quem sabe por que teu corpo necessita justamente de tua melhor 
sabedoria?  

                                                           
147

 É a mesma hipótese de Gilles Deleuze: “As forças ativas do corpo fazem do corpo um si e definem 
o si como superior e surpreendente” (DELEUZE, 1976, p. 22) 

148
 Grifo nosso.  
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 Teu Si-mesmo ri teu de Eu e de seus saltos orgulhosos. “Que são 
para mim esses saltos e voos do pensamento?”, diz para si. “Um rodeio até 
minha meta. Eu sou a andadeira do Eu e o soprador dos seus conceitos.” 
 O Si-mesmo diz para o Eu: “Sente dor aqui!”. E esse sofre e reflete 
em como não mais sofrer – e justamente para isso deve pensar.  
 O Si-mesmo diz para o Eu: “Sente prazer aqui!”. E esse se alegra e 
reflete em como se alegrar mais – e justamente para isso deve pensar.  
 Aos desprezadores do corpo tem algo a dizer. O fato de desprezarem 
constitui o seu prezar. O que foi que criou o prezar e o desprezar, o valor e 
vontade? 
 O Si-mesmo criador criou para si o prezar e o desprezar, criou o para 
si o prazer e a dor. O corpo criador criou para si o espírito, como uma mão 
de sua vontade. (Za/ZA, I, Dos desprezadores do corpo) 

  

 A partir da passagem de Zaratustra cremos que o imperativo ético do cuidado 

de si assume em Nietzsche um caráter fisiológico149, ligado ao corpo enquanto 

“campo de batalha”.  Pelas hipóteses de Müller-Lautter, há três possibilidades de 

emprego do conceito de fisiologia no pensamento de Nietzsche. A primeira 

possibilidade está relacionada a um novo tipo de ciência do século XIX, que não tem 

mais por base fundamentos metafísicos e que pode se dedicar e estudar o corpo, 

alvo de desprezo, sobretudo, no cristianismo. Deste modo, pode contribuir com a 

tarefa dos novos filósofos, como aparece na última nota da primeira dissertação da 

Genealogia da Moral. Relata o filósofo: “Todas as ciências devem doravante 

preparar o caminho para a tarefa futura do filósofo, sendo esta tarefa assim 

compreendida: o filósofo deve resolver o problema do valor, deve determinar a 

hierarquia dos valores” (GM/GM, I, § 17, nota).  O segundo uso da fisiologia, dirige-

se ao aspecto somático do ser humano. Assim, se relaciona imediata e diretamente 
                                                           
149

 O comentador destaca três formas de uso do conceito de fisiologia presentes na obra de 
Nietzsche: “Em primeiro lugar, Nietzsche segue o uso da palavra “fisiologia” feito pelas ciências de 
sua época. Ele familiarizou-se bastante com a literatura, de diferentes níveis, a esse respeito. Embora 
lhe faltassem conhecimentos especializados das ciências da natureza, procurou, com ajuda de sua 
consciência dos diferentes problemas metodológicos, responder de algum modo questões básicas 
relevantes do ponto de vista teórico-científico, cuja importância até agora não se apreciou o bastante. 
Em segundo lugar, para Nietzsche o fisiológico é o que determina de modo somático (e por isso 
fundamental) os homens. Está na base, em sua respectiva auto-compreensão, dos ocultamentos 
“ideais” taticamente já dados. O conceito remete, com freqüência, às funções orgânicas ou ao afetivo 
no sentido do imediato corpóreo. Posso observar apenas que as próprias experiências de Nietzsche 
relativas ao corpo trazem esta compreensão de “fisiologia” e que, levado por elas, tanto acolheu 
muitos de seus estudos das ciências da natureza quanto elaborou alguns conceitos filosóficos 
fundamentais. Estes últimos levam à terceira determinação de “fisiologia” em Nietzsche. Ele chega a 
interpretar os processos fisiológicos como a luta de quanta de potência que “interpretam”. Ao 
descrever a complexidade de toda simplicidade, apenas aparente, dos dados últimos, escapa tanto 
dos esquemas de pensamento mecanicistas das discussões científicas de sua época quanto dos 
teleológicos” (MÜLLER-LAUTER, 1999, pp. 21-22). Neste tópico, interessa para nós o terceiro sentido 
do conceito de fisiologia, ou seja, como “luta de quanta de poder que interpretam”. No entanto, 
quando abordamos Foucault, o que estará em debate é o corpo, portanto, ali a fisiologia assume o 
segundo sentido proposto por Nietzsche na ótica do comentador.  
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ao corpóreo e suas funções e a afecções orgânicas. Quando escreve, por exemplo, 

sobre “nutrição corporal” e “assimilação física” (GM/GM, II, § 1), ou da mesma forma 

disserta sobre “membros” e “partes do corpo” (GM/GM, II, § 5). Porém, é na terceira 

possibilidade de uso do conceito de fisiologia em Nietzsche, que destacamos a luta 

de quanta de poder que “interpretam” em suas respectivas forças e fraquezas. 

