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Resumo 
 

 
CORRÊA, Paulo Rogério. Conhecimento, afeto e paixão em Nietzsche e Spinoza: 
aproximações entre a Ética, Aurora e A gaia ciência. Orientador: Prof. Dr. Luís 
Rubira. 2020. 175 f. Dissertação (Mestrado em Filosofia) – Instituto de Filosofia, 
Sociologia e Política, Universidade Federal de pelotas, Pelotas, 2020.  
 
 
 
O trabalho de dissertação tem por objetivo identificar e relacionar conhecimento, 
afeto e paixão em Nietzsche e Spinoza. Tal questão torna-se possível tendo em vista 
que, em carta a Franz Overbeck de julho de 1881, Nietzsche identifica no filósofo 
holandês uma concepção filosófica comum: “fazer do conhecimento o afeto mais 
potente”. Dessa forma, a dissertação propõe a seguinte problemática, que estará 
circunscrita ao período da correspondência (1881/1882): qual é o vínculo entre 
conhecimento e paixão em Nietzsche? Como o conhecimento liga-se aos afetos em 
Spinoza? Existe um afeto chamado conhecimento ou o conhecimento pode ser 
afetivo? O termo “afeto”, usado por Nietzsche na carta, aproxima-se do termo 
“paixão”, utilizado para se referir ao conhecimento nas obras produzidas nesse 
período? É possível uma paixão do conhecimento ou o conhecimento pode ser uma 
paixão? A partir da problemática a dissertação se estrutura de modo a refletir sobre 
conceitos que perpassam ambos os autores: concepção de afetos e paixões como 
naturais, crítica à vontade livre e às formulações da moral. 
 
Palavras-chave: Conhecimento. Afetos. Paixão. Impulsos. 
 



 

Abstract 

 
 
 
 
CORRÊA, Paulo Rogério. Knowledge, affection and passion in Nietzsche and 
Spinoza: approaches between Ethics, Aurora and A gaia ciência. Advisor: Prof. Dr. 
Luís Rubira. 2020. 175 f. Dissertation (Master degree in Philosophy) – Institute of 
Philosophy, Sociology and Politics, Federal University of Pelotas, Pelotas, 2020. 

 
 
 
The dissertation aims to identify and relate knowledge, affection and passion in 
Nietzsche and Spinoza. Such a question is possible in view of the fact that, in a letter 
to Franz Overbeck of July 1881, Nietzsche identifies in the Dutch philosopher a 
common philosophical conception: “to make knowledge the most powerful affection”. 
Thus, the dissertation proposes the following problem, which will be limited to the 
period of correspondence (1881/1882): what is the link between knowledge and 
passion in Nietzsche? How is knowledge linked to affections in Spinoza? Is there an 
affection called knowledge or can knowledge be affective? Does the term "affection", 
used by Nietzsche in his letter, come close to the term "passion", used to refer to 
knowledge in the works produced in that period? Is a passion of knowledge possible 
or can knowledge be a passion? From the problematic, the dissertation is structured 
to reflect on concepts that permeate both authors: conception of affections and 
passions as natural, criticism of free will and moral formulations. 

Keywords: Knowledge. Affections. Passion. Impulses. 



 

NOTAÇÃO BIBLIOGRÁFICA - NIETZSCHE 
 

O trabalho adota, nas citações de Nietzsche, a notação convencionada pelo 

períodico Cardernos Nietzsche. As siglas em alemão são acompanhadas da sigla em 

português, seguida pelo número do aforismo.  

 

MAI/HHI – Menschliches Allzumenschliches (vol.1) (Humano, demasiado humano 

(vol.1) – 1878 

VM/OS – Menschliches Allzumenschliches (vol.2): Vermischte Meinungen (Humano, 

demasiado humano (vol.2): (Miscelânia de opiniões e sentenças) – 1879 

M/A – Morgenröte (Aurora) – 1881 

FW/GC – Die fröhliche Wissenschaft (A gaia ciência) – 1882 

JGB/BM – Jenseits Von Gut und böse (Para além do bem e do mal) –1886  

GM/GM – Zur Genealogie der Moral (Para a Genealogia da Moral) – 1887 

EH/EH – Ecce Homo (Ecce Homo) – 1888 

Nachlass/FP – (Fragmentos Póstumos) 

BVN – Briefe von Nietzsche (Cartas de Nietzsche) 

 
* Para a correspondência será utilizada a nomenclatura adotada pelo Nietzsche 
source: BVN – Briefe von Nietzsche (Cartas de Nietzsche). 
 
 
* Na citação o algarismo arábico indicará o aforismo. No caso da Genealogia da 
moral o algarismo romano anterior ao arábico indicará a parte do livro. Para os 
Fragmentos Póstumos, será utilizada a sigla Nachlass/FP, seguida de indicação de 
ano, os algarismos arábicos, que se seguem ao ano, indicarão o Fragmento. 
 
 
* A tradução utilizada de forma predominante foi a de Paulo César de Souza (PCS) 
pela editora Companhia das letras, de modo que só assinalaremos a tradução ao fim 
de uma citação quando ela for de outro tradutor, como Rubens Rodrigues Torres filho 
(RRTF) da coleção Os pensadores ou de nossa própria autoria para os Fragmentos 
Póstumos. 
 
* Todos os grifos das citações são de Nietzsche, exceto quando assinalamos com 
“grifo nosso”. 
 



 

 

NOTAÇÃO BIBLIOGRÁFICA – SPINOZA 
 
* Usamos a grafia “Spinoza” em latim, ao invés de “Espinosa” na forma 
aportuguesada. No entanto, alguns dos comentadores utilizados optam pela segunda 
forma, como Marilena Chauí e Marcos de Paula, por exemplo. 

 
* Na Ética utilizamos preferencialmente a tradução de Tomaz Tadeu, 2ª edição, 
monolíngüe da editora Autêntica, com consultas a tradução do Grupo de Estudos 
Espinosanos (GEE) da Universidade de São Paulo (USP), edição bilíngue. Via de 
regra, a tradução usada é de Tadeu, exceto quando assinalada por “Trad.: GEE”. 
 
* O termo “Natureza” foi usado com “N” maiúsculo para se referir à concepção de 
Spinoza correlata à Substância e a Deus. Utilizou-se “natureza” com a letra “n” em 
minúsculo para indicar a “natureza” de algo ou o sentido comum empregado pelos 
“adversários” de Spinoza. 
 
* Spinoza usa os termos Natureza, Substância e Deus como correlatos: “Por 
substância compreendo aquilo que existe em si mesmo e que por si mesmo é 
concebido [...]” (E I, 3 def. p.13) e na Definição seis: “Por Deus compreendo um ente 
absolutamente infinito, isto é, uma substância que consiste de infinitos atributos [...]” 
(E I, 6 def. p.13). O filósofo holandês também identifica Deus e Natureza na expressão 
“Deus sive Natura” (“Deus, ou seja, a Natureza”) (E IV, 4 dem. p.161). De modo que 
ora usaremos os termos Substância, ora Natureza, ora Deus.  
 
* As obras de Spinoza citadas possuem a seguinte nomenclatura: E – Ética; TP – 
Tratado Político 
 
* As citações da Ética seguirão a seguinte notação, exemplos: 

– (E I, 1): Definição 1 da primeira parte da Ética. 

– (E II, 7 dem.): Demonstração da proposição 7 da segunda parte da Ética. 

– (E III, 2 esc.): Escólio da proposição 2 da terceira parte da Ética. 

– (E III, Pref.): Prefácio da terceira parte da Ética. 

– (E IV, 34 dem.): Demonstração da proposição 34 da quarta parte da ética. 

– (E V, 3): Proposição 3 da quinta parte da Ética.  

E assim por diante... 

 
 * As siglas e abreviações indicativas da Ética obedecem a seguinte forma: 

– Ap. Apêndice; – Ax. Axioma; – Cor. Corolário; – Def. Definição; – Dem. 
Demonstração; – esc. Escólio; – Exp. Explicação; – Pref. Prefácio. 
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INTRODUÇÃO 

 

Ao longo das obras de Friedrich Nietzsche existem inúmeras menções diretas 

a Benedictus de Spinoza. Duas dessas referências assinalam uma aproximação 

conceitual e acontecem em 1881: a carta a Franz Overbeck, de 30 de julho, e um 

Fragmento Póstumo de Aurora. Nesse último, Nietzsche escreve: “Spinoza: somos 

determinados apenas por desejos e afetos em nossas ações. O conhecimento deve 

ser afeto, para ser motivo: – Eu digo: deve ser paixão para ser motivo” (Nachlass/FP. 

11 [193] – Primavera-Outono de 1881. Trad.: Nossa). Todavia, na carta, o filósofo 

alemão encontra uma tendência geral entre ambas as filosofias e convergências com 

Spinoza. 

 

Não só a sua tendência geral é igual à minha – fazer do conhecimento o afeto 
mais potente – em cinco pontos principais do seu ensinamento eu me 
encontro, este pensador o mais fora da norma e solitário está mais próximo 
de mim nestas mesmas coisas: ele nega a liberdade da vontade, os fins, a 
ordem moral do mundo, o não egoísmo, o mal, mesmo que as divergências 
sejam imensas, elas residem mais nas diferenças de tempo, cultura e ciência 
(BVN-1881, 135 – 30 de Julho de 1881. Trad.: Nossa). 

 

Tanto o Fragmento Póstumo, quanto a correspondência possibilitam 

estabelecer uma relação entre as concepções filosóficas de Nietzsche e as de 

Spinoza. Ao citar o “fazer do conhecimento o afeto mais potente” e enumerar 

“liberdade da vontade”, “fins”, “ordem moral do mundo”, “não egoísmo” e “mal” como 

pontos convergentes, o filósofo alemão permite uma chave de interpretação a respeito 

dessa proximidade. Contudo, ao assinalar as diferenças no trato do conhecimento 

entre afeto e paixão abre-se um campo de trabalho que dá título à dissertação. 

Partimos desse entendimento para propor uma problematização que reflita sobre 

paixão e afeto em ambos os filósofos. Questiona-se, assim, sobre o vínculo entre 

conhecimento e paixão em Nietzsche, se é possível uma paixão do conhecimento ou 

o conhecimento pode ser uma paixão, como o conhecimento liga-se aos afetos em 

Spinoza, se existe um afeto chamado conhecimento ou o conhecimento pode ser 

afetivo. Por fim, problematiza-se o termo “afeto”, usado por Nietzsche na carta, 

aproxima-se do termo “paixão” frequentemente utilizado nas obras do período.  

Partindo de tal problemática a dissertação tem por objetivo identificar e 

relacionar conhecimento, afeto e paixão em Nietzsche e Spinoza no contexto no qual 
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se estabelece um vínculo conceitual. 

O Fragmento Póstumo e a correspondência servem de referência para ao 

recorte temporal. Identificamos, assim, o que Nietzsche está produzindo no contexto 

que permite encontrar similaridades filosóficas, bem como marcar suas diferenças 

com o pensador do século XVII. No período, a produção nietzschiana centra-se nas 

obras Aurora (1881) e A gaia ciência (1882). Nessa última, este trabalho concentrará 

sua atenção aos quatro primeiros livros.1  

Para entender a concepção spinozana a respeito da relação entre 

conhecimento e afeto este trabalho se limitará à obra Ética - demonstrada à maneira 

dos geômetras (Ethica ordine geometrico demonstrata), escrita em 1677. A Ética é a 

obra magna de Spinoza e apresenta sua filosofia de maneira mais sistemática e 

acabada. Porém, tal pesquisa fará breve menção à introdução do Tratado Político na 

qual se encontra a passagem que será objeto da crítica nietzschiana: “Procurei 

escrupulosamente não rir, não lamentar [non lugere], nem detestar as ações 

humanas, mas compreendê-las” (TP. I, 4. p. 08. Trad.: Nossa).  

Em Humano, demasiado humano I, de 1878, há duas passagens em que 

aparece, de forma elogiosa, o nome de Spinoza. Na primeira o filósofo do século XVII 

é alçado à condição de “gênio do saber” (wissende Genius) que não faz alarido sobre 

seus sofrimentos e privações (MAI/HHI §157). Na segunda menção, Spinoza é 

colocado como o “mais puro dos sábios” (reinsten Weisen) que, juntamente com 

outros judeus, ergueu a bandeira da “iluminação e da independência espiritual” sob a 

mais dura privação pessoal defendendo a Europa contra a Ásia (MAI/HHI §475). No 

segundo volume de Humano, de 1879, Spinoza é citado entre os quatro “pares” que 

Nietzsche tem como interlocutores privilegiados para quando se encontra em solidão: 

“Epicuro e Montaigne, Goethe e Spinoza, Platão e Rousseau, Pascal e 

Schopenhauer” (VM/OS §408). 

Todas as referências de Nietzsche a Spinoza são importantes porque mostram 

algum grau de conhecimento a respeito do filósofo holandês. Todavia, não denotam 

propriamente uma aproximação conceitual, como acontece em 1881. Scarlett Marton 

(2009), Olivier Ponton (2009) e Andreas Sommer (2012) observam que até 1881 o 

                                                
1 O Dicionário Nietzsche informa no verbete de A gaia ciência que o filósofo alemão publicou duas 
versões distintas da obra. A primeira em 1882 constando de quatro livros. Na segunda, de 1887, foi 
acrescido um quinto livro, um préfacio escrito em 1886, bem como poemas e o subtítulo La Gaya 
Scienza (Cf. Dicionário Nietzsche, 2017, p.55-59). 
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conhecimento de Nietzsche sobre Spinoza é parco, vindo a ser aprofundado a partir 

da leitura da obra de Kuno Fischer História da filosofia moderna (Geschichte der 

nevern philosophie). Obra esta, que Nietzsche pede ao amigo Overbeck que retire da 

biblioteca da universidade da Basiléia em 8 de julho de 1881. Portanto, vinte e dois 

dias antes da correspondência em que encontra similaridades conceituais: “Gostaria 

de ter alguns livros da biblioteca ou da sociedade de leitura, a saber, os dois volumes 

Hellwald, 1) história cultural, 2) a terra e os seus habitantes. [...] Depois o volume Kuno 

Fischer sobre Spinoza” (BVN-1881,123 – 08 de Julho de 1881. Trad.: Nossa). Ponton 

observa que a marcação “eu digo” no Póstumo, que serve para Nietzsche assinalar a 

diferença entre conhecimento como afeto e conhecimento como paixão, é uma 

passagem quase ipsis litteris do livro de Fischer (PONTON, 2011, p.38).  

Marton sugere a hipótese que a aproximação, via Kuno Fischer, de Nietzsche 

com Spinoza, precisamente nesse momento, encontra respaldo no desejo de 

encontrar alguém que lhe é aparentado filosoficamente. 

 
Da perspectiva que assume em 1881, Spinoza é o único entre os modernos 
a não admitir a ideia de uma vontade livre, a recusar as noções de bem e mal, 
a repudiar juízos morais. Por isso mesmo ele se põe como um de seus raros 
ancestrais filosóficos (MARTON, 2009, p.4). 

 

Existiria assim uma convergência entre os filósofos em temas, de alguma 

forma, negligenciados pela tradição filósofica clássica como a recusa às noções de 

bem e mal, à vontade livre, aos juizos morais.  

Sommer investiga e contextualiza a relação entre Nietzsche e Spinoza a partir 

da obra de Kuno Fisher. No artigo “Nietzsche’s readings on Spinoza: a contextualist 

study, Particularly on the reception of Kuno Fischer” Defende que o fato de Spinoza 

ser um pensador isolado no século XVII gera em Nietzsche uma identificação. 

Sommer sugere ainda a hipótese de que os comentários positivos de Nietzsche sobre 

Spinoza significam apenas que aquele utilizava somente o que lhe convinha para o 

seu trabalho, mas não uma aceitação do sistema spinoziano. 

Em Aurora há três passagens nas quais Spinoza é citado. Todas em tom 

elogioso. Uma delas, diz respeito especificamente ao conhecimento. No aforismo 

“Conhecimento e beleza” o filósofo do século XVII é identificado como um dos que 

foram capazes de compreender que o conhecimento aumenta a beleza do mundo: “O 

conhecimento põe sua beleza não só em torno das coisas, mas, com o tempo, nas 

coisas [...]. De modo semelhante julgaram Descartes e Spinoza: como devem ter 
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fruído o conhecimento todos eles!” (M/A §550). 

Em A gaia ciência, em passagens que perpassam todos os quatro livros, 

Nietzsche vai deixar de lado a generosidade ao escrever sobre Spinoza. O 

afastamento atinge seu auge no aforismo “O que significa conhecer”, no livro IV, 

quando ironiza o trato spinozano dos afetos, acusando-o de negligenciar a luta entre 

impulsos contraditórios no conhecimento (FW/GC §333). A questão adquire uma 

enorme complexidade se perguntarmos o que motiva o afastamento de Nietzsche 

para com Spinoza. Teria o filósofo alemão lido o filósofo holandês nos escritos 

originais? Teria ele retomado a leitura de Fischer dando razões aos detratores de 

Spinoza, como hipótese sugerida por Werner Stegmaier? (STEGMAIER, 2011, p. 166) 

ou questões desenvolvidas em A gaia ciência como a “morte de Deus (§125) e o 

“eterno retorno do mesmo” (§341) motivaram o afastamento?  

De todo modo, esta pesquisa não possui a pretensão de se deter amiúde sobre a 

querela de Nietzsche com Spinoza, essencialmente por dois motivos: primeiro 

porque desde Aurora Nietzsche já assinala suas diferenças com Spinoza. No 

Fragmento Póstumo a divergência é explícita textualmente ao assinalar o 

conhecimento como paixão ao invés de afeto (ponto de partida do nosso trabalho). 

Na carta a Overbeck, embora identifique uma tendência geral comum, as diferenças 

devido à época, cultura e ciência foram ressaltadas por Nietzsche. O segundo 

motivo encontra respaldo em pesquisadores de referência que são unânimes em 

afirmar a existência de equívocos interpretativos de Nietzsche para com Spinoza: 

(GIACÓIA, 2010), (MARTINS, 2011), (MARTON, 2011), (STEGMAIER, 2011), e 

(SOMMER, 2012). É na esteira desses apontamentos que cabe ainda breve 

justificação a respeito do título da dissertação ter iniciado com “Conhecimento, afeto 

e paixão em Nietzsche e Spinoza” e não “Spinoza e Nietzsche” como seria 

cronologicamente mais adequado. A opção pela primeira forma deve-se 

fundamentalmente a dois motivos. Primeiro, não se trata de uma leitura de 

Nietzsche sobre Spinoza. Segundo, o trabalho não pretende esgotar 

exegeticamente Spinoza para confrontá-lo com Nietzsche. Trata-se, isto sim, de 

averiguar os pontos convergêntes e divergentes que o filósofo alemão aponta em 

relação a Spinoza no período da corresponência que direciona a Overbeck. 

As aproximações entre as filosofias de Nietzsche e de Spinoza vêm sendo alvo 

de escrutínio de longa data. Ao nível internacional, Gilles Deleuze talvez tenha sido 

quem mais notou essa aproximação e a utilizou para desenvolver a sua própria 
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filosofia. O capítulo de abertura de seu livro Espinosa: filosofia prática, cujo tema é a 

vida do filósofo holandês, começa com uma referência a Nietzsche (DELEUZE, 2002, 

p.9). No capítulo II Deleuze sugere desdobramentos de três grandes teses que seriam 

semelhantes entre Nietzsche e Spinoza: “Tais teses implicam uma tripla denúncia: da 

‘consciência’, dos ‘valores’ e das ‘paixões tristes’. Essas são as três grande 

semelhanças com Nietzsche” (Idem; Ibidem, p.23). 

No Brasil, diversos pesquisadores estudam a relação Nietzsche-Spinoza, entre 

estes: Oswaldo Giacóia, Scarlett Marton, Danilo Bilate, Bárbara Ramacciotti, André 

Martins, etc. Os dois primeiros não possuem propriamente uma produção que aborde 

a relação de maneira extensa e profunda. Giacóia escreve um artigo no qual relaciona 

o “amor fati” de Nietzsche ao “amor Dei” de Spinoza (GIACÓIA, 2011). Além disso, 

vem chamando a atenção para o fato de Spinoza preceder Nietzsche em diversos 

temas que o filósofo alemão julgava ser pioneiro, como por exemplo, a “terapêutica 

dos afetos” (GIACÓIA, 2019). Marton, por sua vez, estabelece o vínculo entre os 

filósofos no artigo “Nietzsche e Spinoza: dois irmãos-inimigos da filosofia moderna” 

(MARTON, 2011). Bilate organiza, juntamente com Ana Barreto e Tiago Barros, o livro 

Spinoza & Nietzsche (2011), com textos escritos por especialistas em ambos os 

autores e temas que perpassam suas filosofias como imanência, ética, linguagem, etc. 

Embora de grande perspicácia, o livro não tem por objetivo uma análise do 

conhecimento enquanto paixão/afeto. 

Ramacciotti concentrou seus esforços no artigo “Espinosa e Nietzsche: 

conhecimento como afeto ou paixão mais potente?” O título do artigo revela a 

estranheza da autora com a terminologia utilizada por Nietzsche na correspondência 

a Overbeck. Embora posicione os objetivos corretamente, a autora desenvolve a 

aproximação de modo restrito, limitada pelo espaço do artigo (RAMACCIOTTI, 2015). 

Por fim, Martins é quem possui o trabalho mais extenso a respeito dos vínculos 

entre Nietzsche e Spinoza. Ele é responsável pela organização de duas importantes 

obras no Brasil. A primeira delas, O mais potente dos afetos, Spinoza e Nietzsche 

(2009) reúne escritos de especialistas brasileiros e estrangeiros a respeito dos 

diversos pontos de intersecção mencionados por Nietzsche na carta. O segundo livro, 

organizado juntamente com Luiz César Oliva e Homero Santiago, As ilusões do eu: 

Spinoza e Nietzsche (2011) se atém as muitas convergências entre os filósofos em 

seus ataques à racionalidade moderna e contemporânea, respectivamente.  

Os livros organizados por Martins serão base fundamental para diversas 
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construções propostas na dissertação. No entanto, chama a atenção o fato de que 

duas obras de referência no assunto deixem pontos de contato entre os filósofos sem 

uma cobertura mais ampla e profunda. Há um silêncio inquietante a respeito da 

relação entre conhecimento e impulsos em Nietzsche. Entende-se que as duas obras 

possuem insuficiências significativas e importantes: não pelo que dizem, mas pelo que 

deixam de dizer. Uma dessas insuficiências é de caráter metodológico. A fim de dar 

conta da complexidade peculiar a cada pensador os organizadores optam pela 

abordagem em capítulos separado dos filósofos. A insuficiência metodológica rebate 

numa posição de conteúdo: as aproximações entre Nietzsche e Spinoza ficam 

esmaecidas porque foram tornadas distantes. Assim, a convergência em temas, que 

não são mencionados diretamente por Nietzsche na carta, é negligenciada ou recebe 

uma abordagem lateral como, por exemplo, a concepção filosófica das paixões e dos 

afetos como naturais, bem como a crítica de ambos à vontade livre e soberana, etc. 

Este trabalho de dissertação defende que as posições filosóficas de Nietzsche e de 

Spinoza devem estar próximas de modo a permitir a apreensão das convergências e 

das diferenciações. Desse modo, opta-se por intercalar as seções entre os filósofos 

dentro de um mesmo capítulo, partindo de Nietzsche, haja vista ser este que identifica 

convergências e afastamentos com Spinoza. 

As obras O mais potente dos afetos e As ilusões do eu não têm como proposta 

enfrentar os desdobramentos das concepções nietzschianas e spinozanas do 

conhecimento. Assim, a questão do experimento e das vivências em Nietzsche e dos 

encontros em Spinoza ficam de fora das analises. Por exemplo, em Aurora, Nietzsche 

escreve: “Experimentem as mais profundas convulsões do ânimo e do conhecimento” 

(M/A §480) e em A gaia ciência fustiga os fundadores das religiões pela falta de 

honestidade com suas vivências (Erlebnisse): “eles nunca fizeram de suas vivências 

uma questão de consciência para o conhecimento” (FW/GC §319). Nessa mesma 

obra, vem à tona a ideia de que “Há algo novo na história, quando o conhecimento 

quer ser mais do que um meio” (FW/GC §123). Defende-se que estas questões 

adquirem uma gravidade central para o pensamento de Nietzsche no período 

estudado e apontam para a efetivação do conhecimento enquanto possibilidade de 

vivência e experimento. Do mesmo modo, o desdobramento pode ser verificado 

também em relação a Spinoza. O conhecimento dos nexos causais, da causalidade 

necessária e da imanência de todas as coisas na infinita potência da Natureza aponta 

para o conhecimento da própria complexidade afetiva, que, por sua vez, pressupõem 
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o conhecimento dos afetos, dos encontros, etc. Assim, o capítulo III da dissertação 

tem justamente por objetivo abordar tais questões. 

Ressalta-se o intuito de trabalhar preferencialmente sobre os textos dos 

filósofos, de dar vazão às ideias que estão colocadas no âmbito conceitual. A 

consequência é a opção por utilizar os comentadores apenas na introdução e em 

notas de rodapé. Dessas duas questões metodológicas, decorre a escolha de não se 

trabalhar com temas que não estejam colocados diretamente nos autores. Por 

exemplo, a imanência em Nietzsche e a experiência afetiva em Spinoza. Nos escritos 

do período O filósofo alemão não utiliza, uma única vez, a palavra imanência. Spinoza, 

por sua vez, não destina uma parte da Ética para a experiência afetiva, tampouco a 

define. Ambos os temas são interpretações possíveis que, no entanto, não estão 

colocados diretamente. 

Nietzsche e Spinoza possuem estilos de escritas e maneiras diferentes de 

filosofar. O filósofo do século XIX opta por um estilo de escrita aforística, ao passo que 

o filósofo do século XVII lança mão do rigor matemático: o método geométrico.2 

Cada um dos cinco livros da Ética começa com definições construídas 

cuidadosamente, de modo que estejam corretamente posicionadas. Spinoza acredita, 

assim, ser possível partir de definições verdadeiras para deduzir outras verdades e 

através de processos dedutivos e encadeamentos lógicos subsequentes, construir um 

conhecimento do mundo como um todo inteligível. Dessa maneira, seria possível 

demonstrar por processos dedutivos e teoremas derivados as consequências 

necessárias extraídas das premissas. Para o filósofo holandês a Substância é a 

premissa fundamental, da qual se deve partir todas as deduções necessárias. Natura 

naturans a Substância produz todas as coisas singulares existentes e produz a si 

mesma durante o processo de produção. É a um só tempo, produção e autoprodução. 

Natura naturata é a natureza engendrada a partir da atividade eterna e infinita da 

Substância. É o conteúdo da Substância e tudo o que nela há (árvores, rios, animais, 

homens, pensamentos, etc.).  

A ordem geométrica é composta de quatro partes fundamentais: a primeira 

                                                
2  Do latim, “Methodus” tem um significado etimológico tradicionalmente definido como um modo de 
proceder ou caminho para se atingir um determinado objetivo (Cf. ABBAGNAMO, 2007, p.668. Cf. 
JAPIASSÚ; MARCONDES, 2006, p.187). Contudo, o “more geométrico” de Spinoza está associado 
também a outros elementos, como, por exemplo, a uma ação do entendimento ou uma ordem que a 
razão estabelece visando ordenar conhecimentos dispersos (FRAGOSO, 2013, p.76). 
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consta de definições que compõem as verdades fundamentais e funcionam enquanto 

primeiros princípios. Essa primeira parte divide-se em definições, postulados e 

axiomas e serve como base para as demonstrações futuras. Em segundo lugar está 

aquilo que deve ser demonstrado, ou seja, a conclusão que deve ser estabelecida 

pela demonstração, esta é resumida sob a forma de uma proposição. Em terceiro, a 

própria demonstração discorre procedendo do conhecido, a saber, os primeiros 

princípios, ao desconhecido: a conclusão. Por fim, aparecem as deduções, 

explicações e proposições suplementares sob a forma de corolários, de escólios e de 

lemas (FRAGOSO, 2013, p.76). 

Sobre as definições recaem as implicações lógicas, pois uma vez estabelecidas 

as definições, está autorizada a formulação de axiomas e corolários. Os axiomas são 

argumentos evidentes por si mesmos derivados das proposições que são enunciados 

sobre o mundo. Os corolários são afirmações feitas a partir daquilo que já foi 

demonstrado. A rede lógica ainda se estrutura com escólios ou esclarecimentos que 

servem de adendos às formulações principais. A todos esses passos, acrescentam-

se prefácios e anexos a cada uma das cinco partes da Ética (Idem; Ibidem, p.51). 

A predileção de Spinoza pelo método geométrico na exposição da Ética não 

apenas encontra respaldo na utilização da matemática do período, mas liga-se, 

sobretudo, a pretensão de afastar aquelas formas de conhecimento baseadas na 

superstição. São justamente essas formas que remetem a exterioridade e a 

inadequação. Assim, a matemática se opõe à opinião e a tudo aquilo que dependa de 

confirmação exterior, pois busca um conhecimento causal que desvela a um só tempo 

a potência autônoma do intelecto para o verdadeiro e também, a rede causal da 

Natureza. 

Há duas redefinições importantes de Spinoza em relação à tradição filosófica 

clássica: a primeira diz respeito à causa e a segunda à ordem. A causa da qual fala 

Spinoza é a causa imanente e eficiente (CHAUÍ, 1999, p.618-9). Eficiente indica que 

a Natureza é a um só tempo produção e autoprodução. Nela ação e potência, 

existência e essência são uma só e mesma coisa. Dessa forma, a Natureza produz 

infinitas coisas por meio dos infinitos atributos.  A causa imanente indica que não há 

separação entre a causa e o efeito. Ao produzir todas as coisas e a si mesmo a 

Natureza permanece atuando naquilo que foi produzido. 

A ordem que consta no subtítulo da Ética é diversa da maneira como 

compreendem os medievais. Não se trata de uma disposição do cosmos segundo a 
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finalidade divina e o grau de perfeição dos seres. Ao contrário, a ordem está ligada ao 

rigor lógico do encadeamento que vai das definições aos axiomas (CHAUÍ, 1999, 

p.555). A ordem é garantia de uma obra inteligível em si e por si mesma porque 

construída com definições e axiomas que sustentam um percurso demonstrativo 

autossuficiente. Assim, é mais do que um guia correto para a conexão das ideias, é 

também a conexão real e necessária das causas que produz a Natureza em sua 

inteireza, como salienta Chauí (Idem; Ibidem). 

Demonstrar matematicamente algo é fazer um movimento, através do 

pensamento, que vai da causa para o efeito, sendo que o conhecimento do efeito 

depende da causa que o envolve. Assim sendo, um conhecimento só é demonstrado 

se satisfizer, ao menos, cinco condições: 1- apresentar a gênese do conhecido; 2-

deduzir da causa as propriedades necessárias; 3- deduzir as relações necessárias 

entre aquilo que se quer conhecer e as outras coisas já conhecidas; 4- apresentar-se 

sobre a forma de relações causais universais e necessárias e 5- estabelecer a 

articulação intrínseca entre uma existência singular e uma essência singular (Idem; 

Ibidem). Destarte, o método é o movimento do próprio pensamento que tem na razão 

a potência para conhecer a gênese, a causa e os nexos constitutivos dos fenômenos, 

pois a razão é também a expressão da infinita potência divina operando através do 

atributo pensamento.  

O intelecto humano é um modo finito que se revela através do atributo 

pensamento, no qual exprime através desse processo a natureza da Substância. 

Dessa forma, há uma identidade causal entre o pensamento humano e o pensamento 

da Substância e é nessa identidade que reside a possibilidade do conhecimento 

adequado e verdadeiro. Sendo assim, o pensamento humano é capaz de exprimir a 

natureza pensante da Substância tal qual o pensamento divino encontra expressão 

no pensamento humano: “O pensamento é, pois, um dos infinitos atributos de Deus, 

o qual exprime a essência eterna e infinita de Deus” (E II, 1 dem. p.53). 

O conhecimento adequado e verdadeiro, no qual Spinoza encontra a potência 

mais vigorosa, é aquele em que conhecer é compreender a realidade como perfeita 

expressão da potência divina. Ou seja, conhecer a unidade das coisas na totalidade 

imanente da Substância. Assim, o conhecimento adequado e verdadeiro conhece a 

perfeição (realidade) da coisa como naturalmente ela é.  

Para entender a ordem e a conexão natural entre todas as coisas o conceito de 

causalidade necessária é fundamental para o edifício ontológico spinozano. A 
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Substância causa a si mesma e expressa nesse ato a si mesma sem a necessidade 

de outra Substância. Dessa forma, ela se exprime necessariamente por causas 

definidas e determinadas, simultaneamente, em todos os seus infinitos atributos 

causando tudo o que existe na Natureza. Na causalidade necessária se uma 

determinada coisa existe deve existir também uma causa que explique a sua 

existência. “De uma causa dada e determinada segue-se necessariamente um efeito; 

e, inversamente, se não existe nenhuma causa determinada, é impossível que se siga 

um efeito” (E I,3 ax. p.14).  

Diante das complexidades e das diferenças nas abordagens dos filósofos é 

preciso pensar um método que ajude na compreensão sobre o conhecimento, as 

paixões e os afetos. Defende-se nesta pesquisa, a proposta do método estrutural 

como capaz de auxiliar na tarefa. Uma obra filosófica comporta aspectos que lhes são 

peculiares e intrínsecos: precisão conceitual, coerência lógica e elaboração teórica 

específica. A delimitação do tema que o trabalho propõe exige cuidado e atenção. 

Assim, deve-se observar que grande parte dos assuntos abordados por Nietzsche ou 

demarcam rupturas com formulações anteriores ou só vão encontrar resoluções 

aprofundadas nas obras seguintes.  Dessa forma, o tema da paixão do conhecimento 

percorre as inúmeras obras de Nietzsche, como demonstra Marco Brusotti em sua 

tese de doutorado Die Leidenschaft der Erkenntnib: Philosophie und asthetische 

Lebensgestaltung bei Nietzsche von Morgenrothe bis Also sprach Zarathustra 

(BRUSOTTI, 1997). 

Em Aurora, pela primeira vez, o conhecimento é associado ao termo “paixão” 

(Erkenntniss) e em A gaia ciência a “paixão do conhecimento” (Leidenschaft der 

Erkenntniss) é desenvolvida e relacionada a outros temas como o sacrifício e a 

estetização da existência. Tal fato, denota que há um percurso intelectual do autor ao 

longo de sua produção que não pode ser negligenciado. Com Spinoza a situação se 

mostra diversa, pois a  Ética é a obra mais sistemática do filósofo holandês, embora 

referências aos afetos e ao conhecimento apareçam no prefácio do Tratado Político. 

É na Ética que a relação conhecimento e afetos torna-se possível e adquire a sua 

complexidade. 

O método estrutural tem sua primeira referência em Victor Goldschimidt no 

artigo “Tempo histórico e tempo lógico na interpretação dos sistemas filosóficos”. O 

artigo faz importantes considerações a respeito da forma como deve acontecer a 

leitura de uma obra filosófica. Goldschimidt recomenda atenção ao texto publicado 
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pelo autor, tornando as questões biográficas e psicológicas subordinadas ao texto 

escrito. Assim, a abordagem deve considerar o tempo lógico, a ordem das razões, a 

produção, etc. 

Entende-se, assim, que a filosofia é explicitação e discurso, de modo que o 

desafio do leitor é explicitar os movimentos, os desenvolvimentos e os 

ultrapassamentos das teses produzidas pelo autor em questão. Ou seja, cabe a quem 

analisa “reapreender” a intenção do autor ligando as teses com os movimentos que 

as produziram. Goldschimidt recomenda “refazer os movimentos concretos, aplicando 

as regras e chegando a resultados que, não por causa de seu conteúdo material, mas 

em razão desses movimentos, se pretendem verdadeiros” (GOLDSCHIMIDT, 1963, 

p.3). Dessa forma, é na “arquitetura da obra” que estão presentes os movimentos do 

pensamento, na qual a verdade não é dada em bloco, mas “sucessivamente e 

progressivamente em tempos e em níveis diferentes” (Idem; Ibidem, p.6). 

Ao vincular conhecimento, afeto e paixão é preciso problematizar, ainda que 

minimamente no espaço da introdução, o que Nietzsche e Spinoza entendem por 

conhecimento, como esse conceito se articula às suas filosofias e quais são os 

afastamentos em relação à concepção de conhecimento construída pela tradição ao 

longo da história da filosofia. Afinal, estamos diante de um conceito polissêmico, que 

encontra nuances entre os próprios autores a depender do contexto e de um tema 

caro a tradição filosófica como um todo. Esta dissertação, refere-se inúmeras vezes à 

tradição filosófica, bem como as rupturas que o entendimento de ambos os filósofos 

provocam. Por tradição filosófica entende-se os clássicos da filosofia grega: Sócrates, 

Platão e Aristóteles; os medievais: Agostinho de Hipona e Tómas de Aquino, assim 

como Descartes na modernidade. É preciso observar, contudo, que a tradição 

filosófica não se restringe a períodos históricos definidos. Existem autores 

contemporâneos que compartilham dessas concepções. Esse debate, no entanto, 

será apenas apontado. Não se tem a pretensão, neste trabalho, de visitar os autores 

da tradição a fim de verificar a procedência das rupturas empreendidas. 

Em Aurora, Nietzsche identifica que o conhecimento se transformou  em 

“paixão”: “O conhecimento, em nós, transformou-se em paixão que não vacila ante 

nenhum sacrifício e nada teme, no fundo, senão a sua própria extinção” (M/A §429). 

No mesmo aforismo utiliza o termo “impulso ao conhecimento” (Trieb zur Erkenntniss). 

Ainda em Aurora o filósofo alemão identifica que ainda não foi colocado o problema 

dos passos que promovam o conhecimento e “tampouco de qual impulso ao 
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conhecimento poderia fazer a humanidade oferecer a si mesma, para morrer com o 

brilho de uma antecipadora sabedoria no olhar” (M/A §45). 

Em A gaia ciência o termo “paixão do conhecimento” é aprofundado: “Mesmo 

sem esta nova paixão – refiro-me à paixão do conhecimento –, a ciência seria 

fomentada: até agora a ciência cresceu e se desenvolveu sem ela” (FW/GC §123). No 

aforismo “In media vida” [No meio da vida] Nietzsche recusa a concepção do 

conhecimento um meio de vida, quanto mais potente seria pôr a vida como um meio 

de conhecimento: “‘A vida como meio de conhecimento’ – com este princípio no 

coração pode-se não apenas viver valentemente, mas até viver e rir alegremente!” 

(FW/GC §324). Esta compreensão sobre o conhecimento coloca afastamentos 

importantes e significativos frente ao entendimento filosófico clássico, de modo que o 

capítulo II da dissertação se ocupa com essa problemática. 

As rupturas em relação à tradição também estão presentes em Spinoza. Para 

o filósofo do século XVII o conhecimento só é possível através de um desvelamento, 

feito pela razão, de uma rede que vai da causa ao efeito, haja vista, que todas as 

coisas são imanentes à Natureza, sendo ela a causa de si na mesma medida e no 

mesmo sentido que é causa de todo o real. O conhecimento adequado proposto pela 

razão tem de efetuar a passagem da ordem comum da Natureza para a ordem 

necessária da Natureza. Para entender tal percurso é preciso recorrer à ontologia 

spinozana.  

Na Ética, ontologia, teoria do conhecimento e antropologia encontram-se 

conectadas de tal forma que não é possível compreender um aspecto sem a 

compreensão dos demais. O homem é partícipe da infinita potência da Natureza e 

sendo assim, é imanente a ela. A Natureza desdobra-se em infinitos atributos, sendo 

que cada atributo é a determinação de uma propriedade essencial desta. Ou seja, é a 

expressão da potência infinita da Natureza. Dos infinitos atributos que existem, o 

homem conhece dois deles: o atributo pensamento (a mente) e o atributo extensão (o 

corpo). Sobre os atributos é importante mencionar, en passant, duas questões: a 

autonomia e a causalidade. Os atributos são expressões da infinita potência da 

Natureza, contudo, não há entre eles uma relação de causalidade de um sobre o outro, 

pois o que acontece em um atributo não determina o acontece em outro. Por exemplo, 

as ideias são expressões do atributo pensamento, de modo que não podem ser 

produzidas pelo atributo extensão: “Nem o corpo pode determinar a mente a pensar, 

nem a mente determinar o corpo ao movimento ou ao repouso, ou a qualquer outro 
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estado” (E III, 2 esc. p.100).  

Dizer que há determinação da Natureza sobre os atributos é diferente de dizer 

que há mecanicismo. Na primeira, há espaço para a autonomia ao passo que na 

segunda, tudo ocorre com a frieza mecânica das engrenagens que sempre se 

encaixam do mesmo modo (PAULA, 2017, p.43). Um tamanho absurdo cancelaria no 

ato toda e qualquer possibilidade de conhecimento. Oliva adverte que é preciso saber 

no que consiste o determinismo spinozano. Tudo é determinado porque tudo está em 

Deus, tudo se segue dele e tudo são efeitos de sua ação. Contudo, é preciso 

diferenciar esse determinismo de uma predeterminação na qual tudo está escrito e 

deve acontecer sempre da mesma maneira. Assim, o determinismo spinozano 

diferencia-se radicalmente do fatalismo cristão (SANTIAGO, 2020). 

Os atributos formam ordens de realidade autônomas. Contudo, são expressões 

diferenciadas da mesma e única Substância, pois exprimem sua “essência eterna e 

infinita” (E I, 6 def. p.13). Assim, “a mente e o corpo são uma só e mesma coisa, a 

qual é concebida ora sob o atributo do pensamento, ora sob o da extensão” (E III, 2 

esc. p.100). 

Na segunda parte da Ética intitulada “A natureza e a origem da mente” Spinoza 

demonstra como o atributo pensamento e o atributo extensão são expressões da 

mesma potência divina: “O pensamento é um atributo de Deus, ou seja, Deus é uma 

coisa pensante” (E II, 1. p.52). Na demonstração que segue da primeira proposição 

situa os pensamentos singulares como modos que exprimem a natureza de Deus de 

uma maneira definida e determinada. Na segunda proposição Spinoza identifica o 

atributo extensão como capaz de exprimir a natureza de Deus: “A extensão é um 

atributo de Deus, ou seja, Deus é uma coisa extensa” (E II, 2. p.53). A proposição de 

número sete fecha o raciocínio ao propor que “A ordem e a conexão das ideias é o 

mesmo que a ordem e a conexão das coisas” (E II, 7. p.55). Sendo, pensamento e 

extensão, imanentes a infinita potência divina o conhecimento verdadeiro e adequado 

só pode ser efetivado se o homem identificar a gênese, a causa e os efeitos das 

coisas. 

Os atributos por si só não determinam a singularidade dos seres, de forma que 

são necessários os modos, que são modificações (afecções) que a Substância 

assume (E I, 5 def. p.13). Nem os atributos, nem os modos são independentes, cada 

qual participa da totalidade da Substância infinita.  

O homem tem a possibilidade, através da razão, de conhecer e examinar os 
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meandros lógicos que vão da Substância aos modos, conhecendo, assim, a si próprio 

e aquilo que o afeta. Não é possível nenhum conhecimento sobre o ser humano se 

não se conhecer também as causas das quais ele é um efeito (PAULA, 2017, p.37). 

Isto é, se para Spinoza conhecer significa fundamentalmente encontrar a gênese e a 

ordem das coisas imanentes à Substância é preciso, sobretudo, conhecer a 

complexidade afetiva do homem. Só desta maneira existe a possibilidade da alegria 

colocar-se como um afeto preponderante que retroalimente um circuito no qual é 

preciso conhecer mais para pensar melhor e é preciso pensar melhor para conhecer 

mais.  

Quando Spinoza propõe que o conhecimento é a apreensão dos nexos causais 

entre todas as coisas o que sugere é que como partícipes da Natureza, ainda que 

finitos e determinados, os homens podem conhecer de maneira adequada a gênese 

e a ordem das coisas na Natureza.  

A princípio essa concepção de conhecimento que pode ser desdobrada da 

filosofia de Spinoza coloca embaraços. Na carta a Overbeck Nietzsche identifica que 

assim como ele Spinoza busca “fazer do conhecimento o afeto mais potente” (BVN-

1881, 135 – 30 de Julho de 1881. Trad.: Nossa). Em nenhuma passagem da Ética o 

filósofo holandês define o conhecimento como um afeto e muito menos escreve que 

existe um afeto chamado conhecimento. Sévérac observa que Spinoza não identifica 

no homem uma predisposição natural a um desejo de saber (SÉVÉRAC, 2009, p.18). 

A Ética sustenta que ontologicamente o homem busca perseverar em seu ser 

ampliando sua potência através do afeto da alegria e seus derivados: “Cada coisa 

esforça-se, tanto quanto está em si, para perseverar no seu ser” (E III, 6 p.105). Sendo 

assim, é possível questionar: existe um afeto que dispõe o homem ao conhecimento 

ou existe um conhecimento nos afetos? Para responder o questionamento e encontrar 

“o afeto mais potente” é preciso perscrutar as formulações spinozanas 

cuidadosamente construídas à maneira dos geômetras com deduções, proposições, 

demonstrações, escólios, axiomas, etc.  

De maneira semelhante é preciso dirigir o questionamento a Nietzsche, pois 

para se referir ao conhecimento, no contexto de 1881-1882, usa os termos “paixão” e 

“impulso”. Em nenhum momento vincula conhecimento e afeto. A terminologia 

empregada remete à “paixão do conhecimento” e ao “impulso ao conhecimento”. Os 

termos utilizados colocam um novo embaraço: na correspondência o filósofo alemão 

escreve que, assim como Spinoza, busca fazer do conhecimento “o afeto mais 
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potente” (Idem; Ibidem). A dissertação questiona se a terminologia empregada por 

Nietzsche encontra respaldo numa tentativa de encontrar, nesse momento, alguém 

que lhe seja “aparentado” filosoficamente, como sugeriu Marton (2011) ou se é 

possível encontrar similaridades entre o termo “afeto”, utilizado na carta, e o termo 

“paixão” usado em Aurora e A gaia ciência. 