 Assim, não há possibilidades do corpo ser também uma unidade, mas se trata 

de uma palavra sem um referente último e estável, uma vez que o “corpo” é, 

segundo a nota póstuma de 1885 intitulada: Moral e Fisiologia [Moral und 

Physiologie], uma “Magnífica junção de seres vivos e intelectos”; “existem, pois, no 

homem tantas consciências quanto seres (...) que constituem o seu corpo 

(Nachlass/FP 37 [4] de junho/ julho de 1885)150. Noutro fragmento já citado 

Nietzsche entende que o homem é “uma pluralidade de “Vontades de Poder”: cada 

uma com uma multiplicidade de meios expressivos e formas”.  (Cf.: Nachlass/FP, 1 

[58], outono de 1885 – primavera de 1886] o que leva, por fim o filósofo a definir o 

corpo como uma estrutura social de muitas almas: “Pois nosso corpo é uma 

estrutura social de muitas almas” (JGB/BM, § 19). 

 Desta maneira, os confrontos dos quanta de poder determinam aquilo que é 

saúde e doença, elevação e decadência, força e fraqueza. O “lugar” privilegiado 

deste enfrentamento de “quanta de poder” é o corpo onde uma batalha de forças 

produz um equilíbrio momentâneo, portanto, instável151. Desta relação conflituosa de 

forças provem os valores superiores ou decadentes (saudáveis ou doentios) que 

marcam um corpo seja ele social, uma raça, uma época ou mesmo a humanidade 

(Cf.: FW/GC, Prólogo, § 2). É diante da possibilidade de valores decadentes que 

pensamos na hipótese ética do cuidado de si em Nietzsche como forma de 

aspiração a saúde (valores afirmativos da vida), a Grande Saúde152. 

                                                           
150

 solche ungeheure Synthesis von lebendigen Wesen und Intellekten; Es giebt also im Menschen so 
viele „Bewußtseins“ als es Wesen giebt, (...) die seinen Leib constituiren. 

151
 Gilles Deleuze escreve: “O corpo é fenômeno múltiplo, sendo composto por uma pluralidade de 

forças irredutíveis; sua unidade é a de um fenômeno múltiplo, “unidade de dominação”. (DELEUZE, 
1976, p. 21).  

152
 Trata-se um conceito desenvolvido na filosofia de Nietzsche. Porém não é nossa intenção 

dissertar sobre ele, pois sairíamos do nosso tema. Apenas sugerimos a leitura do trabalho Nietzsche: 
a grande saúde e o sentido trágico da vida de Verônica Pacheco de Oliveira Azeredo, publicado 
nos Cadernos Nietzsche, nº 28 de 2011.  
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 No mesmo parágrafo do prólogo tardio citado acima (1886, em Ruta na Itália) 

escrito para a segunda edição de A Gaia Ciência Nietzsche afirma que uma das 

questões mais atraentes é a relação entre filosofia e saúde. No final do aforismo ele 

lança suspeitas sobre as condições de saúde das correntes filosóficas que fazem 

apologia da paz e às éticas ligadas ao pessimismo. Da mesma maneira o filósofo 

critica a metafísica e a física de cunho teleologista que identificam a presença de 

metas, fins ou objetivos últimos. Estas metas querem dirigir a natureza e a 

humanidade, considerando a finalidade como o princípio explicativo fundamental na 

organização e nas transformações de todos os seres.  Escreve: 

  

Toda filosofia que põe a paz acima da guerra, toda ética que apreende 
negativamente o conceito de felicidade, toda metafísica e física que 
conhece um finale, um estado final de qualquer espécie, todo anseio 
predominantemente estético ou religioso para um Além, Ao lado, Acima, 
Fora, permitem perguntar se não foi a doença que inspirou o filósofo 
(FW/GC, Prólogo, § 2).  

 

 Por isso, em 1888 no Ecce Homo, Nietzsche é incisivo ao apontar o 

depreciamento do corpo como proveniente do enobrecimento de conceitos caros e 

fundamentais para a manutenção de correntes éticas, epistêmicas e religiosas 

vinculadas à tradição metafísica. Trata-se de conceitos, que para o filósofo, 

representam o “não-valor” dos valores e por isso no seu julgamento são como 

abortos que só falsificam... 

 

A noção de “Deus” inventada como noção-antítese à vida – tudo nocivo, 
venenoso, caluniador, toda inimizade de morte à vida, tudo enfaixado em 
uma horrorosa unidade! Inventada a noção de “além”, “mundo verdadeiro”, 
para desvalorizar o único mundo que existe – para não deixar à nossa 
realidade terrena nenhum fim, nenhuma razão, nenhuma tarefa! A noção de 
“alma”, “espírito”, por fim “alma imortal”, inventada para desprezar o corpo, 
torná-lo doente – “santo” –, para tratar com frivolidade todas as coisas que 
na vida merecem seriedade, as questões de alimentação, habitação, dieta 
espiritual, assistência a doentes, limpeza clima! Em lugar da saúde a 
“salvação da alma” – isto é, uma folie circulaire [loucura circular] entre 
convulsões de penitência e histeria de redenção. (EH/EH, Porque sou um 
destino, § 8). 

 

 Estes “conceitos” e as convicções deles decorrentes levaram a religião, a 

moral e a própria ciência a dar pouca importância às coisas que na vida mereciam 

seriedade. Por isso, retomando o prólogo de 1886 de A Gaia Ciência, captamos a 

suspeita com que Nietzsche trata a objetividade das ciências, das ideias puras da 

metafísica (religião), pois identifica nelas um tipo de disfarce fisiológico, ou seja, uma 
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configuração decadente (doentia) dos quanta de poder que interpretam 

equivocadamente a efetividade.  

  

O inconsciente disfarce de necessidades fisiológicas sob o mando da 
objetividade, da ideia, da pura espiritualidade, vai tão longe que assusta – e 
frequentemente me perguntei se até hoje a filosofia, de modo geral, não 
teria sido apenas uma interpretação do corpo e uma má-compreensão do 
corpo (FW/GC, Prólogo, § 2). 

 

 Em seguida o filósofo detecta estas más valorações e interpretações, 

portanto, “patológicas” e “decadentes”, em diferentes tipos de “formação 

fisiológicas:” “Por trás dos supremos juízos de valor que até hoje guiaram a história 

do pensamento se escondem más-compreensões da constituição física, seja de 

indivíduos, seja de classes ou de raças inteiras” (FW/GC, Prólogo, § 2). Deste modo, 

a possibilidade de uma ética do cuidado de si em Nietzsche consiste em ter coragem 

para afirmar a vida e identificar os sintomas degenerativos causados pelos valores 

que a rebaixam e a depreciam. Assim, o filósofo pôde nutrir a esperança no corajoso 

“médico filósofo” que estaria para além da verdade e teria, entre outras ocupações, a 

preocupação com a saúde:  

 

Eu espero ainda que um médico filosófico, no sentido excepcional do termo 
- alguém que persiga o problema da saúde geral de um povo, uma época, 
de uma raça, da humanidade -, tenha futuramente a coragem de levar ao 
cúmulo a minha suspeita e de arriscar a seguinte afirmação: em todo o 
filosofar, até o momento, a questão não foi absolutamente a “verdade”, mas 
algo diferente, como saúde, futuro, poder, crescimento, vida (FW/GC, 
Prefácio, § 2). 

 

 A hipótese segundo a qual em filosofia reinam questões de saúde levou 

Nietzsche, com probidade intelectual, a observar na sua filosofia o mesmo tipo de 

proveniência: “Fiz da minha vontade de saúde, de vida, a minha filosofia...” (EH/EH, 

Por que sou tão sábio, § 2). Do mesmo modo, o autor de Ecce Homo percebeu que 

nele mesmo houve luta entre forças decadentes e forças afirmadoras da vida e, 

então, admitiu: “Sem considerar que sou um décadent, sou também o seu contrário” 

(EH/EH, Por que sou tão sábio, § 2). Contudo, o filósofo exaltou em si a capacidade 

de escolher os melhores remédios contra os estados doentios relacionados à 

décadence153 que, por ventura, o acometeram: “Tomei a mim mesmo em mãos, 

                                                           
153

 Para Nietzsche, a décadence é “sintoma de vida que declina” precisamente por uma má 
compreensão do corpo. A décadence se exprime quando observamos a “perda dos instintos”, quando 
o homem passa a “preferir aquilo que lhe é prejudicial. Uma passagem de Crepúsculo dos Ídolos 



114 

 

curei a mim mesmo: a condição para isso – qualquer fisiólogo admitirá – é ser no 

fundo sadio” (EH/EH, Por que sou tão sábio, § 2). Assim, Nietzsche, pôde enaltecer-

se de ter encontrado o seu “si mesmo” [Selbst] e ter cuidado, zelado e o protegido: 

“Descobri a vida como que de novo, inclusive a mim próprio, saboreei todas as boas 

e pequenas coisas, como não seria fácil a outros saboreá-las” (EH/EH, Por que sou 

tão sábio, § 2). A maneira como o filósofo pôde cuidar de si foi encontrando e 

aperfeiçoando aquilo que de algum modo foi benéfico para a conservação ou 

recuperação da saúde e, então, teve a possibilidade de criar para si o seu “remédio:” 

“Inventa meios de cura para injúrias, utiliza acasos ruins em seu proveito; o que não 

o mata o fortalece” (EH/EH, Por que sou tão sábio, § 2). E deste modo teve 

probidade para declarar sobre si mesmo: “Pois bem, sou o oposto de um décadent: 

pois acabo de descrever a mim mesmo” (EH/EH, Por que sou tão sábio, § 2).  

 Michel Foucault não se prende tanto à reflexão de cunhos filosóficos como 

Nietzsche e analisa textos da medicina, prescrições morais, correntes pedagógicas, 

obras filosóficas e toda uma gama de fontes históricas para tratar do cuidado de si 

[Epiméleia heautou]. Com este termo, o filósofo quer apresentar a noção grega da 

ocupação cosigo, a preocupação consigo, isto é, “o cuidado de si mesmo”. Foucault 

então define o cuidado de si não como uma inércia, uma estabilidade a ser 

procurada, mas exatamente o contrário, como jogo, forças em embate como afirma 

na primeira aula do curso de 1882 L’herméneutique du sujet: “O cuidado de si 

constitui um princípio de agitação, um princípio de movimento, um princípio de 

permanente inquietude no curso da existência” (FOUCAULT, 2010a, p. 09). 