O filósofo holandês define afeto como “As afecções do corpo, pelas quais sua 

potência de agir é aumentada ou diminuída, estimulada ou refreada e, ao mesmo 

tempo, as ideias dessas afecções (E III, 3 def. p.98). Isto é, os afetos são as ideias 

das modificações que o corpo e a mente sofrem no contato com outros corpos e outras 

mentes. Um afeto pode elevar ou reduzir a potência do corpo e da mente afetados. O 

afeto que propicia ganho de potência chama-se alegria e o que reduz é chamado de 

tristeza.  

 

Por alegria compreenderei, daqui por diante, uma paixão pela qual a mente 
passa a uma perfeição maior. Por tristeza, em troca, compreenderei uma 
paixão pela qual a mente passa a uma perfeição menor (E III, 11 esc. p.107). 

 

O afeto é a expressão psíquica de uma afecção, de uma modificação, que 

ocorre no corpo e na mente. Ou seja, o afeto é a um só tempo o favorecimento ou a 

contrariedade da potência de agir desse corpo e a ideia dessa afecção.  

É importante conhecer os afetos humanos, pois são os afetos, as disposições 

afetivas, as flutuações de ânimo, que colocam o homem em condições de perseverar 

em seu ser e, assim, potencializar sua existência. Quando o homem é sacudido por 

afetos conflitantes seu conhecimento é inadequado e não pode obter da existência 

mais do que padecimento. Dessa forma, entre as definições matemáticas rigorosas a 

Ética propõe o conhecimento como uma conexão que, se construída adequadamente, 

potencializa novos e melhores conhecimentos. Ou seja, “o itinerário ético é um 

percurso”, como sugeriu Marcos de Paula, que busca através do conhecimento das 

relações causais necessárias entender os afetos e as paixões, centro da vida concreta 

do homem (PAULA, 2007, p.26). 

O termo conatus é estruturante da Ética spinozana, pois caracteriza o esforço 

do homem para perseverar em seu ser (manter sua essência atual). Chauí entende 

que ele define a essência singular de cada ser humano e se caracteriza por ser uma 

potência para existir que produz ou recebe os efeitos no contato com outros conatus. 

Sendo assim, é uma “unidade dinâmica de forças internas em relação com forças 
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externas que podem auxiliá-lo, aumentar-lhe a potência ou destruí-lo” (CHAUÍ, 2011, 

p.146). Quando se refere unicamente à mente, Spinoza chama de vontade, ao passo 

que quando se refere, tanto à mente, quanto ao corpo é designado por apetite. O 

desejo, por sua vez, é quando o homem está consciente de seu apetite (E III, 9 esc. 

p.106). O desejo e os encontros serão objetos de apronfundamento, nas seções 

destinadas a Spinoza no capítulo III. 

Nos Fragmentos Póstumos do período de Aurora Nietzsche chama a atenção 

para a diferença de abordagem entre ele e Spinoza nos termos afeto e paixão 

sugerindo que para o filósofo holandês “o conhecimento deve ser afeto para ser 

motivo”, ao passo que pra ele “o conhecimento deve ser paixão para ser motivo” 

(Nachlass/FP. 11[193] – Primavera-Outono de 1881. Trad.: Nossa). Tal distinção é 

relevante, pois em Spinoza o conhecimento verdadeiro e adequado não pode ser 

paixão porque estaria refém de uma inadequação. Chauí chama a atenção para o fato 

de que a oposição não acontece entre afeto e paixão, mas entre ação e paixão. Assim, 

existem afetos que são paixão porque ocorrem com conhecimento parcial e 

inadequado das causas que o determinaram e existem afetos que são ação, pois 

ocorrem, justamente, a partir de um conhecimento verdadeiro e adequado das suas 

causas.  

As paixões estão relacionadas a outros três elementos: às imagens formadas 

pela imaginação (objetos ausentes), às ideias inadequadas e a passividade. A paixão, 

assim, torna os atos humanos passivos porque ocorre na inadequação quanto à 

gênese e a causa das afecções que o corpo e mente sofrem. Na paixão, há o 

predomínio das forças da exterioridade sobre as forças da interioridade corpóreo-

mental. Spinoza é taxativo: “As ações da mente provem exclusivamente das ideias 

adequadas enquanto as paixões dependem exclusivamente das ideias inadequadas” 

(E III, 3. p.104). É preciso, como aprofundaremos no segundo capítulo, operar uma 

transformação e a chave para essa mudança encontra-se na passagem das ideias 

inadequadas às ideias adequadas feita através do conhecimento: “Um afeto que é 

uma paixão deixa de ser uma paixão assim que formamos dele uma ideia clara e 

distinta” (E V, 3. p.216). 

Há divergências importantes entre Nietzsche e Spinoza quanto ao uso dos 

termos paixão e afeto na questão do conhecimento. No entanto, há também 

convergências significativas, haja vista que ambos os filósofos entendem as paixões 

e os afetos como partes da natureza. No período de estudo abrangido pela dissertação 
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Spinoza utiliza, além dos termos afeto e paixão, apetite, vontade, desejo, etc. como 

elementos corpóreos. Nietzsche, por sua vez, faz referência também à impulsos, 

instintos, sentimentos, etc.  

Tanto Nietzsche, quanto Spinoza são pensadores que se contrapõem à 

tradição filosófica e, dessa forma, subvertem um longo percurso que considerou as 

paixões e os afetos como opostos à razão. A postura filosófica de ambos é 

fundamental para a compreensão do conhecimento, pois não é possível um 

conhecimento contra os afetos e as paixões. Como consequência, esse entendimento 

atinge as construções da moral teológica. Ambos os filósofos irão criticar os valores 

morais como ficções e mistificações capazes de obstaculizar o conhecimento. No caso 

de Spinoza, as ideias teológicas que negligenciam a razão e o conhecimento 

adequado para sorrateiramente introjetarem o medo e o controle político.  

A tradição filosófica posicionou paixões, afetos, instintos e impulsos como 

perturbadores da natureza e opostos à razão atrelando-os à desordem, ao conflito, 

etc. Estar afetado quase sempre significou estar fora de controle, “fora de si”. É preciso 

apontar que essa concepção é profundamente despotencializadora da existência 

porque criou uma oposição irreconciliável. Pôs de um lado o conhecimento racional 

como capaz de desvelar a constituição íntima da realidade (capaz de conhecer) e do 

outro paixões, afetos, instintos e impulsos como forças cegas, capazes de turvar e 

perturbar o conhecimento. A concepção sobre o conhecimento engendrada nessa 

maneira de encarar esses elementos desprende dois pilares que serão sustentáculos 

da tradição: primeiro, o conhecimento é encarado como domínio lógico e conceitual. 

Contra o corpo e contra “o sentir”, conhecer passou a ser, predominantemente, 

sinônimo de afastar o riso, a alegria e se abster dos elementos fisiológicos. Quando o 

homem se põe a pensar e a conhecer predomina a seriedade, denuncia Nietzsche em 

A gaia ciência (FW/GC §327). Por segundo, a tradição elevou a mente a um patamar 

epistemológico privilegiado para conhecer. Contra o corpo fez recair sobre a mente e 

sobre a consciência a primazia epistemológica do conhecimento.  

A depreciação sobre paixões, afetos, instintos e impulsos não é privilégio 

exclusivo da tradição filosófica. A moral teológica judaico-cristã impôs um severo 

desprezo sobre esses elementos. Não por acaso surgiram recomendações de todos 

os tipos e modelos de como lidar com esses elementos perturbadores: submeter, 

controlar, represar, regrar, desviar, moderar, saturar, descarregar, etc. Assim, há uma 

concordância filosófica entre Nietzsche e Spinoza no fato de que paixões, afetos, 
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instintos e impulsos fazem parte da natureza e, dessa forma, não podem estar sobre 

a legislação da moral.  

Para conceber um conhecimento que não esteja desvinculado do corpo é 

preciso destronar as visões que remetem a vida a um “outro mundo”, a uma essência 

imutável apartada da força dos desejos e dos impulsos. É preciso se insurgir contra o 

finalismo (as causas finais) e contra a vontade livre. Resulta dessa questão as 

reflexões avançadas no primeiro capítulo da dissertação. 

O conhecimento no entender dos dois filósofos não é um ato intelectivo. Não é 

uma atitude que busca tornar conhecido o desconhecido. Nesse viés, nunca é um 

instrumento que se volta de maneira asséptica para a realidade. Se o conhecimento 

é algo mais do que meramente tornar conhecido um objeto, ou um dado fenômeno, a 

consequência é a exigência de conhecer as próprias paixões, afetos, instintos e 

impulsos e fazer da vida vivências e experimentações que, por sua vez, podem 

potenciar o conhecimento. Spinoza pensa nos encontros e na relação de composição 

com outros conatus. Conhecer adequadamente permite extrair dos encontros mais 

potência, ao passo que os encontros podem alavancar conhecimentos melhores e 

mais adequados. Todavia, é preciso construir um percurso de recusa àquelas 

concepções que entendem o livre querer e a soberania da vontade como vetores das 

ações humanas. É preciso mostrar que os elementos fisiológicos relacionam-se com 

o pensar, com o sentir e com a ação. Dessa recusa depende a denúncia aos conceitos 

estruturantes da moral e da filosofia clássica como o bem, o mal, a linguagem, a 

consciência, etc. 
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1 CONHECIMENTO, IMPULSO E PAIXÃO 

 

1.1 A pretensa luta dos motivos 

 

Em Aurora Nietzsche faz referência à pretensa luta dos motivos (Kampf der 

Motive) e o papel dos fenômenos insconscientes (unbewussten Vorgänge) nesse 

conflito.3 O homem quase sempre fala de motivos para agir, motivos para não agir, 

motivos para fazer uma determinada ação ou não fazer. No entanto, quando se fala 

de uma luta dos motivos passa-se despercebido que o conflito não é exatamente entre 

os motivos. Existe uma enorme dificuldade para descobrir e avaliar as consequências 

de cada ato em toda a sua força, pois neles intervêm muitas questões como o acaso 

e as consequências que alguém julga favoráveis ou não. Todavia, se essa dificuldade 

pudesse ser ultrapassada, se todas as consequências pudessem ser pesadas em 

uma mesma balança, teríamos um motivo. Contudo, esse não é o motivo que 

propriamente deflagrou a ação. “Mas, no instante em que afinal agimos. Com 

frequência somos condicionados por um gênero de motivos diverso daquele de que 

aqui falamos, o da “imagem das consequências” (M/A §129).  

Assim, aquilo que se acredita honestamente ser o motivo para uma ação, o 

ponto de partida de diferentes atos os quais se delibera é, no fundo, uma força 

inconsciente que se tornou motivo. Isto é, ela foi a “vencedora” de um combate que 

ocorreu de modo anterior à consciência. Assim, o escamoteamento de fenômenos 

inconscientes cria a sensação de deliberação e escolha entre alternativas 

conscientes. Pensa-se assim que o motivo é a parte consciente de um ato, de uma a 

ação; que é a escolha entre inúmeras possibilidades. Contudo, o que Nietzsche está 

defendendo é que o motivo não é o ponto de partida para a ação, mas a resultante de 

lutas que se desenrolaram de maneira intestina e anterior à ação propriamente dita. 

O exame, por parte da consciência, das conseqüências favoráveis ou não de cada 

ação, cria a ilusão de que há deliberação de maneira racional e soberana, quando as 

dificuldades de racionalizar os motivos de maneira satisfatória escamoteiam 

justamente os fenômenos inconscientes. No entender do filósofo alemão em cada 

                                                
3 Em Póstumo datado de 1880 Nietzsche utiliza a expressão “Kampf der triebe” para indicar a luta entre 
impulsos: “É uma luta de impulsos – reproduzida (abgespielt) no intelecto. O impulso da honestidade 
intervém – juntamente com os impulsos de sacrifício, orgulho, desprezo: eu” (Nachlass/FP 6 [127] – 
1880. Trad.: Nossa). 
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ação “intervém o jogo habitual de nossas forças” (Idem; Ibidem) que se manifestam 

estimuladas pelos diversos encontros cotidianos: alguém que causa temor, amor, 

excitação de uma fantasia, etc. Desse modo, os fenômenos insconscientes intervêm 

de modo imprevisível e estão sempre prestes a irromper ao menor sinal de estímulo. 

Assim, não se conhece de maneira satisfatória os “motivos” ou os conhece muito mal, 

justamente, devido à dificuldade de cálculo ou antecipação até o momento em que 

a ação seja deflagrada, pois entre os fenômenos insconscientes é constante “uma 

luta, um empurrar e afastar, um subir e abaixar de pesos” (M/A §129). 

O ataque de Nietzsche ao móbil da ação assentada na soberania deliberativa 

da vontade vai provocar uma ruptura com a tradição filosófica clássica, haja vista 

que os vetores das ações estão no combate entre fenômenos inconscientes: temor, 

veneração, amor, excitação, arrebatamento, etc. A “pretensa luta dos motivos”, 

dessa forma, é o lance final ou a resultante final de um conflito que se desenrolou 

de modo desconhecido (ou pouco conhecido) justamente por ser oculto: “A luta 

mesma se acha oculta de mim, e igualmente a vitória, como vitória; pois eu venho a 

saber o que faço — mas não o motivo que propriamente venceu” (Idem; Ibidem). 

No aforismo “O que é querer?” Nietzsche ironiza a concepção do livre querer:  

 

Rimos daquele que saiu do seu aposento no minuto em que o Sol deixa o 
dele, e diz: “Eu quero que o Sol se ponha”; e daquele que não pode parar 
uma roda e diz: “Eu quero que ela rode”; e daquele que no ringue de luta é 
derrubado, e diz: “Estou aqui deitado, mas eu quero estar aqui deitado!”. No 
entanto, apesar de toda a risada, agimos de maneira diferente de algum 
desses três, quando usamos a expressão “eu quero”? (M/A §124). 

 

O querer livre ou a liberdade da vontade propõe, via de regra, a soberania 

deliberativa da vontade na execução de diversas ações. Assim, liberdade significa 

através da razão possuir a capacidade de autodeterminação.4 Formulada nesses 

parâmetros a questão posiciona como primeiro pressuposto a existência de um ser 

racional capaz de se diferenciar do restante da natureza, na qual impera a 

necessidade. Dessa forma, liberdade e necessidade foram colocadas como 

contrapostas; a liberdade cessa onde impera a necessidade, sendo a liberdade, por 

conseguinte, justamente a possibilidade de ruptura com a necessidade. O segundo 

                                                
4 Ana Maria Lobosque chama a atenção, em sua tese de doutorado, para o fato da formulação mais 

acabada da liberdade da vontade ser moderna, haja vista que a noção de vontade não se encontra 
formulada tal qual a entendemos na filosofia grega clássica (LOBOSQUE, 2010). 
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pressuposto tem a consciência como avalizador epistemológico e lócus privilegiado 

da razão. Nesse entendimento, caberia à razão possibilitar uma deliberação 

consciente para as diversas ações.  

A consequência desses dois pressupostos desemboca na responsabilidade 

moral. Sendo racional, livre e autônomo o homem também é responsável por suas 

ações. No entanto, para Nietzsche, o querer e a vontade acontecem sem a força 

motriz da consciência.  

Em A gaia ciência Nietzsche dá continuidade ao ataque à liberdade da vontade 

iniciado em Aurora: “Todo homem irrefletido acha que somente a vontade é atuante; 

que querer é algo simples, puramente dado, não deduzível, em si mesmo inteligível 

(FW/GC §127). O “homem irrefletido” está convencido de que quando faz uma ação 

ela acontece em decorrência de sua vontade. Acredita, assim, que “quando desfecha 

um golpe, por exemplo, é ele que golpeia, e que golpeou porque quis fazê-lo” (Idem, 

Ibidem). A segunda crença do “homem irrefletido” está na suposição de que é capaz 

de identificar e compreender a relação entre causa e efeito.5 Para Nietzsche ele 

desconhece os mecanismos sutis que operaram para que uma ação aconteça. Mais 

ainda, não desconfia da “incapacidade da vontade” de participar desse processo: “a 

vontade é uma força magicamente atuante: crer na vontade como causa de efeitos é 

crer em forças magicamente atuantes” (Idem; Ibidem).  

Assim, o “homem irrefletido” crê que a única força motriz das ações é a vontade, 

que é livre para expressar essa vontade, para escolher e deliberar entre inúmeras 

alternativas possíveis. Sugere-se que nesse processo há uma inteligibilidade, uma 

“simplicidade”, bastando somente o sentimento de vontade para a suposição da causa 

e do efeito e a crença na compreensibilidade desse mecanismo. Todavia, por trás da 

aparente simplicidade se ocultam sutilezas que tornam um ato de golpear alguém, no 

exemplo fornecido, um trabalho que antecede à vontade. 

Nietzsche atrela o surgimento da vontade a dois outros mecanismos de 

atuação: a ideia de prazer e desprazer e ao intelecto interpretante dessa ideia, que 

trabalha de modo anterior à consciência. Esses mecanismos interligados 

possibilitaram a “vontade”, que surge apenas nos seres inteligentes. Apenas nesses 

há prazer, desprazer e vontade.   

Ainda em A gaia ciência Nietzsche posiciona a concepção de “que nosso querer 

                                                
5 Nietzsche não chama Spinoza de “homem irrefletido”, mas parece claro que nessa questão o sistema 
spinozano seria recusado. 
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é livre” como um dos muitos “errôneos artigos de crença” (irrthümliche Glaubenssätze) 

que foram produzidos pelo intelecto ao longo do tempo. A ideia de que há um querer 

livre ou uma liberdade da vontade foi herdada através da tradição até se tornar 

“espólio e fundo comum da humanidade” (FW/GC §110. Trad. RRTF).6 

A luta pela sobrevivência e a tradição calcificaram e soterraram os instintos e 

os impulsos sob espessa camada cultural de tal forma que as implicações desses 

“erros” penetraram também no interior do conhecimento. Foi assim que a liberdade da 

vontade foi tomada como uma verdade inquestionável.  

No aforismo “Os motivos em que se crê” Nietzsche relaciona de maneira mais 

direta a importância de se conhecer os motivos subjacentes que guiam a conduta 

humana e o homem do conhecimento. 

 

Por mais importante que seja conhecer os motivos que realmente guiaram a 
conduta humana até hoje, talvez a crença neste ou naquele motivo, isto é, o 
que a humanidade presumiu e imaginou ser o autêntico motor do seu agir até 
agora, seja algo ainda mais essencial para o homem do conhecimento. Pois 
a íntima miséria e felicidade é dada aos homens de acordo com a sua crença 
nestes ou naqueles motivos – não em virtude do que era realmente o motivo! 
Esse último é de interesse secundário (FW/GC § 44). 

 

Em Aurora Nietzsche mostra que a luta dos motivos é no fundo uma luta entre 

fenômenos insconsciêntes. Em A gaia ciência, por sua vez, afirma a importância de 

conhecer os “motivos” que realmente guiaram a conduta humana. O motivo “aparente” 

não passa de um nome, de uma nomenclatura. O “motivo” realmente buscado é o 

motivo por trás do motivo. Conhecer esse motivo oculto é “essencial” para o homem 

do conhecimento, pois a mais “íntima miséria e felicidade” esta ligada à crença neste 

ou naquele motivo.  

As formulações de Nietzsche ensejam rupturas importantes com as 

construções da filosofia clássica. Ao repudiar a soberania da vontade e o livre querer 

o filósofo alemão aponta para a forma de conhecimento que está em seu horizonte 

filosófico. Se a vontade não é livre, mas resultante de uma luta incessante e 

subterrânea à consciência, o conhecimento não pode ser o domínio de uma 

racionalidade, de um procedimento ou de um caminho que a razão percorre até 

“iluminar” seu objeto.  Assim, os fenômenos inconscientes que se operam num nível 

                                                
6 Nietzsche lista numerosos “artigos de crença”: “que há coisas que duram, que há coisas iguais, que 
há coisas, matéria, corpos, que uma coisa é como aparece, que nosso querer é livre, que o que é bom 
para mim também é bom em e para si” (FW/GC §110. Trad. RRTF). 
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aquém da consciência são o ponto de partida para o ataque a vontade livre. Os 

mecanismos sútis negligenciados pela tradição, que toma os motivos racionais como 

avalissadores das condutas, são alçados pelo filósofo alemão ao primeiro plano.  

Se o percurso que Nietzsche faz para atacar o livre querer e a soberania da 

vontade passa pela recusa aos motivos conscientes e da primazia epistemológica da 

consciência sobre o corpo; Spinoza, por sua vez, questiona os mesmos pontos que o 

filósofo alemão, a partir da relação entre corpo e mente e da condição ontológica 

determinada do homem. 

 
 
1.2 Agitados pelas causas exteriores  

 

Spinoza demonstra, na terceira parte da Ética, que ontologicamente os homens 

são “agitados pelas causas exteriores” e os compara a “ondas do mar agitadas por 

ventos contrários”. Assim, sacudidos por forças poderosas os homens acabam sendo 

“jogados de um lado para o outro”, tal fato deve-se a condição ontologica finita e 

determinada dos homens (E III, 59 dem. p.139).  

A demonstração spinozana a respeito da condição ontológica determinada do 

homem é o ponto de partida para o questionamento da livre vontade. É da relação 

entre a Substância, os atributos e os modos, apresentados na primeira parte da obra, 

que Spinoza deduzirá o papel da complexidade afetiva presente no agir humano.  

A Substância é “em si” (in se) e não depende de outra Substância ou de 

qualquer outra coisa para existir. Sendo “em si” ela se produz no ato de produção de 

todas as coisas. Em vista disso, existe única e exclusivamente por força de sua infinita 

potência, trazendo na própria essência a causa de sua existência. 

A definição de “causa de si” (causa sui) é a primeira da Ética: “Por causa de si 

compreendo aquilo cuja essência envolve a existência, ou seja, aquilo cuja natureza 

não pode ser concebida senão como existente” (E I, def.1. p.13). Assim, há um vínculo 

indissociável entre essência e existência e entre essência e potência. Na Substância 

a essência envolve a existência; ela existe necessariamente por força de sua infinita 

potência; sendo potência e essência uma só e mesma coisa: “A potência de Deus é 

sua própria essência” (E I, prop. 34. p.40).  

Infinita em sua potência, causa de si e todas as coisas, a Substância tem entre 

suas características intrínsecas o fato da essência envolver a existência e da 
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existência expressar de um modo definido e determinado a sua potência. Por todas 

estas características a Substância é livre. Contudo, a liberdade não advém da 

soberania deliberativa de sua vontade. Não é livre pelo poder de soberanamente 

escolher entre alternativas possíveis, mas porque as ações ocorrem exclusivamente 

pela necessidade de sua potência: “Diz-se livre a coisa que existe exclusivamente 

pela necessidade de sua natureza e que por si só é determinada a agir” (E I, def.7. 

p.13).  

Na definição 7 da primeira parte da Ética Spinoza define os homens e as 

demais coisas como ontologicamente “determinados por outra coisa a existir e a 

operar de maneira definida e determinada” (E I, def.7. p.13). Sendo assim, o homem 

é um modo finito e como tal não é “in si”, mas “em outro” (in alio). Ou seja, a essência 

do homem não envolve a existência e sua potência não coincide em força com sua 

essência. O homem é um modo que, embora imanente à Substância, embora partícipe 

da potência divina, se difere dela por ser “finito” e “determinado”, pois é da natureza 

dos modos só existirem e serem concebidos através da atividade da Substância: 

“Portanto, só podem existir na natureza divina e só por meio dela podem ser 

concebidos” (E I, 15 dem. p.23).  

Sendo modo, o homem está em permanente relação com outros seres 

igualmente finitos. Dessa forma, é uma complexidade afetiva em contato com outras 

complexidades afetivas podendo ser afetado e afetar de muitas maneiras. As afecções 

corporais e os afetos são resultantes do contato do homem com outras forças externas 

a ele. Assim, “o corpo humano pode ser afetado de muitas maneiras, pelas quais sua 

potência de agir é aumentada ou diminuída” (E III, 1 post. p.99). A mente interligada 

com o corpo forma ideias (afetos) a respeito das afecções corporais e quando esta 

variação é a passagem de uma perfeição maior para uma perfeição menor formam-

se afetos tristes. Quando a variação aumenta a perfeição do próprio ser formam-se 

afetos alegres.  

Spinoza identifica que o homem “ignora” a ordem causal da Natureza e age 

convencido de que suas ações são norteadas em função de uma deliberação livre e 

soberana de sua vontade. Contudo, imerso numa complexidade afetiva e 

ontologicamente determinado o homem encontra-se sob auspícios de inúmeras forças 

de mistificação, entre estas acreditar na liberdade da vontade, por exemplo: “a 

vontade não pode ser chamada causa livre, mas unicamente necessária” (E I, 32. 

p.36).  Por que a vontade não pode ser livre, mas unicamente necessária? Porque o 
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homem não vive exclusivamente em função da sua própria potência. Como não é “in 

si”, sua essência não envolve a existência e sendo assim, é um modo finito.  A finitude 

o coloca na condição de ter seu corpo limitado por outros corpos. O mesmo 

acontecendo com a ideia que possui de seu corpo que pode ser limitada por outras 

ideias.  

A condição humana da finitude implica a imersão numa complexidade afetiva 

que ora aumenta, ora diminui a potência de agir (conatus) fazendo o homem 

experimentar alegrias e tristezas. Dessa forma, a liberdade da vontade é, para 

Spinoza, uma ficção. Por dois motivos: primeiro, porque o homem não age 

exclusivamente em função da sua própria potência. Segundo porque, via de regra, 

desconhece as causas pelas quais é afetado e desconhecendo tais causas possui 

ideias inadequadas a respeito das afecções que sofre.  

 

Muitos acreditam que só fazemos livremente aquelas coisas que 
perseguimos sem muito empenho, pois o apetite por essas coisas pode ser 
facilmente mitigado pela recordação de alguma outra coisa de que nos 
lembramos com frequência, mas que fazemos muito pouco livremente 
aquelas coisas que perseguimos com um afeto intenso, o qual não pode ser 
atenuado pela recordação de outra coisa (E III, esc. p.102).  

 

A relação estabelecida por Spinoza nesta passagem é entre o agir livre e os 

afetos. Tanto o pensamento do homem no cotidiano, quanto a tradição filosófica 

construíram a concepção de que uma ação livre ocorre quando é feita de maneira 

espontânea. “Aquelas coisas que perseguimos sem muito empenho” significa uma 

dose alta de espontaneidade, pois a contraposição encontra-se entre o que se 

persegue sem muito empenho e aquilo que é feito com apetite. Por que onde há 

apetite cessa o agir livre?  O entendimento é de que uma ação feita sob o domínio de 

um forte apetite carrega consigo recordações que nos “afetam” e em situações nas 

quais os afetos predominam a liberdade é cancelada.7 Construiu-se assim, a 

concepção que contrapôs liberdade e afetos, na qual a intensidade dos afetos é capaz 

de macular a liberdade da ação. 

 
Se a experiência, entretanto, não mostrasse aos homens que fazemos muitas 

                                                
7 Spinoza não esboça nenhuma crítica sistemática à linguagem, tal qual faz Nietzsche (seção 1.3). No 
entanto, assinala que pode haver ocultação de certos afetos devido a uma visão linguisticamente vulgar 
sobre eles: “Também podemos conceber o ódio, a esperança, a segurança e outros afetos, em conexão 
com a admiração, o que permitiria, assim, deduzir muito mais afetos do que os que são designados 
pelos vocábulos habitualmente aceitos. É, pois, evidente que os nomes dos afetos foram cunhados 
muito mais por seu uso vulgar do que por seu conhecimento cuidadoso” (E III, 52 esc. p.133). 
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coisas das quais, depois, nos arrependemos, e que, frequentemente, quando 
somos afligidos por afetos opostos, percebemos o que é melhor, mas 
fazemos o que é pior, nada os impediria de acreditar que fazemos tudo 
livremente (E III, esc. p.102). 

 

Spinoza inverte a argumentação daqueles que concebem os afetos como 

opostos à liberdade e medem o grau de uma ação livre numa relação inversamente 

proporcional ao grau de intensidade dos afetos. Não são os afetos que cancelam a 

liberdade das ações porque simplesmente não há ações livres. A liberdade da vontade 

é uma ficção imaginativa do homem que se pensa livre quando na verdade é 

determinado por forças externas ou por afetos contrários que o faz perceber o que é 

melhor e ainda assim fazer o que é pior. Por que isso ocorre? O homem sabe que 

age, “está consciente de sua ação”, no entanto, desconhece as causas pelas quais 

age8; esse fato é responsável pela construção de duas ficções: em primeiro, o homem 

se crê livre, acredita que age por liberdade de sua vontade. Em segundo, contrapõe 

afetos à liberdade ao invés de questionar o poder dos afetos contrários como capazes 

de fazer sua mente padecer e assim agir erraticamente. Quanto à primeira ficção 

Spinoza escreve: 

 

O bebê crê apetecer livremente o leite, o menino irritado, querer vingança, e 
o medroso, a fuga. Por sua vez, o embriagado crê que fala por livre decreto 
da Mente aquilo que depois de sóbrio preferiria ter calado; assim, o delirante, 
a tagarela, o menino e muitos outros da mesma farinha [farinae] crêem que 
falam por livre decreto da Mente, quanto na verdade não podem conter o 
ímpeto [impetum] que têm de falar, de tal maneira que a própria experiência, 
não menos claramente do que a razão, ensina que os homens crêem-se livres 
só por causa disto: são cônscios de suas ações e ignorantes das causas 
pelas quais são determinados; e, além disso, ensina que os decretos da 
Mente não são nada outro que os próprios apetites, os quais, por isso, são 
variáveis de acordo com a variável disposição do Corpo (E III, 2 esc. Trad.: 
GEE. p.102). 

 

O homem está convencido que age por uma livre decisão da mente. Quando, 

na verdade, o móbil da sua ação está em sua complexidade afetiva. Deste modo, ele 

pode ser “sacudido” por afetos contrários: “Não são capazes de conter o impulso 

                                                
8 Temos assim a questão da consciência em Spinoza que Deleuze coloca como um dos pontos de 
contato com Nietzsche (DELEUZE, 2002, p.9). Consciência remete imediatamente a questão do corpo, 
pois Spinoza diz que o homem não conhece a si próprio se não por meio das afecções de seu corpo e 
pelas ideias dessas afecções (E III, 53 dem. p.133). Então quando o filósofo holandês escreve que o 
homem está consciente de sua ação, mas que desconhece as causas pelas quais age, sugere estar 
em jogo elementos que escapam à mente consciente. Assim, por exemplo, alguém que age sob 
flutuações de ânimo sabe que age. Contudo, desconhece a profusão de afetos contrários a que está 
submetida porque o conhecimento foi obliterado pela confusão, pela inadequação.  
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[impetum] que os leva a falar” 9 (E III, 2 esc. Trad.: GEE. p.102).  

No entendimento spinozano não é a intensidade de um afeto que paralisa uma 

ação, mas o conflito entre afetos contrários que faz o homem padecer e agir 

desconhecendo as causas de sua ação.10 Assim, as “decisões da mente nada mais 

são do que os próprios apetites (appetitûs)”. Isto é, quando se pensa fazer uma ação 

livre, em verdade, é um afeto que encontra vazão: “Aqueles que são afligidos por 

afetos opostos não sabem o que querem, enquanto aqueles que não têm nenhum 

afeto são, pelo menor impulso, arrastados de um lado para outro” (Idem; Ibidem).  

A concepção do livre querer, enraizada na tradição, é perpetuada por grandes 

filósofos, entre eles Descartes, concepção esta que será questionada por Spinoza.  

 

Como, entretanto, a uma vontade qualquer podemos ligar um movimento 
qualquer da glândula e, consequentemente, dos espíritos, e como a 
determinação da vontade depende exclusivamente de nosso poder, então, se 
determinamos a nossa vontade por meio de juízos seguros e firmes, pelos 
quais queremos dirigir as ações de nossa vida, e se ligamos os movimentos 
das paixões que queremos ter a esses juízos, adquirimos um domínio 
absoluto sobre as nossas paixões. Essa é (tanto quanto posso deduzir de 
suas palavras), a opinião desse ilustríssimo homem, opinião que, se não 
fosse tão forte, dificilmente eu acreditaria ter partido de homem tão ilustre. 
Tratando-se de um filósofo que havia firmemente se proposto nada deduzir 
que não fosse de princípios evidentes por si mesmos; e nada afirmar senão 
aquilo que percebesse clara e distintamente; e que tantas vezes censurava 
os escolásticos por terem querido explicar coisas obscuras por meio de 
qualidades ocultas; não posso, certamente, surpreender-me o bastante de 
que um tal filósofo admita uma hipótese mais oculta que todas as qualidades 
ocultas (E V, pref. p.214-215). 

 

O ataque de Spinoza a Descartes é virulento e envolve ao menos duas 

questões: o método e a liberdade da vontade. Quanto ao primeiro ponto Spinoza 

acusa o filósofo francês de não observar os preceitos do rigor metodológico para 

filosofar. No que se refere à liberdade da vontade a discordância está centrada na 

ideia de que se determinarmos a nossa vontade por meio de juízos seguros e ligarmos 

as paixões a esses juízos é possível assim ter um domínio absoluto sobre elas. Para 

Spinoza a dedução realizada por Descartes é inválida porque não parte de um 

princípio evidente por si mesmo. Assim, o erro está na origem, pois não é possível 

                                                
9 O grupo de estudos espinosanos (GEE) sugere a tradução de “impetum” por “ímpeto”, ao invés da 
opção de Tadeu por “impulso”. Consideramos a tradução do GEE mais adequada para evitar a 
confusão em relação ao impulso no sentido que lhe dá Nietzsche. 
10 Na definição dos afetos Spinoza define o arrependimento como uma tristeza acompanhada da ideia 
de uma ação que o homem acredita ter praticado por uma livre decisão da mente, ainda que se leve 
em conta o papel da educação e da cultura na construção desse afeto (E III, def. dos afetos. p.146). 
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determinar livre e soberanamente a vontade.11 

Da relação entre afetos e livre vontade Spinoza retira ao menos duas 

consequências fundamentais para entender a questão do conhecimento: os afetos e 

as afecções do corpo (apetites) são por natureza “coisas simultâneas” e o poder 

restrito que a mente possui para deliberar sobre as ações. A primeira é a 

inseparabilidade entre o corpo, a mente e a complexidade afetiva. Ainda que corpo e 

mente se expressem por atributos diferentes, ambos estão simultaneamente 

interligados. A segunda consequência liga-se ao fato de que não está sob o poder da 

mente, por exclusiva decisão, ser um vetor para as ações. O fato de o homem 

acreditar que fala ou cala a partir de uma decisão livre e soberana da mente deve-se 

a decisão da mente que não se distingue da imaginação ou da memória. Aqueles, 

portanto, que julgam que é pela livre decisão da mente que falam, calam, ou fazem 

qualquer outra coisa, sonham de olhos abertos, diz Spinoza (E III, 2 esc. p.103).  

 

Não há, na mente, nenhuma vontade absoluta ou livre: a mente é 
determinada a querer isto ou aquilo por uma causa que é, também ela, 
determinada por outra, e esta última, por sua vez, por outra, e assim até o 
infinito (E II, 48. p.87). 

 

Não pode haver vontade absoluta ou livre na mente12, pois esta também é 

determinada a querer, ou não querer, a partir de uma outra causa, que também ela é 

determinada a partir de uma outra causa e assim numa série causal infinita. A mente 

é um modo definido e determinado, por isso não pode ser causa livre de suas ações. 

Não pode existir nenhuma faculdade absoluta de “compreender, desejar, amar” (Idem; 

Ibidem). Ao contrário, é ela que determinada a querer a partir de outra causa: “Segue-

se disso que essas faculdades e outras similares ou são absolutamente fictícias ou 

não passam de entes metafísicos ou universais, os quais costumamos formar a partir 

das coisas particulares” (E II, 48 esc. p.88). 

A concepção spinozana da relação entre a mente e o corpo afronta as 

concepções da tradição que tomam a mente como avalizador ético e epistemológico, 

diz o filosófo holandês: “Nem o corpo pode determinar a mente a pensar, nem a mente 

                                                
11 O trabalho não tem a pretensão de discutir, nesse espaço, as aproximações e afastamentos entre os 
filósofos. O respeito de Spinoza para com Descartes é evidente e ambos convergem em inúmeras 
questões, tanto filosoficamente, quanto no interesse pela matemática. 
12 É preciso estar atento a ressalva feita por Spinoza: “Por vontade, compreendo a faculdade de afirmar 

e de negar, e não o desejo. Compreendo, repito, aquela faculdade pela qual a mente afirma ou nega o 
que é verdadeiro ou o que é falso, e não o desejo pelo qual a mente apetece ou rejeita as coisas” (E II, 
48 esc. p.88). 
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determinar o corpo ao movimento ou ao repouso, ou a qualquer outro estado (se é 

que isso existe) (E III, 2. p.100).  

Sendo corpo e mente expressões diferentes de uma mesma e única substância 

a ordem das ações e das paixões no corpo é simultânea à ordem das ações e das 

paixões na mente (E III, 2 esc. p.100). Dessa forma, não há nenhuma primazia das 

ideias sobre o corpo.13 O atributo pensamento tem como atividade intrínseca o pensar, 

não por ser este superior, mas porque esta é a sua atividade. Sendo assim, a mente 

não pode determinar o corpo a este ou aquele estado.  

 

Quando os homens dizem que esta ou aquela ação provém da mente, que 
ela tem domínio sobre o corpo, não sabem o que dizem, e não fazem mais 
do que confessar, com palavras enganosas, que ignoram, sem nenhum 
espanto, a verdadeira causa dessa ação (E III, 2 esc. p.101).  

 

O nexo causal entre corpo e mente proposto por Spinoza recusa a primazia 

epistemológica à mente. Por conseguinte o lócus no qual a vontade encontraria 

guarida para ação livre e soberana, é questionado. Quando os homens atribuem à 

mente a causa e o dominio de uma ação o que fazem no fundo é negligenciar a 

condição ontológica de modos finitos e determinados que são. 

A problemática colocada nesses termos por Spinoza traz desdobramentos 

importantes e significativos para sua concepção de conhecimento: além de ser o 

movimento da razão na busca dos nexos causais que vai da Substância aos modos 

(da causa aos efeitos) também deve considerar o corpo e suas afecções, os apetites 

humanos e as flutuações de ânimo, pois são nesses elementos que se encontram o 

mobil da ação e a condição das alegrias e das tristezas.  

Spinoza precisa recusar o livre querer e a soberania deliberativa da vontade 

para denunciar a teologia dominante e a concepção clássica no trato dos afetos e das 

paixões. Nietzsche, por seu turno, precisa revogar a vontade soberana e o livre querer 

para pôr em relevo a conexão entre conhecimento e processos fisiológicos (impulsos, 

instintos e paixões). É assim que se objetiva o intento do filósofo alemão de mostrar a 

atuação dos impulsos, dos instintos e das paixões na relação com o conhecimento e 

                                                
13 Se não existe uma hierarquia de um atributo sobre outro, também não há uma causalidade. Isto é, 
aquilo que acontece na mente não pode determinar o corpo a qualquer estado. Spinoza ataca os 
críticos que dizem que está em poder da mente o falar e o calar como se tais fatos dependessem 
exclusivamente de uma decisão desta: “A mente é tanto mais capaz de considerar este ou aquele 
objeto, quanto mais o corpo é capaz de ser estimulado pela imagem deste ou daquele objeto” (E III, 
esc. p.101). 
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de como esses elementos foram deplorados pela moral ao longo do tempo. 

 

1.3 Impulso ao conhecimento  

 

Nietzsche mostrou o papel dos fenômenos inconsciêntes por trás da pretensa 

luta dos motivos. O passo seguinte é mostrar como impulsos, instintos e paixões, que 

operam num nível fisiológico, ligam-se de maneira intestina ao conhecimento. Entende 

assim que os impulsos atuam de modo incessante e em nível aquém da consciência, 

de modo que a cada instante um feixe de impulsos pode ser alimentado ou vir a 

definhar conforme as circunstâncias, conforme a luta entre eles ou a predominância 

de um impulso que organiza os demais sob seu poder.  

No aforismo “Um desfecho trágico do conhecimento” de Aurora Nietzsche 

vincula os impulsos ao conhecimento constatando que o impulso que levaria a 

humanidade a sacrificar-se e assim promover o conhecimento não foi colocado como 

“problema”: 

 

Não foi jamais colocado o problema de até que ponto são possíveis, para a 
humanidade como um todo, passos que promovam o conhecimento; e 
tampouco de qual impulso ao conhecimento poderia fazer a humanidade 
oferecer a si mesma, para morrer com o brilho de uma antecipadora 
sabedoria no olhar (M/A §45). 

 

O “problema” da possibilidade de passos que promovam o conhecimento 

jamais foi colocado pela humanidade. Ao reconstruir o raciocínio que leva a essa 

conclusão Nietzsche coloca em primeiro plano os “sacrifícios humanos”, encarando-

os como sublimes meios de elevação dos homens em todas as épocas. Assim, o 

pensamento da “humanidade sacrificando a si mesmo” tornou-se o mais colossal e 

vitorioso pensamento. Contudo, é preciso perguntar: em nome do que a humanidade 

deveria colocar sobre si tamanho sacrifício? O conhecimento da verdade foi alçado 

como o “único objetivo colossal” à qual valeria a pena sacrificar-se. Mas, a questão 

central ainda não foi posta em jogo, de modo que o imenso e colossal sacrifício foi 

drenado em seu ponto mais importante. Qual sejam, os passos que promovam o 

conhecimento com o consequente questionamento sobre qual impulso ao 

conhecimento poderia fazer a humanidade oferecer a si mesma em sacrifício. Isto é, 

“para morrer com o brilho de uma antecipadora sabedoria no olhar” e tornar possível 

o entusiasmo do conhecimento alcançando uma altura de maré (M/A §45). 
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O questionamento central para o conhecimento, bem como sobre quais 

impulsos poderiam levar a humanidade a se sacrificar não foram postos em relevo 

porque recaiu sobre eles uma perseguição implacável que instalou modos de vida 

redutores de sua força genuína.   

Os implacáveis perseguidores travestiram-se sob o manto da moral religiosa e 

da racionalidade da tradição filosófica para desprezar os impulsos e criar diversos 

obstáculos aos processos e impulsos interiores. Uma das ferramentas utilizada para 

maldizer e predicar os impulsos foi a linguagem:   

 

A linguagem e os preconceitos em que se baseia a linguagem nos criam 
diversos obstáculos no exame de processos e impulsos interiores: por 
exemplo, no fato de realmente só haver palavras para graus superlativos 
desses processos e impulsos —; mas estamos acostumados a não mais 
observar com precisão ali onde nos faltam as palavras, pois é custoso ali 
pensar com precisão; no passado concluía-se automaticamente que onde 
termina o reino das palavras também termina o reino da existência. Raiva, 
ódio, amor, compaixão, cobiça, conhecimento, alegria, dor — estes são todos 
nomes para estados extremos: os graus mais suaves e medianos, e mesmo 
os graus mais baixos, continuamente presentes, nos escapam, e, no 
entanto, são justamente eles que tecem a trama de nosso caráter e nosso 
destino. Aquelas manifestações extremas — e até o mais moderado prazer 
ou desprazer consciente ao comer um alimento, ao ouvir um som, talvez 
ainda seja, avaliado corretamente, uma manifestação extrema — rasgam 
freqüentemente a trama, sendo então violentas exceções, em geral por 
consequência de acúmulos: — e como podem, enquanto tais, enganar o 
observador! (M/A §115). 

 

A linguagem “criou diversos obstáculos”. Dois deles se expressam numa 

aparente contradição: em um, as palavras que se referem aos processos interiores e 

aos impulsos já denotam um grau superlativo. Ou seja, alguns impulsos foram 

nominados no grau superlativo como se fossem ainda mais perturbadores. No outro 

obstáculo evitou-se nominar os impulsos e ao não nominá-los suas existências não 

foram reconhecidas. No entanto, a contradição é apenas aparente. Impulsos como 

“raiva, ódio, amor, compaixão, cobiça, conhecimento, alegria, dor” já são graus 

superlativos, nominam “estados extremos”. O que “fica de fora”, não recebe um nome 

são os “graus mais suaves” e mesmo graus “mais baixos” ainda que continuamente 

presentes. A manobra promovida pela linguagem opera um deslocamento dos 

impulsos em relação às ações, a “trama do caráter” e o “destino” dos homens. 

Quando sobressaem os impulsos os homens parecem estar em “violentas 

exceções”, “fora de si”. Impulsos atuando nos “graus mais suaves” estão submetidos 

à consciência e não são nominados. Em ambas as formas, os impulsos foram 
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caracterizados como “alheios” a vida dos homens. Ora por serem expressos em grau 

superlativos, ora por não serem nominados. 

Ao final do aforismo “A justiça que pune” Nietzsche escreve sobre um afeto que 

os gregos nominavam como indignação perante a infelicidade do outro. Contudo, 

entre os povos cristãos este afeto era inadmissível e se desenvolveu pouco, assim ele 

ficou sem nome. Este afeto negligenciado era o “irmão viril da compaixão” (M/A §78). 

Assim, a linguagem impõe diversos obstáculos aos impulsos ao pretender uma 

isomorfia entre as palavras e o mundo. Ela nomeia ou deixa de nomear criando a 

pretensão de esgotar da existência dos homens e criando dificuldades para um 

adequado conhecimento a respeito deles. Para Nietzsche é justamente a pretensão 

de conhecimento da linguagem que acaba com toda a possibilidade de 

conhecimento. 

 

Aquilo que parecemos ser, conforme os estados para os quais temos 
consciência e palavras — e, portanto, elogio e censura — nenhum de nós o 
é; por essas manifestações grosseiras, as únicas que nos são conhecidas, 
nós nos conhecemos mal, nós tiramos conclusão de um material em que, via 
de regra, as exceções predominam, nós nos equivocamos na leitura da 
escrita aparentemente clara de nosso ser. Mas nossa opinião sobre nós 
mesmos, que encontramos por essas trilhas erradas, o assim chamado “Eu”, 
colabora desde então na feitura de nosso caráter e nosso destino. — (M/A 
§115). 

 

 Os impulsos que “tecem a trama de nosso caráter” são enclausurados, 

através da linguagem, de diversas maneiras pela moral. Criou-se, assim, uma 

camisa de força que de forma arbitrária é utilizada para cercear os impulsos. O assim 

chamado “Eu” pretendido pela moral e pela tradição como firmeza de caráter é tecido 

cotidianamente num conflito intestino entre diversos impulsos. Assim, a 

multiplicidade do ser humano foi fixada como uma unidade indistinta que só existe 

no âmbito das palavras. 

Em A gaia ciência Nietzsche aprofunda e amplia a crítica à linguagem 

presente em Aurora. Nesta última obra a linguagem nomeava os impulsos de modo 

superlativo ou deixava-os de fora, não os nomeando. Na obra de 1882, a crítica 

associa-se à formação da consciência e do “Eu”. Dessa forma, o filósofo subverte 

um longo percurso histórico realizando um ataque frontal à concepção tradicional de 

sujeito racional, desdobrando esse ataque em dois fronts: a vontade livre e a 

consciência.   
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A consciência é o último e derradeiro desenvolvimento do orgânico e, por 
conseguinte, também o que nele é o mais inacabado e menos forte. Do 
estado consciente vem inúmeros erros que fazem um animal, um ser 
humano, sucumbir antes do que seria necessário, “contrariando o destino”, 
como diz Homero. Não fosse tão mais forte o conservador vínculo dos 
instintos, não servisse no conjunto como regulador, a humanidade pereceria 
por seus juízos equivocados e seu fantasiar de olhos abertos, por sua 
credulidade e improfundidade, em suma por sua consciência; ou melhor: sem 
aquele, há muito ela já teria desaparecido! (FW/GC §11). 

 

A consciência liga-se ao “desenvolvimento do orgânico” sendo sua forma 

“menos forte” e “inacabada”. Assim, é fonte de erros e equívocos de tal forma que se 

existisse sozinha, sem os instintos, a humanidade já teria perecido. A consciência é 

parte de um todo orgânico de modo que não está em primeiro plano em relação às 

outras partes como os instintos e impulsos, por exemplo. Dessa forma, o filósofo 

alemão discorda da concepção que propõe a consciência como plataforma do saber 

absoluto a desempenhar o papel de regulador da vida do homem. Com tal manobra a 

consciência é “arrancada” de seu papel central.14 

Por que Nietzsche está preocupado em “destronar” a consciência de seu 

pretenso patamar de superioridade legado pela tradição? O que implica este 

“destronamento” na questão do conhecimento? Porque ao conceder o primado moral 

e epistemológico à consciência a tradição inadvertidamente propôs subjugar os 

impulsos e os instintos rebaixando-os à condição de animalidade. Forjou-se, dessa 

forma, uma dicotomia na qual se colocou de um lado os impulsos, os instintos, etc. e 

do outro o intelecto e a razão.  

Tanto a moral, quanto a tradição filosófica buscaram, ao longo do tempo, 

desenvolver diversas formas para moderar, combater, bloquear ou desviar um 

impulso. Em Aurora Nietzsche identifica seis “métodos” diferentes de “combater a 

                                                
14 No livro V de A gaia ciência (de 1887) Nietzsche avança outros aspectos na crítica à consciência 
como plataforma privilegiada para a ação e para o conhecimento. Para o filósofo alemão o pensamento 
que vem à consciência (se torna consciente) é a menor parte, a mais superficial, a pior. E é esse pensar 
consciente que ocorre através de signos lingüísticos (palavras). “O homem inventor de signos é, ao 
mesmo tempo, o homem cada vez mais consciente de si. Apenas como animal social o homem 
aprendeu a tomar consciência de si — ele o faz ainda, ele o faz cada vez mais” (FW/GC §354). Assim, 
Nietzsche defende que a consciência não faz parte da existência individual do ser humano, mas daquilo 
que nele é natureza comunitária e gregária, de modo que o desenvolvimento da consciência e o 
desenvolvimento da linguagem andam juntas. Na consciência o pensamento individual é suplantado 
pelo “gênio da espécie” que nela domina. “Todas as nossas ações, no fundo, são pessoais de maneira 
comparável, únicas, ilimitadamente individuais, não há dúvida; mas, tão logo as traduzimos para a 
consciência, não parecem mais sê-lo”. O mundo que pode se tornar consciente é um mundo 
“generalizado”, “vulgariazado”. O que se torna consciente, torna-se “raso, ralo, relativamente tolo, geral, 
signo, marca de rebanho, que a todo tornar-se consciente está relacionada uma grande, radical 
corrupção, falsificação, superficialização e generalização” (Idem; Ibidem). 
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veemência” de um impulso.  

 

Não encontro mais que seis métodos essencialmente diferentes de 
combater a veemência de um impulso. Primeiro, pode-se evitar as ocasiões 
para satisfazer o impulso e, através de longos, cada vez mais longos 
períodos de não-satisfação, enfraquecê-lo e fazê-lo secar. Depois, pode-se 
fixar uma estrita regularidade na sua satisfação; ao impor-lhe dessa forma 
uma regra e colocar seu fluxo e refluxo em firmes limites de tempo, ganha-
se intervalos em que ele não mais incomoda [...].Terceiro, é possível 
entregar-se deliberadamente à satisfação selvagem e irrefreada de um 
impulso, para vir a ter nojo dele e, com este nojo, adquirir poder sobre 
oimpulso [...]. Quarto, há um artifício intelectual que é ligar firmemente à 
satisfação um pensamento muito doloroso, de modo que, após algum 
exercício, o próprio pensamento da satisfação é sentido como doloroso [...].  
Quinto: a pessoa faz um deslocamento de suas quantidades de energia, ao 
impor-se um trabalho particularmente duro e cansativo ou sujeitar-se 
deliberadamente a um novo estímulo e prazer, guiando assim para outros 
canais os pensamentos e o jogo das forças físicas. [...]. Sexto, por fim: quem 
suporta e acha razoável enfraquecer e oprimir toda a sua organização física 
e psíquica, alcança naturalmente o objetivo de enfraquecer um determinado 
impulso veemente [...] à maneira do asceta (M/A §109). 

 

Os métodos para lidar com os impulsos são muitos e variados. É possível evitar 

as situações em que poderiam se manifestar. Assim, se um impulso se manifesta 

conforme as situações se apresentam a tentativa é evitar as situações e esperar para 

que, após longos períodos de não satisfação, ele enfraqueça. É possível também fixar 

períodos de regularidade para sua satisfação. Dessa forma, impõem-se um 

regramento estabelecendo um “fluxo” e “refluxo” para a manifestação do impulso. O 

terceiro “método” traz a possibilidade de uma entrega deliberada e irrefreada visando 

à satisfação do impulso até que o nojo dele aconteça e, assim, através desse nojo se 

adquira poder e controle. Quarto, é possível usar um artifício intelectual ligando a 

satisfação do impulso a um pensamento doloroso, tornando, por conseqüência, o 

próprio pensamento de satisfação doloroso. Estabelece-se uma relação de causa e 

efeito tiranizando o impulso através do hábito. O quarto método, escreve Nietzsche, é 

típico do pensamento cristão quando se defrontam com impulsos relacionados à 

sexualidade. O cristão acostuma-se a pensar na zombaria, no diabo ou no castigo do 

inferno na hora do prazer sexual. Pensa, assim, através do uso desse artifício, impor 

controle sobre um impulso. Ainda, é possível deslocar a energia para um novo 

estímulo desviando da satisfação do impulso. Guia-se para outros canais “os 

pensamentos e o jogo das forças físicas” (M/A §109). Neste caso é possível 

temporariamente satisfazer outros impulsos, em detrimento daquele que causa 

desconforto, através de um deslocamento de estímulos. A sexta, e última, maneira de 
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“combater” a veemência de um impulso encontram-se naqueles a quem convém 

enfraquecer e oprimir a própria organização física e psíquica para enfraquecer junto o 

impulso. Esta maneira é típica dos ascetas celibatários que através de uma 

autocensura fisiológica buscam estancar impulsos sexuais.   

Os diversos métodos de combate aos impulsos são as diferentes respostas da 

moral. No entanto, todas elas alcançam um monumental fracasso porque um impulso 

se manifesta de modo aquém da consciência, sem que se possa ter sobre ele qualquer 

controle. Além do mais, a manifestação tornada consciente de um impulso é a 

deflagração final de uma luta intestina fora do poder da consciência para regulá-la.  

 

Querer combater a veemência de um impulso não está em nosso poder, nem 
a escolha do método, e tampouco o sucesso ou fracasso desse método. Em 
todo este processo, claramente, nosso intelecto é antes o instrumento cego 
de um outro impulso, rival daquele que nos tormenta com sua impetuosidade: 
seja o impulso por sossego, ou o temor da vergonha e de outras más 
conseqüências, ou o amor. Enquanto “nós” acreditamos nos queixar da 
impetuosidade de um impulso, é, no fundo, um impulso que se queixa de 
outro; isto é: a percepção do sofrimento com tal impetuosidade pressupõe 
que haja um outro impulso tão ou mais impetuoso, e que seja iminente uma 
luta, na qual nosso intelecto precisa tomar partido (M/A §109).  

 

A manifestação de um impulso é o desenrolar de um conflito interno que torna 

o intelecto num “instrumento cego”. Ou seja, o poder da consciência para legislar 

sobre um impulso é muito pequeno ou nulo porque a própria tentativa de regramento 

de um impulso é ela própria, fruto da manifestação de outro impulso, que pode ser 

rival e contrário ao primeiro. O querer é uma força fraca diante da impetuosidade dos 

impulsos, diz Nietzsche. Desta forma, o combate, a escolha do método de combate, 

das circunstâncias para a satisfação dos impulsos escapa à consciência porque 

encontra como obstáculo a própria hierarquia pulsional. Um impulso que predomina 

busca organizar os demais, impor sobre eles uma organização, de modo que a queixa 

sobre um impulso já é ela própria um impulso rival e oposto ao impulso “queixoso” que 

se manifesta. 

Contra a pretensa eficácia dos métodos de contenção, repressão ou anulação 

dos impulsos Nietzsche decreta nula toda e qualquer possibilidade de êxito. O 

conhecimento intelectivo que se pode ter da dinâmica dos impulsos é frágil, de modo 

que eles são como os “braços de pólipo” que se lançam em todas as direções a 

depender das circunstâncias.    
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Por mais longe que alguém leve seu autoconhecimento, nada pode ser mais 
incompleto do que sua imagem da totalidade dos impulsos que constituem 
seu ser. Mal conseguirá dar o nome dos mais grosseiros entre eles: o número 
e a intensidade deles, o fluxo e refluxo, o jogo recíproco e, sobretudo, as leis 
de sua alimentação, permanecem inteiramente desconhecidas para esse 
alguém (M/A §119). 

 

O terreno de combate entre os impulsos é anterior à compreensão consciente 

por isso o autoconhecimento que se pode ter da totalidade dos impulsos é muito 

frágil. São desconhecidos também a intensidade e o número deles, quando irão se 

manifestar ou quando entrarão em refluxo. A “alimentação” dos impulsos será obra 

do acaso.  

 

Nossas vivências diárias lançam uma presa ora a esse, ora àquele impulso, 
que é avidamente apanhada, mas todo o ir-e-vir desses eventos está fora 
de qualquer nexo racional com as necessidades de nutrição da totalidade 
dos impulsos: de modo que sempre ocorrerão duas coisas, a inanição e 
definhamento de uns e a excessiva alimentação de outros. Cada instante de 
nossa vida faz alguns dos braços de pólipo do nosso ser aumentarem e 
outros murcharem, conforme a alimentação que traz ou não traz o instante. 
Nossas experiências, como disse, são todas, neste sentido, meios de 
alimentação, mas distribuídos com mão cega, sem saber quem passa fome 
e quem está saciado (M/A §119). 

 

O “nexo racional” entre a “alimentação” de cada impulso e as “vivências” diárias 

fica “fora” de uma compreensão consciente, pois um impulso utiliza os mais variados 

eventos para alcançar esse fim. A cada ato do indivíduo: correr, falar, descansar, ler, 

etc. um impulso fica a espreita “tateando” de modo sedento, apenas esperando o 

momento mais adequado para se exultar. As “experiências” são meios para a 

“excessiva alimentação” ou para a “inanição” de certos impulsos.  

 

Tomemos uma experiência trivial. Suponhamos que um dia, passando pelo 
mercado, notamos que alguém ri de nós: conforme esse ou aquele impulso 
estiver no auge em nós, este acontecimento significará isso ou aquilo para 
nós — e, conforme o tipo de pessoa que somos, será um acontecimento 
bastante diferente (Idem; Ibidem). 

 

Um impulso ou um feixe de impulsos venceu a luta contra outros impulsos 

estabelecendo uma hierarquia que condiciona o agir e o reagir diante de inúmeras 

situações. Como a hierarquia pulsional muda de pessoa para pessoa, a depender de 

qual impulso “estiver no auge” ou dominar sobre os demais, as reações aos 

acontecimentos também mudam. 

Nietzsche defende a impossibilidade de um autoconhecimento sobre a 
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totalidade dos impulsos que constituem o homem. A tentativa de conhecimento sobre 

eles ocorre sempre de forma bastante incompleta porque existe um alto grau de 

imponderabilidade na “alimentação” dos impulsos que os coloca fora do controle 

consciente, pois depende das “nossas vivências diárias”. É nas “vivências” que ora 

esse, ora aquele impulso, encontra um terreno fértil. Todo “ir e vir” desse processo 

está fora de qualquer apreensão racional, bem como as necessidades de nutrição em 

cada circunstância. Dessa forma, a captura da dinâmica dos impulsos se dá em 

relação ao processo final. Isto é, conhece-se apenas o resultado final da batalha, 

permanecendo escuso ou incompleto os vetores que os dispõem, o número, a 

intensidade e o “jogo recíproco” que os alimentam.15 

Diante da avassaladora força dos impulsos e da fraqueza do intelecto 

consciente para regulá-los qual é a postura da moral e da tradição filosófica? Em A 

gaia ciência Nietzsche chama de “desagradáveis” aquelas pessoas que transformam 

“todo pendor natural” em “doença” (Krankheit). Ou seja, encaram os impulsos e os 

instintos sob os auspícios da moral vinculando-os a categorias como o “mau” (böse), 

por exemplo. Aqueles que vêem todo o “pendor natural” como uma “doença”, como 

“deformante”, “ignominioso” são justamente as pessoas que construíram a visão que 

entende os impulsos humanos como “maus” revelando, assim, a grande “injustiça” 

para com “nossa natureza”, para com “toda natureza” (alle Natur) (FW/GC §294).  

O artifício dos “caluniadores da natureza” é perverso porque empobrece o agir 

humano, lançando sobre ele o medo e fazendo, assim, refrear a despreocupação, a 

graça e a entrega que poderia haver: “Há pessoas bastantes que podem se entregar 

a seus impulsos com graça e despreocupação: mas não o fazem, por medo dessa 

imaginária ‘má essência’ [böse wesen] da natureza!” (Idem; Ibidem). O medo lançou 

sobre os seres humanos a vergonha afastando-os da nobreza, que é justamente o 

“não temer a si próprio, nada esperar de vergonhoso de si próprio”. Os impulsos 

entendidos como contrários à natureza (uma “imaginária má essência”) tornaram-se 

reféns da moral. Enclausurados, encapsulados pelo invólucro da moral tornam-se 

                                                
15 Os sonhos podem ser momentos de descargas para os impulsos não satisfeitos que durante as 
experiências cotidianas não encontram realização: “Nossos sonhos têm precisamente o valor e o 
sentido de, até certo grau, compensar a casual ausência de “alimentação” durante o dia. Por que o 
sonho de ontem foi pleno de ternura e lágrimas, o de anteontem foi brincalhão e exuberante, um 
anterior foi aventureiro e de uma busca sombria e constante? Por que razão nesse desfruto belezas 
indescritíveis da música, por que pairo no ar e vôo naquele outro, com o enlevo de uma águia, em 
direção a picos distantes? Tais criações, que dão margem e desafogo aos nossos impulsos de ternura, 
de humor, de aventura, ou a nosso anseio de música e de montanhas” (M/A §119). 
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assim, “má essência”, “deformantes” e “ignominiosos” (FW/GC §294). 

É preciso reconstruir a visão que encarou as paixões, os impulsos e os instintos 

como elementos de perturbação e Nietzsche nos dá pistas ao analisar a relação do 

cristianismo com as paixões. No aforismo “A cor das paixões” se insurge contra os 

moralistas cristãos por sua relação atravessada com esses elementos fisiológicos. O 

apóstolo Paulo é tomado como o exemplo máximo da visão de mundo que encara as 

paixões apenas pelo seu lado “sujo, deformador e lancinante” (Schmutzige, 

Entstellende und Herzbrechende). Assim, a maneira cristã de as encarar desdobra a 

tendência (que Nietzsche chama de idealista) de “destruição das paixões” e de ver 

naquilo que consideram divino a “completa purificação delas” (FW/GC § 139).  

O cristianismo, assim como o judaísmo, instaurou uma visão sobre as paixões 

completamente diferente da visão que os antigos gregos tinham. Para este povo as 

paixões eram amadas, elevadas, divinizadas; elas os faziam sentirem-se não apenas 

mais felizes, mas igualmente mais puros e mais divinos. Nos gregos a “tendência 

idealista” não visava à destruição das paixões, mas justamente o contrário, propunha 

a elevação e o amor a elas. Ao não enxergar com “bons olhos” as paixões o apóstolo 

Paulo inaugura para o cristianismo uma forma de relacionar-se com a vida nefasta. 

Num primeiro momento as paixões foram deploradas, acentuou-se apenas seu lado 

“sujo”. Por segundo, e em decorrência disso, é preciso destruí-las, “mal dizer”, rebaixá-

las ao patamar de “elemento pérfido”, para em seguida, num terceiro movimento, 

tornar necessária uma força superior e perfeita para corrigir a terrível imperfeição 

humana.  

A moral judaica, com sua posterior assimilação pelo cristianismo, elevou à 

enésima potência as tentativas de repressão aos impulsos, instintos e paixões e 

impôs, como regra geral, o autodomínio. As consequências dessa monumental 

tentativa, no entender de Nietzsche, foi a construção de uma monumental “doença”: a 

peculiar “irritabilidade” para com as emoções e as “inclinações naturais”, de modo que 

o autodomínio sempre está na berlinda, ameaçado constantemente por violenta 

erupção. Não por acaso impulsos, instintos e paixões foram denunciados como 

perigosos e tirânicos sendo necessário manter sobre eles uma forte vigilância, uma 

permanente desconfiança.  “Os mestres da moral” transformam os homens, por meio 

desse artifício, em guardiões do castelo. O imponente castelo da moral que eles 

mesmos construíram (FW/GC §305). O homem torna-se, assim, um vigilante, 

guardião de si próprio, sempre atento para que seu “autodomínio” não escape por 



 

50 
 

entre seus dedos.  

Uma inversão foi operada por meio desse artifício: recomenda-se ao homem 

que “tenha poder sobre si mesmo”; como os homens, via de regra, desconhecem os 

subterrâneos dos combates entre seus impulsos e instintos o que se segue é uma 

“irritabilidade” para com as emoções, para com as inclinações, etc. É como se o 

“autodomínio” corresse perigo a todo instante. A desconfiança, a “atitude de defesa”, 

torna-se a regra. Há em cada homem um “perene guardião do castelo em que se 

transformou” (FW/GC §305). Dessa forma, o homem da moral transforma-se no 

“guardião do castelo”, empobrecido, “afastado das mais belas causalidades da alma!”; 

desconfiado de suas “inclinações naturais” afasta-se de si e do “perder-se” (Idem; 

Ibidem).  

A moral recomenda a desconfiança permanente com todo “pendor natural” do 

homem e, assim, põe-se na tarefa de construir cartilhas para o bem viver. O que resta 

diante da impossibilidade de efetivação das cartilhas, sempre frágeis diante da 

veemência dos impulsos, dos instintos e das paixões? A responsabilização. Incapaz 

de controlar e regrar os impulsos de maneira satisfatória, a culpa paira como espada 

sobre o pescoço do homem. Acontece assim, o gatilho astuto da moral: sendo o 

homem responsável por sua própria incapacidade de lidar com forças tão poderosas 

o que resta se não prestar homenagem a um ser perfeito, bondoso, misericordioso? 

Ou, no entender de Nietzsche, a busca sempre renovada por uma finalidade, um 

propósito para vida.  

Tendo a responsabilização como marca a proposta da moral foi regrar, 

censurar e desviar impulsos, instintos e paixões lançando sobre eles a pecha de 

“maus”. Completou-se, assim, uma inversão brutal: o bom foi definido como aquilo 

passível de se exercer um controle, de se regrar, e o mau aquilo onde há entrega, 

crescimento espontâneo. A inversão entranha-se nos poros da cotidianidade 

construindo a “vergonha” de si próprio e a “irritabilidade” para com as “inclinações 

naturais”. Nietzsche escreve que são raros aqueles que podem viver seus impulsos 

despreocupadamente.  

Retornamos ao aforismo “o assim chamado ‘Eu’” de Aurora. Ele é importante 

porque nele Nietzsche nomeia alguns impulsos e coloca entre eles o conhecimento:  

 
No passado concluía-se automaticamente que onde termina o reino das 
palavras também termina o reino da existência. Raiva, ódio, amor, 
compaixão, cobiça, conhecimento, alegria, dor — estes são todos nomes 
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para estados extremos (M/A  §115) (grifo nosso). 

 
O aforismo mostra Nietzsche argumentando, na sua tese central, que a 

pretensão metafísica de fazer coincidir a estrutura da linguagem com o mundo 

acabou escamoteando os impulsos. Assim, eles são nominados num grau 

superlativo ou, simplesmente, não são nominados pela linguagem. Ao fazer esse 

movimento textual e citar alguns impulsos, o conhecimento é listado entre eles: 

“raiva, ódio, amor, compaixão, cobiça, conhecimento, alegria, dor” (grifo nosso). 

Podemos, dessa forma, questionar se o conhecimento é um impulso ou se existe um 

impulso ao conhecimento? Sabendo-se que Nietzsche denuncia o cerceamento que 

os impulsos sofreram ao longo do tempo, é preciso pensar que sendo o 

conhecimento também um impulso que tipo de censura e repressão ele sofreu? 

A questão do conhecimento como impulso pode ser trabalhado através de 

duas relações: a primeira entre impulso, conhecimento e sobrevivência. A segunda 

na relação com o autoconhecimento. Na primeira relação o conhecimento aparece 

como um impulso que visa antes de tudo conservar a espécie e a sobrevivência do 

homem. Forja-se assim um impulso ao conhecimento à medida que os seres 

humanos foram obrigados a dar respostas ao meio e as situações que vivenciavam. 

Dessa ideia se desprendem formas de encarar o conhecimento que serão alvos do 

escrutínio e da crítica nietzschiana: o conhecimento foi encarado como um meio para 

a vida, pois faz a ponte do conhecido com o desconhecido, do estranho com o 

habitual, do extraordinário com o familiar, etc.  

Qual é o problema de encarar o conhecimento como impulso? Em si mesmo 

a questão não comporta nenhum problema. Sem tal impulso ao conhecimento o ser 

humano teria perecido, pois foi justamente ele o responsável pela sobrevivência da 

espécie durante longos períodos. No entanto, o problema aparece quando essa 

forma de conhecer é cristalizada como a única, a mais correta e verdadeira, capaz 

de abarcar a vida de modo intelectivo e conceitual e lançar sobre ela a pretensão de 

verdade.   

Uma segunda conexão entre impulsos e conhecimento pode ser estabelecida 

em relação ao que o homem pode conhecer dos impulsos presentes nele 

(autoconhecimento). Nietzsche diz que “nos conhecemos mal”. E ao nos 

conhecermos mal concluímos baseados na predominância das exceções, nos 

“equivocamos na leitura da escrita aparentemente clara de nosso ser”.  A opinião sobre 
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nós mesmos (via de regra equivocada, pois nos conhecemos mal) vai construir o que foi 

chamado de “eu”, bem como o que chamamos de “caráter” e “destino” (M/A §115). 

Como é possível criar um vínculo entre aquilo que a linguagem definiu quase sempre 

de maneira superlativa (ou lhe escapou completamente) e o desconhecimento sobre 

o que constitui a trama mesmo do nosso “ser”? Sendo o “Eu” a expressão mais 

acabada do desconhecimento a respeito do conflito pulsional, o conhecimento 

desempenha um papel preponderante, pois é preciso conhecer o combate constante 

entre os impulsos. Como até aquilo que o homem pensa ser seu livre querer também 

é um impulso é preciso saber que apenas um impulso pode vencer a luta contra outro 

impulso, organizando, assim, uma hierarquia pulsional. 

Nietsche procura mostrar que sobre impulsos, instintos e paixões recaiu a mais 

implacavél perseguição por parte da moral, de modo que o questionamento sobre qual 

impulso ao conhecimento poderia fazer a humanidade oferecer a si mesma em 

sacrifício permaneceu em aberto. Nessa relação, o conhecimento foi encarado como 

um meio, fruto de um impulso que visa antes de tudo a sobrevivência da espécie. Esta 

forma de conhecimento acabou por ser cristalizada como a única e verdadeira.  

No prefácio da terceira parte da Ética Spinoza demonstra a maneira como os 

afetos e as paixões foram tratados com desprezo pela teologia e pela tradição 

filosófica clássica ao longo do tempo. Forjou-se por consequência de tal fato formas 

de conhecimento que concebem o homem como alheio à potência da Natureza. Nesse 

entendimento Spinoza ironiza a concepção clássica que posiciona o homem como um 

“império num império”, que através da retórica o glorifica como um animal racional 

apartado dos demais, para logo em seguida vilipendiá-lo, culpando-o pela 

inconstância de seus afetos e paixões. 

 

1.4 Império num império 

 

Spinoza identifica que aqueles que trataram dos afetos e das paixões os 

conceberam não como “naturais”, mas como coisas que parecem estar “fora da 

natureza” (E III, pref. p.97). Nessa constatação, o filósofo holandês não identifica 

apenas pensadores isolados que aqui e acolá se dispuseram a falar ou a escrever 

sobre os afetos. Existe uma forma de pensar, de entender os afetos e as paixões que 

se tornou dominante ao longo do tempo, que eles não são coisas naturais, que 

seguem da “lei comum da natureza” (communes naturae leges). A primeira 
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constatação a respeito dessa premissa é a de que estar “fora da natureza” (extra 

naturam) pode significar inclusive estar contra ela ou em descompasso com aquilo 

que ela é.  

Spinoza estabelece um vínculo entre os afetos e o modo de vida dos homens: 

“Os que escreveram sobre os afetos e o modo de vida dos homens (hominum vivendi 

ratione)” (Idem; Ibidem). Esse vínculo não é fortuíto; os afetos não são apenas 

sentimentos que sofrem oscilações segundo a contingência dos encontros (occursus). 

Sendo a formulação psíquica das afecções (affectio) sofridas pelo corpo e pela mente 

os afetos são balizadores da conduta, do modo de vida dos homens. Dessa forma, o 

ser humano é uma complexidade afetiva em contato permanente com outras 

complexidades afetivas. Ora, se aqueles que escreveram sobre os afetos 

desconhecem ou deliberadamente os retiram da “lei comum da natureza” o que 

decorre é que, frequentemente, o modo de vida dos homens foi encarado como em 

descompasso com a Natureza. Essa visão fez pairar algo de misterioso sobre as 

atividades humanas, uma disjunção entre os afetos e o “modo de vida”. Assim, onde 

há o predomínio dos afetos e das paixões (passion) cessaria a lei comum da Natureza.  

Quem são estes que Spinoza identifica que escreveram sobre os afetos? A 

resposta aponta para dois grupos diferentes. O ataque principal é direcionado às 

teologias dominantes, tanto judaica quanto cristã. No entanto, a tradição filosófica 

clássica também construiu uma visão depreciativa sobre os afetos. Cada qual a seu 

modo, a teologia dominante e a filosofia clássica realizam um jogo retórico16 que 

envolve os afetos e as paixões, por um lado, e a vontade, por outro. Em forma de 

artimanha discursiva esses grupos entenderam os afetos como perturbadores da 

natureza e não como resultantes da expressão dela: “parecem conceber o homem na 

natureza como um império num império. Pois acreditam que, em vez de seguir a 

ordem da natureza, o homem a perturba” (E III, pref. p.97).  

Como ocorre o jogo retórico feito pela tradição teológica? Por que o homem é 

concebido como um “império num império”? A terminologia empregada por Spinoza 

não é fortuita. Império remete à ideia de soberania. Assim, é um poder soberano e 

                                                
16 Chauí chama a atenção que entre os contemporâneos de Spinoza a retórica é definida como o 
discurso dirigido ao éthos (modo de vida) do ouvinte pela comoção de seu páthos (inconstância 
humana) de modo a realizar três ações discursivas: comover, ensinar e deleitar (CHAUÍ, 2011, p.112). 
Referimos a um “jogo” para acentuar a oscilação na ordem do discurso que se opera entre o elogio e o 
vitupério ao homem. 
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indivisível, possui um comando unificado e centralizado.17 O império é o ordenamento 

de um poder soberano e absoluto. Ao mencionar que aqueles que trataram dos afetos 

conceberam o homem como um império num império Spinoza faz dois movimentos 

explicativos: no primeiro, indica que o homem é concebido como um império. Ou seja, 

possui soberania sobre a vontade e através de um querer livre e racional é capaz de 

deliberar sobre atos e ações: “Que ele tem uma potência absoluta sobre suas próprias 

ações, e que não é determinado por nada mais além de si próprio” (E III, pref. p.97).  

No segundo movimento, Spinoza aponta para a existência de outro império. 

Qual seja: o império da natureza. Por que império? Porque na natureza vigora a 

necessidade natural. Então, Spinoza diz que o homem é concebido como um “império 

num império”. Isto é, através da soberania da vontade se distingue do restante da 

natureza rompendo a necessidade natural, de modo que é um império com vontade 

livre e soberana dentro do império da necessidade. Esta concepção forjada pela 

tradição acarreta como conseqüência a existência de dois impérios, cada qual 

indivisível, cada qual senhor em seus próprios domínios.  

Ao referir-se a um império dentro de outro império Spinoza fustiga a ideia 

teológica que concebe o homem criado à imagem e semelhança de Deus, portador 

de racionalidade e capaz de deliberar negligenciando seus afetos e paixões. Ao propor 

um entendimento que “desloca” o homem da lei comum da Natureza a teologia 

dominante e a concepção filosófica clássica puseram em marcha uma operação 

brutal: sendo o homem soberano, dentro de outro poder soberano, ele parece estar 

alheio às leis naturais. Mais do que isso: é concebido como “fora” ou “acima” da 

causalidade necessária que interconecta todas as coisas. Onde está o jogo sórdido 

dessa operação? Se entre a Natureza e o homem existe uma distinção como explicar 

seus afetos, suas paixões?  Sendo o homem soberano em suas deliberações não 

deveria ele ser responsável pela inconstância, pelas “afetações” que vivencia?  

O que “aqueles que escreveram sobre os afetos” fizeram foi atribuir a causa da 

“impotência” (impotentiae) e da “inconstância” (inconstantiae) do homem a um defeito 

do próprio homem. Fora da “potência comum da natureza” (communi naturae 

potentiae) o que restou foi a “ridicularização”, o “desprezo” e a “abominação” ao 

homem (E III, pref. p.97). Dessa forma, o jogo retórico se completa tornando o próprio 

                                                
17 A palavra império, do latim imperium, está relacionada ao verbo imparare, formado pelo prefixo “im” 

que significa “em” e o sufixo parare de ordenar, preparar (FONTANIER, 2007, p.74).  
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homem responsável por sua “inconstância”, haja vista ele possuir a soberania da 

vontade e liberdade de ação. Nessa mecânica, a impotência foi introjetada de maneira 

sub-reptícia, isto é, incapaz de conter suas “afetações” o homem deixa-se levar pelo 

pecado e deliberadamente escolhe o mal porque possui o livre querer e a soberania 

da vontade.  

Constrói-se assim o pano de fundo e o cenário para uma visão que “desgraçou” 

os afetos e as paixões e os colocou como os grandes responsáveis pela condição 

humana. Contudo, a operação de despotencialização do homem precisa de mais um 

complemento para se efetivar de maneira implacável: “E aquele que, mais eloquente 

ou argutamente, for capaz de recriminar a impotência da mente humana será tido por 

divino” (Idem; Ibidem). 

Incapaz de controlar os afetos o homem é apontado como responsável por sua 

própria condição errática. Todavia, para que a responsabilização exista é preciso que 

alguém a defina e a aponte no homem:  

 

Não têm faltado, certamente, homens eminentes (a cujo trabalho e engenho 
muito devemos) que têm escrito muitas e excelentes coisas sobre o correto 
modo de vida e dado, aos mortais, conselhos plenos de prudência (Idem; 
Ibidem).  

 

Essa tarefa “benfazeja” cabe aos “eminentes”, aqueles que se esforçam nos 

seus “conselhos plenos de prudência” e “muitas e excelentes coisas sobre o correto 

modo de vida” (Idem; Ibidem). No entanto, nem toda a “eminência” desses homens foi 

suficiente para que eles determinassem a natureza e a força dos afetos.18 Onde está 

a “eminência” dos que escreveram sobre os afetos? Simplesmente não há 

“eminência”. Eles se arrogam “eminentes” para que através da retórica possam 

vilipendiar os afetos e as ações humanas. Assim, podem apontar a respeito da 

impotência dos homens e responsabilizá-los. Diz Spinoza que os que se arrogam 

“eminentes” apontam e falam das “falhas” dos homens para que, em verdade, não 

apontem e falem de si próprios. Ao final dessa perversa operação eles são tidos por 

sábios e “divinos”.  

Os dardos de Spinoza são dirigidos não apenas à teologia dominante e a 

                                                
18 Chauí observa que nesta passagem do prefácio Spinoza se utiliza da retórica de modo a ressaltar a 
contradição entre os homens “eminentes” e “ninguém que eu saiba”. O objetivo é mostrar a fragilidade 
argumentativa daqueles que justamente utilizam a retórica para conceber o homem como um império 
num império (CHAUÍ, 2011, p.113). 
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pretensa sabedoria dos homens “eminentes” da igreja de seu tempo. A tradição 

filosófica não se saiu melhor quando tratou dos afetos. O filósofo holandês fustiga 

Descartes pela maneira equivocada com que trata os afetos.  

 

Sei, é verdade, que o muito celebrado Descartes, embora também 
acreditasse que a mente tem um poder absoluto sobre suas próprias ações, 
tentou aplicadamente, entretanto, explicar os afetos humanos por suas 
causas primeiras e mostrar, ao mesmo tempo, a via pela qual a mente pode 
ter um domínio absoluto sobre os afetos. Mas ele nada mais mostrou, em 
minha opinião, do que a perspicácia de sua grande inteligência (E III, pref. 
p.97). 

 
Descartes é celebrado por sua grande “inteligência” e a tentativa de explicar os 

afetos por suas “causas primeiras”. No entanto, a empreitada revela-se infrutífera 

porque pressupõe que a mente tenha um poder absoluto sobre suas ações. O “erro” 

de Descartes torna sua concepção sobre os afetos inaceitável para Spinoza porque 

repõe a soberania da vontade como elemento de distinção entre o homem e a 

Natureza. Dessa forma, a tradição filosófica deixou entrar pela porta dos fundos aquilo 

que julgou expulsar pela porta da frente em seu confronto contra a teologia.  

Em contraposição à teologia dominante e a tradição filosófica Spinoza propõe 

outra forma de tratar os afetos.19 Para o filósofo do século XVII as paixões humanas 

e os afetos devem ser tratados “segundo o método geométrico” (Idem; Ibidem). 

Pensar sobre afetos e paixões conforme o “more geométrico” significa demonstrar por 

“procedimentos exatos” (tal qual o percurso da Ética através das definições, 

proposições, axiomas, escólios, etc.) como os afetos e as paixões fazem parte da 

ordem necessária da Natureza. Se a tradição inadvertidamente considerou os afetos 

e as paixões como “tolices” e “defeitos” que se opõem à razão Spinoza propõe uma 

inversão na chave de entendimento tradicional: 

 

Nada se produz na natureza que se possa atribuir a um defeito próprio dela, 
pois a natureza é sempre a mesma, e uma só e a mesma, em toda parte, sua 
virtude e potência de agir. Isto é, as leis e as regras da natureza, de acordo 
com as quais todas as coisas se produzem e mudam de forma, são sempre 
as mesmas em toda parte. Consequentemente, não deve, igualmente, haver 
mais do que uma só e mesma maneira de compreender a natureza das 
coisas, quaisquer que sejam elas: por meio das leis e regras universais da 
natureza (E III, pref. p.98).  

 

A compreensão spinozana põe em xeque a concepção tradicional e apresenta-

                                                
19 Neste ponto Spinoza parece antecipar-se às críticas escrevendo que aqueles que “abominam e 
ridicularizam” os afetos irão surpreender-se com sua maneira de tratar o assunto.  
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se coerente com a ontologia da primeira parte da Ética. Nessa a realidade é 

identificada com a Substância (Natureza, Deus) de forma que todas as coisas 

singulares acontecem imanentes a ela. Se as coisas singulares, os objetos, os seres 

são modificações da Natureza, são expressões da potência da própria Natureza, por 

que os afetos e as paixões não seriam? Por que seriam concebidos como “defeitos”, 

“vícios” e “fraquezas”? Os afetos, diz Spinoza, “considerados em si mesmos, seguem-

se da mesma necessidade e da mesma virtude da natureza das quais se seguem as 

mesmas coisas singulares” (E III, pref. p.98). Dessa forma, nada acontece na Natureza 

que não seja expressão da infinita potência da própria Natureza.  

O homem, sendo um modo finito, sendo partícipe da potência da Natureza, 

segue da mesma ordem necessária que o restante dela e, sendo assim, não pode 

“perturbá-la”. Encontra-se cancelada toda e qualquer possibilidade de que exista algo 

de errado com o homem, com suas paixões e com  seus afetos.  

Uma das implicações da compreensão de Spinoza a respeito dos afetos e das 

paixões é o esvaziamento da moral teológica e sua tábua valorativa que julga o 

homem de modo contrário à Natureza. Sendo uma parte da infinita potência da 

Natureza não há porque “desgraçar” o homem lançando sobre ele a culpa ou a 

obediência a um ser transcendente. A segunda Implicação é que os afetos e as 

paixões não são entendidos como opostos à razão. Assim, razão e afeto, inteligência 

e sensibilidade não são contrapostas com uma exercendo domínio sobre outra. 

A visão que recrimina e censura os afetos e as paixões é o principal obstáculo 

para o conhecimento, por isso Spinoza se insurge contra a incapacidade da teologia 

dominante e da tradição filosófica clássica para entender tais questões: “Ninguém, 

que eu saiba, determinou a natureza e a força dos afetos nem, por outro lado, que 

poder tem a mente para regulá-los” (E III, pref. p.97). Aqueles que em vez de 

compreender buscam “abominar ou ridicularizar os afetos e as ações” se utilizam 

desses artifícios como ferramentas despotencializadoras, rebaixam a condição do 

homem e, assim, impõem formas de controle. Spinoza, ao contrário, propõe que os 

afetos e as paixões são “tão dignas de nosso conhecimento quanto as propriedades 

de todas as outras coisas cuja mera contemplação nos causa prazer” (E III, pref. p.98). 

É dessa forma que se dispõe a tratar das questões “abominadas” pela tradição do 

mesmo jeito como trata Deus e a mente, escrutinando suas causas e seus efeitos à 

maneira dos geômetras: “Considerarei as ações e os apetites humanos exatamente 

como se fossem uma questão de linhas, de superfícies ou de corpos” (Idem; Ibidem). 
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As recomendações de Spinoza para o trato dos afetos e das paixões têm a 

precisa intensão de recusar a maneira como a teologia dominante de sua época e a 

tradição filosófica construiram ficções como as causas finais, as noções de bem e mal. 

Spinoza subverte as categorias tradicionais de bem e mal relacionando-as com o 

ganho de potência ou com o rebaixamento do conatus, respectivamente. 

Por outras vias, Nietzsche recusa as noções de finalidade, bom e mal 

identificando-as com as formulações epistemológicas da moral. Essas categorias são 

manipuladas de modo que através delas torna-se possível avaliar e julgar, bem como 

criar um sentido para a existência. É nesse trajeto que Nietzsche aponta os limites 

fisiológicos daquilo que o homem pode conhecer, haja vista que esse conhecimento 

acontece sob a perspectiva do corpo, dos instintos, impulsos e paixões.  

 

 

1.5 Finalidade, bom e mau   

 

A finalidade (causas finais) é uma concepção de mundo que entende que há 

um sentido ou uma finalidade para cada coisa existente. Essa ideia não está restrita 

a esta ou aquela escola filosófica, mas encontra-se dispersa por várias delas ao longo 

da história da filosofia. Ao colocar a existência das coisas singulares atreladas a um 

propósito uma das conseqüências é de que a própria existência humana passa 

também a ser entendida como dotada de um sentido intrínseco. Nietzsche recusa a 

concepção das causas finais a identificando com a moral e sua construção 

epistemológica ao longo do tempo.  

É preciso reconstruir o movimento explicativo apontando antes para uma 

questão importante para o conhecimento: a problematização sobre os sentidos 

humanos e seus limites. No aforismo “na prisão” de Aurora, estabelece-se uma 

relação entre os sentidos e o conhecimento do mundo.  

 

Minha vista, seja forte ou fraca, enxerga apenas a uma certa distância, e 
neste espaço eu vivo e ajo, a linha deste horizonte é meu destino imediato, 
pequeno ou grande, a que não posso escapar. Assim, em torno a cada ser 
há um círculo concêntrico, que lhe é peculiar. De modo semelhante, o ouvido 
nos encerra num pequeno espaço, e assim também o tato. É de acordo com 
esses horizontes, nos quais, como em muros de prisão, nossos sentidos 
encerram cada um de nós, que medimos o mundo, que chamamos a isso 
perto e àquilo longe, a isso grande e àquilo pequeno, a isso duro e àquilo 
macio: a esse medir chamamos “perceber” – e tudo, tudo em si é erro! 
Conforme a quantidade de experiência e emoções que nos são possíveis em 
média, num momento determinado, cada qual mede a sua vida, breve ou 
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longa, pobre ou rica, plena ou vazia: e segundo a vida média humana 
medimos a de todas as demais criaturas – e tudo, tudo em si é erro! [...]. Os 
hábitos de nossos sentidos nos envolveram na mentira e na fraude da 
sensação: estas são, de novo, os fundamentos de todos os nossos juízos e 
“conhecimentos” – não há escapatória, não há trilhas ou atalhos para o 
mundo real! Estamos em nossa teia, nós, aranhas, e, o que quer que nela 
apanhemos, não podemos apanhar senão justamente o que se deixa apanhar 
em nossa teia” (M/A §117). 

 

Os sentidos colocam limites ao que o homem pode conhecer do mundo. É no 

espaço fornecido por eles que o homem age e vive. Desses limites não pode escapar: 

a visão, a audição, o tato, etc. formam um “círculo concêntrico” que são peculiares a 

cada um e, assim, encerram um espaço de vivência como “muros de prisão”. O 

conhecimento que o homem tem do mundo é o conhecimento que pode capturar 

através dos sentidos. Isto é, “não há atalhos para o mundo real”, somente se pode 

capturar aquilo que é capturável, assim como aranhas em suas teias. Nietzsche 

escreve que se a visão humana fosse cem vezes mais aguda para as coisas próximas 

a percepção que tería dos outros homens e das demais coisas seria completamente 

diferente.  

É possível pensar assim que os limites impostos pelos sentidos forjaram “erros” 

e as fraudes das sensações acabaram por constituir os conhecimentos ao longo do 

tempo. Ao medir o mundo pelo alcance dos sentidos o homem cria uma confusão 

entre aquilo que o mundo é e aquilo que pode perceber dele. O mundo passa então a 

ser os efeitos que se produzem sobre os homens em termos de quantidade de 

“experiências e emoções” (Idem; Ibidem).  

O filósofo alemão pergunta, ironicamente, se o ser humano não está 

condenado a ver o mundo através de seus órgãos: 

 

– A: Conheça! Sim! Mas sempre como ser humano”! Como? Sempre ante a 
mesma comédia, e atuando na mesma comédia? Nunca poder olhar as 
coisas a partir de outros olhos que não esses? E que incontáveis espécies de 
seres podem haver, cujos órgãos prestam-se melhor ao conhecimento! O que 
terá conhecido a humanidade no final de todo o seu conhecimento? – seus 
órgãos! O que talvez signifique: a impossibilidade do conhecimento! Miséria 
e nojo! – B: Eis um ataque sério – a razão o ataca! Mas amanhã você estará 
de novo no meio do conhecimento, e assim também no meio da não razão, 
isto é: do prazer no que é humano. Vamos para a beira do mar! – (M/A §483).  

 

A pergunta central é: “O que terá conhecido a humanidade no final de todo o 

seu conhecimento?” A resposta novamente remete aos sentidos. A perspectiva do 

conhecimento é a perspectiva do corpo, dos órgãos. Assim, “o conhecer como ser 
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humano” apresenta a discordância de Nietzsche com a tradição metafísica que 

construiu diversos métodos na pretensão de “esgotar” a realidade. Por meio da 

inteligência e da razão, pretendia desvendar, trazer à tona os meandros, as 

sinuosidades do real.  

Nietzsche, no entanto, recusa a pretensão de conhecimento metafísico ao 

afirmar que em outras espécies os órgãos podem prestar-se melhor ao conhecimento 

do que na espécie humana: “que incontáveis espécies de seres pode haver, cujos 

órgãos prestam-se melhor ao conhecimento!” (Idem; Ibidem). A afirmação remete à 

perspectiva de conhecimento que é fornecido pelos próprios sentidos humanos, 

assim, todo o conhecimento só pode ser um conhecimento demasiado humano. 

Todavia, “a impossibilidade do conhecimento” não é um entrave para sua busca nem 

deve gerar fatalismo: “amanhã você estará de novo no meio do conhecimento” e “do 

prazer do que é humano” (Idem; Ibidem). 