 De maneira alguma este princípio se reduz a busca de uma quietude, uma 

uniformidade na maneira de se comportar e agir ou uma negação de si. Neste 

sentido, o princípio do cuidado de si assume uma conotação ética no que diz 

respeito à liberdade individual, perante o uso dos prazeres, as imposições dos 

desejos. Diz respeito, inclusive, às exigências de uma reta conduta pública e da 

coragem e da tranquilidade diante dos fatos alheios ao arbítrio do indivíduo154.  

                                                                                                                                                                                     
onde Nietzsche resume em quatro teses o problema da razão na filosofia é esclarecedora: “Não há 
sentido em fabular acerca de um “outro mundo”, a menos que um instinto de calúnia, apequenamento 
e suspeição da vida seja poderoso em nós: nesse caso, vingamo-nos da vida com a fantasmagoria 
de uma vida “outra”, “melhor.” […] Dividir o mundo em um “verdadeiro” e um “aparente”, seja à 
maneira do cristianismo, seja à maneira de um Kant (um cristão insidioso, afinal de contas), é apenas 
uma sugestão da décadence – um sintoma da vida que declina” (GD/CI, A Razão na Filosofia, § 6) 
154

 Registra o comentador em seu artigo: Ética e Política em Michel Foucault: “Na sua dimensão ética, 
o cuidado de si implica outro jogo de forças, do eu para consigo. Trata-se de um embate no próprio 
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O êthos era a maneira de ser e a maneira de se conduzir. Era um modo de 
ser do sujeito e uma certa maneira de fazer, visível para os outros. O êthos 
de alguém se traduz pelos seus hábitos, por seu porte, por sua maneira de 
caminhar, pela sua calma com que responde a todos os acontecimentos 
(FOUCAULT, 2006b, p. 270). 
 

 A genealogia da ética que Foucault realiza percorre a problematização do 

sujeito “Como sujeito de ações éticas e a própria genealogia do uso dos prazeres e 

do desejo como um problema ético” (Cf.: FOUCAULT, 2013, p. 311). Por ser uma 

abordagem genealógica, o filósofo recusa uma teoria prévia do sujeito. Assim, ele 

trata da constituição do sujeito em ambientes hospitalares, sócio-educativos, 

prisionais e, claro, como este sujeito se constitui a partir das tramas de poder, dos 

jogos de verdade e da busca pela realização de desejos. Por estas razões, o filósofo 

não aborda o sujeito como se fosse portador de uma substância estável e 

incorruptível. Todavia, Foucault ocupa-se de um sujeito como uma forma que nem 

sempre é idêntica a si mesma. Em cada circunstância, as elencadas acima e outras, 

não nos deparamos com o “mesmo” sujeito, mas diante de um sujeito que 

estabelece distintas formas de relação consigo mesmo: 

 

Era certamente necessário que eu recusasse uma certa teoria a priori do 
sujeito para poder fazer essa análise das relações possivelmente existentes 
entre a constituição do sujeito ou das diferentes formas de sujeito e os jogos 
de verdade, as práticas de poder etc [...]E o que me interessa é, 
precisamente, a constituição histórica dessas diferentes formas de sujeito 
(FOUCAULT, 2006b, p. 275).  

  

 O sujeito ético do cuidado de si não se constitui somente na sua liberdade, 

criando as próprias condições de constituição. Há toda uma sucessão de 

proposições, sugestões, imposições morais formuladas pela cultura, pela sociedade 

e pelos grupos sociais a que este sujeito pertence e sempre tentam sujeitá-lo155.  Por 

                                                                                                                                                                                     
indivíduo, na distância entre a condescendência aos seus desejos e a sua limitação pelas práticas de 
liberdade” (CANDIOTTO, 2010b, p. 162).  

155
 Noutra parte desta dissertação já destacamos dois usos possíveis do conceito de sujeito em 

Foucault: sujeito a alguém pelo controle e dependência e preso à sua própria identidade por uma 
consciência ou autoconhecimento. Ambos sugerem uma forma de poder que subjuga e torna sujeito 
a. O comentador observa na prática de cuidar de si um afastamento do indivíduo das determinações 
culturais e ao mesmo tempo uma nova maneira de se apropriar do conhecimento. Trata-se de um 
distanciar-se de toda submissão e dependência de uma moral preestabelecida.  “Cuidar de si é esse 
movimento que nos impulsiona a deixar de ser nós mesmos, no sentido de tomar distância de nossa 
identidade pré-constituída. Foucault também chamou esse movimento de desassujeitamento” 
(CANDIOTTO, 2010b, p. 163).  
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certo, a constituição de si se dá na tensão das relações de poder, mas não nas 

relações de domínio. Por isso, Foucault afirmou que a condição ontológica da ética é 

a liberdade. Assim, cuidar de si implica em prática de liberdade e de si de forma a 

minimizar as relações de dominação por outrem ou sobre outrem e tratar o poder 

não como um mal em si. Deste modo, o cuidado de si tem também uma dimensão 

política: “A preocupação ética e a luta política pelo respeito dos direitos, entre a 

reflexão crítica contra as técnicas abusivas de governo e a investigação ética que 

permite a liberdade individual” (FOUCAULT, 2006b, p. 285).  