Uma vez assumida a perspectiva dos sentidos naquilo que se pode perceber e 

conhecer do mundo, o passo seguinte de Nietzsche é demonstrar os equívocos da 

concepção dos fins.   

 

Quem, como pesquisador imparcial, investiga a história do olho e suas formas 
nas criaturas mais simples, e mostra o desenvolvimento gradual do olho, deve 
chegar a este grande resultado: de que a visão não foi o propósito, na gênese 
do olho, mas sim apareceu quando o acaso havia juntado o aparelho. Um só 
exemplo desses: e os “fins” (Zwecke) nos caem como antolhos! (M/A §122). 

 

O entendimento clássico colocou a visão como a finalidade do olho humano. 

No entanto uma investigação “imparcial” e acurada demonstra que desde as criaturas 

mais simples há um desenvolvimento gradual do olho de modo que a visão só aparece 

como resultante de uma série de processos que se reuniram. O “acaso”, inclusive, 

desempenha importante papel nesse processo. Nietzsche acredita que o exemplo 

fisiológico do desenvolvimento dos organismos põe sobre suspeição a compreensão 

construída pela tradição que alargou de maneira indevida a questão tornando-a uma 

verdade.  Dessa forma, uma vez que as coisas são entendidas como possuidoras de 

utilidades em si mesmas, os desdobramentos seguintes estão condicionados ao erro:  

 

Tendo-se demonstrado a suprema utilidade de uma coisa, nada se fez ainda 
para explicar sua origem: ou seja, com a utilidade não podemos tornar 
compreensível a necessidade de existência. Mas precisamente o juízo oposto 
predominou até agora – e isso até no âmbito da ciência mais rigorosa. [...] O 
que nos recorda as ilações de Colombo: a Terra foi feita para os homens, 
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logo, se existem terras, tem que ser habitadas (M/A §37). 

 

Demonstrar a utilidade de uma coisa não é demonstrar a sua origem. A 

conclusão de que a utilidade torna “compreensível a necessidade de existência” não 

está presente somente no âmbito dos costumes, mas também na ciência mais 

rigorosa, com efeito avassalador sobre as ações. A partir de uma premissa 

equivocada (“a Terra foi feita para os homens”) Colombo concluiu que se existem 

terras elas devem ser habitadas.  

Os fins estão ligados ao acaso de modo inseparável. Nietzsche escreve que 

habituamo-nos a pensar nesses dois reinos.  

 

Habituamo-nos a pensar em dois reinos, no reino dos fins e da vontade e no 
reino dos acasos; nesse último as coisas ocorrem sem sentido, vem e vão 
sem que alguém possa dizer: Por quê?  Para quê? – Nós tememos esse 
poderoso reino da imensa estupidez cósmica, pois geralmente o conhecemos 
quando cai naquele outro mundo, o dos fins e intenções [...]. Esse nova fábula 
do bom Deus, até então confundido com uma raça de gigantes ou com Moira, 
e tecendo ele próprio fins e teias mais refinados que os de nossa 
compreensão – de modo que a ela tinham de parecer incompreensíveis, até 
mesmo irrazoáveis [...] Pois, seja dito entre nós, havia ali uma contradição: 
se nosso entendimento não pode apreender o entendimento e os fins de 
Deus, como aprendeu ele essa natureza do seu entendimento? E essa 
natureza do entendimento de Deus? [...] Vamos aprender, então, pois já é 
tempo: em nosso suposto reino especial de fins e de razão governam também 
os gigantes! E nossos fins e nossa razão não são anões, mas gigantes! (M/A 
§130). 

 

No reino dos acasos prevalece a noção de que as coisas ocorrem sem sentido, 

sem que se possa compreender nem “Por quê” nem “Para quê”. O homem teme o 

reino dos acasos, pois o conhece ao cair em outro reino: o reino dos fins e intenções. 

No primeiro reino impera o acaso absoluto, algo que não se pode medir ou calcular. 

No “reino dos fins” aparece a figura de um “bom Deus” que tece os fins como teias 

refinadas para além da compreensão humana. Aparentemente posicionados de forma 

opostas tanto o “reino dos acasos”, quanto o “reino dos fins” aparecem como além da 

compreensão humana fazendo surgir então uma contradição: “se nosso entendimento 

não pode apreender o entendimento e os fins de Deus, como aprendeu ele essa 

natureza do seu entendimento?” Os “reinos do acaso” e “dos fins” são assim “gigantes” 

diante dos quais os homens tornam-se “anões” (M/A §130).  

O primeiro aforismo de A gaia ciência se refere aos “mestres da finalidade da 

existência”. Aqueles que dão sistematicidade e organização aos fins a tal ponto de 

pensar a própria existência como detentora de uma finalidade. Assim, Nietzsche 
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relaciona a concepção da finalidade com o aparecimento dos fundadores da moral e 

das religiões.  

 

Que significa o aparecimento sempre renovado dos fundadores de morais e 
religiões, dos incitadores da luta pelas avaliações morais, dos mestres dos 
remorsos (Lehrer der Gewissensbisse)  e das guerras religiosas? [...] Para 
que tudo o que ocorre necessariamente e por si, sempre e sem nenhuma 
finalidade, apareça doravante como tendo sido feito para uma finalidade e 
seja possível para o ser humano, enquanto razão e derradeiro mandamento 
– para isso entra em cena o mestre da ética, como mestre da finalidade da 
existência; para isso ele inventa uma segunda, uma outra existência, e com 
a sua nova mecânica tira essa velha, ordinária existência de seus velhos, 
ordinários eixos. [...] A natureza humana (menschliche Natur) foi mudada por 
esse aparecimento sempre renovado dos mestres da finalidade da existência 
(Die Lehrer vom Zwecke des Daseins) – ela passou a ter uma necessidade 
mais, a necessidade justamente da aparição sempre renovada de tais 
mestres e doutrinas da “finalidade”. O homem tornou-se gradualmente um 
animal fantástico, que mais que qualquer outro tem de preencher uma 
condição existencial: ele tem de acreditar saber, de quando em quando, por 
que existe, sua espécie não pode florescer sem uma periódica confiança na 
vida! (FW/GC §1). 

 

O filósofo alemão chama os “mestres das avaliações morais” de “mestres dos 

remorsos” e liga seu aparecimento aos fins. Ou seja, “mestres da finalidade” porque 

transformam todas as coisas, que ocorrem de forma necessária e espontânea 

(realizam-se por si), em algo relacionado a um fim, a um propósito. Dessa forma, as 

coisas que existem sem nenhum propósito intrínseco sob a “batuta” dos “mestres da 

finalidade” são guiadas para um propósito. Uma ação livre e espontânea adquire, 

assim, propósitos definidos. São os “mestres da finalidade” que, inicialmente, 

transformam as coisas que existem de modo necessário em finalidade e adicionam 

finalidade a própria existência. Nesse complexo mecanismo inverte-se uma chave de 

existência, surge uma “segunda, uma outra existência” (zweites und anderes Dasein) 

com propósito e finalidade definidos. A mecânica dos “mestres da finalidade” desloca 

a “velha” e “ordinária” existência de seus “velhos, ordinários eixos”. Isto é, no lugar da 

necessidade agora há a finalidade (FW/GC §1).  

Por que é necessária a construção de um propósito, de uma finalidade? Ora, o 

surgimento, sempre renovado dos mestres da existência coloca a necessidade de 

surgimento dos próprios mestres e da doutrina da finalidade. Ou seja, altera-se a 

“natureza humana” de modo que de tempos em tempos alguém precisa lembrar ao 

homem o propósito da sua existência. O homem tornou-se, a partir dessa 

necessidade, um “animal fantástico”. Precisa, de tempos em tempos, saber o motivo 

pelo qual existe. Precisa, enquanto espécie, de modo periódico, possuir confiança na 
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vida para “florescer” (Idem; Ibidem). 

Nietzsche problematiza a finalidade como um “antropomorfismo” nas quais as 

categorias utilizadas para identificar os fenômenos não passam de ficções 

antropomórficas.  

 

O caráter geral do mundo, no entanto, é caos por toda a eternidade, não no 
sentido de ausência de necessidade, mas de ausência de ordem, divisão, 
forma, beleza, sabedoria e como quer que se chamem nossos 
antropomorfismos estéticos. [...] Guardemos-nos de atribuir-lhe 
insensibilidade e falta de razão, ou o oposto disso; ele não é perfeito nem 
belo, nem nobre, e não quer tornar-se nada disso, ele absolutamente não 
procura imitar o homem! Ele não é absolutamente tocado por nenhum dos 
nossos juízos estéticos e morais! Tampouco tem impulso de 
autoconservação, ou qualquer impulso; e também não conhece leis. 
Guardemo-nos de dizer há leis na natureza. Há apenas necessidades: não 
há ninguém quem comande, ninguém que obedeça, ninguém que transgrida. 
Quando vocês souberem que não há propósitos, saberão também que não 
há acaso: pois apenas em relação a um mundo de propósitos tem sentido a 
palavra “acaso” (FW/GC §109). 

 

O caráter geral do mundo é apresentado como “caos” perpétuo no qual “caos” 

não significa a ausência de necessidade, mas de “ordem, divisão, forma, beleza, 

sabedoria”. Pensar o mundo como ordem, divisão, beleza, etc. significa apenas 

pensar um mundo antropomórfico. Para Nietzsche o caráter do mundo não é tocado 

por nenhum antropomorfismo, seja ele estético ou ético, nem tampouco qualquer 

impulso de autoconservação. Acaso e propósito são duas faces de uma mesma 

moeda. Se não há propósito tampouco deve existir acaso.   

Nietzsche identifica as categorias tradicionais que o homem utiliza para 

conhecer (beleza, ordem, etc.) como antropomorfismo (estético ou ético) que ao longo 

do tempo e com o decorrer dos costumes foram plasmadas em categorias morais com 

pretensão de validade universal. Nesse entendimento, torna-se necessário investigar 

como a moral, através da construção de valores como bom e mau, pode gerar 

“mistificações” sobre conhecimento.   

Retornamos à Aurora para entender como a relação de causa e efeito, sob o 

julgo da moralidade e dos costumes enseja uma “inversão do intelecto humano”. No 

aforismo “O desprezo das causas, das consequências e da realidade”, Nietzsche, 

escreve: 

 

Esses acasos ruins que atingem uma comunidade – súbita tempestade, seca 
ou epidemia – levam todos os seus membros a suspeitar que foram 
cometidas infrações aos costumes, ou que novos usos têm de ser inventados 
para apaziguar um novo poder e humor demoníaco. Esse gênero de suspeita 
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e reflexão evita justamente a sondagem das verdadeiras causas naturais, 
tomando a causa demoníaca por pressuposto. Eis uma fonte da hereditária 
inversão do intelecto humano [...] Sob o julgo da moralidade e do costume, 
portanto, o homem despreza primeiramente as causas, em segundo lugar, as 
consequências, em terceiro, a realidade, e tece com todos os seus 
sentimentos superiores (de reverência, de elevação, de orgulho, de gratidão, 
de amor) um mundo imaginário: o chamado mundo superior (M/A §33).  

 

O desconhecimento das causas dos fenômenos naturais (“tempestade, seca 

ou epidemia”), por parte dos homens, leva-os a suspeitarem sobre as infrações 

cometidas contras os “costumes”. Na falta de um conhecimento adequado para suas 

aflições constrõem explicações que remetem a existência de seres e de forças 

transcendentes (“humor demoníaco”). No entanto, é justamente esse gênero de 

suspeita que estanca a possibilidade de reflexão sobre as verdadeiras causas naturais 

porque toma a causa mística como um pressuposto. Nesse “pano de fundo” a moral, 

através dos costumes, forja categorias como o bom e mau ligando-os ao útil ou ao 

nocivo para a comunidade. Dessa forma, o indivíduo teve que manter-se obediente às 

normas da coletividade evitando as infrações e punições. 

A “falsa” causalidade dos fenômenos naturais tem três efeitos: primeiro, o 

“desprezo” pelas causas. Segundo, pelas consequências. E, por terceiro, o desprezo 

pela própria realidade. Ao forjar uma explicação imaginária para os “acasos” que 

afligem a comunidade os homens bloqueiam a possibilidade de uma reflexão séria 

sobre as “verdadeiras” causas de suas aflições. Despreza-se, desse modo, a busca 

por um conhecimento que tenha como foco as causas naturais e desprezam-se as 

consequências dessa recusa. Por último, o conhecimento construído sobre 

“imaginações transcendentes” se encastela no refúgio imaginário e a própria realidade 

acaba por ser desprezada.  

Na relação entre o individual e o coletivo a noção de mau surge de forma 

intestina aos costumes: “em todos os estados originais da humanidade, ‘mau’ significa 

o mesmo que ‘individual’, ‘livre’, ‘arbitrário’, ‘inusitado’, ‘inaudito’, ‘imprevisível’” (M/A 

§9). O “mau” (Böse) plasma-se naquilo relativo ao individual. Tudo o que de alguma 

forma pode gerar imprevisibilidade, instabilidade, desagregação à segurança de uma 

comunidade é encarado como “mau” e perigoso. Em vista disso, definiu-se como 

“mau” tudo o que foge dos parâmetros estabelecidos pelo coletivo e, ao contrário, 

“bom” como aquilo capaz de maior sacrifício individual e obediência às normas, aos 

costumes e a tradição. 
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Cada ação individual, cada modo de pensar individual provoca horror; é 
impossível calcular o que justamente os espíritos mais raros, mais seletos, 
mais originais da história devem ter sofrido pelo fato de serem percebidos 
como maus e perigosos, por perceberem a si próprios assim. Sob o domínio 
da moralidade do costume, toda espécie de originalidade adquiriu má 
consciência; até o momento de hoje, o horizonte dos melhores tornou-se 
ainda mais sombrio do que deveria ser (M/A §9). 

 

A moral desenvolve as categorias de bom e mau a partir da relação entre o 

individual e o coletivo. A primeira constatação é que o individual, dentro de uma dada 

coletividade, foi tomado como mau. A pressão do coletivo sobre o indivíduo provocou, 

desta forma, sofrimento e supressão dos espíritos mais nobres; estes foram 

percebidos como maus e perigosos e obrigados a se perceberem assim. O domínio 

da moral sob os costumes provocou sobre a “originalidade” toda espécie de “má 

consciência” (böses Gewissen). Mau se tornou sinônimo do que era ligado ao 

individual, ao passo que bom passou a ser o que tinha como referência a coletividade 

e os costumes. Dessa forma, o fomento de valores como bom e mau ocorreu numa 

tensa relação na qual se buscou anular as questões individuais em prol de uma 

padronização das normas e dos costumes, tendo como mote a estabilidade e a 

perpetuação de uma dada comunidade: “É o medo perante um intelecto superior que 

manda, ante um incompreensível poder indeterminado, ante algo mais do que pessoal 

– há superstição nesse medo” (Idem; Ibidem). É pelo medo que a moralidade se 

constitui e é pelo medo que se perpetua.  

A segunda constatação sobre bom e mau está ligada aquilo que um indivíduo 

julga como sendo bom e mau. Agora é o indivíduo e aquilo que lhe ocorre que é 

tomado como parâmetro para a métrica valorativa.  

 

Qual nosso comportamento ante a ação de alguém à nossa volta? – 
Primeiro atentamos para o que dela resulta para nós – observamo-lá 
apenas sob esse ponto de vista. Tomamos este efeito como o propósito 
da ação – e afinal atribuímos a esta pessoa, como característica 
permanente, a posse de tais intenções, e desde então a chamamos de 
‘individuo danoso’, por exemplo. [...] O que me prejudica é algo ruim 
(prejudicial em si); o que me ajuda é algo bom (benéfico e vantajoso 
em si); o que me prejudica uma vez ou algumas vezes é o elemento 
inimigo em si e por si; o que me ajuda uma vez ou algumas vezes é o 
elemento amigo em si e por si [...] (M/A §102). 

 

Na segunda constatação Nietzsche propõe outra perspectiva. O mau não é 

mais tomado em referência a uma coletividade, mas ao próprio indivíduo.  O que é 

nocivo, que causa prejuízo, é tido como um mau e o que é útil, agradável (benéfico) é 
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considerado bom. Os impactos são nefastos, uma relação que pode ser ocasional e 

fortuita é entendida como a essência mesma de todas as relações. Ao se alçar como 

referência moral o indivíduo avalia, julga e substancializa a si mesmo como bom e os 

demais como maus. Neste processo repõe-se a problemática da liberdade da vontade. 

O livre querer e a soberania da vontade são tomados como avalizador das condutas. 

A partir desse passo toda ação e comportamento são avaliados e julgados. 

As categorias morais como o bom e o mau não ficam restritas as relações entre 

os seres humanos. São usadas para avaliar e julgar a natureza.   

 

Primeiro os homens projetam-se na natureza: em toda parte viram a si 
mesmos e seus iguais, isto é, suas características más e caprichosas, como 
se estivessem escondidas entre nuvens, temporais, animais de rapina, 
árvores e plantas: naquele tempo inventaram a ‘natureza má’ (böse Natur). 
Depois veio a época em que novamente se imaginaram fora da natureza, 
época de Rousseau: estavam tão fartos uns dos outros, que quiseram possuir 
um canto a que não chegasse o homem e seu tormento: inventaram a 
‘natureza boa’ [gute Natur] (M/A §17). 

 

As categorias morais são projetadas na natureza. Características humanas são 

tomadas como sendo características próprias da natureza. Dessa forma, o 

conhecimento substancializado através dos antropomorfismos coagula-se em 

categorias morais que passam a avaliar e julgar todas as relações entre os homens e 

entre os homens e a natureza.  

Ao denunciar as categorias morais Nietzsche tem por objetivo mostrar que elas 

se apoiam em ficções que obliteram a relação do homem com o conhecimento, pois 

pressupõem que a finalidade, o bom e o mal são intrinsecas às coisas mesmas e não 

frutos dos impulsos e instintos humanos que julgam e avaliam conforme este ou 

aquele estiver no auge. Negligenciam, portanto, que o bom, o mau, o belo, etc. são 

antropomorfismos das quais o homem se vale na luta pela sobrevivência. Spinoza, 

por sua vez, deflagra movimento semelhante ao demonstrar que as causas finais, o 

bem e o mal obliteram a compreensão da causalidade imanente que interconecta 

todos os homens à infinita potência da Natureza. 

 

 

1.6 Causas finais, o bem e mal  
 

No apêndice da primeira parte da Ética Spinoza escreve sobre as “causas 

finais” (causas finales) se referindo a elas como um “preconceito” capaz de gerar 
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outros preconceitos. Em vista disso, combater as causas finais mostra-se necessário, 

fundamentalmente, por dois motivos: para a ordenação correta das categorias 

ontológicas e para afastar o conhecimento confuso e mutilado. 

 A ontologia spinozana propõe que a partir de definições e proposições 

rigorosamente posicionadas pode-se deduzir a gênese das causas e os nexos causais 

entre todas as coisas. Ou seja, o pensamento é capaz de identificar todas as coisas 

como necessárias e determinadas de forma imanente à Natureza porque todas as 

coisas singulares são produzidas pela infinita potência da Natureza e existem como 

produtos necessários de sua ação.  

As causas finais obliteram a compreensão da causa eficiente e da causa 

imanente porque atribuem à existência de cada coisa uma finalidade. Assim, a 

investigação sobre a origem das causas finais, a calcificação no intelecto humano e 

as consequências de tal fato têm sua primeira explicação remetida à ontologia. Isto é, 

o pressuposto para a existência da concepção das causas finais ampara-se na 

identificação do homem como modo finito e determinado. 

 

Os homens pressupõem, em geral, que todas as coisas naturais agem, tal 
como eles próprios, em função de um fim, chegando até mesmo a dar como 
assentado que o próprio Deus dirige todas as coisas tendo em vista algum 
fim preciso, pois dizem que Deus fez todas as coisas em função do homem, 
e fez o homem, por sua vez, para que este lhe prestasse culto (E I, Ap. p.41). 

 

Spinoza faz dois movimentos textuais no sentido de mapear a origem das 

causas finais. O primeiro aponta para o fato dos homens pressuporem que as coisas 

naturais agem em função de um fim porque tomam como dado o fato de que eles 

próprios homens agem em função de um fim. O segundo movimento textual diz que 

por consequência da atribuição de finalidade à Natureza, os homens chegam a 

considerar a existência de um ser superior que dirige todas as coisas em função deles 

próprios. Ou seja, a finalidade das coisas da Natureza deve ser a satisfação dos 

próprios homens. Esse mecanismo de funcionamento se completa com os homens 

rendendo culto a quem dirigiu todas as coisas para satisfazê-los.  

Para melhor entender o primeiro movimento explicativo de Spinoza é preciso 

retomar à ontologia na primeira parte da Ética, pois é da relação entre a Substância e 

os modos finitos que o filósofo poderá extrair o motivo dos homens levarem a cabo as 

causas finais.  

O homem é um modo finito e determinado que pode ter sua ação reduzida por 
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forças exteriores mais potentes que a sua. Sendo finito e determinado não nasce livre, 

nem da posse intelectiva da causalidade necessária que encadeia todas as coisas 

singulares. Isto é, sua ação pode ser constrangida por uma força externa maior do 

que a sua. Soma-se à primeira condição, o fato de que ao homem não se apresenta 

com clareza a necessidade e a determinação de todas as coisas. Ou seja, “Todos os 

homens nascem ignorantes das causas das coisas e tendem a buscar o que lhes é 

útil, estando conscientes disso” (E I, Ap. p.42). Isto posto, a busca por aquilo que julga 

ser útil tem uma relação direta com a ignorância dos homens. O homem é ignorante 

porque desconhece as causas das coisas, e isso se deve a própria condição de 

finitude e determinação.  

Spinoza diz que os homens estão conscientes somente dos seus desejos e 

apetites. Sabem que desejam e apetecem e, sendo assim, movem-se em busca 

daquilo que satisfaz o desejo e o apetite, ainda que desconheçam as causas dos 

desejos e dos apetites: “Os homens são conscientes de seus desejos, apetites e 

ações, mas ignorantes quanto às causas porque são determinados a desejar ou 

apetecer alguma coisa” (Idem; Ibidem). 

O segundo movimento explicativo deflagrado por Spinoza é uma decorrência 

lógica da pressuposição por parte dos homens de que todas as coisas naturais agem 

em função de um fim. Trata-se da crença de que alguma força supranatural dirige a 

Natureza dando a ela uma finalidade. Mais do que isso: a finalidade de cada coisa 

existente na Natureza está submetida a sua utilidade. Qual tipo de raciocínio é capaz 

de engendrar essa conclusão? Ao observar tanto a si mesmo quanto a Natureza os 

homens encontram: 

 

Não poucos meios que muito contribuem para a consecução do que lhes é 
útil, como por exemplo, os olhos para ver, os dentes para mastigar, os 
vegetais e os animais para alimentar-se, o sol para iluminar, o mar para 
fornecer-lhes peixes, etc., eles são assim, levados a considerar todas as 
coisas naturais como se fossem meios para sua própria utilidade [...] (E I, Ap. 
p.42). 

 

Na natureza os homens encontram muitas situações que aparentemente lhes 

são de grande utilidade: “os vegetais”, “os animais”, “o sol”, “o mar”, etc. Ao 

observarem a si próprios também encontram coisas úteis: “os olhos para ver”, “os 

dentes para mastigar”. A observação e a identificação da utilidade encontram respaldo 

no fato de que os homens “nascem ignorantes das causas das coisas” (E I, Ap. p.41). 
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Ou seja, nascem sem uma explicação adequada, ainda que identifiquem coisas úteis. 

A conjugação desses fatores desencadeia, na imaginação humana, a ânsia de 

explicação. Se há tantas coisas na natureza, e em si mesmo, que são úteis e a causa 

para tal fato não é conhecida, a conclusão lógica é a existência de uma força 

construtora de tais coisas para seu proveito. Sendo poderosa porque capaz de criar 

coisas úteis e bondosas porque dispôs as coisas úteis em função de si, cabe ao 

homem render culto e louvor como forma de gratidão. Spinoza deflagra, assim, o 

ataque ao coração da teologia dominante de sua época.20 As causas finais que 

surgem e se perpetuam pela ignorância dos homens transformam-se num preconceito 

com capacidade extraordinária para afetar o conhecimento das causas verdadeiras e 

adequadas. 

A necessidade do filósofo holandês de se insurgir contra o preconceito das 

causas finais justifica-se também à medida que desse preconceito se origina outros. 

Isto, orbitando as causas finais encontra-se um conjunto de crenças que se conjugam 

justificando um conhecimento parcial e confuso.  

 

Do preconceito da causa final se originam os preconceitos sobre o bem e o 
mal, o mérito e o pecado, o louvor e a desaprovação, a ordenação e a 
confusão, a beleza e a feiúra, e outros do mesmo gênero (E I, Ap. p.42).  

 
O filósofo “amaldiçoado” por teólogos judeus e cristãos de sua época e 

excomungado pela Santa sé, expõe a miríade de preconceitos formados a partir das 

causas finais. Entre estes os “preconceitos sobre o bem e o mal”, “o pecado”, 

“ordenação”, “confusão”, “beleza e a feiúra”.  

O bem e o mal são termos caros a tradição moral e teológica. Os homens 

identificam na natureza, e em si, coisas que servem para sua utilidade. A estas 

inúmeras coisas úteis identificam como um bem e aquelas que não são classificam 

como um mal. Construiu-se assim uma conexão que liga a utilidade ao bem e ao mal.  

 

Tudo aquilo, pois, que beneficia a saúde e favorece o culto a Deus eles 
chamam de bem, o que é contrário a isso chamaram de mal [...]. Eles crêem 
firmemente que existe uma ordenação nas coisas, ignorando tanto a natureza 
das coisas quanto sua própria (E I, Ap. p.42). 

                                                
20 Deleuze acredita que sendo a Ética uma tipologia dos modos de existências imanentes ela substitui 
a moral no sentido de que esta liga-se à transcendência e às normas enquanto imperatividade 
(DELEUZE, 2002, p.29). O entendimento de Deleuze está correto. Todavia, há que se ressalvar que 
para Spinoza os homens, no geral, não são sábios nem capazes de moderar os afetos através da 
razão, disso decorre que a moral cumpre o papel de evitar os excessos que podem levar a dissolução 
da comunidade humana. 
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O preconceito das causas finais foi capaz de forjar conceitos morais que, 

calcificados pelos costumes e pelos hábitos, transformam-se em dogmas e abrem a 

possibilidade para construções que mutilam e fragmentam o conhecimento. De posse 

de categorias morais como o “bem”, o “mal”, a “ordenação”, a “confusão”, etc. os 

homens podem avaliar e julgar a Natureza, as suas próprias ações, bem como as 

ações dos demais homens e, nos seus limites, julgar a existência toda.  

Desdobrando os impactos do preconceito das causas finais Spinoza afirma que 

“Aqueles que não compreendem a natureza das coisas nada afirmam sobre elas, mas 

apenas as imaginam”. Ou seja, julgando-se livre o homem tem consciência de seus 

desejos. No entanto, é ignorante quanto a causa das coisas e, desse modo, constrói 

explicações que são imaginárias confundindo a causa verdadeira e adequada com 

aquilo que é fruto da sua imaginação.21 Assim, as causas finais: 

 

Não passam de modos de imaginar, pelos quais a imaginação é 
diferentemente afetada, e que, no entanto, são considerados pelos ignorantes 
como atributos principais das coisas, porque acreditam, que todas as coisas 
foram feitas em função deles, e é com base na maneira como foram afetados 
por uma coisa que dizem que a sua natureza e boa ou má, sã ou podre e 
corrompida (E I, Ap. p.42). 

 

A explicação de Spinoza para o preconceito das causas finais traz à tona uma 

série de questões que explicam o conhecimento: imaginação, potência da Natureza, 

afetos, etc. Ao vincular o preconceito das causas finais à imaginação Spinoza trabalha 

a passividade da mente humana e o conhecimento através das imagens. Sem dispor 

da verdadeira causa dos fenômenos o homem imagina ficções sobre o agir da 

Natureza. Torna-se passivo diante da realidade.22 O conhecimento confuso, mutilado 

o leva a confundir as imagens que possui das coisas com os atributos da Natureza.  

Spinoza denuncia, dessa forma, a inversão brutal operada a partir da ficção das 

causas finais. O filósofo associa a potência divina à potência da Natureza, assim, não 

há separação nem diferenças entre a Natureza, a Substância e Deus. Tudo o que há 

                                                
21 Chaui escreve que “em todas as suas obras, Espinosa demonstra que a noção de causa final ou de 
finalidade é uma construção imaginária na qual recorremos à noção de um fim para suprir nossa 
ignorância quanto à causa real e verdadeira de uma coisa, um acontecimento ou uma relação. Não 
existem causas finais; só existem causas eficientes” (CHAUÍ, 2011, p.62). 
22 A passividade não decorre do fato do homem imaginar. Decorre, isto sim, do fato de explicar um 
fenômeno por uma força que lhe é externa. O conhecimento vivido sob os auspícios das afecções 
produzidas pelas forças imaginativas será aprofundado no segundo capítulo. 
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na Natureza, e cada uma das coisas singulares, é a um só tempo a expressão e a 

manifestação da potência divina. No entanto, as causas finais obliteram essa relação 

porque provocam uma fratura entre Deus e a Natureza. Ao conceber as coisas 

singulares presentes na Natureza como feitas por um ser externo a ela, os homens 

provocam uma cisão entre Deus e a Natureza. Desconsideram, assim, que tudo 

procede de uma necessidade eterna e de uma perfeição suprema. Ou seja, todas as 

coisas estão em Deus e são a expressão de sua potência.  

Ao creditar todas as coisas agindo em função de si próprio, o homem faz uma 

segunda confusão: entre a complexidade afetiva que lhe ocorre e as coisas mesmas. 

Dito de outra forma: é com base na maneira como foi afetado que o homem julga e 

avalia todas as coisas. É a partir de suas afecções que pode plasmar sobre a Natureza 

o rótulo de “feia”, “má”, “podre”, “corrompida”, etc. quando não encontra nela utilidade. 

Quando encontra aspectos úteis, classifica como “boa”, “ordenada”, “bela”, etc. 

No prefácio da quarta parte Spinoza liga às noções de “bem” e “mal” à servidão 

ou à força dos afetos recusando terminantemente que as noções de bem e mal 

designam algo de positivo ou negativo a respeito das coisas, “consideradas em si 

mesmas”. O que é o “bem” e o que é o “mal” então? São “modos de pensar ou noções, 

que formamos por compararmos as coisas entre si” (E IV, Pref. p.157). Dessa maneira, 

é a partir das afecções que sofre no contato com forças externas que o homem pode 

julgar e avaliar a Natureza e as coisas considerando-as boas ou más. Como as 

afecções não são iguais em todos os homens o que acontece é que uma “única e 

mesma coisa pode ser boa ou má ao mesmo tempo e ainda indiferente” (Idem; 

Ibidem). O exemplo, fornecido por Spinoza, para corroborar esse fato está na música: 

“A música é boa para o melancólico, má para o aflito, nem boa, nem má para o surdo 

[...]” (E IV, Pref. p.157). Assim, aquilo que o homem julga como bem e mal não 

passariam de categorias imaginativas baseadas na maneira como foram afetados. 

Contudo, Spinoza evita revogar estes vocábulos. Prefere, operar sobre eles uma 

subversão.  

 

Por bem compreenderei aquilo que sabemos, com certeza ser um meio para 
nos aproximarmos, cada vez mais, do modelo de natureza humana que 
conhecemos. Por mal, por sua vez, compreenderei aquilo que, com certeza, 
sabemos que nos impede de atingir esse modelo (Idem; Ibidem). 

 

O bem é aquilo que favorece a passagem para uma maior perfeição do próprio 
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ser. Sendo o mal aquilo que leva à passagem de uma perfeição maior para uma 

perfeição menor. Passagem adquire o sentido preciso de aumento ou diminuição da 

potência de agir do conatus. 

A subversão a respeito das categorias bem e mal, assim como o combate ao 

preconceito das causas finais adquirem importância central para o conhecimento da 

causalidade verdadeira e adequada e da potencialização de afetos alegradores, pois 

enredado numa teia de ignorância, desconhecimento e preconceitos o homem 

substitui o “Deus sive Natura” (E IV, 4 dem. p.161) por um ser todo transcendente que 

de maneira externa cria o mundo e os próprios homens destinados a um propósito. 

Nesse mecanismo os chefes teológicos, cuja ignorância buscam perpetuar nos 

homens, alcançam seu motivo par excellence instigando os afetos entristecedores.  

Spinoza demonstra que a maneira como a teologia e a tradição filosófica 

trataram os afetos e as paixões construiram mistificações como as categorias de 

causa final, bem e mal. Essas categorias foram manobradas no sentido de 

despotencializar o homem e instigar os afetos tristes construindo bloqueios à formas 

de conhecimento na qual os afetos e as paixões encontrariam guarida. Operando a 

partir das causas finais a teologia dominante construiu uma inversão brutal, pois criou 

uma cisão entre o homem e a Natureza. 

Nesse primeiro capítulo as seções “A pretensa luta dos motivos” e “Agitados 

pelas causas exteriores” tinham por objetivo mostrar a convergência conceitual entre 

Nietzsche e Spinoza no que se refere à recusa ao livre querer e a soberania 

deliberativa da vontade. Dessa forma, os elementos fisiológicos como impulsos, 

instintos, paixões e afetos atuam de maneira inconsciênte fazendo com que a 

consciência capte apenas o resultado final da batalha.   

As seções “Impulso ao conhecimento” e “Império num império” demonstram, 

não apenas a negligência da tradição filosófica e da teologia com os elementos 

naturais presentes no homem, mas a depreciação que esses elementos sofrem. As 

tentativas de supressão se deram de diversas formas: regramento, censura, bloqueio, 

desvio, interiorização, etc. Essa depreciação impõe severos impecilios ao 

conhecimento, pois provocam uma fratura entre o homem e a natureza obliterando, 

justamente, a possibilidade dos impulsos, instintos, afetos e paixões no conhecimento. 

As duas últimas seções do primeiro capítulo mostraram como se formam 

mistificações e ficções que foram plasmadas em categorias morais: bem, mal, bom, 

mau, etc. capazes de darem guaridas à desconfiança com os elementos naturais 
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presentes no homem, ao ressentimento e a culpa. Assim, o homem sob os auspícios 

da moral se transformou num animal fantástico, um guardião de seu próprio castelo, 

despotencializado e refém dos afetos entristecedores. Fazem parte dessa manobra 

as avaliações, os julgamentos e a criação de um próposito para a existência.  

Os pontos avançados por ambos os filósofos mostram-se necessários para o 

passo seguinte que é demonstrar a relação intestina entre os elementos fisiológicos: 

impulsos, instintos, afetos, paixões e o conhecimento. Só dessa forma torna-se 

possível se afastar de uma forma de conhecimento que preze apenas pelo domínio 

intelectivo ou racional e se afaste ou cancele o corpo, as dinâmicas pulsionais e 

afetivas. 
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2. CONHECIMENTO COMO PAIXÃO E CONHECIMENTO COMO AFETO  

 

2.1 Nova paixão  

 

Em Aurora Nietzsche se propõe a escavar as profundezas dos valores morais. 

No prólogo, escrito em 1886, após a um longo período de convalescença, lança mão 

de procedimentos que permitem identificar as gêneses de categorias como o “bom” e 

“mau”. Classificando o seu procedimento como um “caminho próprio”, ele escreve que 

começou a “investigar” e a “escavar” a confiança na moral. A “velha confiança” sobre 

a qual se acentou as imponentes construções filosóficas (M/A Prólogo, §3). 

É das entranhas do que pretende “solapar” que Nietzsche se propõe a pensar 

as paixões relacionando-as ao conhecimento naquilo que vai chamar de “nova 

paixão”. Contudo, pensar sobre as paixões é fazer um movimento de afastamento em 

relação à tradição filosófica clássica e à moral. É contra essas duas concepções que 

o filósofo alemão direciona suas críticas.  

Sob os auspícios da moral as paixões tornaram-se “más e pérfidas” e tornaram-

se assim precisamente porque pensou-se sobre elas dessa forma, haja vista que 

“pensar mal é tornar mau”, diz Nietzsche no aforismo 76 de Aurora. O exemplo 

fornecido é o tratamento dispensado pelo cristianismo às paixões gregas de cunho 

sexual Eros e Afrodite. Sob o predomínio do cristianismo os mesmos transformaram-

se em “duendes infernais e espíritos enganadores”. Assim, um sentimento que era 

visto como “necessário e regular” pelos antigos gregos sob os auspícios do 

cristianismo foi encarado com desprezo: “Não é pavoroso fazer de sentimentos 

necessários e regulares uma fonte de miséria interior e, dessa forma, querer fazer da 

miséria interior, em todo homem, algo necessário e regular?” (M/A §76. Trad.: RRTF) 

O questionamento de Nietzsche permite uma inflexão na moral de modo a 

identificar o empobrecimento cristão sobre as paixões. Estas, transformaram-se em 

elementos a serem combatidos, mantidos dentro de certos limites. As paixões de 

cunho sexual sofreram uma brutal subversão:  

 

Em si os sentimentos sexuais têm em comum com os sentimentos da 
compaixão e adoração que aqui um ser humano, através de seu 
comportamento, faz bem a outro ser humano – não é tão frequente encontrar 
na natureza arranjos tão benevolentes (Wohlwollende Veranstaltungen)! E é 
precisamente isso que queremos caluniar e corromper com a má consciência! 
Irmanar a geração do homem com a má consciência! (M/A §76. Trad.: RRTF).  
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Nietzsche se refere a uma “má consciência” (böse Gewissen) que teria se 

originado a partir da inflexão da moral sobre as “sensações sexuais”. Ainda que em 

momento posterior a tentativa de demonização de Eros teve um efeito inverso, a 

primeira reação foi caluniar e corromper esse impulso. Daí a razão de Nietzsche 

fustigar a herança cultural cristã: “talvez por causa delas a posteridade julgue que em 

toda a herança da cultura cristã há algo mesquinho e maluco” (Idem; Ibidem).  

O cristianismo não apenas tornou as paixões más e pérfidas, mas de alguma 

forma, foi capaz de subvertê-las cristalizando-as em instituições:  

 

Todas as instituições que outorgam a uma paixão fé na sua duração e 
responsabilidade pela duração, contrariamente à natureza da paixão, dão-lhe 
uma nova categoria: e aquele que é tomado por tal paixão já não se crê 
rebaixado ou ameaçado por ela, como antes, mas elevado perante si e seus 
iguais. Lembremos as instituições e costumes que transformaram a ardorosa 
entrega do momento em fidelidade eterna, a ânsia da ira em vingança eterna, 
o desespero em luto perene, a palavra única e súbita em perene 
compromisso (M/A §27). 

 

A moral, através das instituições, propõe uma nova classificação (neuen Rang 

gegeben) das paixões. Uma paixão que era temida passa a ser sinônimo de elevação, 

elevando consigo também seu portador. Outra, que se desenrolou como “ardorosa 

entrega do momento” e vivacidade foi subvertida a tal ponto que seu ímpeto 

momentâneo transformou-se em eternidade. Assim, a entrega do momento 

transforma-se em fidelidade eterna sob a luz do sacramento, a ira transforma-se em 

vingança perpétua, o desespero em luto. Aquela palavra que é única e súbita torna-

se compromisso eterno. 

A moral subverteu e cristalizou as paixões dando a elas um novo 

direcionamento. É possível, dessa forma, questionar: qual é o lugar que Nietzsche 

reserva às paixões? Caberia uma entrega de modo irrefletido a elas? O filósofo parece 

sugerir o contrário quando discute a hostilidade alemã para com o iluminismo 

(ilustração). Os pensadores românticos alemães são fustigados por reavivarem uma 

época pré-científica da filosofia com seu irracionalismo. Assim, objetivando a 

contraposição à racionalidade nascente do iluminismo caíram em outro extremo, na 

entrega irrefreada às paixões. 

 

O culto ao sentimento foi erigido no lugar do culto à razão [...]. Não foi 
pequeno o perigo geral de, sob a aparência do conhecimento mais pleno e 
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definitivo do passado, esmagar o conhecimento em geral debaixo do 
sentimento (M/A §197. Trad.: RRTF). 

 

Em um combate sem tréguas contra a moral religiosa e a excessiva 

racionalidade do iluminismo nascente os românticos alemães buscaram um retorno 

ao passado, à alma popular pré-iluminista, à linguagem popular, etc. Contudo, a crítica 

acentuou-se de tal forma que recaiu em outro extremo: o espírito científico foi 

combatido, buscou-se restaurar o pensamento de uma natureza divinizada.  

Nesse procedimento, Nietzsche diz que se instalou um culto dos sentimentos 

(Gefühls) no lugar da razão e chama a atenção para o perigo de colocar o sentimento 

acima do conhecimento. De modo que podemos entender que a saída não é um 

retorno a uma época pré-científica, mas justamente levar a diante essa época por 

passos que ela não quis ou não pode dar: “essa ilustração (Aufklärung), temos agora 

de levá-la avante [...]”, diz Nietzsche (Idem, Ibdem). 

Sem as amarras da moral, do “irracionalismo” romantismo e com a tarefa de 

“levar adiante a ilustração” Nietzsche vincula paixão e conhecimento, colocando na 

ordem do dia a possibilidade de um desfecho trágico com a humanidade sacrificando-

se em prol de um conhecimento da verdade. No aforismo “A nova paixão” (Die neue 

Leidenschaft) mapeia os desdobramentos do “impulso ao conhecimento”. 

 

Nosso impulso ao conhecimento é demasiado forte demais para que ainda 
sejamos capazes de estimar a felicidade sem conhecimento ou a felicidade 
de uma forte ilusão forte, firme; é penoso simplesmente representarmo-no 
tais estados! A intranquilidade do descobrir e adivinhar tornou-se tão atraente 
e indispensável para nós quanto o amor infeliz para aquele que ama: que ele 
por nenhum preço trocaria pelo estado da indiferença; – sim, talvez nós 
também sejamos amantes infelizes! (M/A §429. Trad.: RRTF). 

 

Um impulso atua de maneira tão forte que não é mais possível estimar a 

felicidade sem o conhecimento. Este já não comporta mais a tranqüilidade (a 

tranqüilidade do conhecer).23 A intranquilidade tornou-se um atrativo tal qual o 

amor infeliz. Assim, o impulso ao conhecimento se tornou indispensável a ponto 

de não mais admitir a indiferença. Nietzsche parece sugerir uma semelhança entre 

a atitude daquele que busca conhecer e a atitude daquele que ama. Um amor 

infeliz é um amor que não pode se realizar na sua plenitude, não pode abarcar por 

completo seu objeto de desejo. Contudo, mesmo diante de tal impossibilidade 

                                                
23 No aforismo “Origem do conhecimento” (§110) de A gaia ciência Nietzsche aprofunda a relação entre 
conhecimento e vida. Num primeiro momento, conhecer significou a segurança diante o desconhecido. 
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aquele que ama prefere esse amor à indiferença, tal qual a impossibilidade, de 

conhecer de maneira plena e total, pois se conhece, sobretudo, a partir da 

perspectiva dos impulsos. Assim, o conhecimento é apresentado como algo que 

se transmutou numa paixão e nessa condição sacrifica-se e nada teme senão o 

seu próprio fim. 

 

O conhecimento, em nós, se transmutou (Verwandelt) em paixão, que não 
se intimida diante de nenhum sacrifício e no fundo nada teme, a não ser sua 
própria extinção; acreditamos sinceramente que toda a humanidade, sob o 
ímpeto e o sofrimento dessa paixão, teria de se acreditar mais sublime e 
consolada do que até agora, quando ainda não havia superado a inveja pelo 
bem-estar mais grosseiro que acompanha a barbárie (M/A §429. Trad.: 
RRTF).  

 

O primeiro vínculo estabelecido foi entre conhecimento e paixão. Uma 

paixão infeliz, pois aquele que busca conhecer assemelha-se a um amante diante 

do objeto de seu amor. Contudo, um segundo vínculo é estabelecido, agora entre 

conhecimento e sacrifício. A paixão do conhecimento não retroage diante de 

nenhum sacrifício e apenas tem como único temor a sua própria extinção. Sob 

tamanho ímpeto a humanidade acreditou-se mais sublime e consolada do que o 

bem-estar que acompanhou a barbárie. Isto é, do que a segurança do 

conhecimento entendido como meio de sobrevivência.  

Embebida pelo sacrifício a paixão do conhecimento leva a humanidade às 

raias da aniquilação. 

 

Talvez mesmo a humanidade sucumba por essa paixão do conhecimento! – 
nem mesmo este pensamento pode nada sobre nós! Então alguma vez o 
cristianismo recuou diante de um pensamento semelhante? O amor e a morte 
não são irmãos? Sim, odiamos a barbárie – preferimos todos ver sucumbir a 
humanidade a ver regredir o conhecimento! E, por fim: se a humanidade não 
sucumbir por uma paixão, ela sucumbirá por uma fraqueza: o que se prefere? 
Essa é a questão principal. Queremos para ela um fim em fogo e luz ou em 
areia? (M/A §429. Trad.: RRTF).  

 

Nietzsche coloca a possibilidade da humanidade sucumbir diante da paixão do 

conhecimento. Porém, nem mesmo a aniquilação é suficiente para arrefecer a força 

desse impulso. Ao mencionar o cristianismo realiza um movimento textual que nos 

permite relacionar com a moral. Diante do avassalador impulso ao conhecimento, 

diante da possibilidade da auto-aniquilação como reagem os moralistas cristãos? 

Nietzsche sugere que o cristianismo se atemoriza diante de uma possibilidade 
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avassaladora como essa, preferindo um recuo para uma “ilusão forte”. Contudo, para 

o autor de Aurora não há possibilidade de recuo, ainda que os bárbaros fossem mais 

felizes na questão do conhecimento. Se a humanidade não sucumbir diante dessa 

paixão certamente sucumbirá diante de uma fraqueza. A pergunta “um fim em fogo e 

luz ou em areia?” ao final do aforismo remete justamente para um aprofundamento da 

paixão do conhecimento.24 

Nos Fragmentos Póstumos da época de Aurora Nietzsche escreve que a 

plenitude da paixão é essencial, fazendo referências ao sacrifício e ao desejo de 

sacrificar-se (autossacrifício), bem como a regra dos impulsos. A anotação tem 

como título “religião nouvelle” (“nova religião”) e apresenta o que aparentemente 

são dez discordâncias de Nietzsche com a moral cristã. Interessa-nos aqui, de 

maneira imediata, aquelas nas quais há referência à paixão e ao sacrifício.  