 A maneira como Foucault concebe o poder, isto é, como jogo e como relação 

indica para o necessário cuidado para que este poder não se torne doentio, 

obsecado. O filósofo oferece como exemplo duas formas patológicas de poder na 

política: “Gostaria de mencionar duas “formas patológicas” – aquela duas “doenças 

do poder” – o fascismo e o stalinismo” (FOUCAULT, 2013, p. 275). O filósofo então 

reconhece a filosofia como um instrumento privilegiado de crítica das relações de 

poder, contras as formas de dominação (uma consequência avassaladora do poder 

sem a necessária presença da liberdade) e as relações de comunicação: “A tarefa 

da filosofia como uma análise crítica do nosso mundo tornou-se algo cada vez mais 

importante. Talvez o mais evidente dos problemas filosóficos seja a questão do 

tempo presente e daquilo que somos neste exato momento” (FOUCAULT, 2013, p. 

283).  

 Por isso a noção filosófica da ética que Foucault desenvolve não visa 

fundamentar a ação moral, mas, precisamente, é um campo de problematização. 

Trata-se de uma ética que não se dirige para a legitimação daquilo que já é 

conhecido. Não é uma sistematização filosófica que tem por objetivo a constituição 

de leis universais, determinar qual a natureza da verdade, onde ela se encontra e de 

que modo é possível acessá-la. É um das faces éticas do cuidado de si que se 

propõe não a estabilizar, mumificar, unificar práticas e ações, mas, e, sobretudo, 

procura explorar o que pode ser modificado a partir do exercício filosófico sobre si 

mesmo. Foucault registra então na introdução de L’usage des plaisirs: “É o corpo 

vivo da filosofia, se, pelo menos, ela for ainda hoje o que era outrora, ou seja, uma 

“ascese”, um exercício de si no pensamento” (FOUCAULT, 2010b, p. 16).  



117 

 

 Este tipo de noção filosófica da ética é atual mesmo que, como Foucault, 

retorne ao passado156. É uma noção ética atual por exprimir uma “desconfiança” 

sobre nossas convicções morais e epistemológicas. Por outro lado, esta concepção 

ética traz no seu bojo a noção de uma relação a si (uma das facetas do cuidado de 

si) que faz pressupor a constituição de si como “sujeito moral”, uma vez que “Para 

ser dita “moral” uma ação não deve se reduzir a um ato, ou a uma série de atos 

conformes a uma regra, lei ou valor” (FOUCAULT, 2010b, p. 37). Esta moral da 

atualidade, do instante e da realização de si sugere para uma interpretação de si 

para, então, poder atuar sobre o si mesmo, estar familiarizado consigo mesmo, 

conter-se a si mesmo, avaliar a si mesmo, aprimorar-se moralmente, transformar-se 

eticamente.  

 Deste modo, a ética que determina o sujeito moral desta conduta implica, 

como já dissemos, um afastamento dos códigos e do comportamento a ele referidos. 

Assim o sujeito deste modo de agir necessita de uma prática de si a fim de 

determinar a, como salientamos no primeiro capítulo, “parte dele mesmo como 

matéria principal de sua conduta moral” (Cf.: FOUCAULT, 2010b, p. 34). Após a 

Determinação da “parte moral”, o sujeito precisa então formular uma representação 

de si próprio diante dos valores, regras, grupos sociais que sugerem e, em certas 

circunstâncias, o determinam a agir desta ou daquela forma. Trata-se, como foi dito 

no primeiro capítulo do “modo de sujeição” (Cf.: FOUCAULT, 2010b, p. 35). 

 Por fim, o sujeito é então capaz de realizar o “trabalho ético” sobre si mesmo 

(Cf.: FOUCAULT, 2010b, p 35), o qual se refere ao conjunto de ações e atitudes 

adotadas com relação a si mesmo (técnicas de si). Assim, o sujeito tem como 

finalidade tornar a conduta própria, um comportamento em conformidade com as 

“regras” de moralidade, moldando a si mesmo como “sujeito moral” da própria 

conduta. Para dar conta de determinar a substância ética, o modo de sujeição e 

fazer o trabalho ético sobre si é fundamental para este sujeito atitudes como: 

controle, aperfeiçoamento, transformação de si e o autoconhecimento [gnothi 

seauton] que, na visão de Foucault, em sua proveniência esta vinculado ao cuidado 

de si [epiméleia heautoû] e não em oposição ou hierarquicamente inferiorizado (Cf. 

FONSECA, 2011, p. 103).  

                                                           
156

 O comentador salienta que: “Retorno, que não significa repetir o passado, mas provocar uma 
estranheza diante das familiaridades prontas e estimular o questionamento das evidências 
constituídas” (CANDIOTTO, 2013, p. 232). 
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 A ação moral desta proveniência não pode estar dissociada destas atitudes 

ascéticas (ascese, enquanto exercício de si sobre si) Cf.: a segunda parte da aula do 

dia 24 de fevereiro de 1882, In: (FOUCAULT, 2010a, p. 281) ou práticas de si e, da 

mesma maneira, não pode ser contraposta, rebaixada frente a outros tipos morais 

que se referem a valores, a códigos e a proibições. Foucault então sela a vinculação 

entre a ação moral referente a si e as práticas de ascéticas quase como uma 

ordenação sequencial: 

 

Não existe ação moral particular que não se refira à unidade de uma 
conduta moral; nem conduta moral que não implique a constituição de si 
mesmo como sujeito moral; nem tampouco constituição do sujeito moral 
sem modos de subjetivação, sem uma ascética ou sem práticas de si que 
as apoiem (FOUCAULT, 2010b, p. 37). 
 