 

2) Devoção ao auto-sacrifício 
[...] 
7) Não um amor geral pela humanidade, mas a regra dos instintos 
[...] 
10) Não como um sacrifício por outros, mas como a plena vitória de uma 
emoção sobre outra, para que lhe consagremos a vida, a honra, etc.: assim 
a plenitude da paixão é o essencial (Nachlass/FP 1880-1881, 8 [94]). 
(Trad.: Nossa). 

 

O autossacrifício deve ser vivenciado com devoção. Contudo, não é uma 

devoção ao próximo, nem o amor para com a humanidade postulado pelo 

cristianismo, mas como regra dos instintos. Isto é, como uma vitória de um instinto 

(emoção) sobre outro. É somente dessa forma que a paixão pode ser vivida como 

plenitude.25 

 

De todos os meios de elevação, foram os sacrifícios humanos os que mais 

                                                
24 Brusotti chama a atenção para a mudança que ocorre entre os dois volumes de Humano e Aurora 
no trato das paixões: “O conceito de ‘paixão pelo conhecimento’, que surge aproximadamente no meio 
desta fase do espírito livre, marca uma clara mudança na sua concepção do espírito livre. Aurora é o 
livro em que esta mudança se realiza. Em Humano, Demasiado Humano, Nietzsche tinha-se esforçado 
para alcançar uma ampla superação de paixões. Ali, o espírito livre representa o homem de bom 
temperamento que se dedica plenamente ao conhecimento e assim conduz, finalmente, a uma vida 
mais livre de afetos" (BRUSOTTI, 1997, p.26. Trad.: Nossa). 
25 O autossacrifício, a devoção e a dureza para consigo como características da paixão devem ser 
radicalizadas justamente porque faltavam tais características no tempo de Nietzsche. É o que 
assinala em Aurora: “Também para a música talvez ainda venha a época melhor (certamente a mais 
malvada!), quando os artistas deverão dirigir-se a homens severamente pessoais, duros em si, 
dominados pela sombria seriedade da própria paixão: mas de que serve a música a estas alminhas 
de hoje, demasiado volúveis, não desenvolvidas, semipessoais, curiosas e ávidas de tudo, almas 
de um época que termina?” (M/A §172). 
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elevaram e exaltaram os homens em todas as épocas. E talvez num único 
pensamento colossal ainda pudesse derrubar qualquer outro empenho, de 
modo que obtivesse a vitória sobre o mais vitorioso – o pensamento da 
humanidade sacrificando a si mesma. Mas a quem deveria ela sacrificar-se? 
Podemos jurar que, se algum dia aparecer no horizonte a constelação desse 
pensamento, o conhecimento da verdade restará como o único objetivo 
colossal a que um tal sacrifício seria adequado, pois para ele nenhum 
sacrifício é grande o bastante (M/A §45). 

 

No aforismo “Um desfecho trágico do conhecimento” Nietzsche apresenta os 

sacrifícios humanos como meios de elevação e exaltação, de modo que o pensamento 

colossal da humanidade sacrificando a si mesmo só seria efetivado de maneira plena 

quando o conhecimento da verdade restar como único objetivo.26 

O conhecimento exige sacrifício. Contudo, é preciso pensar no que ele se 

distingue daquele exigido pela moral. No aforismo “conceito da eticidade (Sittlichkeit) 

dos costumes” Nietzsche demonstra que a gênese dos costumes se deu numa relação 

de domínio e imposição de uma coletividade sobre o indivíduo. 

 

Que ninguém se iluda quanto ao motivo daquela moral que exige o 
cumprimento mais difícil do costume como signo da eticidade! [moralidade] A 
superação de si é exigida, não pelas consequências úteis que têm para o 
indivíduo, mas para que o costume, a tradição, apareça dominando, a 
despeito de todo apetite e proveito individual: o individuo deve sacrificar-se 
(M/A §9. Trad. RRTF). 

 

O sacrifício que a moral exige é radicalmente diferente do sacrifício em nome 

do conhecimento, pois se trata da obediência aos costumes, de submissão ao 

coletivo. Está, portanto, em contraposição àquilo que eleva o indivíduo. Assim, não é 

à moral, aos costumes e muito menos ao Estado que o indivíduo deve sacrificar-se: 

“Quanto mais se nega aos Estados e príncipes o direito de sacrificar os indivíduos (na 

aplicação das leis, no serviço militar, etc.), tanto maior é o valor do autossacrifício” 

(M/A §374). Dessa forma, o sacrifício é autossacrifício, pois é o indivíduo que deve 

impô-lo a si mesmo.  

 

— “Devoção entusiasmada”, “sacrificar a si mesmo” — são estas as 
palavras-chave de sua moral, e acredito que, como dizem, vocês 
“honestamente pensam assim”: mas conheço-os mais do que vocês 
mesmos, se a sua “honestidade” consegue ir de braço dado com semelhante 
moral. Do alto dela vocês olham para baixo, para essa outra moral, sóbria, 
que requer autocontrole, rigor, obediência; chamam-na de egoísta, e 

                                                
26 Brusotti diz: "Esta paixão extrema comporta-se, porém, de forma ambivalente diante da morte: está 
disposta a fazer o máximo sacrifício e, ao mesmo tempo, rejeita as tentativas de suicídio, é um bastião 
contra o sofrimento” (Idem; Ibidem, p.37. Trad.: Nossa). 
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certamente — vocês são honestos consigo, se ela lhes desagrada — ela tem 
que lhes desagradar! Pois, ao dedicar-se entusiasticamente a ela e 
sacrificar-se, fruem o inebriante pensamento da união com o poderoso, 
homem ou deus, ao qual se consagram: regalam-se no sentimento do seu 
poder, novamente testemunhado por um sacrifício. Na verdade, vocês apenas 
parecem sacrificar-se: convertem-se em deuses no pensamento e fruem a si 
mesmos como tal. Do ponto de vista dessa fruição — como lhes parece fraca 
e pobre a moral “egoísta” da obediência, da obrigação, da racionalidade: ela 
lhes desagrada, porque aí realmente tem de haver sacrifício e devoção, sem 
que o sacrificante se imagine transformado em Deus, como imaginam. Em 
suma, vocês querem a embriaguez e a desmesura, e a moral que desprezam 
ergue o dedo contra a embriaguez e a desmesura — eu bem acredito que 
ela lhes cause mal- estar! (M/A §215). 

 

A moral propõe uma “devoção entusiasmada” e um “sacrificar a si mesmo”. 

Essa ideia acaba por se transformar numa régua pela qual os moralistas passam a 

avaliar e julgar a outra “moral”. Essa também exige “autocontrole, rigor, obediência”. 

Contudo, não é bem vista pela moral cristã que a denomina de egoísta e 

desagradável, pois seu objetivo não é um sacrifício em nome de um coletivo ou de 

um poder. Assim, o sacrifício proposto pela moral é um simulacro de sacrifício. É um 

sacrifício que tem como meta o transcendente, pois se imaginam transformados em 

deuses e a partir desse patamar avaliam e julgam os sacrifícios do homem mundano.  

O sacrifício que Nietzsche tem em seu horizonte de perspectiva parece ainda 

não ter sido alcançado. Também os homens de ciência não atingiram esse nível de 

elevação. 

 

Daí resulta que, em termos gerais, a ciência ficou para trás devido à 
limitação moral de seus discípulos, e que doravante deve ser praticada com 
um sentimento básico mais elevado e generoso. “Que importa eu!” – está 
inscrito sobre a porta do pensador futuro” (M/A §547). 

 

“Que importa eu!” aparece em Nietzsche como símbolo do espírito de nobreza 

e sacrifício. Contudo, as concepções da moral limitam a ciência de modo que a 

máxima está inscrita na porta do pensador do futuro. Dito de outra forma: é de tempos 

vindouros que Nietzsche fala. Todavia, o filósofo alemão dá pistas de uma possível 

diferenciação entre o sacrifício imposto pela moral e o sacrifício exigido pelo 

conhecimento relatando a diferença entre os gregos antigos e os contemporâneos.  

 

Os gregos, numa vida exposta a grandes perigos e reviravoltas, buscaram 
na reflexão e no conhecimento uma espécie de segurança do sentimento e 
um derradeiro refugium. Nós, em situação incomparavelmente mais segura, 
transportamos a periculosidade para a reflexão e o conhecimento, e dela nos 
recuperamos e nos tranqüilizamos na vida (M/A §154).  
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Com uma vida exposta aos perigos, era na reflexão e no conhecimento que 

os gregos antigos encontravam segurança e refúgio. Os contemporâneos, ao 

contrário, não tendo a vida exposta a perigos transpuseram a periculosidade para a 

reflexão e para o conhecimento.  

O que significa dizer que o conhecimento teve que incorporar os perigos? Num 

primeiro momento pode-se pensar no conhecimento como uma busca. Busca por 

saber e tornar conhecido algo desconhecido. Contudo, Nietzsche demove tal 

associação. A busca caracteriza o Don Juan do conhecimento.  

 
O Dom Juan do conhecimento: nenhum filósofo e nenhum escritor o 
descobriu ainda. Falta-lhe amor às coisas que conhece, mas ele tem 
espírito, volúpia e prazer na caça e nas intrigas do conhecimento — até as 
mais altas e longínquas estrelas do conhecimento! — até que enfim nada 
mais lhe resta a caçar, senão o que é absolutamente doloroso no 
conhecimento, como o beberrão que finda por tomar absinto e água-forte. 
Então ele termina por ansiar pelo inferno — é o derradeiro conhecimento que 
o seduz. Talvez também este o decepcione, como tudo o que já é conhecido! 
E ele teria de ficar imóvel por toda a eternidade, pregado à decepção e 
transformado ele mesmo em convidado de pedra, aspirando a uma ceia do 
conhecimento que nunca mais lhe será dada! — pois o mundo inteiro das 
coisas já não tem nenhum bocado para oferecer a este faminto (M/A §327). 

 

Don Juan é o arquétipo do homem sedutor que está permanentemente à 

procura de novas conquistas amorosas. O que importa nesse processo é a busca. Há 

gozo com a procura e a sedução. Mais do que o resultado final são os meios que 

provocam regojizo. Nas palavras de Nietzsche, ao Don Juan do conhecimento não 

falta espírito, volúpia e prazer na caça e nas intrigas do conhecimento. No entanto, o 

que falta é o amor às coisas que conhece, pois quem procura sempre por uma nova 

caça nunca estará satisfeito e chegará o momento em que não haverá mais nada 

mais a caçar. Precisamente nesse momento, o Don Juan do conhecimento ficará 

com o que é mais doloroso no conhecimento e ansiará pelo conhecimento mesmo. 

Porém, o risco dessa operação é a decepção com tudo que é conhecido, 

encontrando imobilismo e decepção. Dessa forma, o mundo das coisas já não terá 

nada mais a lhe oferecer. Sua “fome” de conquista não pode ser saciada.  

O Dom Juan se satisfaz apenas com a busca e não com as coisas mesmas. 

O conhecimento, para ele, é um instrumento, um meio para seu deleite pessoal. Há 

paixão no Dom Juan do conhecimento? Certamente há. Todavia, além de ser uma 

paixão pela busca é também uma paixão pervertida porque não pode assumir 
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plenamente o “Que importa eu!”, lema do pensador.  Sua volúpia e prazer não são 

experimentos e só podem se realizar utilizando o conhecimento como remédio 

contra a realidade. Assim, o interesse do Dom Juan do conhecimento centra-se 

apenas no belo, não possuindo qualquer envolvimento visceral.  

A paixão comporta o sacrifício, a devoção. Entretanto, deve comportar 

também um aspecto de indiferença. É a indiferença dos apaixonados para com 

coisas que são louvadas pelos não apaixonados. Nos Fragmentos Póstumos, da 

década de 1880, Nietzsche menciona os apaixonados como capazes de “sentir as 

coisas do conhecimento fortes”: 

 

Nas questões do espírito, cada um é grande, que, como uma grande exceção, 
sente as coisas do conhecimento fortes, e se comporta em relação às coisas 
distantes, para que possam magoá-lo, excitar a paixão, dar grandes 
exaltações, em suma com os impulsos mais fortes se fundem com ele 
(Nachlas/FP, 1880. 6 [65] Trad. Nossa).  

 

Como a paixão é uma exultação dos impulsos, somente aqueles impulsos mais 

fortes se fundem a ela, de modo que aquele que a vivencia sente de tal forma que as 

demais coisas tornam-se indiferentes e desinteressantes. Assim, a atitude do homem 

do conhecimento assemelha-se ao apaixonado para o qual todas as demais coisas 

tornam-se indiferentes diante do fervor de sua paixão. 

 

O temperamento excitado, ruidoso, nervoso, desigual, é o oposto da grande 
paixão: esta, como uma brasa escura e quieta que mora no íntimo e ali reúne 
tudo de quente e cálido, faz a pessoa olhar fria e indiferente para fora e lhe 
imprime uma certa impassibilidade nos traços. Tais pessoas são 
eventualmente capazes de amor ao próximo — mas este é de uma espécie 
diferente daquele da gente sociável e ansiosa de agradar: é uma suave, 
contemplativa, serena afabilidade; elas como que olham das janelas de seu 
castelo, que é sua fortaleza e, justamente por isso, também sua prisão: — o 
olhar para o que é alheio, livre, para o que é outro lhes faz bem! (M/A §471).  

 

A grande paixão muda o olhar sobre as coisas cotidianas. Há uma indiferença 

para com certas coisas, ao passo que outras adquirem magnitude. É justamente esse 

comportamento que o vulgar despreza no apaixonado.27 

                                                
27 Olivier Ponton descreve que a partir dos Fragmentos Póstumos de 1880 surge um intrincado e 
complexo processo de surgimento da paixão (sobretudo na leitura que Nietzsche faz da obra de 
Stendhal Del’amour) em três etapas: sublimação, repetição e incorporação. A paixão, nesse processo, 
remeteria a uma fusão entre os instintos mais potentes e os pensamentos mais sublimes. Daí a 
profusão de termos utilizados pelo filósofo alemão: “paixão do abstrato”, “paixão da retidão”, “nova 
paixão” e “paixão do conhecimento”. Contudo, uma investigação de tamanha envergadura está fora de 
alcance do objeto do trabalho dissertativo (PONTON, 2009, p.42-43). 
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Em um primeiro momento poder-se-ia associar a paixão a um comportamento 

excitado, nervoso. Contudo, Nietzsche rompe esta possível associação. A grande 

paixão habita no íntimo e na quietude, reunindo ali calor e calidez, fato que justamente 

torna a pessoa fria e indiferente para fora. Assim, o “amor ao próximo” do apaixonado 

é diferente daquele pregado pela moral cristã: é suave, contemplativo, sereno, etc.  

A nova paixão não está associada somente ao sacrifício, à renúncia e à 

indiferença, mas vincula-se também à beleza. Contudo, para realizar tal associação 

é preciso atacar as “obras da imaginação”, pois são elas que introjetam a felicidade 

na “dissimulação”, cunhando assim a percepção de que a realidade é feia. A 

realidade, desse modo, aparece como algo a ser corrigido, como se estivesse “torta” 

frente ao imaginado. 

 

Se as pessoas, como sempre fizeram, guardam sua reverência e seu 
sentimento de felicidade para obras da imaginação (die Werke der 
Einbildung) e dissimulação, não deve surpreender que se achem frias e 
desanimadas ante o oposto da imaginação e da dissimulação (M/A §550). 

 

Nem mesmo o mínimo passo no progresso da ciência é capaz de demover 

aqueles que acostumaram a deleitar-se abandonando a realidade em prol de 

construções imaginárias. Esses estão convencidos que a realidade é feia. Todavia, 

a nova paixão deve entender a beleza de forma diferente. Nela a realidade está 

muito longe de parecer feia, ao contrário, é de seu conjunto que brota a 

possibilidade da felicidade ser extraída. 

 

Existe, então, algo “belo em si”? A felicidade do homem que conhece 
aumenta a beleza do mundo e torna mais ensolarado tudo o que há; o 
conhecimento põe sua beleza não só em torno das coisas, mas, com o 
tempo, nas coisas; — que a humanidade vindoura dê testemunho dessa 
afirmação! Enquanto isso, lembremos um antigo saber: dois homens 
bastante diferentes, Platão e Aristóteles, concordaram em que a felicidade 
suprema, não só para eles ou os homens em geral, mas em si mesma, até 
para deuses de altas venturas, consiste no conhecer, na atividade de um 
bem treinado entendimento que procura e inventa (não na “intuição”, como 
os teólogos e semiteólogos alemães; não na visão, como os místicos, e 
tampouco no fazer, como todos os práticos). De modo semelhante julgaram 
Descartes e Spinoza: como devem ter fruído o conhecimento todos eles! E 
que perigo para a sua honestidade, o de assim tornarem-se panegiristas das 
coisas! (M/A §550). 

 

O homem que conhece é capaz de se alegrar com as coisas terrenas sem 

exigir uma beleza imaginária, pois o conhecimento aumenta a felicidade e torna 

ensolarado tudo o que há. Isto é, aquele que conhece sabe que não há nada para 
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ser corrigido na realidade. A felicidade está em conhecer sem querer corrigir o 

mundo. Assim, é um conhecer treinado que procura e inventa. Tal conhecimento se 

diferencia tanto daquele da intuição, que Nietzsche atribui aos teólogos e 

semiteólogos, quanto do conhecimento do “fazer” que atribui aos práticos.  

O modo de filosofar de Platão e de Descartes é recusado por Nietzsche. 

Contudo, a questão a ser ressaltada não diz respeito às concepções dos filósofos 

citados, mas à maneira como cada um deles dispôs o conhecimento de forma que 

também em suas filosofias conhecer é condição para o aumento da felicidade, tal 

qual pensaram Aristóteles e Spinoza.  

Além da ligação entre felicidade e beleza Nietzsche problematiza os 

diferentes estados para a paixão a depender do indivíduo.  

 

Nesse individuo irrompe, na paixão, o animal selvagem, intolerável, medonho; 
aquele outro se alça, através dela, a uma grandeza, altura e esplendor de 
gestos que fazem sua existência normal parecer mesquinha. Um terceiro, 
todo permeado de nobreza, tem também o mais nobre ímpeto e tormenta; é, 
nesse estado, a natureza bela-selvagem, apenas um grau mais fundo que a 
grande natureza bela-tranquila que habitualmente representa: mas na paixão 
é mais compreendido pelas pessoas, e mais venerado precisamente por 
causa desses momentos – acha-se um pouco mais próximo e mais 
aparentado a elas. Elas sentem fascínio e horror ante esse aspecto, e o 
denominam, precisamente então – divino (M/A §502). 

 

Em um homem pode irromper na paixão o animal selvagem, intolerável, etc. 

Em outro se manifesta a altura e o esplendor de gesto diante do qual a vida normal 

parece mesquinha. Um terceiro pode, ainda, ser permeado pela nobreza de ímpeto e 

tormenta. Nesse último caso a paixão é uma natureza “bela-selvagem”, estado em 

que é mais compreendido pelas pessoas. Elas sentem fascínio e horror e o 

denominam de divino. Todavia, há aqueles que desejam tê-la porque anseiam por 

conquistar uma “boa consciência”.  

 

Quando sua paixão entra em fúria, chega um instante em que dizem a si 
mesmos: agora eu conquistei a boa consciência, agora sou magnânimo, 
corajoso, abnegado, grandioso, agora sou honesto! Como anseiam por esses 
instantes, em que sua paixão lhes dá inteira, incondicional razão e como que 
inocência perante si mesmos, em que estão fora de si e além de toda dúvida 
no combate, na embriaguez, ira, raiva, esperança, em que decretam “quem 
não está fora de si, como nós, não pode saber o que é e onde está a verdade!” 
Como anseiam por encontrar homens de sua fé nesse estado – o da 
viciosidade do intelecto – e acender suas chamas no fogo deles! Ai de seu 
martírio! De seu triunfo da santificada mentira! Vocês têm de infligir tanto 
sofrimento a si mesmos? – Têm? (M/A §543).  
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Há quem busque na paixão a magnanimidade, a coragem, a grandiosidade, 

etc. Pelas paixões pensam reconquistar a honestidade de modo que anseiam por elas, 

momento em que encontram incondicional razão. Assim, estão como que inocentes 

perante a si mesmos. A paixão, o estar “fora de si”, parece ser para quem a vivencia 

dessa maneira um critério para a verdade. Dizem: “quem não esta fora de si não pode 

saber o que é e onde está a verdade” (Ibidem; Ibidem). Anseiam por encontrar homens 

de sua fé também tomados pelas paixões. Daí seu martírio e sua santificada mentira.  

Esta última forma de se relacionar com a paixão é a forma típica dos santos da 

igreja. A paixão é manobrada por eles como forma de garantir-lhes boa consciência e 

distinção perante os demais, elevando-se, assim, ao patamar de abnegados. Dessa 

forma, estar tomado pelas paixões lhes garante um critério para verdade. 

É notável essa dupla face da moral cristã na forma de se relacionar com as 

paixões: de um lado há condenação, cerceamento, etc. Subvertidas e cristalizadas 

em instituições passam a adquirir um caráter eterno. Por outro lado, a paixão é 

utilizada para fornecer um critério de verdade para seus santos. Em ambos os casos 

a paixão é canalizada para situações na qual se faz a tentativa de lhe impor um 

controle.  

Diferente da moral e da tradição Nietzsche funde paixão, impulso e 

conhecimento numa relação umbilical que se transforma em avalizadora para as 

questões do espírito. Dessa forma, as questões do conhecimento são sentidas de 

modo impactante e visceral. A exaltação rendida a elas torna indiferente e distante 

todas as coisas que não estejam relacionadas a essa paixão.  

A paixão comporta o sacrifício, a devoção para a coisa amada, o gosto pela 

abstração. Todavia, essas características não são encontradas facilmente. Se 

referindo metaforicamente a tal fato Nietzsche alude que os homens se tornaram 

brandos, saborosos e nutritivos, pois foram “tirados a tempo do fogo”. Isto é, homens 

que evitam se queimar, que esperam pouco da vida, fazendo dela um presente não 

merecido, como se fosse trazida ao sabor do vento. Esses homens são orgulhosos de 

mais para se sentirem recompensados e sérios de mais em sua paixão do 

conhecimento e retidão para colherem a fama: esses são os filósofos. 

 

Então procuramos demais, ao buscar companhia de homens que se tornaram 
brandos, saborosos e nutritivos, como castanhas que foram postas e tiradas 
a tempo do fogo? Que pouco esperam da vida, tomando-a, isto sim, como um 
presente não merecido, que os pássaros e as abelhas lhe tivessem trazido? 
Que são orgulhosos demais para jamais sentir-se recompensados? E sérios 
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demais em sua paixão do conhecimento e da retidão para ter tempo e 
solicitude para fama? – Chamaremos tais homens de filósofos; e eles próprios 
acharão ainda um nome mais modesto (M/A §482). 

 

Os filósofos também possuem paixão. Contudo, no entender de Nietzsche, eles 

ainda são sérios demais em sua paixão pelo conhecimento e “retidão” (Redlichkeit). 

A seriedade da paixão pelo conhecimento expõe a falta de entrega e imersão visceral 

no objeto da paixão. Falta-lhes, portanto, aquilo que é justamente a exigência de toda 

grande paixão. Os filósofos agem dessa forma precisamente porque encaram a vida 

com seriedade, esperando pouco dela, como se fosse um presente não merecido. 

O conhecimento como paixão é apresentado, pela primeira vez, em Aurora. A 

nova paixão surge como resultante de um avassalador impulso que submete os 

demais a seu dominio e não se atemoriza diante da possibilidade do autossacrifício e 

da aniquilação. Ao apresentar a paixão do conhecimento Nietzsche apresenta 

também o papel dos homens do conhecimento, ainda contaminados pela moral para 

levar as últimas consequências a paixão do conhecimento. Assim, o sacrifício e a 

imersão na paixão do conhecimento deve afastar-se do sacrifício exigido pela moral, 

das coisas não relacionadas ao objeto da paixão. O conhecimento fundido à paixão 

deve aumentar a beleza do mundo e tornar ensoladado tudo o que há. 

Se Nietzsche não titubeia em apresentar o conhecimento como uma paixão, 

Spinoza rejeita categoricamente uma concepção que atrele conhecimento e paixão, 

pois a paixão, naquilo que entende o filósofo do século XVII, é um afeto ligado a uma 

causalidade externa e sendo assim, a potência do conatus ficaria na dependência de 

parcialidades e de um conhecimento confuso. 

 

 

2.2 Conhecimento como paixão? 

 

Para Spinoza, os afetos, as paixões e os apetites humanos devem ser tratados 

como se fossem “uma questão de linhas, de superfícies e de corpos” (E III, pref. p.98). 

Ou seja, como algo que se pode conhecer a partir do rigor metodológico e da atividade 

da razão. O filósofo holandês encerra, dessa forma, qualquer espécie de mistério 

capaz de gerar mistificações que retira-os da ordem necessária da Natureza. Assim, 

os afetos e as paixões não estão alheios à Natureza. São justamente a expressão de 

sua potência. Nesse entendimento, nada do que ocorre aos homens é estranho.  
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A concepção de Spinoza a respeito dos afetos e das paixões não está presente 

apenas no prefácio à terceira parte, mas ocupa toda a Ética. De ponta a ponta o 

esforço do filósofo do século XVII é para construir um percurso que coloque o homem 

em condições de se relacionar de madeira mais potente com a sua complexidade 

afetiva e assim estabelecer uma relação de composição afetiva com outros homens.28 

Contudo, Spinoza faz uma diferenciação entre aqueles afetos que são paixões e 

aqueles afetos que estão ligados às ações. Isto é, há afetos que ocorrem tendo como 

vetor de partida as causas exteriores e há afetos que ocorrem fundamentalmente 

como expressão da potência interna (conatus). Os primeiros são afetos-paixão e estão 

ligados fundamentalmente ao predomínio da exterioridade e da passividade. Os 

segundos são afetos-ação e, como o próprio nome sugere, são movidos como 

expressão da potência interna.  

As paixões podem ser potencializadoras ou redutoras do conatus. Ou seja, 

contribuem para a passagem a uma realidade mais potente do próprio ser ou, ao 

contrário, são capazes de reduzir a potência da atividade humana. A alegria, por 

exemplo, que é um dos afetos primordiais, pode ter uma causa predominantemente 

exterior, ainda que propicie aumento do conatus. A título de exemplo podemos pensar 

na alegria de uma mãe que espera pela chegada do filho. A alegria sentida promove 

aumento de potência. Contudo, é uma alegria que envolve parcialidade, pois o 

aumento de potência depende de forças externas. Depende, em última instância, de 

forças cujo controle inexiste ou é muito frágil. Todavia, é possível possuir alegria ativa 

quando a causa está ligada predominantemente a um ganho de potência a partir da 

própria força interna. 

 

Afeto, que se diz paixão (pathema) do ânimo, é a ideia confusa pela qual a 
mente afirma a força de existir, maior ou menor do que antes, de seu corpo 
ou de uma parte dele, ideia pela qual, se presente, a própria mente é 
determinada a pensar uma coisa em vez de outra (E III, def. geral dos afetos. 
p.152). 

 

Dessa forma, um afeto-paixão ainda que aumente a potência (é possível se 

alegrar imaginando uma situação futura ou lembrando uma situação passada, por 

exemplo) ocorre como inadequação porque acontece sob o predomínio de forças 

externas. Diferente do ganho de potência a partir do esforço da mente. “Quando 

                                                
28 Composição e decomposição são expressões utilizadas por Deleuze para se referir ao bom e ao mau 
encontro, respectivamente (DELEUZE, 2009). 
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podemos ser a causa adequada de alguma dessas afecções, por afeto compreendo, 

então, uma ação; em caso contrário, uma paixão” (E III, Exp, p.98). 

As paixões envolvem duas grandes questões se pensadas do ponto de vista 

do aumento ou da redução da potência humana. Primeiro envolvem ideias 

inadequadas e parciais e, por segundo, estão ligadas às imagem produzidas pelas 

forças exteriores como afecções no homem. Para entender tais questões deve-se 

continuar trabalhando com os exemplos fornecidos na explicação do afeto-paixão e 

do afeto-ação. A alegria diante da espera da pessoa querida ocorre de forma 

inadequada e parcial. Inadequada porque não é possível pelo esforço próprio da razão 

estabelecer um nexo entre a causa e o efeito. Dito em outras palavras: nada assegura 

que o encontro de fato acontecerá. Parcial, porque não depende apenas da natureza 

do corpo afetado para ocorrer. Entre a espera da mãe e a chegada do filho existe uma 

série de situações nas quais não é possível controlar. A contingência, nesse caso, é 

avassaladora.  

A inadequação e a parcialidade conjugadas tornam a possibilidade de um 

conhecimento entendido como paixão inviável no entender de Spinoza, pois “as ações 

da mente provem exclusivamente das ideais adequadas, enquanto as paixões 

dependem exclusivamente das ideias inadequadas” (E III, 3. p.104).29 Dessa forma, 

nas ideias inadequadas a mente padece porque estas comportam a ausência e a 

passividade.30 Passividade tem o sentido específico de determinação predominante 

das forças exteriores sobre o conatus. Uma ideia inadequada acontece quando as 

causas que determinam a pensar e a agir estão centradas em corpos ou em ideias 

exteriores e não na causalidade interna. Assim, as paixões ocorrem em decorrência 

de forças externas, que numa dada configuração afetiva, podem apresentar uma 

potência maior do que os afetos que impelem a ação, podendo, superar a potência 

destes. 

                                                
29 Uma ideia inadequada não pode vir de Deus, ela é inadequada porque a mente humana não 

consegue realizar os nexos constitutivos que vão da causa ao efeito. Isto é, houve nessa operação um 
conhecimento inadequado, pois para Spinoza “Deus está livre de paixões e não é afetado de qualquer 
afeto de alegria ou de tristeza” (E IV, 17. p.224). Na demonstração da proposição escreve que todas 

as ideias referidas a Deus são adequadas e verdadeiras (E V, 17 dem. p.224). Spinoza diz que “Deus 
não pode passar a uma perfeição maior nem a uma perfeição menor. Logo, ele não é afetado de 
qualquer afeto de alegria ou de tristeza” (Idem; Ibidem, p.224) No corolário: “Deus, propriamente 
falando, não ama nem odeia ninguém. Com efeito, Deus não é afetado de qualquer afeto de alegria ou 
tristeza e, consequentemente também não ama nem odeia ninguém” (E IV, 17 Cor. p.224). 
30 Falar em passividade em Spinoza não significauma total ausência de atividade. Opera-se uma 
“dialética” entre as forças externas e a determinação interna com as primeiras predominando sobre as 
segundas sem contudo, estas não deixam de existir (PAULA, 2017, p.69).  
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A nossa mente, algumas vezes, age; outras, na verdade, padece. Mais 
especificamente, à medida que tem ideias adequadas, ela necessariamente 
age; à medida que tem ideias inadequadas ela necessariamente padece (E 
III, 1. p.99).  

 

Uma ação só é possível a partir das ideias adequadas, ao passo que a 

parcialidade e a inadequação ocorrem sob as ideias inadequadas. Todavia, é preciso 

reconstruir a relação entre as ideias inadequadas e as causas inadequadas, pois 

estão conectadas diretamente à mente humana e à Natureza. Dito de outra forma: 

como a mente humana é participe da Natureza uma ideia adequada na mente humana 

realiza os nexos causais de forma correta, compreendendo os nexos que vão da 

Substância aos modos finitos. Dessa forma, está apta para compreender a origem das 

afecções que sofre nos diversos encontros. 

Uma ideia inadequada, por sua vez, não pode vir de Deus, de forma que uma 

ideia adequada é, justamente, adequada à medida que a mente humana compreende 

e assim também é adequada em Deus. Uma ideia inadequada é parcial e confusa 

justamente por não vir de Deus, mas decorrer da condição ontológica do homem como 

um modo que pode ter sua potência superada por uma força exterior. 

Quanto mais ideias inadequadas uma mente possui, maior o número de 

paixões a que está submetida. Ao contrário, quanto mais ideias adequadas, maior é a 

capacidade do corpo e da mente de agir por força exclusiva de sua potência: “disso 

se segue que quanto mais ideias inadequadas a mente tem, tanto maior é o número 

de paixões a que é submetida; e, contrariamente, quanto mais ideias adequadas tem, 

tanto mais ela age” (E III, 2 Cor. p.100). 

A ontologia spinozana propõe uma distinção entre causa adequada e causa 

inadequada, entre ideia adequada e ideia inadequada e entre conhecimento 

adequado e conhecimento inadequado. 

 

Chamo de causa adequada aquela cujo efeito pode ser percebido clara e 
distintamente por ela mesma. Chamo de causa inadequada ou parcial, por 
outro lado, aquela cujo efeito não pode ser compreendido por ela só (E III, 1 
def. p.98). 

 

A causa adequada é aquela que é inteligível a partir da natureza do conatus. 

Assim, a ação ocorre como expressão da potência interna do corpo afetado. Não pode 

haver causa inadequada na ação da Natureza, haja vista que sua ação é a expressão 
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da potência que lhe é subjacente. Contudo, no homem, essência e existência não 

coincidem e sendo finito e determinado e portanto, suas ações e ideias podem ser 

determinadas por forças exteriores mais potente.  

Para Spinoza as ideias adequadas e inadequadas são os vetores para a ação 

ou para o padecimento.  

 

Digo que agimos quando, em nós ou fora de nós, sucede algo de que somos 
a causa adequada, isto é, quando de nossa natureza se segue, em nós ou 
fora de nós, algo que pode ser compreendido clara e distintamente por ela 
só. Digo, ao contrário, que padecemos quando, em nós, sucede algo, ou 
quando de nossa natureza se segue algo de que não somos causa senão 
parcial (E III, 3 def. p.98). 

 

Tanto as afecções, quanto as ideias das afecções podem ser compreendidas 

de forma predominante pela força do conatus daquele que é afetado ou podem estar 

submetidas, de forma predominante, à potência das forças que são exteriores ao 

conatus do ser afetado. Assim, a ação acontece quando aquilo que ocorre no homem 

ou fora dele é compreendido como expressão de seu conatus. O padecimento, ao 

contrário, é fruto de um conhecimento parcial e fragmentado, que não capta os nexos 

causais nem a imanência de todas as coisas na potência absoluta da Natureza. 

As ideias inadequadas acontecem também porque estão relacionadas com a 

imaginação e a formação de imagens. Ambas são responsáveis por causar afecções 

no corpo e na mente. Assim, uma imagem exprime o estado do corpo variando em 

conformidade com o contato com outros corpos. Uma ideia imaginativa é a expressão 

de uma imagem ou de imagens conectadas.  

As afecções produzidas sobre o corpo e a mente podem ser produzidas por 

corpos presentes ou por corpos ausentes, cujas impressões no corpo afetado são 

vividas como presentes: “vemos assim que pode ocorrer que, muitas vezes, 

consideramos como presentes coisas que não existem” (E II 17 esc. p.68). É a este 

ponto que Spinoza chama de imaginação. Contudo, é preciso advertir que as imagens, 

assim como a imaginação, são reais enquanto expressão do corpo afetado e 

decorrem do esforço do ser humano de perseverar em seu ser. 

 

As imaginações da mente, consideradas em si mesmas, não contêm nenhum 
erro; ou seja, a mente não erra por imaginar, mas apenas enquanto é 
considerada como privada da ideia que exclui a existência das coisas que ela 
imagina como lhe estando presentes (E II, 17 Esc. p.69). 
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A mente se esforça para buscar a causa daquilo que a afeta. Todavia, quando 

não consegue realizar esse movimento com clareza o que predomina são as idéias 

inadequadas, a redução do conatus e a produção de afetos tristes.  

As imagens e a imaginação estão ligadas ao primeiro gênero do conhecimento, 

pois são resultantes da experiência imediata que se forma na relação com o mundo. 

Não raras vezes o homem está convencido de que a resultante dessa experiência 

fornece uma explicação adequada, tanto sobre o mundo, quanto sobre aquilo que se 

passa consigo. Contudo, um descolamento entre as imagens produzidas pelas 

afecções corporais e as ideias dessas imagens na mente faz com que o homem  tenha 

uma ideia confusa e parcial sobre esses mecanismos. Assim, a insuficiência está no 

tocante ao conhecimento, tanto do corpo, quanto do mundo exterior, e não no fato da 

mente formar imagens ou de imaginar.  

A imaginação opera por mecanismos que em vez de explicar as coisas a partir 

de um conhecimento verdadeiro e adequado serve muito mais para obstruir essa 

possibilidade.31 O preconceito das causas finais pode ser utilizado como exemplo de 

um conhecimento que se opera através da imaginação. Assim, identificando 

regularidades e similaridades na natureza, mas desconhecendo as verdadeiras 

causas, o homem conclui erroneamente que tais coisas foram feitas com algum 

propósito. Contudo, as imagens que possui das coisas não passam de afecções que 

seu corpo produz nos encontros com outros corpos. 

 

Chamaremos imagens das coisas as afecções do corpo humano cujas ideias 
representam os Corpos externos como que presentes, embora elas não 
restituam as figuras das coisas. E quando a mente considera os corpos dessa 
maneira, diremos que ela os imagina (E II, 17 esc. p.68). 

 

A imaginação é, portanto, a marca deixada pelos corpos ausentes que são 

vividas pelo corpo afetado como presentes: “o corpo humano pode sofrer muitas 

mudanças, sem deixar, entretanto, de preservar as impressões ou os traços dos 

objetos e, consequentemente, as mesmas imagens das coisas” (E III, 2 Post. p.99). 

Os traços do corpo afetante são preservados no corpo afetado e a ausência é 

vivenciada como presença, gerando conhecimento parcial e confuso. Dessa forma, a 

mente encontra-se privada dos nexos causais. 

                                                
31 Sévérac diz que a imaginação opera uma tensa relação entre presença e ausência, já que os corpos 
ausentes são vivenciados como estando presentes (SÉVÉRAC, 2011, p.397). 



 

92 
 

Existe uma diferenciação importante entre as imagens produzidas pela 

imaginação e a ideia dessas imagens. Tal fato é relevante, haja vista que a ideia 

imaginativa é sempre particular e está relacionada às afecções que o corpo e a mente 

sofrem. O movimento da mente ao lidar com as afecções, que gera padecimento, 

encontra-se no fato dela negligenciar a própria complexidade afetiva que oscila ao 

sabor das ideias imaginativas para atribuir causa a algo ou alguém ausente. Assim, 

“uma imaginação é uma ideia que indica mais o estado presente do corpo humano do 

que a natureza do corpo exterior, não distintamente, é verdade, mas confusamente” 

(E IV, 1 esc. p.159).  

A imaginação gera conhecimentos parciais e confusos porque o corpo externo 

é apresentado através de uma impressão, através do impacto deixado pelos 

encontros. Na relação entre o corpo que afeta e o corpo que é afetado a imaginação 

diz respeito à potência do corpo afetante, mas também, sobretudo, à constituição 

afetiva do corpo afetado. Justamente por isso é um saber confuso, mutilado, 

fragmentado.32 Dessa forma, o corpo afetado também é produtor das imagens que se 

formam nele. As imagens são processos decorrentes da tentativa do corpo afetado de 

perseverar em seu ser.  

Existem diferentes gradações de força entre as paixões. Embora, o que 

caracterize uma paixão seja a sua relação com a causalidade externa, uma paixão 

pode possuir uma força quando aumenta a capacidade de existir. A alegria, por 

exemplo, é definida por Spinoza como “a passagem do homem de uma perfeição 

menor para uma maior” (E III, Def. geral dos afetos. p.141). Ainda que ligada de forma 

predominante à exterioridade a paixão da alegria é mais forte que a paixão da tristeza. 

Dessa forma, as paixões que têm suas raízes na alegria são ontologicamente mais 

fortes do que as paixões decorrentes da tristeza. Por seu turno, as ações sendo 

perfeições maiores, motivadas por causas internas, vão ser superiores às paixões. 

Uma alegria-ação ocorre como expressão da própria essência do conatus e é mais 

forte do que uma alegria-paixão.  

                                                
32 O padecimento que acomete um corpo afetado por ideias inadequadas não o torna inerte, não o 
torna receptáculo passivo da exterioridade do corpo que o afeta. As imagens produzidas pelo corpo 
afetado são justamente a tentativa de perseverar em seu ser, contudo sem a presença do corpo 
afetante (SÉVÉRAC. Op. cit., p.398). Tal fato, faz do corpo afetado passivo porque o efeito que se 
produz nele é dependente de uma imagem plasmada, coagulada, de um corpo externo. Não é possível, 
assim, compreender os efeitos apenas pela natureza do corpo afetado, dessa forma, ele é causa 
inadequada.  
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Spinoza identifica a força das paixões. Contudo, é enfático ao definir a paixão 

como inadequação, parcialidade e confusão. Essa concepção torna um conhecimento 

entendido como paixão problemático, pois uma das características da paixão é 

justamente envolver um conhecimento parcial, no qual a compreensão dos nexos 

explicativos que vão da causa ao efeito são obliterados pela confusão entre a 

complexidade afetiva do corpo afetado e as marcas deixadas pelo corpo afetante. 

Situação diversa é a paixão no entendimento de Nietzsche. Em Aurora, 

apresenta o conhecimento como “nova paixão”. De caráter trágico essa paixão chega 

ao ponto de pôr em risco a própria sobrevivência da espécie. Contudo, em A gaia 

ciência Nietzsche traz outros aspectos da paixão do conhecimento, como a arte, por 

exemplo, que cumpre o papel de atenuar o caráter trágico proposto na obra de 1881.  

 

 

2.3 Paixão do conhecimento  

 

A existência enquanto fenômeno estético torna-se suportável, pois possibilita 

uma espécie de culto ao não verdadeiro, ao contrário da ciência que inclui a busca 

pela verdade como seu ponto de partida e de chegada.33 

Como fenômeno estético (ästhetisches Phänomen), a existência é sempre, 
para nós, suportável ainda, e pela arte foi-nos dado olho e mão e antes de 
tudo a boa consciência para, de nós próprios, podermos fazer um tal 
fenômeno. temos de descansar temporariamente de nós, olhando-nos de 
longe e de cima e, de uma distância artística, rindo sobre nós ou chorando 
sobre nós: temos de descobrir o herói, assim como o parvo, que reside em 
nossa paixão do conhecimento, temos de alegrar-nos vez por outra com 
nossa tolice, para podermos continuar alegres com nossa sabedoria. E 
precisamente porque nós, no último fundamento, somos homens pesados e 
sérios e somos mais peso do que homens, nada nos faz mais bem do que a 
carapuça de pícaro: nós precisamos usá-la diante de nós próprios – 
precisamente usar de toda arte altiva, flutuante, dançante, zombateira, pueril 
e bem aventurada, para não perdermos aquela liberdade sobre as coisas que 
nosso ideal exige de nós (FW/GC §107. Trad.: RRTF).  

 

 Assim, o “Que importa eu!” ganha a companhia da necessidade de “olharmos-

nos de longe e de cima”, a partir de uma distância artística, em contraposição ao 

sacrifício exigido pela moral que transformou os homens em “pesados e sérios, mais 

peso do que homens” (Idem; Ibidem). Dessa forma, o riso encontra o sacrifício e ganha 

                                                
33 Sem a arte a compreensão da ilusão e do erro como uma condição de existência não poderia ter sido 
tolerada, a conseqüência teria sido o nojo e o suicídio. A arte ajuda a evitar tais conseqüências (FW/GC 
§107. Trad.: RRTF). 
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preponderância. Além de descobrir o herói que há, também é preciso descobrir o 

parvo que reside na paixão do conhecimento.  

Diferente da saída apresentada pela moral Nietzsche se propõe a pensar as 

paixões enquanto características dos espíritos fortes. São os espíritos fortes e maus 

que fazem a humanidade “avançar” porque possuem, justamente, a capacidade de 

inflamar as paixões que estão adormecidas numa sociedade em ordem.  

 

Até agora foram os espíritos mais fortes e maus que fizeram a humanidade 
avançar mais longe: eles sempre inflamaram as paixões que adormeciam – 
toda sociedade em ordem faz adormecerem as paixões –, eles sempre 
despertaram o senso de comparação, da contradição, do gosto pelo novo, 
ousado, inexperimentado, eles obrigaram os homens a contrapor opiniões 
com opiniões, modelos a modelos (FW/GC §4). 

 

Os espíritos fortes inflamam aquelas paixões adormecidas pela ordem e pelo 

senso de coletividade que sobrepõem o indivíduo. Nesse ato encontra-se a fértil 

possibilidade para despertar o senso de comparação, a contradição, o novo, o 

ousado. Não por acaso, os espíritos mais fortes, quase sempre em todas as épocas, 

foram taxados de “maus”, pois representam o novo, o inaudito: “O novo é, em todas 

as circunstâncias, o mau, aquilo que deseja conquistar, lançar por terra as antigas 

marcas de fronteira e as velhas piedades; e somente o antigo é bom!” (FW/GC §4). 

As paixões inflamadas possibilitam experimentações (o “inexperimentado”) e 

obrigam a contraposição de modelos, de opiniões.34 É dessa forma que se coloca a 

necessidade de examinar todas as espécies de paixões.   

 

Todas as espécies de paixões têm de ser examinadas individualmente, 
perseguidas através dos tempos, povos, grandes e pequenos indivíduos; toda 
a sua razão, todas as suas valorações e clarificações das coisas devem ser 
trazidas à luz! Até o momento, nada daquilo que deu colorido à existência 
teve história: se não, onde está uma história do amor, da cupidez, da inveja, 
da consciência, da piedade, da crueldade? (FW/GC §7). 