 O que está em jogo neste tipo de ética não é o proibido e o permitido, mas o 

conveniente e o não conveniente para uma constituição estilística da vida. Daí a 

questão de uma “dietética” tratada em um dos capítulos de L’usage des plaisirs que 

é justamente uma estilização do indivíduo em relação ao próprio corpo. Por isso 

falamos do “uso dos prazeres” e não da proibição, desqualificação ou intensificação 

dos prazeres. Deste modo, a constituição de si como sujeito moral em Foucault não 

se traduz em “lei universal”, mas se refere a uma estilização (forma mais bela e mais 

realizável possível) da própria conduta de forma que o sujeito se relacione 

“eticamente” consigo mesmo a tal ponto que possa ser sujeito de uma conduta 

moral.    

 Neste capítulo nos propusemos a oferecer algumas alternativas aos 

problemas aventados durante o desenvolvimento dos capítulos anteriores. Tomamos 

como referência o conceito de Vontade de Poder para estruturarmos as hipóteses de 

trabalho. Dispusemo-nos, então, a dissertar sobre um “sujeito ético” não referido as 

leis universais da metafísica, mas em sua efetividade corpórea. Para tal, retomamos 

o conceito de Parresía e o relacionamos com a questão da probidade (honestidade) 

intelectual em Nietzsche. Por fim escrevemos sobre a questão da corporeidade e do 

“imperativo ético” do cuidado de si e de como deste “dever” desponta outro tipo de 

“sujeito moral”, aquele que não age segundo normas restritivas ou permitidas, mas 

segundo aquilo que é conveniente com uma estilização da própria existência.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Ao longo deste trabalho procuramos deixar evidente a crítica ao arquétipo de 

sujeito descrito e explicitado segundo os elementos essenciais da metafísica. 

Igualmente, buscamos expor as inter-relações deste modelo metafísico com a moral 

e a ciência, cujos princípios interpretativos se reportam a esta subjetividade 

fundadora do conhecimento e da ação.  Optamos por abordar o problema do sujeito 

mediante a metodologia genealógica arquitetada por Nietzsche e da qual Foucault 

se serviu para formatar seu pensamento próprio. Com base na mesma genealogia 

procuramos por subsídios para a formulação de outra concepção de subjetividade. 

Salientamos, por fim, os traços deste “novo sujeito”: o “imperativo ético” de cuidar de 

si, cuja referência é o corpo. Enfatizamos ainda, que as condições para este cultivo 

de si, além de considerarem o si mesmo [Selbst] e suas pulsões perpassam pela 

constante inquietude na existência advinda das proposições e imposições morais 

formuladas pela cultura, e infundidas pela sociedade e seus costumes. 

 Por isso, desde a introdução do trabalho procuramos deixar claro o sentido 

que o conceito de moral toma no pensamento dos filósofos, bem como a noção de 

ética e as correlações entre um conceito e outro.  Assim foi possível estabelecer os 

problemas de pesquisa: a constituição de um “sujeito moral”; os perigos de um 

relativismo epistêmico e moral fruto do vir a ser; o estatuto da “força” que teria a 

“potência” para interpretar; os problemas de fundamentação da ação moral e a 

constituição de um sujeito ético desprovido de unidade e de uma força perene que 

necessita se constituir na efetividade das relações de poder. Nos esforçamos para 

explorar estes problemas com base na hipótese de que entre Foucault e Nietzsche 

existem pontos afins no procedimento metodológico e na propositura de suas 

filosofias. Em consideração a estes problemas procuramos, com este trabalho, 

reconstruir os argumentos e conceitos que se fizeram importantes para a análise do 

problema do sujeito e da interpretação. Por isso optamos por refazer alguns dos 

percursos dos textos tardios dos filósofos sem marcar uma diferença hierárquica 

entre a obra publicada e a não publicada no caso de Nietzsche; O mesmo 

procedimento valeu para os textos maiores de Foucault, isto é, aqueles que foram 

projetados para serem livros publicados e, claro valeu também para os textos 

menores, aqueles que decorrem de conferências, de palestras e de entrevistas e 

posteriormente foram transformados em textos.   
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 No primeiro capítulo nos propusemos a apurar os principais aspectos da 

crítica genealógica feita por Nietzsche às noções metafísicas do sujeito e da moral, 

cuja fundamentação se deve aos sistemas filosóficos ligados à Tradição Moderna. 

Por isso na discussão acerca da crítica ao conceito de valor destacamos o confronto 

extemporâneo entre Nietzsche e Kant. Detalhar os aspectos da leitura e da 

interpretação que Nietzsche faz de Kant e por quais fontes Nietzsche teve acesso ao 

texto kantiano pode ser um tema promissor para pesquisas futuras. O fato é que a 

genealogia nietzschiana coloca em questão o sentido e o valor da verdade e o 

sentido e o valor da moral e, nesta perspectiva, o filósofo alemão aventurou-se nas 

suas respostas, perguntas, indagações, suposições e probabilidades. Este caráter 

inerente à genealogia de Nietzsche permite a Foucault colocar os problemas de 

constituição dentro dos limites do que ele chama de tramas históricas e assim 

vislumbrou-se a hipótese da aproximação de Foucault a Nietzsche por meio da 

genealogia. Assim, os dois filósofos revolvem a História com a intenção de promover 

uma “desordem” nos sistemas organizados em torno de uma fundamentação meta-

histórica da origem da moral. 

 Para a formulação dos postulados de uma filosofia que considera a 

multiplicidade, a pluralidade e o vir a ser nos propusemos a averiguar a crítica à 

unidade e aos seus desdobramentos em conceitos sinônimos: o “eu”, o “sujeito”, a 

“alma”. Nisto pudemos constatar que a unidade do sujeito não pode ser evocada 

como causa de alguma ação. Resgatamos então a Vontade de Poder como um 

“conceito-força” capaz de subjulgar e comandar e, por conseguinte, possuir a 

potência para efetivar uma reinterpretação cujo interesse não se traduz em uma 

elucidação da origem verdadeira daquilo “que é”. Por isso a genealogia se faz 

importante na filosofia tardia de Foucault, pois ela expõe as questões de constituição 

de como algo “veio a ser” e, desta maneira, pode oferecer as condições para 

problematizar a moral e o sujeito em relação a ela constituído. Deste modo, 

constatou-se que não há uma moral em si, mas interpretações moralizantes dos 

fenômenos, às quais não podem ser remetidas a uma noção de causalidade, mas às 

prerrogativas da Vontade de Poder.  

 Isto posto, se fez necessário a propositura de uma crítica ao conceito 

tradicional de verdade que, pela interpretação metafísica, é fixa, atemporal, única e 

que bastaria o uso adequado de um método pela se identificaria a verdade. Nesta 

linha de argumentação, a lógica em sua proveniência não é um instrumento 
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privilegiado de acesso à verdade, mas luta por sobrevivência e necessidade 

fisiológica. O causalismo não poderia ser deixado de lado desta crítica e os 

resultados dela para o modo de ser da ciência. Assim, a ciência não pode mais 

desfrutar da prerrogativa de explicar rigorosamente os fenômenos, mas, pelos 

argumentos de Nietzsche, o “sujeito” e o “objeto” da ciência estão sob a égide da 

interpretação e não podem ser fragmentados.  

 Como conclusão, no final do primeiro capítulo, tratamos de articular a questão 

do “sujeito” e da “verdade” no período de maturidade em Nietzsche. Optamos, então, 

por dissertar sobre a proveniência da consciência e de como este conceito foi 

determinante para constituição metafísica da noção de sujeito. Tentamos mostrar 

que em Nietzsche, o “eu”, a “alma” e o próprio “sujeito constituinte” enquanto entes 

metafísicos, não podem ser evocados como causa de algum tipo de ação no campo 

da moral ou da epistemologia, pois esta maneira de pensar acarretaria em uma 

cisão. Alguns recursos argumentativos que usamos e pelos quais não podemos 

aceitar cindir a causa do seu efeito, o agente de sua ação e a vontade do objeto 

querido estão expostos na Genealogia da Moral I, § 13. Assim, pela exposição dos 

argumentos de Nietzsche, concordamos com resultados de pesquisas atuais (Cf.: 

MARQUES, 2013, p. 265), que atestam a relevância da apreciação do significado 

dos conceitos de “sujeito”, “eu”, “si próprio” ou “consciência” que a filosofia de 

Nietzsche ainda possui. Nesta altura do trabalho dissertativo já havíamos avaliado 

conceitos e descrito alguns dados razoáveis para nos convencer de que a noção de 

“sujeito constituinte” é substituída por uma noção de “sujeito sujeitado” a um poder, a 

uma força que não é posse de um sujeito forte, mas que, ao contrário, “produz” o 

sujeito, pensamento bastante caro no desenvolvimento da filosofia de Foucault. 

 Deste modo, “preparamos o terreno” para adentrarmos mais especificamente 

no pensamento de Foucault, tema do segundo capítulo desta dissertação. 

Procuramos firmar, pela análise de vários textos, a hipótese de que entre Foucault e 

Nietzsche há sim uma aproximação extemporânea. Por isso Foucault não está nem 

além e nem aquém de Nietzsche porque não é do seu interesse posicionar-se desta 

maneira em relação ao filósofo alemão. De igual modo, Foucault não apresenta o 

desejo de atualizar a genealogia de Nietzsche. No entanto, o uso declarado que faz 

dos postulados filosóficos e metodológicos de Nietzsche permite a Foucault ser ele 

mesmo no desenvolvimento da sua filosofia.  
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   Articulando com as propostas e questões suscitadas no primeiro capítulo, 

nos colocamos a dissertar sobre o sujeito em Foucault. Neste instante do trabalho 

apresentamos a genealogia da ética como elemento central no pensamento tardio 

de Foucault. Esta genealogia não é mais a do passado, mas é uma questão atual 

que impulsiona o genealogista a um “retorno” ao passado com o objetivo de 

problematizar a atualidade, fazer uma ontologia do presente. Kant, para Foucault, foi 

o primeiro filósofo a problematizar a atualidade, porém ficou restrito a questões 

epistêmicas e não conseguiu avançar e ficou limitado a noção de sujeito 

compreendido como uma entidade invariável e identificada a um conceito puro de 

racionalidade, no qual tenta fundamentar sua filosofia prática. A propositura ética 

desta genealogia do presente parte do princípio de um sujeito em relação consigo 

mesmo, que sofre constrangimentos dos códigos disciplinares, que é afetado por 

normatividades culturais que tendem a direcionar o seu ser. Contudo é dever deste 

sujeito problematizar estas coações e constituir-se como sujeito moral da própria 

conduta. Assim se fez necessário discorrer sobre o papel da verdade na constituição 

do sujeito. Não tratamos mais de um “sujeito epistêmico” que munido de métodos 

seguros tem todas as condições de possibilidade para “acessar a verdade”. 