 

É preciso examinar e “perseguir” as paixões através dos tempos, dos povos, 

encontrar a “razão” (Vernunft) e a “valoração” (Werthschätzungen) que há nelas. A 

                                                
34 No aforismo “Prejudicando o melhor de si” Nietzsche relata sobre o tensionamento entre forças e 
fraquezas que pode ser avassalador e levar à aniquilação: “Às vezes as nossas forças nos impelem 
tão longe, que não mais suportamos nossas fraquezas e perecemos por causa delas: podemos antever 
esse resultado, mas o desejamos assim mesmo. Então nos tornamos duros com aquilo que em nós 
quer ser poupado, e nossa grandeza é também nossa impiedade. – Uma tal experiência, que afinal 
temos de pagar com a vida, é uma imagem da influência total que os grandes homens exercem sobre 
os demais e sobre o seu tempo” (FW/GC §28). 
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expressão “perseguir” (verfolgt) usada por Nietzsche não é fortuita. Só é possível 

perseguir aquilo que foi escamoteado, escondido, que nos escapa continuamente. 

Ora, e não é justamente o que a moral fez ao longo do tempo no trato das paixões? A 

“razão” das paixões foi rebaixada ou foi subvertida, modificada, transformada em suas 

potencialidades. Assim, tudo aquilo que deu colorido a existência ainda não teve 

história: o amor, inveja, piedade, crueldade, etc.  

Nietzsche também associa a paixão à nobreza. No aforismo “O derradeiro 

sentido de nobreza” questiona o que torna alguém nobre. Pode-se apontar que é o 

sacrifício, mas o sacrifício também é característica de outras tipologias como do 

“voluptuoso frenético” (rasend Wolllüstige), por exemplo. A nobreza também não se 

caracteriza pela obediência a uma paixão já que existem “paixões desprezíveis” 

(verächtliche Leidenschaften), nem tampouco fazer algo de forma altruísta: 

 

Mas sim o fato de a paixão que afeta o nobre ser uma peculiaridade de que 
ele não se dá conta: a utilização de uma rara e singular medida e quase uma 
loucura: a sensação de calor em coisas que para todos os demais são frias: 
a percepção de valores para os quais ainda não se inventou uma balança: o 
sacrifício em altares dedicados a um deus desconhecido: uma coragem sem 
o desejo de honras: uma satisfação consigo mesmo que transborda e se 
comunica a pessoas e coisas. Até agora, então, foi a raridade e a insciência 
dessa raridade que tornou alguém nobre. Mas considere-se indispensável, 
em suma, aquilo que mais conserva a espécie e que constitui a regra na 
humanidade até agora, foi injustamente julgado e, no seu conjunto, caluniado, 
em favor das exceções. Tornar-se o advogado da regra – isso poderia ser a 
derradeira forma e o último refinamento com que o sentido de nobreza se 
manifeste na Terra (FW/GC §55).  

 

O nobre é atingido pela paixão de tal forma avassaladora que não se dá conta 

desse fato. Daí ser a paixão uma medida que possibilita a sensação de calor em 

coisas que para os demais parecem frias e não despertam o menor interesse. Assim, 

a paixão provoca a percepção de valores para os quais ainda não se encontrou uma 

balança, o sacrifício, a coragem que não está submetida à busca pela honra, uma 

satisfação consigo próprio que transborda. Além do mais, a leveza é uma 

característica importante da nobreza: as coisas existem para o nobre sem que esse 

tenha o dever de deixar tudo leve. Diferente da moral para a qual as coisas têm que 

ser, na nobreza as coisas apenas são. Daí que a nobreza não é um sacrifício qualquer: 

é o sacrifício sem a consciência do sacrifício, pois é encarado justamente em sua 

própria necessidade instintiva. Tal qual um metal raro tem sua condição de nobreza 

dada pela raridade com que é encontrado, também a nobreza é rara de ser 
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encontrada, pois o nobre não precisa se autoproclamar nobre. 

Os traços que caracterizam a nobreza são aqueles que mais contribuíram para 

a conservação da espécie e constituíram a regra da humanidade. Isto é, a regra no 

fazer a humanidade avançar. Contudo, são esses traços os mais caluniados, julgados, 

em favor das exceções. Dessa forma, o nobre deve ser aquele capaz de advogar em 

favor da regra. Esse é o último refinamento e derradeiro traço da nobreza. 

Nietzsche propõe, assim, uma diferenciação entre a tipologia nobre e as 

“naturezas vulgares” (gemeinen Naturen). Para essas, todos os sentimentos nobres e 

magnânimos aparecem como fora de propósitos e inacreditáveis: “Às naturezas 

vulgares todos os sentimentos nobres e magnânimos parecem despropositados e, por 

isso, inacreditáveis” (FW/GC §3). Assim, desconfiadas para com as ações das 

naturezas nobres buscam um propósito, como se essas ações fossem dirigidas por 

alguma vantagem. A desconfiança torna-se julgamento. Quando se convencem de 

que não há “intenções e ganhos pessoais” lançam mão da tábua valorativa: as 

naturezas nobres são vistas como tolas porque suas ações não são dirigidas por uma 

vantagem, para um ganho: “desprezam-no na alegria que demonstra e riem do brilho 

de seu olhar” (Idem; Ibidem). No entender das naturezas vulgares a afeição nobre 

deve estar ligada a uma “doença da razão” (Krankheit der Vernunft) (FW/GC §3).35 

Para Nietzsche, a natureza vulgar se caracteriza pela busca constante de uma 

vantagem, de uma finalidade capaz de ser até mais forte que os mais fortes impulsos 

nelas existentes. Sempre vigilantes elas não permitem que os “impulsos a 

desencaminhem para ações despropositadas” (FW/GC §3). É o que o filósofo alemão 

                                                
35 Nos escritos Póstumos da época de Aurora Nietzsche traz elementos para a diferenciação entre as 
tipologias: “A natureza superior é mais irracional do que a comum, e tem algumas luxúrias e apatia tão 
fortes quanto dificilmente se pode acreditar. Em relação a estes, o seu pensamento causa 
ocasionalmente ou entra em serviço por completo. Fala-se de paixão; a sua satisfação é mais 
importante para ela do que a vida. [...] coisas que raramente são sentidas fortemente, por exemplo, 
pensamentos, conhecimento [...]. Assim, algo que normalmente deixa frio é aqui o objeto da paixão – 
é o que faz a natureza superior: seu sabor é direcionado para as exceções. É o gosto individual que 
emerge aqui: tal paixão não é para ser compreendida, assim como pouco é para ser compreendido o 
indivíduo. A natureza superior tem uma singularidade de paixões: não é comum, portanto não 
previsível. A sua irracionalidade é grande nisto; faz os maiores sacrifícios por uma causa para a qual 
só ela tem valor: não se volta para o valor dos outros. Portanto, ter uma medida de valor singular no 
sentimento faz a natureza mais elevada: ou valorizar outras coisas que não são valorizadas ou valorizar 
as coisas de forma diferente do que são valorizadas [...] (Nachlass/FP, 1880. 6 [175]) (Trad.: Nossa). 
A “irracionalidade” se caracteriza por uma satisfação para com as coisas negligenciadas pelos demais, 
entre essas coisas encontram-se os pensamentos, o conhecimento. A paixão é tão forte nas naturezas 
superiores que não raro a razão faz uma pausa. Nietzsche fala de um gosto direcionado para exceções 
e de uma peculiar medida de valor que caracteriza as naturezas nobres. 
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chama de sabedoria e amor-próprio.  

 

Comparada a ela [à natureza vulgar], a natureza superior é a mais insensata: 
– pois o indivíduo nobre, magnânimo, que se sacrifica, sucumbe a seus 
instintos, e em seus melhores momentos a sua razão faz uma pausa. Um 
animal que, arriscando a própria vida, protege seus filhotes, ou que na época 
do cio acompanha a fêmea até a morte, não pensa no perigo e na morte, sua 
razão faz igualmente uma pausa, porque o prazer com suas crias ou com a 
fêmea e o temor de que lhe roubem esse prazer o domina por completo; ele 
se torna mais estúpido do que é normalmente, tal como o indivíduo nobre e 
magnânimo. Este possui alguns sentimentos de prazer e de desprazer tão 
fortes, que o intelecto tem de silenciar ou de servi-los: o coração lhe toma o 
lugar da cabeça e fala-se de “paixão” (Idem; Ibidem).  

 

Ao expor a tipologia das naturezas nobre e vulgar, Nietzsche as caracteriza 

pela relação que possuem com as paixões. É a partir desse ponto fulcral que o filósofo 

alemão pode vincular a outros aspectos dessa tipologia, como a insensatez, por 

exemplo. A insensatez, vista a partir da natureza vulgar, faz parte do indivíduo nobre, 

pois ele se sacrifica e sucumbe a seus instintos numa despreocupação que o vulgar 

não pode suportar. O exemplo é extraído do reino animal e põe em relevo a força das 

paixões. Um instinto predominou sobre todos os outros de modo que o prazer 

predominou sobre o impulso de sobrevivência ou o temor.  

Na relação entre razão e instinto Nietzsche enfatiza que em determinados 

momentos a razão sucumbe no nobre e diante do espírito de sacrifício este sucumbe 

mesmo a seus instintos. A razão faz uma pausa, o sentimento de prazer e desprazer 

é tão forte que faz silenciar o intelecto ou ele passa a servir às paixões.   

Há uma inversão importante operada por Nietzsche. A concepção tradicional 

atribui a fraqueza justamente àqueles que não conseguem conter seus instintos e 

paixões. Contudo, no entender do filósofo alemão estar submerso na força 

avassaladora da paixão é algo que somente o nobre é capaz de suportar com a leveza 

característica de sua natureza. 

 

A desrazão ou razão oblíqua da paixão é aquilo que o vulgar despreza no 
nobre, mais ainda quando esta se volta para objetos cujo valor lhe parece 
paixão do estômago, mas entende a atração que há por trás dessa tirania; 
não entende, porém, como se pode colocar em jogo a saúde e a honra pela 
paixão do conhecimento, por exemplo (FW/GC §3). 

 

Nietzsche fala de uma “desrazão ou de uma razão obliqua da paixão” (Die 

Unvernunft oder Quervernunft der Leidenschaft) que é justamente o que o vulgar 

despreza no nobre. Diante de alguns sentimentos de prazer e desprazer o intelecto 
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faz silêncio ou passa a servir aos impulsos. O vulgar classifica como “paixão do 

estômago” (Leidenschaft des Bauches unterliegt) o gosto do nobre por coisas que ele 

não compreende. Não raro, o nobre coloca em risco sua saúde e sua honra pela 

paixão do conhecimento. Sobretudo quando essa paixão volta-se para coisas que aos 

olhos do vulgar são não importantes ou são desprezíveis. Em outras palavras: o vulgar 

não entende o sacrifício do nobre em prol da paixão do conhecimento. Assim, a 

“desrazão” da qual fala Nietzsche encontra fundamento no predomínio dos instintos 

que numa hierarquia (Rangordnung) transforma o intelecto numa força fraca diante da 

paixão do conhecimento. 

Há aqueles que se “sentem defendidos contra as paixões e as fantasias” e que 

crêem que o mundo é aquilo que lhes parece. Nietzsche diz que estes se 

autodenominam “realistas” e lhes dirige um questionamento:  

 

Vocês, homens sóbrios, que se sentem defendidos contra a paixão e as 
fantasias e bem gostariam de transformar em orgulho e ornamento o seu 
vazio, vocês chamam a si próprios de realistas e insinuam que, tal como lhes 
parece o mundo, assim é ele realmente: apenas diante de vocês a realidade 
surge sem véu, e vocês próprios seriam talvez a melhor parte dela – ó, 
queridas imagens de Sais! Mas também vocês, no seu estado sem véu, não 
continuam seres altamente apaixonados e obscuros, se comparados aos 
peixes, e ainda muito semelhantes a um artista apaixonado? – e o que é 
‘realidade’ para um artista apaixonado? (FW/GC §57). 

 

Os “realistas” partem de ao menos dois pressupostos que são responsáveis 

por obliterar sua relação com o conhecimento: o primeiro diz respeito à crença de 

intelectivamente compreender a realidade em seu todo.O segundo pressuposto é de 

que a paixão turvaria, seria um empecilho a esse acesso; daí a necessidade de “se 

defender” dela. A pergunta de Nietzsche os tira do eixo. Não seriam eles também 

seres apaixonados? Não estariam eles sob os auspícios de seus instintos e paixões? 

A gaia ciência é a obra na qual Nietzsche busca apontar os limites da ciência, 

bem como, dos valores responsáveis pela sua edificação ao longo do tempo. Parte 

dessa concepção o ataque desferido pelo filósofo contra a racionalidade, contra a 

metafísica e contra a moralidade. É no bojo dessa crítica que Nietzsche apresenta sua 

concepção de saber e de como o conhecimento deve estar relacionado com a vida. O 

aforismo “Origem do conhecimento” merece uma análise mais detalhada, pois ele está 

muito próximo dos temas que trabalhamos aqui: impulsos, instintos, conhecimento, 

verdade, etc. e vincula-se ao questionamento dirigido aos “realistas” no aforismo 57.  

A tese central do aforismo “Origem do conhecimento” é a relação entre 
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conhecimento e vida.  O filósofo alemão vai apresentá-la por diversos movimentos 

textuais relacionando conhecimento (intelecto) e conservação da espécie:  

 

O intelecto, através de descomunais lances de tempo, não engendrou nada 
além de erros; alguns deles resultaram úteis e conservadores da espécie: 
quem topou com eles ou os recebeu como legado combatia seu combate por 
si mesmo e por sua prole com a maior felicidade (FW/GC §110. Trad.: RRTF). 

 

O intelecto produziu erros (Irrthümer) durante enormes intervalos de tempo. A 

afirmação contundente de Nietzsche abre o aforismo e põe sobre suspeição a 

concepção clássica que associa conhecimento (intelecto) e verdade. No entender do 

autor de A gaia ciência o intelecto produziu erros durante enormes intervalos de 

tempo. Contudo, é preciso assinalar que os erros do intelecto não decorrem de uma 

insuficiência cognitiva ou de uma falha metodológica no processo de apreensão da 

realidade. De alguma forma, são erros necessários para a sobrevivência da espécie. 

Num primeiro momento os erros não são limitantes, ou estão em oposição, à vida. Ao 

contrário, muitos deles foram úteis para a conservação e perpetuação da espécie e 

quem os recebeu por meio da herança e da tradição teve maior êxito na luta, tanto por 

sua sobrevivência, quanto pela sobrevivência de sua prole. Os erros são chamados 

de “artigos de crença” (Solche irrthümliche Glaubenssätze) que continuamente 

herdados pela humanidade transformaram-se em “patrimônio fundamental da espécie 

humana”. Nietzsche identifica os artigos de crença: “que há coisas que duram, que há 

coisas iguais, que há coisas, matéria, corpos, que uma coisa é como aparece, que 

nosso querer é livre, que o que é bom para mim também é bom em e para si”.36 

 Pensar sobre os erros enumerados por Nietzsche, que se tornaram quase o 

“espólio e o fundo comum da humanidade”, passa pela identificação de duas questões 

fundamentais: a relação do homem com a natureza e a incorporação destes pela 

tradição filosófica. A primeira questão remete à luta pela sobrevivência. Num ambiente 

hostil e de carência permanente o intelecto humano tinha que fornecer respostas que 

passavam pela lógica da utilidade e do controle sobre a natureza. Dessa forma, o 

múltiplo, o fluído, etc. precisou ser estancado, transformado em uno, imóvel, etc. O 

diverso precisou ser igualado, o bom “para mim” transformado em bom “em si”, etc. 

(FW/GC §110. Trad.: RRTF). O conhecimento antes de qualquer outra coisa era um 

                                                
36 Nos limites do trabalho dissertativo não há possibilidade de discutir em separado cada um dos “erros” 
apontados por Nietzsche. Interessa-nos, sobretudo, a questão de como os “erros” se relacionam com 
a vida mediante a conservação da espécie. 
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meio de vida, uma necessidade subjacente à vida sem o qual a humanidade teria 

perecido. O intelecto humano precisou, assim, estabelecer essa manobra porque o 

conhecimento como meio de vida significou a necessidade de simplificar e estabilizar 

as informações do meio ambiente para fins de sobrevivência.37 Assim, a necessidade 

de conhecer é justamente a necessidade do conhecido. Dessa maneira, é a busca por 

tornar aquilo que inquieta, que é inabitual e duvidoso, em algo familiar e conhecido 

que deflagra a busca pelo conhecimento. 

 

Quem, por exemplo, não soubesse distinguir com bastante freqüência o 
“igual”, no tocante à alimentação ou aos animais que lhe eram hostis, isto é, 
quem subsumisse muito lentamente, fosse demasiado cauteloso na 
subsunção, tinha menos probabilidade de sobreviver do que aquele que logo 
descobrisse igualdade em tudo o que é semelhante (FW/GC §111).   

 

Foi pela necessidade de sobrevivência que o homem construiu formas de 

conhecimento que pressupunham tornar igual situações objetos semelhantes, ainda 

que díspares. Dessa forma, a relação do intelecto com a conservação da espécie, na 

luta pela sobrevivência, não pressupõe a existência da verdade. Assim, o 

conhecimento esteve submetido a uma lógica utilitária. Por longos intervalos de tempo 

o conhecimetno prescindiu da verdade, de tal forma que o organismo e o intelecto 

estavam adaptados aos erros: “Todas as suas funções superiores, as percepções dos 

sentidos e toda espécie de sensação em geral cooperavam com aqueles 

antiqüíssimos erros fundamentais incorporados” (FW/GC §110. Trad.: RRTF).  

Dessa forma, há um ajuste fisiológico ao conhecimento. A luta pela 

sobrevivência, que levou ao conhecer, foi responsável pelo preparo do corpo para o 

mundo. O homem sobreviveu “supondo corpos, linhas, superfícies, causas e efeitos, 

movimento e repouso, forma e conteúdo: sem esses artigos de fé, ninguém suportaria 

hoje viver!” (FW/GC §121).38 No entanto, não é apenas fisiologicamente que o homem 

foi condicionado. Os artigos de crença penetraram no “interior do conhecimento”, na 

                                                
37 No livro V de A gaia ciência, aforismo “A origem do nosso conceito de conhecimento”, Nietzsche 
questiona se a necessidade de conhecer não é justamente o medo do desconhecido: “Nossa 
necessidade de conhecer não é justamente essa necessidade do conhecido, a vontade de, em meio a 
tudo o que é estranho, inabitual, duvidoso, descobrir algo que não mais nos inquiete? Não seria o 
instinto do medo que nos faz conhecer? (FW/GC §355). Na luta pela sobrevivência de si e da prole é, 
sobretudo, o “instinto do medo” (Instinkt der Furcht) um dos responsáveis pelo conhecimento.  
38 A frase de Nietzsche comporta uma crítica a Spinoza, ainda que não o mencione diretamente. No 
prefácio da terceira parte da Ética o filósofo holandês recomenda tratar os afetos e as paixões à maneira 
dos geômetras, como questões de linhas, superfícies e corpos: “Considerarei as ações e os apetites 
humanos exatamente como se fossem uma questão de linhas, de superfícies ou de corpos” (E III, pref. 
p.98).  
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filosofia, e são tomados como avalizadores do “verdadeiro e do falso” até em campos 

tomados como puramente intelectivos como a “pura lógica”, por exemplo.39 

Para Nietzsche, a tradição filosófica alçou a verdade como a condição mesma 

de todo o conhecimento; tornando-a início e finalidade. Início porque conhecer 

significou, em larga medida, buscar a verdade e finalidade porque sem a verdade o 

conhecimento aparece esvaziado, sem propósito. Todavia, Nietzsche desconstrói 

essa antiguíssima maneira de pensar retirando a verdade de seu pretenso patamar 

de superioridade. Na luta pela sobrevivência não foi a verdade que balizou o 

conhecimento, mas um instinto.  

É preciso analisar, ainda que minimamente, as implicações do raciocínio 

nietzschiano para o entendimento a respeito do conhecimento. Nietzsche realiza dois 

afastamentos em relação à tradição filosófica clássica: o primeiro diz respeito à sua 

força motriz, ao seu impulso vetorial. O segundo diz respeito ao inatismo. O filósofo 

alemão compreende que o conhecimento não é impelido a partir de um motor racional 

que busca a verdade: “a força do conhecimento não está em seu grau de verdade, 

mas em sua idade, sua incorporação, seu caráter de condição para a vida” (FW/GC § 

110. Trad.: RRTF). Por segundo, o conhecimento não é inato ao homem. Não é a 

inteligência ou a curiosidade que deflagra a força motriz em direção ao conhecimento.  

Sendo assim, o conhecimento é um processo de impulsos de luta pela 

sobrevivência da espécie, que num ambiente hostil e ameaçador deflagra a formação 

de imagens e conceitos. É, dessa forma, que podemos entender a redução do múltiplo 

ao uno, do fluxo ao estancamento do real, etc. Não é por natureza que o homem é 

impelido ao conhecimento, mas por necessidade de segurança (o instinto do medo). 

O conhecer em si fica, nessa operação, submergido à dinâmica pulsional da luta pela 

sobrevivência diante de uma realidade caótica e incerta. Não é para saber mais, nem 

para acumular dados e conceitos que o ser humano busca conhecer, mas para não 

sucumbir diante do inaudito, do inesperado.  

A compreensão de Nietzsche sobre o conhecimento, assinalada no aforismo 

110, coloca outros afastamentos importantes e significativos frente ao tratamento 

                                                
39 Não é nosso objetivo debater tal questão; de modo que iremos apenas apontá-la. Escreve Nietzsche: 
“Mas a tendência predominante de tratar o que é semelhante como igual – uma tendência ilógica, pois 
nada é realmente igual – foi o que criou todo fundamento para a lógica. Do mesmo modo, para que 
surgisse o conceito de substância, que é indispensável para a lógica, embora, no sentido mais rigoroso, 
nada lhe corresponda de real – por muito tempo foi preciso que o que há de mutável nas coisas não 
fosse visto nem sentido; os seres que não viam exatamente tinham vantagem sobre aqueles que viam 
tudo ‘em fluxo’” (FW/GC §111).  
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clássico da questão. Entre eles a relação sujeito e objeto. Muitas concepções ao longo 

da história da filosofia entendem o conhecimento como uma relação entre sujeito e 

objeto. Assim, a problematização tem como ponto de partida o questionamento de 

como o sujeito pode apreender o objeto, quais os limites da mente humana em 

desvelar os objetos do mundo ou como adequar a mente para melhor captar aquilo 

que é externo a ela. Ao assentar a preponderância nos impulsos e instintos Nietzsche 

recusa o conhecimento como um desprendimento da relação entre sujeito e objeto.  

Não importa assim, a reflexão sobre como a mente pode tornar conhecido algo 

desconhecido ou qual o poder que ela possui na construção de tais conhecimentos. 

O filósofo classifica como um errôneo artigo de crença a forma de conhecimento que 

busca apenas tornar conhecido aquilo que é desconhecido.  

A concepção filosófica clássica ao propor a ancoragem do conhecimento na 

relação sujeito/objeto transforma este num instrumento e instaura, assim, uma 

separabilidade entre aquele que conhece e aquilo que é conhecido, como se fossem 

duas instâncias separadas. Para Nietzsche estanca-se, dessa forma, o fluxo perpétuo 

da vida no qual é impossível a separação entre o homem e o mundo.  

A concepção de conhecimento que se desdobra da relação sujeito objeto traz 

insuficiências porque coloca o conhecimento numa situação de mediador entre o 

objetivo e o subjetivo, um elemento de ligação entre dois pólos.40 Se o conhecimento 

for entendido como “meio” a problemática passa a ser, portanto, a resolução entre o 

interno e o externo. No entanto, não parece ser este o entendimento de Nietzsche.  

A separabilidade entre o homem e o mundo, entre o sujeito e o objeto 

escamoteia o real problema do conhecimento. Isto é, instaura uma fratura entre 

conhecimento e vida. Mais do que isso, ao dizer que a filosofia incorporou os artigos 

de crença originados dos erros do intelecto o filósofo alemão acusa a tradição de 

perpetuar esses erros transformando-os em supostas análises desinteressadas. 

Na crítica de Nietzsche aos artigos de crença é necessário, ainda, fazer mais 

duas distinções importantes. Primeiro, o conhecimento não consiste em um domínio 

metodológico que visa à captura do ser do real ou da constituição íntima da realidade. 

Desse modo, não há um método enquanto instrumento para construir o conhecimento. 

Não basta, portanto, dominar um conjunto de regras e procedimentos lógico-

conceituais na busca por princípios.  

                                                
40 Fogel se refere ao conhecimento encarado dessa forma como uma “ponte” entre o subjetivo e o 
objetivo (FOGEL, 2003, p.91). 
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A segunda distinção encontra-se igualmente ligada a recusa da abordagem 

epistemológica. As perguntas sobre a origem, a natureza e finalidade do 

conhecimento encontram-se elas próprias impregnadas por interesses de ordem 

prática. Dessa forma, não há um conhecimento que se dirige automaticamente para a 

verdade. Mais uma vez, são os errôneos artigos de crença que dão as caras e 

“contaminam” as posições das diversas filosofias que incorporam tais questões. 

A relação entre conhecimento e vida é central no aforismo “Origem do 

conhecimento” e Nietzsche problematiza o surgimento de contradições entre conhecer 

e viver: “onde viver e conhecer pareciam entrar em contradição nunca se combateu a 

sério; ali negação e dúvida eram tomadas como tolice” (FW/GC §110. Trad.: RRTF).41 

Os “errôneos artigos de crença” surgiram como ligação entre conhecimento e vida. 

Conceber o conhecimento dessa forma foi necessário para a sobrevivência e para a 

perpetuação da espécie.  

No entanto, Nietzsche chama a atenção para o fato de que os erros que foram 

sedimentados através dos costumes e dos hábitos condicionaram fisiologicamente e 

intelectualmente os homens.42 Desse modo, a questão que se apresenta é se em 

algum momento surgir um descompasso, uma contradição entre conhecer e viver. 

Nietzsche relata que no primeiro aparecimento dessa contradição não houve sérias 

lutas. Toda vez que essa contradição surgia, a dúvida e a negação eram excluídas 

como loucura. Ou seja, toda vez que alguém se contrapunha aos erros do intelecto 

essa contraposição era negada ou excluída.43 

                                                
41 Nietzsche fala dos eleatas, cujo principal representante era Parmênides de Eléia. Esses “pensadores 
de exceção estabeleceram e se ativeram aos opostos dos erros naturais. Contudo, atribuíram ao 
homem à intuição imutável, impessoal e universal. Dessa forma, compreenderam mal a natureza do 
homem do conhecimento e tiveram que negar a força dos impulsos no conhecimento e, em geral, 
aprender a razão como atividade inteiramente livre, de si mesma originada” (FW/GC §110. Trad.: 
RRTF). Também os eleatas, no dizer de Nietzsche, ansiavam por tranquilidade quando se tratava de 
conhecer, ainda que desenvolvessem suas formulações radicalizando justamente o oposto dos erros 
fundamentais, como a indivisibilidade, a identidade, a coesão, a integridade do ser. Contudo, 
manobravam para poder afirmar dois princípios contraditórios à vida: o real é uno e imutável e o homem 
do conhecimento possui intuição una e imutável; a multiplicidade e a fluidez eram entendidas como 
aparente e ilusória. 
42 No aforismo “Prelúdios da ciência” Nietzsche chama a atenção dos homens de ciência para o fato 
de negligenciarem a “herança” que a ciência recebeu: “Então vocês acham que as ciências teriam 
surgido e progredido, se os feiticeiros, alquimistas, astrólogos e bruxas não as tivessem precedido, 
como aqueles que tinham antes de criar, com suas promessas e miragens, sede, fome e gosto por 
potências escondidas e proibidas? Não vêem que foi preciso prometer infinitamente mais do que o que 
era possível realizar, para que algo se realizasse no âmbito do conhecimento?” (FW/GC §300).   
43 Nietzsche se refere ao perigo para a vida representado pela propensão cética e pela dúvida. 

“Nenhum ser vivo teria se conservado, caso a tendência oposta de afirmar antes que adiar o 
julgamento, de errar e inventar antes que aguardar, de assentir antes denegar, de julgar antes que ser 
justo – não tivesse sido cultivada com extraordinária força. – O curso dos pensamentos e inferências 
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O aforismo 110 realiza uma “genealogia” do conhecimento. Em outro 

movimento textual de A gaia ciência Nietzsche problematiza uma tipologia que se 

atemoriza e recua diante da possibilidade de radicalizar e levar adiante o 

conhecimento.  

 

Há uma estúpida humildade, nada rara, que torna aquele por ela afetado 
incapaz definitivamente de ser um apóstolo do conhecimento. No instante em 
que um homem desse tipo nota algo diferente, ele como que faz meia-volta e 
diz a si mesmo: “Você se enganou! Onde estava com a cabeça? Isso não 
pode ser verdade!” – e então, em vez de olhar e ouvir de novo, mais 
atenciosamente, ele foge da coisa diferente, como que intimidado, e procura 
tirá-la da mente o mais rápido possível. Pois o seu cânone interior diz: “Não 
desejo ver nada que contrarie a opinião prevalecente! Então eu fui feito para 
descobrir novas verdades? Já existem tantas das velhas (FW/GC §25). 

 

Há pessoas que não são destinadas ao conhecimento porque são acometidas 

por estúpida humildade que faz com que ao tomarem contato com as coisas do 

conhecimento recuem e se atemorizem. Diante da paixão, da honestidade e do 

espírito de sacrifício exigido, a tipologia fraca foge pensando ter se enganado diante 

da opinião prevalecente e das descobertas de novas verdades. 

No aforismo “Graças a três erros” Nietzsche menciona Spinoza como homem 

do conhecimento que, no entanto, comete um erro fundamental, qual seja: pensar que 

a ciência e o conhecimento teriam que amar algo desinteressado, inócuo, bastante a 

si mesmo, verdadeiramente inocente, no qual os impulsos maus dos homens não 

teriam participação. 

 

Se acreditava na absoluta utilidade do conhecimento, sobretudo na íntima 
ligação de moral, saber e felicidade – o motivo principal na alma dos grandes 
franceses (como Voltaire) –, em parte porque na ciência pensava-se ter e 
amar algo desinteressado, inócuo, bastante a si mesmo, verdadeiramente 
inocente, no qual os impulsos maus dos homens não teriam participação – o 
motivo principal na alma de Spinoza, que, como homem do conhecimento 
sentia-se divino: – graças a três erros, portanto (FW/GC §37). 

 

A contraposição a Spinoza deve-se fundamentalmente, no entender de 

Nietzsche, a três erros: acreditar na utilidade do conhecimento (ligação entre moral, 

saber e felicidade), pensar na ciência como algo desinteressado e negar a 

participação dos impulsos “maus” no conhecimento. Ainda que alçado à condição de 

                                                
lógicas, em nosso cérebro atual, corresponde a um processo e uma luta entre impulsos que, tomados 
separadamente, são todos muito ilógicos e injustos; habitualmente experimentamos apenas o resultado 
da luta: tão rápido e tão oculto opera hoje em nós esse antigo mecanismo” (FW/GC §111). 
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“homem do conhecimento” Spinoza é, para o Nietzsche de A gaia ciência, insuficiente 

com sua filosofia para levar heroísmo e valentia à paixão do conhecimento.  

A crítica a Spinoza se completa quando Nietzsche busca reunir paixão do 

conhecimento e cultura defendendo a incorporação dos perigos ao conhecimento. 

Dessa forma, no aforismo “Homens preparatórios” saúda um tempo porvir que reunirá 

a paixão do conhecimento com a cultura. 

 

Eu saúdo todos os sinais de que se aproxima uma época mais viril, guerreira, 
que voltará a honrar acima de tudo a valentia! Ela deve abrir caminho para 
uma época ainda superior e juntar as forças de que esta precisará – a época 
que levará heroísmo para o conhecimento e travará guerras em nome dos 
pensamentos e das conseqüências deles. Para isto são agora necessários 
muitos homens preparatórios valentes, que certamente não podem surgir do 
nada – muito menos da areia e do lodo da atual civilização e educação 
citadina; homens que, silenciosos, solitários, resolutos, saibam estar 
satisfeitos e ser constantes na atividade invisível; homens interiormente 
inclinados a buscar, em todas as coisas, o que neles deve ser superado; 
homens cuja animação, paciência, singeleza e desprezo das grandes 
vaidades seja tão característica quanto a generosidade na vitória e a 
indulgência para com as pequenas vaidades dos vencidos; homens de juízo 
agudo e livre acerca dos vencidos; homens com suas próprias festas, dias de 
trabalho e momentos de luto, habituados e seguros no comandar e também 
prontos a obedecer, quando for o caso, igualmente orgulhosos nas duas 
situações, igualmente servindo a própria causa; homens mais ameaçados, 
mais fecundos e felizes! Pois, creiam-me! – o segredo para colher da vida a 
maior fecundidade e a maior fruição é: viver perigosamente! Construam suas 
cidades próximo ao Vesúvio! Mandem seus navios por mares inexplorados! 
vivam em guerra com seus pares e consigo mesmos! sejam salteadores e 
conquistadores enquanto não puderem ser governantes e possuidores, 
vocês, homens do conhecimento! Logo passará o tempo em que podiam se 
contentar de viver ocultos nas florestas, como cervos amedrontados! Enfim o 
conhecimento estenderá a mão para o que lhe é devido: – ele quererá 
dominar e possuir, e vocês juntamente com ele! (FW/GC §283).  

 

O longo aforismo apresenta todos os vetores predominantes do pensamento 

de Nietzsche a respeito da paixão do conhecimento. “Viver perigosamente” e 

incorporar o perigo ao conhecimento, dialoga com o aforismo 110, pois num primeiro 

momento o conhecimento surge como instinto de sobrevivência frente ao perigo e ao 

desconhecido. A paixão do conhecimento deve ser capaz de incorporar o perigo, 

agora não mais como “cervos amedrontados” em florestas inóspitas, mas através da 

educação, da cultura.  

Assim, o que deve predominar é a valentia, o heroísmo, a fecundidade, a 

felicidade, etc. com guerras sendo travadas em nome dos pensamentos e das 

conseqüências deles. “Homens preparatórios” refere-se ao tipo de homem em que 

predomina um juízo agudo e livre, que cria suas próprias festas, trabalho, luto. Ou 
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seja, que vivencie de forma visceral cada aspecto das coisas. Homens satisfeitos 

consigo mesmos, seguros no comandar e também no obedecer, interiormente 

dispostos a buscar nas coisas aquilo que neles deve ser superado com singeleza e 

desprezo.  

A “paixão do conhecimento” abordada em A gaia ciência traz elementos novos 

em relação à “nova paixão” de Aurora. Destaca-se o papel da arte, da concepção 

estética da existência, como forma de abrandar o peso do sacrifício. Soma-se a tal 

fato a associação às tipologias fortes e nobres. Diferentemente das tipologias fracas 

e frágeis, só é capaz de levar a paixão do conhecimento as últimas consequências 

àqueles que podem vivenciar o sacrifício da paixão sem o peso do sacrifício exigido 

pela moral.  

Ao conceber o conhecimento como paixão Nietzsche toma uma via diferente 

daquela de Spinoza. Para o filósofo holandês o conhecimento não pode ser entendido 

como uma paixão. Ele precisa ser vivenciado como afeto para que tenha potência 

suficiênte para romper as mistificações e a inadequação dos conhecimentos parciais. 

 

 

2.4 Conhecimento como afeto 

 

Em nenhuma passagem da Ética Spinoza define o conhecimento como um 

afeto. Na definição dos afetos, na terceira parte da obra, propõe três afetos como 

primordiais: desejo, alegria e tristeza. Os demais derivam desses três: admiração, 

desprezo, amor, ódio, escárnio, etc. Todavia, na correspondência a Overbeck, 

Nietzsche se refere que Spinoza possui uma filosofia que concebe o conhecimento 

como o afeto mais potente. Se a afirmação de Nietzsche é motivada pela leitura que 

Kuno Fischer fez de Spinoza é preciso refletir sobre essa afirmação, haja vista que o 

filósofo do século XVII não nomeia o conhecimento como afeto. A questão, portanto, 

é se o conhecimento pode ser entendido como afeto, se ele próprio é um afeto ou 

ainda se ele pode ser vivenciado como afeto. Assim, é preciso perscrutar a ontologia 

spinozana para entender o que está em jogo, qual o vínculo com os afetos principais 

como a alegria, por exemplo, qual a relação com o ganho de potência da mente, bem 

como o papel que desempenha na compreensão da imanência absoluta da Natureza.  

É entre as definições rigorosas e exemplos da matemática que a questão pode 

ser identificada. O primeiro ponto a ser ressaltado diz respeito a concepção spinozana 
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de que somente um afeto pode vencer outro afeto: “Um afeto não pode ser refreado 

nem anulado senão por um afeto contrário e mais forte do que o afeto a ser refreado” 

(E IV, 7. p.162). Dessa forma, a Ética é um percurso demonstrativo de como os afetos 

provenientes da alegria são mais potentes e por isso favorecem o conatus, ao 

contrário dos afetos provenientes da tristeza. Dessa questão desdobra-se a 

incapacidade da razão sozinha fazer frente à potencia dos afetos.  

Quando Spinoza diz que um afeto só pode ser vencido por outro afeto mais 

potente lança mão da concepção sobre o grau de afetividade com a qual certos 

conhecimentos atingem os homens. Como o afeto é uma ideia do que se passa no 

corpo, não basta apenas o conhecimento racional (verdadeiro) ou a crença 

(imaginação, paixão). Importa o grau de afetividade com que conhecimentos 

acontecem. Assim, é preciso que a razão se torne afetiva para que possa atingir a 

absoluta racionalidade no pensar e no compreender. 

 

A razão não exige nada que não seja contra a natureza, ela exige que cada 
qual ame a si próprio; que busque o que lhe seja útil, mas efetivamente útil; 
que deseje tudo aquilo que, efetivamente conduza o homem a uma maior 
perfeição; e, mais geralmente, que cada qual se esforce por conservar, tanto 
quanto está em si, o seu ser (E IV, 18 esc. p.168).  

 

Há o malogro do puro conhecimento racional perante a força dos afetos 

passionais. Contudo, ele pode produzir uma afetividade capaz não apenas de refrear 

os piores afetos, mas de destruí-los.44 É o caso dos afetos que provêm da razão em 

relação aqueles afetos ligados às coisas ausentes: 

 

Desde que se tome o tempo em consideração, os afetos que provêm da razão 
ou que ela suscita são mais potentes do que aqueles que estão referidos a 
coisas singulares que consideramos como ausentes (E V, 7 p.219).  

 

Um afeto ligado a uma coisa ausente pode ser refreado por outro afeto ligado 

à potência e a ação do homem, pois o afeto ligado a coisa ausente é ligado a uma 

ideia imaginativa, uma afecção deixada como marca pelo objeto ausente. Um afeto 

que provêm da razão liga-se necessariamente às propriedades comuns das coisas 

consideradas como presentes. Nesse sentido, um afeto que provêm da razão é mais 

potente do que um afeto referido a um objeto ausente (E V, 7 dem. p.219). 

                                                
44 Sévérac sugere que o conhecimento racional pode não apenas enfraquecer os afetos nocivos, mas 
também destruí-los (SÉVÉRAC, 2009, p.32). 
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O conhecimento acontece por diversos modos de percepção ou gêneros. 

Contudo, somente o conhecimento do terceiro gênero é capaz de ser vivenciado como 

um afeto, pois se encontra ligado predominantemente à causalidade da potência 

interna. Assim, quando o homem torna-se causa adequada de si mesmo, o que 

acontece com ele, acontece por força da potência de sua natureza. Torna-se ativo 

porque a ação é norteada predominantemente pela potência interna e exprime a 

causalidade eficiente adequada. Assim, se torna causa adequada daquilo que se 

passa nele ou fora dele. Conhecer, dessa forma, está ligado à causa e o modo como 

ela engendra seus efeitos como necessários e determinados.45 

O intelecto precisa ser vivenciado como afeto para poder compreender mais e 

melhor. O corpo não é desprezado como epifenômeno ou como elemento perturbador 

da inteligência. Ao contrário: só é possível compreender os afetos e refrear os afetos 

redutores do conatus, se os próprios afetos participarem do conhecimento: “O 

conhecimento verdadeiro do bem e do mal, enquanto verdadeiro, não pode refrear 

qualquer afeto; poderá refreá-lo apenas enquanto considerado como afeto” (E IV, 14. 

p.166). 

O conhecimento verdadeiro e adequado é capaz de mobilizar afetos de forma 

que se potencialize enquanto conhecimento. Dessa forma, se retroalimenta um 

circuito no qual os afetos devem ser conhecidos e o conhecimento sobre eles é capaz 

de possibilitar o surgimento de afetos mais potentes: “O desejo que surge do 

conhecimento verdadeiro do bem e do mal pode ser extinto ou refreado por muitos 

outros desejos que provêm dos afetos pelos quais somos afligidos” (E IV, 15. p.166).  

O conhecimento não apenas deve ser vivenciado como afeto, mas também 

deve ser entendido como afeto. Tal possibilidade encontra respaldo na ação da mente 

que modifica sua potência no momento em que ele se realiza, fazendo-a variar 

positivamente. Essa variação positiva da potência ocorre também na alegria, haja 

vista Spinoza definir a alegria como a passagem do homem de uma perfeição menor 

para uma maior (E III, def dos afetos. p.141). 

A ontologia spinozana propõe o conhecimento como a capacidade da razão de 

refazer o movimento que vai da causa ao efeito, perscrutando os meandros lógicos e 

encontrando a gênese da qual o ser humano também é um efeito. Assim, o 

conhecimento para ser tornar um afeto deve se operar em três níveis: sobre as coisas 

                                                
45 Como diz Chauí, o conhecimento adequado é a capacidade do intelecto, por meio da razão, de 
assegurar a dedução completa de todas as propriedades da Natureza (CHAUÍ, 2011, p. 130). 
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futuras, sobre as coisas contingentes e sobre a tristeza. Quanto às coisas futuras:  

 

O desejo que surge do conhecimento verdadeiro do bem e do mal, enquanto 
tal conhecimento diz respeito ao futuro, pode ser mais facilmente refreado ou 
extinto pelo desejo de coisas que são presentemente atrativas (E IV, 16. 
p.167).  

 

O afeto que diz respeito a uma imaginação é menos forte do que um afeto que 

diz respeito a algo presente. Tal fato acontece porque a imagem de uma coisa 

considerada relativamente ao tempo futuro ou ao passado é mais fraca do que a 

imagem de uma coisa presente. Assim, o afeto relativo a tal imagem é mais brando (E 

IV, 9 Cor. p.164).  

Contra as oscilações afetivas das coisas produzidas pelas incertezas futuras, 

Spinoza apresenta a possibilidade de ser afetado mais fortemente por coisas 

presentes. Não se trata de suprimir a expectativa quanto a uma questão futura, mas 

compreender, por meio da razão, que são as coisas presentes que podem nos afetar 

mais fortemente.  

Quanto às coisas contingentes, por sua vez, escreve o filósofo do século XVII: 

“O desejo que surge do conhecimento verdadeiro do bem e do mal, enquanto tal 

conhecimento diz respeito a coisas contingentes, pode ser ainda mais facilmente 

refreado pelo desejo de coisas que estão presentes” (E IV, 17. p.167). A relação se 

aproxima da primeira questão. As coisas contingentes dizem respeito às situações 

sobre as quais o controle inexiste ou é muito frágil. As coisas futuras incluem-se entre 

as coisas contingentes porque podem acontecer ou podem acontecer de maneira 

diferente do imaginado. É preferível, assim, o desejo das coisas presentes, pois esse 

é capaz de refrear o desejo que surge das coisas contingentes.  

Tal qual o desejo que surge das coisas presentes, o desejo que surge da alegria 

é ontologicamente mais potente: “O desejo que surge da alegria é, em igualdade de 

circunstâncias, mais forte que o desejo que surge da tristeza” (E IV, 18. p.168). O 

desejo é a própria essência do homem e quando ele surge da alegria ele é mais forte 

do que desejo que surge da tristeza.  

Refrear os afetos que surgem da imaginação sobre as coisas futuras, sobre as 

coisas contingentes e sobre a tristeza, a partir de afetos ligados às coisas presentes 

e a alegria, é tão crucial para a questão do conhecimento verdadeiro e adequado que 

Spinoza classifica uma ação virtuosa como aquela na qual o homem é impelido à 
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ação.  Sendo a virtude a ação de acordo com a lei da própria razão. Um agir sem o 

conhecimento verdadeiro e adequado é sempre um agir errático, parcial e refém das 

forças exteriores. 

 

Não se pode absolutamente dizer que o homem, à medida que é determinado 
a fazer algo porque tem ideias inadequadas, age por virtude, o que só ocorre 
à medida que ele é determinado a fazer porque compreende (E IV, 23. p.171).  

 

A virtude, portanto, está vinculada a compreensibilidade da ação. Agir por 

virtude é viver sob a condução da razão e por princípio buscar o que é mais útil a si 

próprio (E IV, 24. p.172). Isto é, aquilo que fortalece o conatus. Assim, agir em virtude 

da razão é julgar útil aquilo que conduz ao compreender clara e distintamente (E IV, 

26. p.172). Dessa forma, o esforço por compreender é o primeiro fundamento da 

virtude. 

Quanto mais a mente compreende as coisas de maneira clara e distinta, maior 

é o desejo de compreender, pois é do terceiro gênero do conhecimento que provém a 

maior satisfação da mente (E V, 27. p.229). Essa forma de conhecimento é a mais 

potente e a que provoca a maior satisfação, pois o ser humano é esforço para 

conservar seu ser e quanto mais ele compreende maior vai ser o desejo de 

compreender.   

 

A virtude suprema da mente consiste em conhecer a Deus, ou seja, em 
compreender as coisas por meio do terceiro gênero de conhecimento, virtude 
que é tanto maior quanto mais a mente conhece as coisas por meio desse 
mesmo gênero de conhecimento. Por isso, quem conhece as coisas por meio 
desse mesmo gênero de conhecimento passa à suprema perfeição humana 
e, consequentemente, é afetado da suprema alegria, a qual vem 
acompanhada da ideia de si mesmo e de sua própria virtude. Logo, desse 
terceiro gênero de conhecimento provém a maior satisfação que pode existir 
(E V, 27 dem. p.229). 