Tratamos de um sujeito que é “sujeitado” aos efeitos da fala franca, que precisa 

decifrar a si mesmo, que é formatado no confronto com a sinceridade dos amigos, 

verdadeiros – uma das formas do cuidado de si – e que cultiva a si mesmo no 

exame não dissimulado que faz dos próprios atos. 

 Esta forma de apreciar o sujeito nos conduziu ao capítulo derradeiro deste 

trabalho no qual procuramos tratar de uma genealogia do sujeito ético. A esta altura 

da dissertação, não era mais possível tratar de um sujeito metafísico. Então se fez 

necessário rebater a crítica de Heidegger que pretendia colocar Nietzsche no topo 

das filosofias metafísicas. Claro que os aspectos da crítica heideggeriana a 

Nietzsche podem ser objeto específico de outras pesquisas. Neste ponto, 

sustentamos a impossibilidade da existência factual do “sujeito da interpretação” 

segundo os moldes da metafísica. O primeiro aspecto do “sujeito ético” da 

perspectiva nietzschiana é aquele que se orienta pelos moldes da filologia no trato 

com a interpretação do texto filosófico como sugere em um de seus prefácios tardios 

(Cf.: M/A, Prólogo, § 5). Do mesmo modo, este “sujeito ético” é capaz, pela mesma 

filologia, de se por a frente das más interpretações da natureza e da moral 

(causalismo, mecanicismo...), e fazer a interpretação do mundo segundo a 
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abrangência e os afetos de comando da Vontade de Poder (Cf.: JGB/BM, § 22). A 

genealogia cumpriria então o papel de indicar e de sinalizar a relação do valor moral 

com a hierarquia de forças que dele se apoderaram e fizeram emergir uma 

interpretação.  

 Nesta linha, a genealogia opera ora como questionamento pelo “valor dos 

valores”, ora vigora como uma “empresa” para libertar da sujeição os saberes 

históricos mumificados e sujeitados ao discurso formal da metafísica. Decorre desta 

perspectiva um “sujeito ético” que não é referido à regra moral e nem ao 

comportamento moral, mas que necessita constituir a si como sujeito moral da 

própria conduta. Outra capacidade importante deste “sujeito ético” é a coragem e a 

liberdade para comprometer-se com a verdade e os resultados que as suas ações e 

seus atos de fala produzem. O indivíduo ético, em sua liberdade, não age segundo o 

código ou o juízo moral, mas segundo a arte de bem viver. A probidade intelectual, a 

derradeira virtude isenta de carga moral, e suas disposições derivadas – a coragem, 

a honestidade e a sinceridade são “instrumentos” necessários para suportar a eterna 

roda do tempo, para amar o destino e seus fados e para resistir os antagonismos do 

vir a ser. Nossa hipótese é de que a Probidade Intelectual e a Parrhesía favorecem a 

coragem refletida para que o “sujeito ético” possa arriscar livremente a anunciação 

da verdade num pacto consigo mesmo.  Para que este ato corajoso e probo não se 

traduza em efeitos nocivos é necessário o cuidado de si.  

 Por fim, eis então o “novo” imperativo: o do cuidado de si! Não é mais aquele 

imperativo, que por supor um sujeito estável, determinava que as máximas da ação 

“servissem de modelo a toda terra”. Este cuidado de si se traduz em dever para com 

o corpo, o si mesmo [Selbst] que não é uma unidade, mas uma disputa e um jogo de 

forças que pode emergir como decadência ou saúde. Por isso Nietzsche “sonhou” 

com o médico filósofo cujo interesse não é mais aquele do “acesso” à verdade, mas 

que cuidaria da saúde não só do indivíduo, mas do corpo social e político. Foucault, 

bem próximo da “tese” de Nietzsche trata do cuidado de si não como uma forma 

moral cujo interesse seria o da negação de si mesmo o do aquietamento de si e dos 

jogos de força. Porém Foucault avança em relação a Nietzsche tratando 

explicitamente da dimensão política do cuidado de si e dos efeitos nocivos quando o 

poder deixa de ser uma relação e se torna posse exclusiva de alguém ou de uma 

organização. Salientamos que a noção política do cuidado pode ser investigada e 

aprofundada por pesquisas futuras. Assim, ao termo deste trabalho, reconhecemos 
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a importância da confluência de pensamento entre Foucault e Nietzsche, que lidos 

juntos, propiciam o despontar de uma “nova ética” a qual referimos um sujeito que 

necessita venturosamente interpretar a si mesmo e se constituir como sujeito de 

uma conduta moral da forma mais bela e mais apreciável possível.  
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