 

O entrelaçamento entre conhecimento e a afetividade se dá na possibilidade 

de ordenar e concatenar as afecções do corpo conforme a ordem própria do intelecto, 

fazendo, dessa forma, com que as afecções do corpo, as ideias das afecções e as 

ideias das ideias sejam compreendidas de forma imanentes à Natureza. Isto é, 

inseridas na ordem causal necessária como expressões da infinita potência divina. 

Quanto mais a mente se torna causa adequada e formal mais se torna capaz de 

conhecer aquilo que pode se seguir do dado conhecimento de Deus (E V. 31 dem. 

p.231): “Portanto, quanto mais cada um se torna forte nesse gênero de conhecimento, 
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tanto mais está consciente de si próprio e de Deus, isto é, tanto mais é perfeito e feliz” 

(E V. 31 esc. p.231).  

O conhecimento verdadeiro e adequado deve incidir sobre a complexidade 

afetiva, haja vista ser esta a condição para o padecimento ou para as alegrias que o 

homem vivencia.  

Para entender a complexidade afetiva é preciso examinar as causas que a 

produzem. A primeira e principal deve ser encontrada na diferença entre a ordem 

necessária da Natureza e a ordem comum da Natureza: na ordem necessária todos 

os acontecimentos estão articulados e interligados de maneira que as ações que 

ocorrem estão inseridas nessa ordem e são por ela determinadas. Em contrapartida, 

a ordem comum da Natureza corresponde à experiência imediata dos acontecimentos 

e nela as coisas acontecem por encontros fortuitos, casuais e imprevisíveis. 

O primeiro gênero de conhecimento está, de maneira imediata, ligado à série 

de percepções sensoriais que o ser humano possui. É um conhecimento parcial, não 

porque é errado, mas porque capta de maneira fragmentada os acontecimentos que 

ocorrem nas séries de encontros. É nesse gênero de conhecimento que ocorre a 

confusão entre bem e mal, as ficções imaginativas, etc. No entender de Spinoza essa 

forma de conhecimento coloca o homem em condições de mover-se no mundo e 

efetuar operações. Contudo, o mover-se ocorre como que “fora” da compreensão da 

potência da Natureza. Os eventos acontecem como uma coleção de fatos nos quais 

a causa está desconectada dos efeitos. Assim, essa forma de conhecer abre brechas 

para que se instalem as mistificações, o medo como afeto predominante, bem como 

a inconstância dos afetos. É preciso transpor o primeiro gênero de conhecimento 

como forma de agir em conformidade com a essência que é própria ao conatus.46 O 

papel do conhecimento nessa operação é central. A mente humana faz parte do 

atributo pensamento e como tal possui a potência para pensar e conhecer as coisas 

de forma imanentes à Natureza. Como assinala Spinoza, a virtude da mente consiste 

em compreender as coisas por meio do terceiro gênero de conhecimento (E V, 25. 

p.228). 

Ao inverter a chave interpretativa compreendendo os acontecimentos de forma 

                                                
46 É preciso, contudo, esclarecer a passagem de um gênero do conhecimento a outro não implica um 
acúmulo de conhecimento. Os gêneros ou as ordens de conhecimento ocorrem todas ao mesmo tempo. 
Dessa forma, o terceiro gênero não implica a anulação ou o cancelamento do primeiro e do segundo 
gênero. 
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inserida na ordem necessária da Natureza a mente humana passa a dispor de um 

poder maior sobre os afetos: “à medida que a mente compreende as coisas como 

necessárias, ela tem um maior poder sobre os seus afetos, ou seja, deles padece 

menos” (E V, 6. p.218). Um poder maior sobre os afetos não significa uma supressão 

ou um enclausuramento. Significa a compreensão da complexidade afetiva como 

necessária e como manifestação da potência da Natureza. Significa conhecer aqueles 

afetos que possibilitam um ganho de potência e aqueles afetos que rebaixam a 

potência. Dessa forma, o conhecimento verdadeiro e adequado é aquele que 

compreende a causalidade necessária, que conhece os afetos por aquilo que eles 

são: potencializadores ou redutores do conatus.   

Uma vez construído esse percurso, pode o homem mapear os encontros por 

aquilo que eles realmente são: encontros de composição ou encontros de 

decomposição.47 Assim, estará mais apto a selecionar encontros que possibilitam 

ganho de potência e a agir primordialmente movido pela força dos afetos 

fortalecedores do conatus e não de uma causalidade externa.  

É preciso conhecer a complexidade afetiva como forma de vivenciá-la de modo 

mais potente. Nesse sentido, poderia se falar de um conhecimento da afetividade 

como condição para potencializar a vida. Para tal, o próprio conhecimento desloca-se 

através de um percurso de conhecimentos parciais e confusos para conhecimentos 

mais potentes e complexos. Não se trata de estágios de conhecimento, de etapas, 

mas antes, de modos pelos quais os homens lançam mão cotidianamente.  

Um afeto quando vivenciado como expressão do conatus possibilita o aumento 

da potência de compreensão. Ao passo que um afeto-paixão reduz a capacidade de 

compreensão: “Os afetos que são contrários à nossa natureza, isto é, que são maus, 

são maus à medida que impedem a mente de compreender” (E V, 10 dem, p.220-

221). 

Spinoza desloca o entendimento usado pela tradição durante séculos. Assim, 

o bom e o mau não qualificam as coisas ou os objetos em si, não são essências 

imutáveis.  Mas, se referem àquilo que potencializa o conatus ou, ao contrário, àquilo 

capaz de refrear sua potência. Um afeto bom é um afeto que propicia aumento de 

potência, ao contrário, é mau todo afeto que reduz a potência de existir.  

Qual é a alternativa proposta por Spinoza para proporcionar conhecimentos 

                                                
47 Deleuze nos Cursos sobre Spinoza fala de uma composição de relações (DELEUZE, 2019. p.58).   
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que não tenham a parcialidade e a inadequação como o foco?  

O filósofo holandês está ciente da força e do poder dos afetos, inclusive, sobre 

o conhecimento verdadeiro: “O desejo que surge do conhecimento verdadeiro do bem 

e do mal pode ser extinto ou refreado por muitos outros desejos que provêm dos afetos 

pelos quais somos afligidos” (E IV, 15. p.166). É do conhecimento verdadeiro do bem 

e do mal, entendido enquanto afeto, que surge o desejo que tem sua força ligada 

diretamente a força do afeto da qual surge. Ainda que esse desejo surja do fato de 

compreendermos algo verdadeiramente ele pode ser refreado ou extinto pela potência 

das causas exteriores. É justamente porque o homem pode ser afetado por oscilações 

afetivas que o conhecimento verdadeiro deve tornar-se afeto, pois o desejo que surge 

do conhecimento verdadeiro do bem e do mal pode refrear os afetos ruins.  

A relação entre afetos e conhecimento pode ser sintetizada na expressão: 

conhecer para afetar e ser afetado para conhecer. Como Spinoza define o corpo 

humano como sendo uma aptidão para afetar e ser afetado, constrói-se, dessa forma, 

um circuito no qual ser mais afetado por afetos consonantes com o conatus é possuir 

uma maior a capacidade da mente para pensar e compreender, tal qual o desejo pelo 

conhecimento verdadeiro e adequado: “Quanto mais a mente é capaz de 

compreender as coisas por meio do terceiro gênero de conhecimento, tanto mais 

deseja compreendê-la por meio desse mesmo gênero” (E V, 26. p.229).48 

Em Spinoza o conhecimento não é definido propriamente como um afeto como 

acontece como a alegria, a tristeza, a ira, a esperança, etc. Contudo, deve ser 

vivenciado e tomado como afeto para que sua potência possa enfraquecer e refrear 

afetos que tenham origens em ideias inadequadas. Tal fato acontece, essencialmente 

por três motivos: somente um afeto pode legislar sobre outro afeto, o conhecimento 

que provêm do terceiro gênero entra em consonância com a essência do conatus e é 

dele que provem a possibilidade de conhecer a complexidade afetiva. Dessa forma 

pode-se falar de um conhecimento racional-afetivo como o caminho pela qual a 

ontologia spinozana conduz o homem ao amor intelectual de Deus.  

A recusa de Spinoza por entender o conhecimento como paixão encontra 

respaldo na ideia de inadequação. No entendimento do filósofo holandês a paixão, 

                                                
48 Sévérac fala de um “ardil do conhecimento”, no sentido de que o trabalho do conhecimento é 
simultaneamente racional e imaginativo. Sobre a afetividade passional junta-se um desdobramento da 
afetividade própria à razão (SÉVÉRAC, 2009, p.36). 
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embora em algum momento possa fortalecer o conatus, está ligada 

predominantemente às causas exteriores fazendo com que o aumento de potência 

fique dependente de situações que o homem não controla. Nietzsche, por sua vez, 

está inclinado, no período de Aurora e A gaia ciência, justamente a incorporar a paixão 

ao conhecimento, colocando em evidências temas como o sacrifício, por exemplo. 

Atrelando conhecimento, impulsos e paixões Nietzsche recusa a relação entre 

conhecimento e verdade, pois este não esteve ao longo do tempo atrelado a busca 

pela verdade, mas a um impulso de sobrevivência da espécie. O homem num primeiro 

momento precisou conhecer para não sucumbir diante de um mundo ameaçador. A 

verdade aparece, assim, muito tempo depois como a forma mais fraca de 

conhecimento. 

A primazia que Nietzsche concebe aos impulsos, aos instintos e as paixões, na 

relação com o conhecimento, vai ser decisiva para trabalhar as vivências e o 

experimento. Dessa forma, pode pensar as vivências e a experimentação através do 

homem do conhecimento e na figura do pensador. É no exame das vivências e no 

experimento do conhecimento que o filósofo alemão pode se referir a um 

conhecimento que acontece sob a perspectiva dos elementos fisiológicos.  

Spinoza, por sua vez, vai dirigir seus esforços no sentido de possibilitar um 

conhecimento sobre aqueles afetos ligados a alegria, pois são estes que 

ontologicamente favorecem o conatus refreando as flutuações de ânimo e os afetos 

entristecedores. 
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3. CONHECIMENTO, EXPERIMENTO E AFETOS  

 

3.1 Vivência e experimentação 

 

Em Aurora Nietzsche estabelece uma relação entre os pensadores e suas 

vivências, de modo a apontar o embricamento entre suas reflexões filosóficas e as 

paixões e impulsos a que estiveram submetidos: “Compare-se Kant e 

Schopenhauer a Platão, Spinoza, Pascal, Rousseau e Goethe, tendo em vista sua 

alma e não seu espírito” (M/A §481). A análise do filósofo alemão centra-se nos 

dois primeiros. A Schopenhauer estabelece um vínculo entre a sua produção 

filosófica e o reflexo de seu caráter, entendido como “inalterável”. Kant, por sua 

vez, teria construído sua filosofia tendo como pressuposto seu intelecto, no 

entanto, faltou-lhe vivências que concedessem paixão e ardência: romance, crises, 

catástrofes, etc. de tal maneira que deu a sua filosofia um caráter intelectualista.  

 

Kant se apresenta, quando transparece em seus pensamentos, como bravo 
e honrado no melhor sentido, mas insignificante: falta-lhe envergadura e 
poder; não vivenciou muita coisa, e seu modo de trabalhar toma-lhe o tempo 
para vivenciar algo — não penso, naturalmente, em grandes “eventos” 
exteriores, mas nas vicissitudes e tremores que assaltam a vida mais quieta 
e solitária, que tem ócio e arde na paixão do pensar. Schopenhauer tem uma 
vantagem diante dele: possui ao menos uma certa veemente feiúra da 
natureza, em ódio, cobiça, desconfiança, vaidade, é de constituição um tanto 
mais selvagem e tinha tempo e vagar para esta selvageria. Mas faltava-lhe 
o “desenvolvimento”, assim como no seu âmbito de ideias; ele não tinha 
“história” (M/A §481). 

 

Mais do que uma querela filosófica, a questão mostra a maneira como 

Nietzsche pensa as vivências (Erlebnisse) e de como as relaciona com o 

pensamento. A sugestão aponta para uma conexão entre a maneira como cada 

pensador experimenta as suas vivências e a maneira como desenvolve sua teoria. 

Assim, elementos fisiológicos como as paixões e os impulsos condicionam 

sentimentos, pensamentos e ações plasmando-se em grandes sistemas 

filosóficos.49 

A observação a respeito das filosofias de Kant e Schopenhauer demonstra a 

                                                
49 Nietzsche utiliza o mesmo vínculo ao descrever a sua filosofia e suas ideias na sua autobiografia 
intelectual Ecce Homo. Faz referência em inúmeras passagens ao quanto foi impelido a buscar ou 
pensar algo a partir da força de seus impulsos e instintos (Cf. os parágrafos §2 e §4 da seção Por que 
sou tão sábio). 
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preocupação de Nietzsche com as vivências porque acoplada a elas encontram-se 

sentimentos, pensamentos e ações. A menção ao nome de Spinoza, um filósofo 

reconhecidamente recluso e na maior parte do tempo adoentado, demonstra que as 

“vicissitudes e tremores” das quais fala Nietzsche não se referem a uma vida 

desregrada, ao sabor dos acontecimentos e à profusão indiscriminada dos impulsos, 

mas aos embates de pensamento, ao sentir e ao pensar de forma visceral. 

 

Vivenciem o que quiserem: quem não quer o seu bem verá em sua vivência 
uma ocasião para diminuí-los! Experimentem as mais profundas convulsões 
do ânimo e do conhecimento, e enfim alcancem, qual um convalescente com 
sorriso doloroso, a liberdade e o claro sossego: — haverá alguém que dirá:  
“Ele vê sua enfermidade como um argumento, sua impotência como prova da 
impotência de todos; é vaidoso o bastante para ficar doente, a fim de sentir 
a preeminência do sofredor”. — E, supondo que alguém quebre suas próprias 
cadeias, ferindo-se profundamente: haverá um outro que apontará para ele 
com zombaria. “Como é desajeitado!”, dirá. “Assim acontece a quem está 
habituado a suas cadeias e é tolo o suficiente para rompê-las!” (M/A §480). 

 

A recomendação sobre experimentar as mais profundas convulsões de ânimo 

e do conhecimento mostra que não há separação entre as diversas formas de 

experimento. Assim, sentir, pensar e agir apresentam-se imbricados e intimamente 

relacionados, de modo que um experimento de ânimo é a um só tempo, também um 

experimento do sentir e do saber. Dessa forma, a maneira como Nietzsche fustiga 

aqueles pensadores que não experimentaram convulsões de ânimo demonstra o 

quanto a quietude de suas vidas encontra respaldo na quietude nos seus 

pensamentos e na forma como entenderam e se relacionam com o conhecimento. 

Para os que não vivenciam tais questões, aqueles que vivenciam parecem 

insanos e despropositados. Assim, as recomendações de Nietzsche têm 

precisamente a força de não enclausurar os impulsos. A vivência aparece como 

condição de possibilidade de conhecimento sobre as convulsões do ânimo. 

“Vivenciem o que quiserem” propõe uma ruptura com as cartilhas da moral para as 

quais é melhor a quietude dos impulsos para um bem viver. 

No aforismo “Interrenho moral” vivências e o experimento se entrelaçam para 

tornarem-se um “experimento de si próprio”, respaldado na identificação de que os 

sentimentos e os juízos morais encontram-se em seus fundamentos defeituosos, sem 

a possibilidade de qualquer reparação. Todavia, urge a questão: o que fazer enquanto 

os sentimentos e os juízos não se esborroram completamente? A resposta sugerida 

por Nietzsche passa pela possibilidade de reconstruir as leis da vida e do agir.  
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Quem já estaria agora em condições de descrever o que substituirá, um dia, 
os sentimentos e juízos morais? — ainda que possamos ver claramente que 
todos os seus fundamentos se acham defeituosos e que seu edifício não 
permite reparação: seu caráter obrigatório diminuirá dia após dia, enquanto 
não diminuir o caráter obrigatório da razão! Construir novamente as leis da 
vida e do agir – para essa tarefa nossas ciências da fisiologia, da medicina, 
da sociedade e da solidão não se acham ainda suficientemente seguras de 
si: e somente delas podemos extrair as pedras fundamentais para novos 
ideias (se não os próprios ideais mesmos). De modo que levamos uma 
existência provisória ou uma existência póstuma, conforme o gosto e o 
talento, e o melhor que fazemos, nesse interregno, é ser o máximo possível 
nossos próprios reges [reis] e fundar pequenos Estados experimentais. Nós 
somos experimentos: sejamo-lo de bom grado! (M/A §453). 

 

A moral lançou sobre a vida o interdito e os juízos avaliativos. De posse de uma 

“régua” se arrogou em condições de medir, descrever e prescrever as ações 

humanas. É nesse entendimento que o filósofo alemão assume o experimento como 

algo próprio da sua filosofia, admitindo as diversas perspectivas ao se colocar como 

experimentador de seu próprio filosofar. Enquanto os valores morais não se extinguem 

completamente e enquanto as ciências da fisiologia ainda não estão seguras de si, o 

melhor a fazer é ser “nossos próprios reges” (unsere eigenen reges), tornando-nos, 

assim, experimentos (Experimente) e fundando pequenos “Estados experimentais”. 

A questão do experimento aparece também no aforismo “Almas mortais!”, como 

uma tarefa possível e uma vantagem que as gerações anteriores não podiam 

vislumbrar. 

 

Nós readquirimos a boa coragem de errar, tentar, aceitar provisoriamente — 
nada é assim tão importante! —, e justamente por isso indivíduos e gerações 
podem hoje vislumbrar tarefas que teriam parecido, em épocas anteriores, 
insânia e brincadeira com o céu e o inferno. Podemos experimentar conosco 
mesmos! Sim, a humanidade pode fazer isso! Os maiores sacrifícios ao 
conhecimento ainda não foram feitos – sim, antes teria sido blasfêmia e perda 
da salvação eterna apenas pressentir ideias como as que agora antecedem 
o nosso agir (M/A §501). 

 

O experimento proposto por Nietzsche conduz à elevação e intensificação da 

vida. Indivíduos e gerações podem vislumbrar tarefas que as épocas de outrora não 

podiam: a coragem de errar, tentar, aceitar provisoriamente, etc. Cria-se, assim, a 

possibilidade de ampliar horizontes e forjar novas aberturas diante do 

enfraquecimento dos valores morais.  

O aforismo estabelece a ligação entre o “experimentar conosco mesmos!” 

(selber experimentiren!) e o conhecimento. Se no aforismo §480 a recomendação era 
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sobre vivenciar convulsões de ânimo e conhecimento, no aforismo 501 fazer 

experiência consigo próprio parece sugerir uma espécie de sacrifício: “errar, tentar, 

aceitar provisoriamente, etc”. A tarefa tornada possível para as novas gerações, de 

fazer experiências consigo próprias, liga-se ao fato de que agora os maiores 

sacrifícios ao conhecimento podem ser feitos. 

O perigo, o sacrifício, etc. são características intrínsecas ao experimento. 

Aquele que se experimenta, mutatis mutandis, navega sem mapas ou é desafiado a 

construir os mapas enquanto navega. A etimologia da palavra experimento remete a 

um movimento, um percurso, que se exterioriza e carrega uma dose de perigo 

(periculum) e imprevisibilidade. Experimento e experiência derivam do latim 

“experientia” que significa prova, ensaio, tentativa, etc. As palavras são formadas pelo 

prefixo “ex” que pode ser entendida como exteriorização, movimento para fora, etc. e 

também pelo “per” de percurso, passar através de, etc.50 

O experimento não ocorre apenas de modo intelectivo, no âmbito do pensar. 

Acontece com o corpo, mais especificamente de modo fisiológico. É nesse 

entendimento que Nietzsche recomenda um conjunto de exercícios ascéticos, 

incluindo alimentação adequada, passeios ao ar livre, bons ambientes, boas leituras. 

Corpo e mente, sentir e pensar não estão dissociados, mas coagulam-se em 

processos fisiológicos. O corpo é a expressão, a um só tempo, de um pensar e o 

resultado de um pensar.  

Experienciar-se é tão importante que no aforismo “Determinando a categoria 

de seu povo” Nietzsche posiciona a capacidade de vivenciar as experiências como 

constitutivo dos homens da cultura: “Ter muitas experiências interiores grandes, e 

repousar sobre e acima delas com um olhar espiritual – isso constitui os homens da 

cultura, que determinam a categoria de seu povo” (M/A §198).  

O experimento distingue-se radicalmente daquele proposto pelo método 

cientifico. É a partir dessa distinção, feita em A gaia ciência, que Nietzsche pode 

apontar os limites da ciência em suas pretensões universais de conhecimento e 

                                                
50 A etimologia da palavra experiência é analisada por Oliveira, que também diz que Nietzsche utiliza 
três expressões para pensar tal questão: “Experiment”, “Erfahrung” e “Erlebnis”. “Experiment” remeteria 
a um contato direto com o mundo físico e sensível se distinguindo de um conhecimento obtido pela via 
das ideias. “Erfahrung” remete a um aprendizado como processo de descoberta, estaria mais próximo 
ao termo vivência, como numa viajem por exemplo. “Erlebnis”, por sua vez, é o que deixa marcas, 
aquilo que é profundamente vivido, tocado, vivenciado. Trata-se, portanto, de um encontro com 
capacidade de impacto sobre aquilo que nos constitui (OLIVEIRA, 2009, p.156-7). 



 

119 
 

esgotabilidade do real “contaminadas” pela moral e pela metafísica.51 No entender do 

filósofo alemão o trabalho sobre os diversos “climas morais” e os juízos morais com 

suas medidas de valor fundamental ainda não foi realizado. Todavia, se fosse 

realizado viria ao primeiro plano uma questão “espinhosa”:  

 

Se a ciência estaria em condições de oferecer objetivos para a ação, após 
haver demonstrado que pode liquidá-los – então caberia uma experimentação 
que permitiria a satisfação de toda espécie de heroísmo, séculos de 
experimentação, que poderia deixar na sombra todos os grandes trabalhos e 
sacrifícios da história até o momento. A ciência ainda não ergueu suas 
construções ciclópicas até hoje; também para isso chegará o tempo (FW/GC 
§ 7).  

 

A ciência ainda é insuficiente para possibilitar uma experimentação que permita 

a satisfação de todas as espécies de heroísmo. Parte desse malogro deve-se à 

pretensão de delegar objetivos para a ação e de não realizar um trabalho sobre a 

moral, de modo que a tarefa permanece em aberto para tempos vindouros em que a 

ciência erguerá suas construções ciclópicas. 

No aforismo “Do objetivo da ciência” Nietzsche identifica na ciência a frieza para 

lidar com as alegrias, como se fosse necessário a seriedade para pensar bem.  

 

Com a ciência pode-se realmente promover tanto um como o outro objetivo! 
[o prazer e a dor] Talvez ela seja agora mais conhecida por seu poder de tirar 
ao homem suas alegrias e torná-lo mais frio, mais estatuesco, mais estóico. 
Mas ela poderia se revelar ainda como a grande causadora de dor! – E então 
talvez se revelasse igualmente o seu poder contrário, sua tremenda 
capacidade para fazer brilhar novas galáxias de alegria! (FW/GC §12).  

 

A ciência pode promover tanto a dor, quanto a alegria. Pode “fazer brilhar novas 

galáxias de alegria”. Porém, até agora foi mais conhecida pelo contrário: tornar o 

homem mais frio, empedernido e estatuesco. Nietzsche, aponta, assim, os limites da 

ciência, deixando em aberto as possibilidades futuras diante de um ardoroso, mas 

necessário trabalho sobre a moralidade. A mesma crítica que o filósofo faz, em Aurora, 

aos homens do conhecimento, que se crêem sérios demais (M/A § 482) agora é 

deflagrada também contra a ciência. Conhecida por tirar o homem das suas alegrias 

e torná-lo frio, a ciência precisa diminuir o poder de causar dor e aumentar o poder e 

a capacidade para fazer brilhar novas galáxias de alegrias. Um experimento, tal qual 

                                                
51 Oliveira afirma que a experiência revela justamente o estado experimental característico da própria 
vida e não tem como resultado nada além de hipóteses experimentais que nascem do envolvimento do 
experimentador como experiência de si mesmo (OLIVEIRA, 2009, p.155). 
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o proposto por Nietzsche, ainda não pode ser feito pela ciência porque para levá-lo à 

cabo importa considerar a dinâmica pulsional e instintiva que constituem o próprio 

experimentador. Assim, sob diversas perspectivas a experiência não visa corroborar 

ou falsear uma hipótese desenvolvida previamente, como a ciência faz.  

A partir da crítica à moral e à ciência, estabelecida por Nietzsche, é possível 

questionar se o homem do conhecimento está apto para fazer de suas vivências e 

experiências uma questão para o conhecimento. É preciso fazer ressalvas na busca 

de respostas. Nietzsche se refere ao trato das coisas do pensamento, que deveriam 

ser encaradas como se fossem pessoas, como uma questão justamente 

negligenciada pelos homens do conhecimento. Assim, o que está por trás do trato das 

coisas do pensamento ainda é o temor incrustado a partir da velha moralidade.  

Em última instância é o “Eu”, o cansaço físico dos homens do conhecimento 

que tornam as coisas cansadas (M/A §539). Assim, os homens do conhecimento têm 

a “estranha mania” de ansear pelas coisas de forma diferente daquilo que eles são, 

de seus impulsos, instintos e paixões.  

 
Não temem reencontrar, na caverna de todo conhecimento, o seu próprio 
fantasma, como uma trama de que a verdade se mascarou perante vocês? 
Não é uma horrível comédia, esta na qual querem irrefletidamente 
representar um papel? – (M/A § 539). 

 

A “caverna de todo conhecimento” e “seu próprio fantasma” são as metáforas 

utilizadas por Nietzsche para advertir os homens do conhecimento sobre a 

dificuldade de perceberem que toda a pretensão de conhecimento, de 

esgotabilidade do real, não passa de pretensões demasiadas humanas, ancoradas 

no conflito subterrâneo de seus impulsos, em sua ânsia de domínio e de verdade. 

Dessa forma, Nietzsche denuncia o caráter antropomórfico de todo o conhecimento. 

Ou seja, na sua tentativa de apreensão do mundo o homem constrói formas de 

conhecimento que passam por seus impulsos, instintos e paixões. Aquilo que pode 

ser conhecido é aquilo que homem pode fisiologicamente conhecer.   

No aforismo “Cegueira para as cores nos pensadores” o filósofo alemão aponta 

os limites do conhecimento na figura do pensador. 

 

Cada pensador pinta seu mundo e cada coisa utilizando menos cores do que 
existem, e é cego para determinadas cores. Isso não é apenas uma 
deficiência. Em virtude dessa aproximação e simplificação, ele enxerga nas 
coisas harmonias de cores que têm enorme encanto e podem constituir um 
enriquecimento da natureza. Talvez mesmo por essa via é que a humanidade 
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tenha aprendido a fruir a visão da existência: por essa existência lhe ter sido 
mostrada inicialmente em uma ou duas cores, e assim harmonizada; ela 
como que se exercitou nesses poucos tons, antes de poder passar a outros 
mais. E ainda hoje vários indivíduos partem de uma cegueira parcial à cores 
para alcançar uma visão e diferenciação mais rica: no que não apenas acham 
novas fruições, mas também têm de abandonar e perder algumas das 
anteriores (M/A §426). 

 

A denúncia é arrebatadora porque de uma só vez atinge várias concepções da 

filosofia clássica a respeito do conhecimento, que ora creem na razão para conhecer 

ou ora, anunciam o caráter empírico do conhecimento. Todavia, a formulação de 

Nietzsche vai além, pois a limitação dos sentidos não constitui necessariamente uma 

insuficiência da razão, mas assinala um conhecimento antropomórfico.   

O conhecimento que o homem pode ter do mundo é limitado porque conhece 

a partir de uma determinada perspectiva, que necessariamente simplifica algumas 

coisas e harmoniza outras, de modo que certos aspectos ficam de fora e outros são 

ressaltados. Por essa via, Nietzsche pensa que a humanidade aprendeu a fruir a visão 

da existência, foi educada e se exercitou nas cores e nos tons que lhe foram 

mostrados. Dessa forma, ironiza os homens do conhecimento, os pensadores, que 

não raro estão convencidos de que podem ter um conhecimento total e verdadeiro. 

Contra essa “ingênua” pretensão o filósofo alemão pergunta?  

 

– Nunca os torturou o medo de ser completamente inaptos para reconhecer 
o que é verdadeiro? O medo de seu tino ser muito obtuso, de mesmo a 
sensibilidade da visão ainda ser muito grosseira? Se notarem que tipo de 
vontade governa por trás de sua visão? (M/A §539). 

 

Dessa pretensão, nascem as querelas entre os pensadores, as tentativas de 

ver mais e melhor do que outro, de ver o que um outro não viu, de confirmar o oposto 

daquilo que se acreditou até então.  

A menção aos homens do conhecimento quase sempre é carregada de ironia. 

No aforismo “A generosidade do pensador” Nietzsche se refere a Rousseau e a 

Schopenhauer: 

 

Ambos foram orgulhosos o bastante para inscrever esta divisa sobre as suas 
existências: vita impendere vero [consagrar a vida à verdade]. E ambos, 
também, como devem ter sofrido em seu orgulho, por não conseguirem 
verum impendere vitae [consagrar a verdade à vida]! — verum [verdade], 
como cada um deles a entendeu — por suas vidas terem corrido junto a seu 
conhecimento como um baixo caprichoso, que não quer corresponder à 
melodia! — Mas o conhecimento estaria mal, se fosse atribuído a cada 
pensador apenas na medida em que assentasse no seu corpo! E os 
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pensadores estariam mal, se a sua vaidade fosse tão grande que eles 
tolerassem apenas isso! Justamente aí se acha a mais bela virtude do 
grande pensador: a generosidade de, como homem do conhecimento, 
impavidamente, muitas vezes envergonhado, muitas vezes com sublime 
escárnio e sorriso — fazer o sacrifício de si mesmo e sua vida (M/A §459). 

 

O pensador consagra sua vida ao conhecimento e a verdade, não raro sente 

orgulho de tal fato. Contudo, deveria consagrar o conhecimento e a verdade à vida e 

não o contrário como fazem. Daí o sofrer em seu orgulho diante da impossibilidade 

dessa realização. Sugere que a mais bela virtude do pensador é fazer o sacrifício de 

si mesmo e de sua vida. Ao falar do corpo Nietzsche se refere às vivências e ao 

experimento entendidos enquanto “convulsões de ânimo” (M/A §480), vazão aos 

impulsos, enquanto tomar partido no fervor das coisas do pensamento e na paixão do 

pensar. Justamente aquilo que, via de regra, faltou aos pensadores. 

Se em Aurora, Nietzsche aponta os limites e as insuficiências dos pensadores, 

como homens do conhecimento que negligenciam o corpo, os impulsos e as vivências. 

Em A gaia ciência ele coloca a si próprio na posição de homem do conhecimento.  

 

Como é nova e maravilhosa e, ao mesmo tempo, horrível e irônica a posição 
que sinto ocupar, com meu conhecimento, diante de toda a existência! Eu 
descobri que a velha humanidade e animalidade, e mesmo toda a pré-história 
e o passado de todo ser que sente, continua inventando, amando, odiando, 
raciocinando em mim – no meio deste sonho acordei repentinamente, mas 
apenas para a consciência de que sonho e tenho de prosseguir sonhando, 
para não sucumbir: tal como o sonâmbulo tem de prosseguir o sonho para 
não cair por terra. [...] também eu, o “homem do conhecimento”, danço a 
minha dança, que o homem do conhecimento é um recurso para prolongar a 
dança terrestre e, assim, está entre os mestres de cerimônia da existência, e 
que a sublime coerência e ligação de todos os conhecimentos é e será, talvez, 
o meio supremo de manter a universalidade do sonho e a mútua 
compreensibilidade de todos esses sonhadores, e, precisamente com isso, a 
duração do sonho (FW/GC §54). 

 

Em meio à discussão na qual recusa a distinção entre essência e aparência, 

defendendo tudo como aparência, “fogo-fátuo”, “dança de espíritos”, Nietzsche se 

coloca como homem do conhecimento e identifica que ocupa uma posição 

maravilhosa e ao mesmo tempo horrível e irônica diante de toda a existência, pois 

carrega como herança a velha humanidade e animalidade. Assim, o passado de todo 

o ser que sente continua, de alguma forma, raciocinando através dele. Essa é 

justamente a questão, via de regra, negligenciada pelo homem do conhecimento, seu 

desejo de conhecimento não seria o desejo de conhecer o desconhecido, de conhecer 

para buscar segurança diante do medo do estranho e inabitual?  
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Quando Nietzsche escreve que o homem do conhecimento é um recurso para 

prolongar a dança terrestre o raciocínio incide justamente sobre a hipótese de que 

talvez o homem do conhecimento representa, sem saber, uma síntese do anseio da 

humanidade para conhecer o desconhecido, obter segurança diante do inaudito. 

Assim, a pretensão dos homens do conhecimento caracteriza a universalidade do 

sonho, a mútua compreensibilidade de todos os sonhadores e a própria duração dos 

sonhos. Nesse entendimento o homem do conhecimento é atingido pela “trágica 

prometeia”: 

 

Foi preciso que Prometeu imaginasse antes haver roubado a luz e pagasse 
por isso – para finalmente descobrir que havia criado a luz, ao ansiar por ela, 
e que não apenas o ser humano, mas também a divindade fora obra de suas 
mãos e argila e suas mãos? Tudo apenas imagens do formador de imagens? 
– assim como a ilusão, o furto, o Cáucaso, o abutre e toda a trágica Prometeia 
dos homens do conhecimento? (FW/GC §300).  

 

Ao associar o homem do conhecimento ao mito grego de Prometeu Nietzsche 

busca ressaltar o campo de batalha dos instintos e impulsos que o tomam e o levam 

à beira da exaustão. A tensão entre a universalidade pretendida e a parcialidade das 

suas posições “limitadas” por seus corpos, por suas vivências, etc. É a tensão entre o 

anseio pela verdade e a instrumentalização do conhecimento como forma de se 

contrapor ao instinto do medo. Na mitologia grega Prometeu enganou os deuses e 

furtou o fogo, entregando-o ao homem. O preço a pagar pela astúcia e ousadia foi ser 

acorrentado ao monte Cáucaso e ter seu fígado ininterruptamente devorado por um 

abutre. Ao ansiar pela luz [fogo] prometeu acabou criando-a e também modelando o 

espaço entre deuses e homens.52 Criando, precisamente no sentido de que para os 

deuses o fogo era irrelevante. Contudo, para os homens, frágeis e amedrontadas 

criaturas, o fogo era imprescindível. Quer Nietzsche assinalar, remetendo ao mito de 

Prometeu, que ao ansiar pelo conhecimento pode o homem também encontrá-lo, não 

mais divinizado, não mais “acima”, mas como próprio daquilo que é humano?  

O aforismo “Origem do conhecimento” de A gaia ciência fornece reflexões a 

                                                
52 Pierre Vernant no livro O universo, os deuses, os homens relata que a questão central que envolve 
o mito de Prometeu com o conseqüente furto do fogo é a divisão do espaço entre deuses e homens. A 
personagem ambígua de Prometeu é a saída escolhida por Zeus para de maneira “oblíqua” realizar 
essa divisão que não poderia acontecer pela força devido à desigualdade de condições entre deuses 
e homens e tampouco poderia acontecer pela negociação, que só pode ocorrer entre partes iguais 
(VERNANT, 2000, p.32). 
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respeito da origem do conhecimento e da tensão que vivencia o pensador. Nesse 

aforismo Nietzsche aponta para a questão do experimento como forma de alçar a vida 

como meio de conhecimento e a figura do pensador como uma espécie de síntese da 

luta que ocorre entre os impulsos pela verdade e os instintos do medo e de segurança. 

Na figura do pensador se coaduna o combate entre os diversos impulsos que 

tomam partido na luta pelo conhecimento. Tornado parte da vida mesma ele choca-

se com os antiguíssimos artigos de crença. Os dois sendo poder, os dois sendo vida 

e os dois no mesmo homem. Assim como os antiguíssimos erros os impulsos para a 

verdade tornam-se condição para a sobrevivência da espécie e um poder conservador 

da vida: “O conhecimento tornou-se, pois, um pedaço da própria vida e como vida 

uma potência em constante crescimento” (FW/GC §110. Trad.: RRTF). 

Na figura do pensador Nietzsche identifica a luta travada entre os diversos 

impulsos: “O pensador: este é agora o ser em que o impulso à verdade e aqueles 

erros conservadores da vida combatem seu primeiro combate” (Idem; Ibidem). Esse 

não é um combate qualquer, mas o combate dos combates, diante do qual tudo o 

mais se torna indiferente. Encontra-se em jogo a pergunta pela condição da vida. O 

combate entre os erros fundamentais e a busca da verdade coloca na ordem do dia a 

questão: “Até que ponto a verdade suporta a incorporação? – eis a pergunta, eis o 

experimento” (Idem; Ibidem). A pergunta adquire uma gravidade central para o 

pensamento de A gaia ciência porque a sugestão de Nietzsche através do 

experimento proporciona uma inversão na relação entre conhecimento e vida. Se 

antes o conhecimento era um meio para a vida, a questão a ser posta na ordem de 

dia é a vida como meio de conhecimento.  

Dessa forma, Nietzsche assume o perspectivismo sobre o conhecimento e a 

verdade e propõe uma inversão: não mais o conhecimento como meio de vida, mas a 

vida como uma experiência do conhecimento.  

 

Não, a vida não me desiludiu! A cada ano que passa eu a sinto mais 
verdadeira, mais desejável e misteriosa – desde aquele dia em que veio a 
mim o grande libertador, o pensamento de que a vida poderia ser uma 
experiência de quem busca conhecer – e não um dever, uma fatalidade, uma 
trapaça! – E o conhecimento mesmo: para outros pode ser outra coisa, um 
leito de repouso, por exemplo, ou a via para esse leito, ou uma distração, ou 
um ócio – para mim ele é um mundo de perigos e vitórias, no qual também 
os sentimentos heróicos têm seus locais de dança e de jogos. “A vida como 
meio de conhecimento” – com esse princípio no coração pode-se não apenas 
viver valentemente, mas até viver e rir alegremente! E quem saberá rir e viver 
bem, se não entender primeiramente da guerra e da vitória? (FW/GC § 324). 
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O conhecimento entendido como “leito de repouso”, “distração” ou “ócio” 

significa o entendimento de que basta conhecer para que toda a realidade se mostre, 

se desvele. O que Nietzsche diz é justamente o contrário: o conhecimento não encerra 

o mistério e os perigos da vida, haja vista ser a vida um meio de conhecimento não 

neutro ou ascético.  

A inversão proposta por Nietzsche contrapõe-se aos filósofos da tradição 

clássica em duas frentes de batalha: ao dizer que o conhecimento não é um “leito de 

repouso” ou “ócio” recusa a garantia de segurança que esse traria ou apenas “tornar 

conhecido o desconhecido” (FW/GC §355). Então, não temos mais perigos e 

mistérios? Interroga. O segundo front de combate diz respeito, justamente, a 

possibilidade de o conhecimento não encerrar os mistérios, os perigos da existência. 

Ao contrário de buscar o saber para afastar os perigos, os mistérios, o que Nietzsche 

propõe é a incorporação do risco e dos mistérios a um saber valente e alegre.53 

O desenvolvimento, com o conseqüente ultrapassamento, do ceticismo e o 

conflito entre impulsos rivais abre uma clareira de possibilidade da vida ser alçada 

como meio de conhecimento. Assim, o experimento aparece como sugestão de 

Nietzsche para a “resolução” da luta intestina entre os impulsos dependentes dos 

artigos de crença e dos impulsos para a verdade.  

O conhecimento entendido como meio para a vida é a resultante deflagrada 

através do predomínio de um instinto. É o medo diante da insegurança, do inaudito, 

do inusitado a força propulsora para o saber. Assim, o conhecimento é a resposta para 

uma vida de perigos. A vida entendida como meio de conhecimento e experimentação 

não encerra, nem elimina o perigo, o inédito. Todavia, as respostas diante desse 

perigo são radicalmente diferentes. É possível viver não apenas aceitando-o, mas 

entendendo-o como necessário. A vida como meio de conhecimento não faz deste um 

“meio de repouso”, de contemplação, mas um “mundo de perigos e vitórias” na qual 

os “sentimentos heróicos”, o “viver valentemente” e o “rir alegremente” encontram 

participação, “locais de danças e jogos” (FW/GC §324).54 

                                                
53 O Dicionário Nietzsche registra que “gaia ciência” advém da expressão utilizada pelos trovadores 
provençais (entre os séculos XI e XIV) para designar sua arte: gai saber ou La gaya scienza (Cf. 
Dicionário Nietzsche, 2016, p. 55-59). 
54 A inversão adquire uma gravidade que não pretende ser solucionada em A gaia ciência. Contudo, o 
tensionamento levantado pelo filósofo tem o mérito de repensar a questão do conhecimento em outras 
bases que não aquelas assinaladas pela tradição ao longo do tempo. Nietzsche propõe que a verdade, 
a forma menos forte de conhecimento, tenha a possibilidade de sua incorporação quando a vida for um 
meio de conhecimento e não o conhecimento como meio de vida. Mas a pergunta ao final do aforismo 
110: “Até que ponto a verdade suporta ser incorporada?” (FW/GC §110. Trad.: RRTF) deixa entrever 
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É possível articular o conhecimento e o experimento à crítica de Nietzsche 

sobre a moral. A problemática situa-se em como o conhecimento foi pensado ao longo 

do tempo sob o prisma da moral e a maneira que as experiências acontecem quando 

se encontram aprisionadas nas muralhas da moral.  

Para Nietzsche a moralidade dos costumes educa o caráter e difama toda a 

mudança, toda reaprendizagem e transformação de si. 

 

Uma tal avaliação, que em toda parte floresce e floresceu juntamente com a 
moralidade dos costumes, educa o “caráter” e difama toda mudança, toda 
reaprendizagem e transformação de si (Sich-Verwandeln). Por maior que 
seja, de resto, a vantagem desse modo de pensar, para o conhecimento ele 
é a mais nociva espécie de julgamento geral: pois aí é condenada e difamada   
homem do conhecimento, ao contradizer a “reputação sólida”, é vista como 
desonrosa, ao passo que a petrificação das opiniões tem o monopólio das 
honras – sob o sortilégio de tais valores temos que viver ainda hoje! E é difícil 
viver, quando se sente o juízo de muitos milênios contra si e em volta de si! é 
provável que o conhecimento fosse tomado de má consciência por muitos 
milênios, e que tenha havido muito autodesprezo e oculta miséria na história 
dos grandes espíritos (FW/GC §296). 

 

Pensar de forma a rejeitar a mudança, a reaprendizagem e a transformação de 

si foi benéfico ao conhecimento na luta pela sobrevivência da espécie. Contudo, o 

preço a pagar foi ser a mais nociva espécie de julgamento geral que afeta a disposição 

do homem do conhecimento para mudar constantemente de opinião, de rever as 

próprias convicções e tudo aquilo que nele quer se tornar sólido. O julgamento geral 

dos moralistas incide justamente sobre o “combater a si mesmo” do homem do 

conhecimento. Esse aspecto é tomado como fonte de desonra, ao passo que a 

petrificação das opiniões é utilizada como régua avaliadora do monopólio das honras. 

Nietzsche mostra, ao final do aforismo, que a sedimentação moral se perpetuou 

durante milênios de forma que o conhecimento foi tomado de má consciência e o 

homem do conhecimento desprezado e envolto em oculta miséria. 

É preciso que conhecimento e experimento se juntem numa relação umbilical, 

pois só assim o homem está mais apto para captar mais interesses, aumentar seu 

prazer e desprazer, sua felicidade e infelicidade:  

 

O mundo se torna cada vez mais pleno para aquele que se eleva ao cume da 
humanidade, há cada vez mais anzóis para captar seu interesse; cresce 
constantemente a quantidade dos seus estímulos, e também a de suas 

                                                
que essa tarefa, embora posta como possibilidade, é para tempos vindouros e ainda não foi 
concretizada.  
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espécies de prazer e desprazer – o homem superior torna-se cada vez mais 
feliz e infeliz ao mesmo tempo (FW/GC §301). 

 

O mundo torna-se cada vez mais pleno para aquele que se eleva em direção 

àquilo que é humano, aumenta a quantidade de coisas que pode capturar, cresce a 

quantidade de estímulos e também o prazer e o desprazer perante o que pode 

vivenciar. A profusão de instintos é vivenciada de forma visceral. Não por acaso 

Nietzsche fustiga os fundadores das religiões pelo recuo diante da possibilidade de 

tais vivências e pela recusa em examiná-las à sério.  

 

Há uma honestidade que sempre faltou aos fundadores de religiões e 
pessoas desse tipo: – eles nunca fizeram de suas vivências uma questão de 
consciência para o conhecimento. “O que foi que vivi realmente? Que 
sucedeu então em mim e à minha volta? Minha razão estava suficientemente 
clara? Minha vontade estava alerta para todos os enganos dos sentidos e foi 
valorosa ao defender-se das fantasias?‟ – nenhum deles fez estas perguntas, 
nem as caras pessoas religiosas as fazem ainda hoje: eles têm, isto sim, sede 
de coisas contrárias à razão, e não querem tornar muito difícil a satisfação de 
tal sede – desse modo vivenciam “milagres” e “renascimentos” e escutam 
vozes de anjos! Mas nós, os sequiosos de razão, queremos examinar nossas 
vivências do modo rigoroso como se faz uma experiência científica, hora a 
hora e dia a dia! Queremos ser nossos experimentos e nossas cobaias 
(FW/GC §319). 

 

Ao fustigar os fundadores das religiões, por não transformarem suas vivências 

em um potencializador do conhecimento, Nietzsche fornece uma chave de 

entendimento para uma articulação entre conhecimento e experimento. Por que faltou 

aos fundadores das religiões a transformação de suas vivências em questão de 

“consciência” para o conhecimento? O que significa ter “consciência” sobre vivências? 

Falta aos moralistas um exame de suas vivências enquanto um processo, no qual se 

examina os acontecimentos pressupondo uma dinâmica instintiva.  

O exame das vivências é um ponto importante para Nitzsche porque é ele que 

o permite identificar a relação de diversos pensadores com suas respectivas filosofias 

de modo a fustigar a negligencia que corpo, os impulsos, as paixões sofreram por 

parte da tradição filosófica.  

A experimentação ocupa posição estratégica pois permite que o filósofo alemão 

avance três linhas de exposição: à crítica da moral, o conhecimento enquanto 

perspectiva fisiológica e as tensões do conhecimento que se coadunam na figura do 

pensador. O primeiro ponto mostra Nietzsche fustigando os moralistas justamente por 

não fazerem de suas vidas uma questão de vivência para o saber. O conhecimento 
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enquanto perspectiva fisiológica aponta para aquilo que o homem pode conhecer do 

mundo. Um conhecimento sempre ligado ao seu corpo, aos seus impulsos, instintos 

e paixões. Nessa chave de compreensão Nietzsche aponta os limites da ciência, e o 

pensador enquanto figura na qual se coaduna os impulsos da luta pela sobrevivência 

e àqueles pela busca da verdade. O combate entre os erros fundamentais e a busca 

da verdade coloca, assim, na ordem do dia a questão da vida como meio de 

conhecimento. Mais uma vez é o experimento que proporciona uma inversão na 

relação entre conhecimento e vida. Se na luta pela sovrevivência o conhecimento foi 

um meio para a vida, a questão a ser pensada é a vida como meio de conhecimento. 

Dessa forma, uma ciência alegre torna-se possível. 

A alegria para Spinoza é um afeto central, pois é capaz de refrear os afetos 

decorrentes da tristeza. No filósofo holandês a relação entre conhecimento e alegria 

é íntima e envolve um modo de condução da vida, pois uma alegria possibilita ganho 

de potência do pensar. Permite, dessa forma, um conhecimento que se desloca das 

flutuações afetivas, responsaveis pelas oscilações humanas, para um conhecimento 

do necessário, imanente à infinita potência da natureza. 

  

 

3.2 Flutuações de ânimo, tristeza e alegria  

 

Uma flutuação de ânimo se caracteriza pela inconstância com que certos afetos 

são vivenciados pelos homens. Sacudidos por afetos contrários, seus pensamentos e 

ações são enfraquecidos e despotencializados. Portanto, é preciso compreender as 

flutuações de ânimo as quais os homens estão sujeitos, pois dessa compreensão 

depende a possibilidade do conhecimento verdadeiro e adequado da complexidade 

afetiva, bem como das estratégias para alçar ao primeiro plano os afetos mais 

potentes. Ou seja, dos afetos fortalecedores da ação e do existir. 

Há tantas espécies de afetos, quantas são as espécies de objetos que podem 

afetar os homens. Disso decorre que estes podem ser afetados de diferentes 

maneiras por um único e mesmo objeto. É a partir dessa condição que “discrepam” 

em natureza. Sendo que discrepar significa não viver sob a condução da razão.55 Ser 

                                                
55 Somente vivendo pela condução da razão os homens concordam sempre e necessariamente em 
natureza (E IV, 35. p.177). 
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volúvel e inconstante significa que um único e mesmo homem pode ser afetado de 

diferentes maneiras por um mesmo objeto. O que está em jogo não é uma mudança 

na qualidade da afetação. Isto é, não é ser afetado de maneira diferente porque 

conhece mais e/ou se conhece mais. O que acontece é uma mudança repentina de 

“humor”, de maneira que a inconstância predomina nas relações.  

Assim, afetos diferentes e até mesmo contrários podem coabitar no homem, 

pois sob o predomínio da inconstância pode desejar algo, para logo em seguida, 

repentinamente, mudar de ideia: ódio, ira, ressentimento, etc. convivem no homem 

inconstante.  Em vista disso, o homem se pensa livre para querer ou não querer, se 

pensa soberano em sua vontade para num momento desejar e em outro desdenhar. 

Sob flutuações de ânimo não desconfia das flutuações afetivas que vivencia, etc. 

As flutuações afetivas acontecem em decorrência dos afetos que são paixões. 

Isto é, daqueles que têm os vetores predominantes em forças externas mais fortes do 

que a do corpo/mente afetados.  

 

À medida que são afligidos por afetos que são paixões, os homens podem 
discrepar em natureza e, igualmente, sob a mesma condição, um único e 
mesmo homem é volúvel e inconstante (E IV, 33. p.175). 

 

Um afeto que é paixão está ligado ao conhecimento inadequado sobre aquilo 

que se passa no homem ou fora dele como efeito da sua ação. Assim, uma flutuação 

de ânimo faz o homem agir de maneira errática porque a causa da ação não se 

encontra na sua própria potência, mas nas forças externas superiores. Spinoza diz 

que nas paixões a natureza ou essência dos afetos não pode ser explicada 

exclusivamente por meio da essência ou da natureza do conatus afetado, mas pela 

potência das causas exteriores em comparação com aquela do ser afetado (E IV, 33 

dem. p.175-176). Dessa forma, o homem destoa da Natureza e coloca-se em conflito 

com os outros homens, impactando a vida social.  

 

Um homem, Pedro, por exemplo, pode ser causa de que Paulo se entristeça, 
quer porque tem algo de semelhante a uma coisa que Paulo odeia, quer 
porque apenas Pedro desfruta de uma coisa que o próprio Paulo também 
ama, quer, ainda, por outras causas. Disso resultará, pois, que Paulo odeie 
Pedro e, como consequência, facilmente ocorrerá que esforcem por causar 
mal um ao outro, isto é, que sejam mutuamente contrários (E IV, 34 dem. 
p.176). 

 

A discordância entre os homens, no exemplo de Spinoza, acontece devido ao 
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fato de possuírem afetos inconstantes. As ideias imaginárias jogam um papel 

preponderante na relação entre Pedro e Paulo, pois acontecem de maneira mediada 

por um terceiro ente, objeto do amor de ambos. Quando Pedro desfruta de algo que 

Paulo gostaria também de desfrutar, mas é impedido justamente pelo fato de Pedro 

estar desfrutando, Paulo entristece-se porque imagina que Pedro é responsável por 

sua tristeza. Desprovido do objeto de seu desejo o segundo homem torna-se refém 

de uma flutuação afetiva, vivenciando seus afetos de modo inconstante. Há, portanto, 

um duplo desconhecimento: por primeiro, da causa que o afeta. Por segundo, de seus 

próprios afetos. Um desconhecimento que é, no fundo, uma falta de 

autoconhecimento.  

Assim, uma flutuação de ânimo acontece também porque com freqüência há 

uma confusão entre os afetos e as coisas mesmas, de forma que, não raro, os homens 

gostariam que os demais agissem em função daquilo que apraz a eles próprios, 

negligenciando, com isso, sua complexidade afetiva. 

 

Aquele que, só por afeto, se esforça para que os demais amem o que ele 
próprio ama e vivam conforme o seu engenho, age só por ímpeto, e por 
conseguinte é odioso, principalmente para os que se comprazem com outras 
coisas e por isso também se empenham, e com o mesmo ímpeto se 
esforçam, para que os demais, ao contrário, vivam conforme o engenho deles 
(E IV, 37 esc. p.180. Trad.: GEE). 

 

A expansão das inclinações afetivas de um homem aos outros homens faz com 

que este deseje que os demais se comportem da mesma maneira como ele próprio 

se comporta. Todavia, os homens são afetados de diferentes maneiras pelas mesmas 

coisas e exigir que os demais ajam e se comportem tal qual um determinado homem 

age e comporta, além de ser resultante de um conhecimento confuso, é fonte de 

conflito e intolerância entre os homens. 

Spinoza utiliza a terminologia “enfermidades do ânimo” para se referir aos 

infortúnios que provêm de um afeto excessivo por algo que está sujeito a muitas 

variações.  

 

As enfermidades do ânimo (animi aegritudines)  e os infortúnios provêm, 
sobretudo, do amor excessivo por uma coisa que está sujeita a muitas 
variações e da qual nunca podemos dispor. Com efeito, ninguém está 
preocupado ou ansioso por alguma coisa que não ama; e as ofensas, as 
suspeitas, as inimizades, etc. não provêm senão do amor pelas coisas das 
quais ninguém realmente pode dispor (E V, 20 esc. p.226). 
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Ao se referir as enfermidades do ânimo e os infortúnios Spinoza dialoga com a 

questão da disposição afetiva que constitui o homem. Ao dispor de um amor excessivo 

para certas coisas o homem negligencia a complexidade afetiva que o faz querer e 

desejar algo. Como sugeriu Spinoza, não é por julgar uma coisa boa que o homem a 

quer, a apetece e a deseja, mas, ao contrário, é por se esforçar por ela que a quer, a 

apetece, a desejae a julgamos boa (E III, 9 esc. p.106). 

A concepção spinozana entende o homem como uma pluralidade de afetos e 

propõe que o conhecimento deve ser vivenciado como afeto para que possa refrear 

ou destruir um afeto triste. Esse entendimento a respeito dos afetos coloca a 

possibilidade de reflexão sobre os afetos que fortaleçam o conatus.  

 

Devemos, pois, nos dedicar, sobretudo, à tarefa de conhecer, tanto quanto 
possível, clara e distintamente, cada afeto, para que a mente seja, assim, 
determinada, em virtude do afeto, a pensar aquelas coisas que percebe clara 
e distintamente e nas quais encontra a máxima satisfação. E para que enfim, 
o próprio afeto se desvincule do pensamento da causa exterior e se vincule a 
pensamentos verdadeiros. Isto fará não apenas com que o amor, o ódio, etc. 
sejam destruídos, mas também com que os apetites ou os desejos que 
costumam provir desses afetos não possam ser excessivos (E V, 4 esc. 
p.217). 

 

O homem tem a possibilidade de através das ideias adequadas compreender 

a si mesmo e os seus afetos e deixar de padecer em decorrência deles. Para tal, o 

conhecimento verdadeiro e adequado deve estar como um pilar da questão afetiva, 

pois é ele que fornece as condições para que, analisando os afetos, a mente possa 

favorecer aqueles que proporcionam maior satisfação. Dessa forma, recai sobre o 

conhecimento verdadeiro e adequado a tarefa de desvincular os pensamentos das 

causas exteriores restabelecendo o vínculo com a potência interna. É assim que 

Spinoza propõe que um afeto não apenas pode ser enfraquecido, mas até mesmo 

destruído. Pode-se pensar em um deslocamento: os apetites e os desejos que provêm 

dos afetos que tem causas exteriores (afetos-paixão) podem ser deslocados para 

afetos que derivam de uma causalidade interna, correspondendo, assim, a afetos 

ativos, fomentadores da ação a partir da própria potência do conatus. 

 

Não se pode imaginar nenhum outro remédio que dependa de nosso poder 
que seja melhor para os afetos do que aquele que consiste no verdadeiro 
conhecimento deles, pois não existe nenhuma outra potência da mente que 
não seja a de pensar e de formar ideias adequadas (E V, 4 esc. p.218). 
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O papel do conhecimento verdadeiro e adequado sobre os afetos é tão 

importante que Spinoza utiliza o termo “remédio”. A mente é uma potência para pensar 

e formar ideias adequadas, assim enquanto o homem não está tomado por afetos 

tristes torna-se possível ao intelecto ordenar e concatenar as afecções do corpo 

segundo a sua ordem própria, fornecendo uma inteligibilidade ao complexo afetivo. O 

exemplo de Spinoza é o amor e o ódio. Ambos podem ter como vetor um pensamento 

ligado a uma causa exterior. Se o homem conseguir ligar esses afetos ao pensamento 

de uma causalidade interior então evitará as flutuações de ânimo com a conseqüente 

destruição ou enfraquecimento dos afetos correspondentes.  Tal fato é possível 

porque tanto o amor, quanto o ódio é uma alegria ou tristeza, respectivamente, 

acompanhada de uma ideia exterior. Uma vez suprimida a ideia exterior também 

suprimir-se-á o afeto dela decorrente: 

 

Os afetos que são contrários à nossa natureza, isto é, que são maus, são 
maus à medida que impedem a mente de compreender. Portanto, durante o 
tempo em que não estamos tomados por afetos que são contrários à nossa 
natureza, a potência da mente, pela qual ela se esforça por compreender as 
coisas não está impedida. E, por isso, durante esse tempo, ela tem o poder 
de formar ideias claras e distintas e de deduzir umas das outras. 
Consequentemente durante esse tempo, nós temos o poder de ordenar e de 
concatenar as afecções do corpo segundo a ordem própria do intelecto (E V, 
10 dem. p.220-221). 

 

A ligação entre “certos afetos” e o conhecimento se opera no sentido de que 

um afeto pode potencializar a capacidade para pensar ou impedir a mente de 

compreender adequadamente, pois durante o tempo em que o homem está tomado 

por afetos contrários à sua natureza (que são maus, portanto) a capacidade para 

compreender é reduzida, ao passo que durante o tempo em que não está sujeito a 

esses afetos, tem condições de compreendê-los. É durante esse tempo que a mente 

tem a possibilidade de formar ideias claras e distintas, bem como de deduzir umas 

das outras, podendo, assim, ordenar e concatenar as afecções sofridas pelo corpo 

segundo a ordem própria do intelecto.56 

É através da ordem e da concatenação entre as afecções do corpo e as ideias 

no intelecto que o homem pode deixar de ser atingido por afetos maus. Todavia, 

                                                
56 Marcos de Paula defende que a tristeza pode comportar uma dimensão de aprendizagem e de 
preparo para as alegrias mais potentes. Tal fato é possível porque a tristeza não é a extinção completa 
do conatus. Assim, durante uma tristeza o esforço para sair dela continua como uma determinante do 
ser (PAULA, 2017, p.31). 
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vislumbrando a dificuldade de um conhecimento perfeito dos afetos Spinoza sugere 

um princípio correto de viver. 

 

O melhor que podemos fazer, enquanto não temos um conhecimento perfeito 
de nossos afetos, é conceber um princípio correto de viver, ou seja, regras 
seguras de vida, confiá-las à memória, e aplicá-las continuamente aos casos 
particulares que, com frequência, se apresentam na vida, para que nossa 
imaginação seja, assim, profundamente afetada por elas, de maneira que 
estejam sempre à nossa disposição (E V, 10 esc. p. 221). 

 

O filósofo holandês sugere uma espécie de treinamento para que o homem 

possa habituar o intelecto a refazer os nexos causais afetivos os ligando à causalidade 

interior. A partir de casos particulares que com freqüência se apresentam exercitar a 

imaginação para aplicar sobre eles as regras como “prescrição da razão” (rationis 

prae-scriptum. Trad.: GEE). O exemplo fornecido é o ódio: estabelece-se que ódio 

deve ser combatido com amor ou com generosidade e não com ódio recíproco. Além 

do mais deve-se lembrar frequentemente que o ódio é um expediente costumeiro 

utilizado pelos homens. Por consequência, é possível fazer uma ligação entre a 

imagem da ofensa e a regra, de maneira que ela esteja à disposição diante de uma 

ocorrência.  

Através do procedimento de concatenação é possível fazer com que os afetos 

nocivos ocupem uma parte mínima da imaginação e assim sejam superados. Ordenar 

os pensamentos e imaginações é fazer de tal forma que os afetos da alegria estejam 

em preponderância: “quem observar com cuidado essas coisas (na verdade elas não 

são difíceis) e praticá-las poderá, em pouco tempo, dirigir a maioria de suas ações 

sob o comando da razão” (E V, 10 esc. p. 221-222). 

Para refletir melhor sobre as orientações de Spinoza convém retomar a 

distinção entre a ordem comum da Natureza e a ordem necessária da Natureza. Na 

primeira impera a fragmentação e as ideias confusas, na qual o homem percebe as 

coisas pelas ideias das afecções, sendo, portanto, determinado exteriormente.57 

 

Afirmo expressamente que a mente não tem, de si própria, nem de seu corpo, 
nem dos corpos exteriores, um conhecimento adequado, mas apenas um 
conhecimento confuso, sempre que percebe as coisas segundo a ordem 
comum da natureza, isto é, sempre que está exteriormente determinada, pelo 
encontro fortuito com as coisas, a considerar isto ou aquilo (E II, 29 esc. p.75). 

                                                
57 Oliva acrescenta que “O encontro fortuito das coisas, ou seja, a causalidade externa que nossas 
afecções atestam, mas que a Mente não pode conhecer adequadamente, nos faz perceber algo e 
afirmá-lo como existente, porém tal existência não pode ir além do imaginário” (OLIVA, 2011, p.376). 



 

134 
 

 

A ordem comum da Natureza é vivenciada como sucessão de encontros bons 

e maus ao sabor da contingência e do acaso. É possível pensar num exemplo: ao sair 

a rua Pedro, por obviedade, não sabe quais pessoas irá encontrar ou quais não irá 

encontrar. Os encontros podem se realizar ou não ao sabor da contingência. Numa 

esquina qualquer, Pedro poderá ter um encontro profundamente alegrador: um amigo 

que muito tempo não vê, por exemplo. Tal encontro propicia aumento de potência. 

Contudo, Pedro também poderá ter um encontro profundamente entristecedor, de 

maneira que sua potência sofre redução. Pedro poderá encontrar alguém que lhe 

causou grave ofensa. Essa série de encontros está na ordem da contingência, de 

maneira que Pedro não os controla.  

A recomendação de Spinoza tem a precisa intenção de minimizar ou evitar o 

rebaixamento da potência diante de um encontro entristecedor. Assim, 

compreendendo a ordem necessária da Natureza Pedro poderá meditar sobre as 

muitas ofensas as quais os homens costumam praticar. Dessa forma, ainda que o 

encontro com o desafeto não esteja sob o controle e a vontade de Pedro, ele poderá 

desenvolver uma “proteção” contra a tristeza concebendo a ofensa como algo que 

ocorre tradicionalmente entre os homens.  

O conhecimento verdadeiro da ordem necessária da Natureza é fundamental 

porque é capaz de demover duas coisas: a confusão entre a complexidade afetiva e 

as coisas em si e, também, a criação de mistificações que explicam as coisas a partir 

de uma origem transcendente. No primeiro caso Pedro diria que a maldade é algo 

intrínseco ao seu desafeto. No segundo caso poderia dizer que o encontro 

entristecedor que teve foi promovido pela ação de uma entidade maligna, ou divina, 

com o propósito de lhe aplicar alguma lição ou castigo.58 

A ordem comum da Natureza e a ordem necessária da Natureza podem ser 

encaradas de forma separadas como dois mundos à parte e o grande responsável por 

tal dissociação pode ser um afeto profundamente despotencializador: o medo. 

O medo é um afeto central, pois a fissura que provoca oblitera o conhecimento 

adequado e verdadeiro que possibilitaria a passagem de uma a outra ordem. Spinoza 

                                                
58 Chauí diz que os efeitos de um mundo vivenciado na ordem comum da Natureza jogam cada um a 
procura de ancoradouros, regularidades e seguranças (CHAUÍ, 2011, p.154). É justamente da busca 
por ancoradouros, regularidades que nascem as ficções as quais o homem atribui o poder de controlar 
e comandar todas as coisas. 
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define o medo como “uma tristeza instável, surgida da ideia de uma coisa futura ou 

passada, de cuja realização temos alguma dúvida” (E III, def dos afetos. p.144). Essa 

fratura refreia a possibilidade de posicionar em primeiro plano os afetos mais potentes, 

pois algo futuro ou passado é antecipado como danoso.59 Assim, o medo é um afeto-

paixão que leva ao enfraquecimento do ânimo, reduzindo a potência do conatus 

porque está baseado em explicações imaginárias. O grande mote das explicações 

imaginárias é forjar regularidades, padrões de comportamento e propósitos para os 

acontecimentos. Ao vivenciar o mundo como uma coleção de acontecimentos, um 

sucedendo outro sem que possa controlá-los, o homem não apenas fica tentado a 

explicar aqueles encontros que lhes são favoráveis como bons e os que são 

desfavoráveis como maus, mas também a construir explicações que remetem a um 

ser transcendente capaz de governar os acontecimentos dando-lhes um propósito. 

Constrói-se assim, a férrea determinação de um sistema inexorável: preso entre a 

contingência e a determinação da vontade divina. Ao acreditar em uma entidade 

metafísica como construtora da realidade o homem não consegue conhecer o 

necessário como a expressão da potência infinita da Natureza. Assim, a porta da casa 

está aberta para que se instale a manipulação e o direcionamento dos teólogos 

moralistas.60 

Refém da exterioridade avassaladora e com a imaginação ancorada em forças 

fictícias, produzidas pelo medo, o homem torna seus afetos instáveis. Sem o 

conhecimento verdadeiro da causalidade e sem a compreensão do necessário, a 

                                                
59 A possibilidade do conhecimento ser pensando enquanto afeto passa pelo escrutínio dos nexos 
causais e da aceitação da imanência absoluta. Assim, conhecer só faz algum sentido se possibilitar a 
efetivação da potência natural peculiar a cada um enquanto parte finita partícipe da Natureza infinita. 
Tem-se, assim, um gatilho que deflagra a possibilidade de uma experiência dos afetos. Essa é a tese 
de Marcos de Paula que propõe uma reaprendizagem dos afetos e uma reorientação da vida afetiva 
com vias à efetivação da alegria e da felicidade. Como salienta Paula, são preciso dois cuidados a fim 
de evitar confusões: o primeiro diz respeito à experiência tomada no sentido empirista, a segunda está 
ligada a uma diferença entre um conhecimento sobre os afetos e uma aprendizagem sobre os afetos. 
A primeira distinção é particularmente importante, haja vista que Spinoza é um pensador racionalista. 
Em outras palavras, não abre mão da razão como potência para conhecer e reconstruir os nexos que 
vão da causa ao efeito. Assim, uma experiência empírica lançaria mão da imediaticidade dos sentidos 
a fim de conhecer, seria a vivência dos afetos naquilo que eles têm de sensorial. Não parece ser essa 
a posição de Spinoza. Uma experiência dos afetos não prescinde da razão. É justamente o conhecer 
tendo a razão como balizador (PAULA, Op. cit.). 
60 Chauí escreve que “Os que ambicionam a dominação convertem aquela explicação imaginativa da 
realidade em máquina imaginaria a serviço da opressão, forçando a fraqueza dos dominados a 
acreditar nas imagens antigas, mesmo quando contrariadas ou negadas pelos acontecimentos. Com 
isso, o medo é duplicado: têm-se medo do acontecimento novo (porque inexplicado) e têm-se medo da 
contestação (porque será punida). Ao medo causado pela incompreensão da Natureza vem juntar-se 
o medo aos homens, o pavor dos suplícios e castigos, infligidos aos dissidentes, e o temor da perda de 
favores e recompensas, distribuídos aos coniventes” (CHAUÍ, 2011, p.155).  
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realidade é vivida como incerta, imprevisível. Nesta constatação chega-se ao núcleo 

da Ética: a confusão e a parcialidade podem fazer com que aquilo que é mau, porque 

capaz de reduzir o conatus, possa ser vivido como algo bom e desejável: “Vejo o que 

é melhor e o aprovo, mas sigo o que é pior” (E IV, 17 esc. p.167). A questão remete 

novamente ao conhecimento parcial e confuso e também a impotência do 

conhecimento racional frente a uma paixão contrária mais forte. Desconhecendo seus 

afetos e a ordem necessária das coisas imanentes à Natureza o homem luta por sua 

servidão como se fosse por sua liberdade. Como a essência do conatus é perseverar 

no próprio ser, isso faz com que aquilo que o despotencializa seja vivido como 

benéfico. 

As alegrias passivas e a tristeza são exemplos de como, ainda que o homem 

saiba o que é melhor, pode fazer o pior. As primeiras, ainda que propiciem aumento 

da potência interna, ocorrem sob o predomínio das forças exteriores, portanto, sob o 

auspício da ausência e da inadequação. Assim, são alegrias que sob o signo da 

paixão podem rapidamente transformarem-se em tristezas.61 

A tristeza não comporta a dimensão da ação, pois é a passagem de uma 

perfeição maior a uma perfeição menor. É sempre uma redução da força de existir, 

um encolhimento da potência do conatus. Ao reduzir a força para agir, tanto do corpo, 

quanto da mente, a tristeza representa o engessamento das possibilidades do corpo 

e da força de agir da mente, com a consequente diminuição da capacidade para 

pensar e compreender tanto a si, quanto o mundo.62 Dessa maneira, a tristeza nunca 

pode ter uma causa interna, haja vista que a essência do conatus é perseverar em 

seu ser, não comportando a autodestruição.  Toda a fonte de tristeza emana de 

causas exteriores. Spinoza diz que é da essência do conatus e do homem tentar se 

afastar daquilo que diminui sua potência e sua ação, posto que o conatus se esforça 

ao máximo para diminuir aquilo que causa tristeza e busca ampliar o que causa 

alegria. Até mesmo as ficções, as mistificações são decorrências da tentativa do 

homem afirmar o seu ser.   

É preciso pensar sobre a força dos afetos e o que pode a mente para moderá-

                                                
61 Também o desejo pode ser paixão ou ação. É paixão quando sua causa está ligada 
predominantemente a uma força exterior. É ação quando sua ocorrência está remetida à natureza do 
conatus desejante. 
62 Contudo, Marcos de Paula chama atenção para o fato de que mesmo na tristeza sempre resta um 
pouco de potência, que só se extingue por completo na morte. Assim, excetuando as formas 
extremamente severas de tristeza, como a melancolia, por exemplo, o conatus continua trabalhando 
para elevar sua potência (PAULA. Op. cit., p.31). 



 

137 
 

los. No entender de Spinoza a força de um afeto depende de três questões: da 

quantidade de causas as quais ele está ligado, da comparação entre o afeto de um 

homem com o afeto de outro homem e ainda de um afeto quando comparado com 

outro afeto.  

Um afeto pode estar ligado a muitas causas e isso determina a sua força: 

“Quanto maior o número de causas que contribuem, simultaneamente, para suscitá-

lo, tanto maior é o afeto” (E V, 8 p.220). Dessa forma, “muitas causas simultâneas 

podem mais do que um número menor delas”. A força de um afeto é proporcional a 

quantidade de causas que ocorrem para suscitá-lo. Tal fato significa que uma maior 

vivência afetiva corrobora para fortalecer um afeto ou, ao contrário, pra enfraquecê-

lo, em caso de ser um afeto nocivo.63 

 

Se um afeto está referido a muitas e diferentes causas, as quais a mente 
considera ao mesmo tempo que o próprio afeto, ele é menos nocivo, 
padecemos menos em virtude dele e somos menos afetados por cada uma 
de suas causas, comparativamente a um outro afeto, tão forte quanto o 
primeiro, mas que está referido a uma única causa ou a um número menor 
de causas (E V, 9 prop. p.220).  

 

Quando um afeto nocivo estiver referido a muitas e diferentes causas ele é 

enfraquecido. O homem padece menos por suas causas em comparação a um afeto 

que esteja referido a uma única causa. Duas questões estão entrelaçadas na 

Proposição: a primeira diz respeito justamente à força dos afetos na relação com suas 

múltiplas causas. A segunda refere-se à potência da mente para pensar. Quanto mais 

coisas uma mente é capaz de conceber e pensar, maior é a força de seu pensamento, 

pois maior é seu conhecimento. Um afeto que tem apenas uma causa é mais nocivo 

porque a mente tem sobre ele menos conhecimento.64 

A força de um afeto pode ser medida se comparado o afeto de um homem com 

o afeto de outro homem ou a outros afetos de um mesmo homem. 

 

Os afetos são fortes quando comparamos o afeto de um homem com o afeto 
de outro e vemos que um é mais tomado do que o outro pelo mesmo afeto; 
ou quando comparamos entre si os afetos de um só e mesmo homem e 
verificamos que ele é mais afetado ou mais movido por um afeto do que por 
outro. Com efeito a força de um afeto é definida pela potência, considerada 

                                                
63 É célebre a passagem em que Spinoza diz: “o fato é que ninguém determinou, até agora, o que pode 
o corpo” (E III, esc. 2. p.101). 
64 “A potência da mente é definida, entretanto, exclusivamente pelo conhecimento, enquanto sua 
impotência ou paixão é medida exclusivamente pela privação de conhecimento, isto é, por aquilo em 
função da qual as ideias são ditas inadequadas” (E V, esc. 20. p.226). 



 

138 
 

em comparação com a nossa, da sua causa exterior (E V, 20 esc. p.226). 

 

Alguns homens são atingidos de maneira diferente pelos mesmos afetos. Isso 

acontece porque a causa do afeto, bem como a disposição afetiva, pode ser diferente. 

Um afeto também pode ser comparado com outro afeto de maneira que um afeto 

derivado da alegria é mais forte que afetos derivados da tristeza porque os primeiros 

encontram respaldo na própria natureza do conatus que é o esforço do ser em 

perseverar em si próprio.  

Uma flutuação de ânimo ocorre fundamentalmente por dois motivos: devido aos 

afetos que são paixões e que, portanto, são forjados a partir de ideias inadequadas e 

a confusão entre a complexidade afetiva e as coisas mesmas que faz o homem 

explicar aquilo que lhe ocorre como a essência das coisas. A saída proposta por 

Spinoza passa pela aceitação absoluta da imanência, bem como pelo conhecimento 

verdadeiro e adequado capaz, justamente, de efetuar a passagem da ordem comum 

da Natureza, vivenciada como instabilidade, à ordem necessária da Natureza, 

vivenciada como necessária. O papel do conhecimento verdadeiro e adequado para 

essa passagem é central, pois dele depende o conhecimento da complexidade afetiva 

(autoconhecimento) e das estratégias para pocisionar em primeiro plano afetos que 

fortaleçam o conatus. Assim, as flutuações de ânimo, derivadas dos afetos-paixão e 

das ideias inadequadas, refletem a um só tempo um duplo desconhecimento: das 

causas que afetam o homem e da sua própria complexidade afetiva.  

Conhecimento e autoconhecimento também encontram guarida nas análises 

de Nietzsche no período de Aurora e A gaia ciência. O filósofo alemão sugere algumas 

possibilidades para lidar com os elementos fisiológicos, haja vista que tanto o 

conhecimento como o autoconhecimento têm seu ponto de partida nos impulsos, 

instintos e paixões. 

 

 

3.3 Conhecimento e autoconhecimento 

 

O conhecimento que o homem pode ter dos impulsos e dos instintos é muito 

frágil existem. Contudo, Nietzsche traz algumas possibilidades para tratar esses 

elementos. Dividimos as sugestões em três grupos: 1- trabalhar os impulsos tal qual 

um jardineiro trabalha em um jardim de plantas selvagens; 2- tomar a si mesmo como 
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obra de arte; 3- observar a si mesmo. Todas as sugestões pressupõem, de alguma 

forma, um trabalho semelhante ao do artista, seja do jardineiro-artesão ou do poeta. 

Em Aurora Nietzsche usa a metáfora do jardim recomendando o trabalho do 

jardineiro no trato dos impulsos.  

 

Pode-se lidar com os próprios impulsos como um jardineiro, e, o que poucos 
sabem, cultivar os germens da ira, da compaixão, da ruminação, da vaidade, 
de maneira tão fecunda e proveitosa como uma bela fruta numa latada. 
Pode-se fazer isso com o bom ou o mau gosto de um jardineiro [...]; pode-se 
também deixar a natureza agir e apenas providenciar aqui e ali um pouco de 
ornamentação e limpeza, pode-se, enfim, sem qualquer saber e reflexão, 
deixar as plantas crescerem com suas vantagens e empecilhos naturais e 
lutarem entre si até o fim – pode-se mesmo ter alegria com esta selva, e 
querer justamente essa alegria, ainda que traga também aflição. Tudo isso 
temos liberdade para fazer; mas quantos sabem que temos essa liberdade? 
Em sua maioria, as pessoas não crêem em si mesmas como em fatos 
inteiramente consumados? Grandes filósofos não imprimiram sua chancela 
a este preconceito, com a doutrina da imutabilidade do caráter? (M/A § 560). 

 

Ao questionar sobre quantos sabem, Nietzsche restabelece a ponte entre 

conhecimento e autoconhecimento. O “Cultivo” dos impulsos pode abrir uma fenda 

no conhecimento da dinâmica pulsional que num primeiro momento é 

desconhecida, ou pouco conhecida, do homem.  

O jardineiro trabalha num jardim de multiplicidade. É ele quem dá forma às 

plantas, retira o inço e carpe a erva daninha. Cultivar os impulsos como se fossem 

plantas é muito diferente de desgraçá-los, de “mal dizê-los”. No cultivo estão em jogo 

diversos elementos: o conhecimento de cada planta e seu respectivo potencial para 

embelezar o jardim, a poda que vai evitar o crescimento desordenado, o carpir que 

limpa a terra evitando que o inço entre num combate de morte com outras plantas, a 

adubação que vai fertilizar e permitir que as plantas escolhidas possam crescer e 

desabrochar. A poda não pode ser aplicada indistintamente de modo uniforme em 

cada planta, deve haver respeito ao seu tempo, crescimento, incidência solar, etc. O 

adubo, tampouco, é uniforme. Algumas plantas-impulsos precisam de mais de um tipo 

de nutriente do que outro. Assim, a medida da uréia, do cálcio, etc. mudam de planta 

para planta. Não é recomendado exterminar todas as plantas consideradas feias ou 

más.  

Em vista disso, é possível cultivar os impulsos, como plantas das mais 

variadas espécies, assim como um bom ou um mau jardineiro trabalha no mais 

variados estilos de jardins. Ainda é possível deixar de lado o trabalho e permitir 
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que as plantas cresçam conforme a sua natureza e que entrem numa luta de morte 

entre si: “pode-se mesmo ter alegria com esta selva” (M/A §560). Todas as 

possibilidades, nesta metáfora, estão presentes como a alegria e a aflição. Nietzsche 

interroga: “Tudo isso temos liberdade para fazer; mas quantos sabem que temos essa 

liberdade?” (M/A §560). 

Ainda em Aurora Nietzsche usa a figura do gênio que emprega sua força não 

necessariamente em obras, mas “em si mesmo como uma obra”. Relatando a 

incompreensibilidade que há sobre essas figuras diz que o gênio é aquele que “doma” 

e “depura” sua fantasia, escolhe e ordena o fluxo de tarefas e ideias.  

 

O espetáculo daquela força que um gênio não emprega em obras, mas em si 
como obra (sondern auf sich als Werk), isto é, na sua própria domação, na 
depuração de sua fantasia, na escolha e ordenação do afluxo de tarefas e 
ideias. O grande ser humano é ainda, justamente na maior coisa a exigir 
veneração, invisível como um astro demasiado distante: sua vitória sobre a 
força continua sem olhos que a vejam, e, portanto, sem canções e cantores. 
A hierarquia da grandeza ainda não foi estabelecida para toda a humanidade 
passada (M/A §548). 

 

Há uma raridade na figura do gênio, tal raridade se deve ao que Nietzsche 

chama de “velho hábito de escravos” que faz a força sobrepujar algo mais “elevado”. 

Daí a “invisibilidade” perante aos demais. Sua vitória sobre a força permanece sem 

olhos que a vejam, sem canções e cantores, de modo que a “hierarquia” 

(Rangordnung) da grandeza ainda não foi estabelecida. Ao trazer à tona a figura do 

gênio Nietzsche deixa entrever que a raridade e a grandeza encontram-se justamente 

no trabalho sobre os impulsos e os instintos de tal forma que possibilite uma 

“depuração”. Contudo, ao se referir à figura do gênio, o filósofo deixa aparecer nas 

entrelinhas a dificuldade desse trabalho, pois o “velho hábito de escravos” ainda 

permanece como regra frente à excepcionalidade. 

Em Aurora, Nietzsche utiliza a metáfora do jardim e a figura do gênio como 

símbolo do empregar a “si mesmo como obra”. Em A gaia ciência o filósofo alemão 

questiona a respeito do observar a si mesmo: “Quantas pessoas sabem observar? E, 

entre as poucas que sabem – quantas observam a si mesmas? ‘Cada qual é o mais 

distante de si mesmo’” (FW/GC §335). A dificuldade de uma auto-observação 

relaciona-se, sobretudo, a maneira como cada ser humano se refere a um ato moral. 

Cada qual está convencido de que possui um conhecimento absoluto e pode tomar a 

si próprio como objeto de análise sem maiores dificuldades. Porém, toda avaliação 
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pressupõe um julgamento de modo que quase sempre decorrem da observação 

julgamentos como “isso está certo” ou isto está errado.  

O segundo ponto de dificuldade para uma auto-observação aparece no fato das 

pessoas ouvirem, aquilo que Nietzsche chama de “voz de sua consciência”. Nesse 

processo, mais uma vez se toma a consciência como ponto de partida, negligenciando 

o fato de que todo julgamento possui sua história nos impulsos, nas inclinações, 

aversões, experiências e inexperiências que ocorrem de forma anterior à consciência. 

 

Seu julgamento “Isso está certo” tem uma pré-história nos seus impulsos, 
inclinações, aversões, experiências e inexperiências; “Como surgiu isso?”, 
você tem de perguntar, e ainda: “O que me impele realmente a dar ouvidos a 
isso?” você pode ouvir as ordens dele como um bom soldado escuta as 
ordens do oficial. Ou como uma mulher que ama quem dá as ordens. Ou 
como um adulador e covarde que receia aquele que ordena. Ou como um 
imbecil, que acompanha porque nada tem a objetar. Em suma, há muitas 
maneiras de dar ouvidos à sua consciência (FW/GC §335). 

 

A questão deve deslocar-se de uma afirmação: “isso está certo” para 

questionamentos: “Como surgiu isso?” “O que me impede realmente de dar ouvidos a 

isso?” Somente dessa forma é possível inserir uma ruptura no julgamento, de forma 

que o questionamento abra caminho para uma meditação sobre si. Há muitas 

maneiras de acatar as ordens de um julgamento: pode-se ouvir as ordens como um 

soldado, como uma mulher que ama quem dá as ordens, como um adulador e covarde 

que receia aquele que ordena, como um imbecil incapaz de questionar. Todavia, a 

questão pode ser mais profunda porque diz respeito a uma meditação sobre si: “Mas 

que você ouça este ou aquele juízo como voz da consciência, isto é, que sinta algo 

como certo, pode ser devido a que você nunca tenha meditado sobre si” (FW/GC 

§335). 

A falta de meditação sobre si, com a consequente falta de autoconhecimento 

têm como hipóteses explicativas o acolhimento desde a infância daquilo que foi 

designado como certo ou a aceitação daquilo que se denominou de dever. A primeira 

hipótese encontra respaldo na sedimentação moral ao longo de milênios. A segunda 

está ligada ao dever. Há aqueles que se orgulham e se admiram da firmeza de seu 

dever.  

 

Admire antes o seu egoísmo nisso! E a cegueira, estreiteza e modéstia do 
seu egoísmo! Pois egoísmo é sentir o próprio juízo como uma lei universal; e 
novamente um egoísmo cego, estreito e modesto, porque mostra que você 
ainda não descobriu a si mesmo, ainda não criou para si um ideal próprio, 
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bastante próprio – pois ele não poderia jamais ser o de um outro, e muito 
menos o de todos, todos! (FW/GC §335).  

 

Nietzsche desloca, mais uma vez, os juízos morais da consciência para a luta 

entre impulsos e instintos. Tanto o conhecimento, quanto o autoconhecimento 

dependem dessa manobra, pois é a única forma de escancarar a confusão entre 

avaliação e julgamento e conceber a inedicidade de cada ato. O dever se pretende 

universal. Porém, é egoísta. Egoísta no sentido de fazer valer o próprio juízo como lei 

universal. Trata-se de um egoísmo cego, estreito e modesto porque não se refere de 

fato ao ego entendido como “descoberta de si mesmo” e, tampouco, como criação de 

um ideal próprio, mas antes a aceitação de um dever. 

 

– Quem ainda julga que “assim deveriam agir todos nesse caso”, não chegou 
a andar cinco passos no autoconhecimento: do contrário saberia que não há 
nem pode haver ações iguais, – que toda ação já realizada foi realizada de 
uma maneira única e irrecuperável, e que o mesmo se dará com toda ação 
futura, – que todas as prescrições sobre o agir referem-se apenas ao 
grosseiro lado exterior (até as mais íntimas e sutis prescrições de todas as 
morais que já houve) (Idem; Ibidem). 

 

Aquelas pessoas que julgam “assim deveriam agir todos nesse caso” não 

deram grandes passos no caminho do autoconhecimento. Tal fato acontece, 

precisamente, porque tomam as ações que ocorrem de forma única e irrepetíveis, não 

apenas como ações iguais, mas também como ações semelhantes possíveis de se 

identificar um valor moral. Sobre esse equívoco repousa a aparência de igualdade, os 

juízos avaliativos e as opiniões acerca do “bom”, do “nobre”, etc. Perde-se de vista, 

assim, que as opiniões não podem ser demonstradas por ações, precisamente 

“porque toda ação é incognoscível”. Não havendo ações iguais todas as prescrições 

sobre o agir humano referem-se a uma casca, ao lado exterior, de modo que fica 

aquém da identificação da luta intestina que ocorre anterior à consciência: “limitemo-

nos a depurar nossas opiniões e valorações e a criar novas tábuas de valores: mas 

acerca do ‘valor moral de nossos atos’ vamos deixar de remoer pensamentos!” 

(FW/GC §335). 

A inedicidade dos atos torna frágil qualquer forma de conhecimento sobre eles. 

Assim, toda a pretensão sobre o valor de um ato torna-se tagarelice e reflete 

desconhecimento. Contudo, é preciso fazer ressalvas, pois a concepção de Nietzsche 

não abre espaço para a inexorabilidade das ações que ocorrem sem que o ser 

humano possa modificá-las. Tamanho absurdo possibilitaria a reintrodução da ideia 
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de um ser transcendente regulador de tudo e de todos. Nietzsche é enfático ao colocar 

a possibilidade de depurar as opiniões, e valorações e “criar novas tábuas de valores”. 

No mesmo aforismo se refere a dar leis a si mesmo e criar a si mesmo. 

 

Nós, porém, queremos nos tornar aqueles que somos – os novos, únicos, 
incomparáveis, que dão leis a si mesmos, que criam a si mesmos! E para isso 
temos de nos tornar os melhores aprendizes e descobridores de tudo o que 
é normativo e necessário no mundo: temos de ser físicos, para podermos ser 
criadores neste sentido (FW/GC §335). 

 

A capacidade para depurar as opiniões e valorações coloca em jogo a 

possibilidade de criar novas tábuas de valores. Nietzsche sugere a necessidade de 

ser físico para poder ser criador. A adaptação da frase de Pindaro: “Torna-te o que tu 

és!” converte-se, assim, em uma possibilidade palpável através do aprendizado e da 

descoberta daquilo que é normativo e necessário no mundo. Dessa forma, a liberdade 

da qual fala o filósofo alemão distingui-se radicalmente da liberdade da tradição 

filosófica clássica que a entende como um querer livre e soberano. Em Nietzsche a 

liberdade é de outra ordem: está ligada a aceitação da necessidade.  

A necessidade, a qual se refere Nietzsche, é importante porque “se tornar 

aprendiz e descobridor” daquilo que é necessário implica um reexame de questões 

como a insatisfação e o ressentimento.  Assim, tem como ponto de partida saber lidar 

com as coisas que são desagradáveis.  

A gaia ciência propõe o exame das diversas formas de insatisfação e da 

insatisfação vivenciada pelos “frágeis”, pois esta é uma forma danosa de se relacionar 

com a vida. 

 

Em geral não podem jamais ser satisfeitos e sofrem com a natureza incurável 
de sua insatisfação; além disso, favorecem todos os que sabem produzir 
consolos opiáticos e narcóticos, e aborrecem-se com os que valorizam antes 
o médico que o sacerdote – assim garantem a permanência das verdadeiras 
crises! (FW/GC §24). 

 

Os insatisfeitos frágeis (Die schwachen) podem até mesmo possuir certo 

entusiasmo e embriaguez, mas no geral jamais ficam satisfeitos, pois sua insatisfação 

tem uma natureza incurável. Em vista disso, essa forma de insatisfação é nefasta 

porque favorece aqueles que produzem opiáticos e narcóticos. Ou seja, favorecem a 
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primazia do sacerdote sobre o médico.65 

Aurora já propunha que aquele que não está satisfeito consigo próprio 

dificilmente estará satisfeito com as coisas. Nesse sentido, Nietzsche aponta para 

uma série de preceitos visando mitigar a insatisfação.  

 

Cuidemos de não viver num ambiente em que não se pode guardar um 
silêncio digno nem comunicar o que se tem de mais elevado, de maneira que 
só restam a comunicar nossos lamentos e necessidades e a história de 
nossas misérias. Assim ficamos insatisfeitos conosco e insatisfeitos com esse 
ambiente, e ainda juntamente o dissabor de sentir-se queixoso à miséria que 
nos faz queixarmo-nos. Devemos viver, isto sim, onde se tenha vergonha de 
falar de si e não seja preciso fazê-lo. – Mas quem pensa em tais coisas, em 
ter escolha nessas coisas! Falamos de nosso “destino”, inclinamos as largas 
costas para trás e suspiramos: “Ai de mim, Atlas infeliz!” (M/A §364). 

 

Mais uma vez Nietzsche constata com desgosto que o cuidado com o local no 

qual se vive é tarefa para poucos. A escolha do ambiente e a possibilidade de guardar 

silêncio funciona como um antídoto contra os lamentos e as misérias, pois uma 

insatisfação com o ambiente leva a uma insatisfação consigo próprio, uma queixa 

contra a miséria se transforma numa queixa para consigo. Na mitologia grega Atlas 

carrega o mundo nas costas. Um Atlas infeliz está fadado a suportar o mundo sobre 

seus ombros como um fardo. A insatisfação, dessa forma, oblitera a aceitação da 

necessidade. Alguém infeliz é incapaz de aceitar o mundo como o mundo é. 

A insatisfação, o arrependimento e a irritação são todas situações que ocorrem 

com grande frequência na vida. Ainda que Nietzsche recomende a cada um escrutínio 

de si próprio a fim de evitar esses sentimentos nefastos, a questão suscita um 

questionamento: afinal como lidar com as fraquezas? Em Aurora esta colocada a 

necessidade (como “leis acima de nós) e o desejo que cada um tenha “força artística” 

para ressaltar as virtudes diante da inevitabilidade das fraquezas. 

 

Se é inevitável termos fraquezas, e devemos enfim reconhecê-las como leis 
acima de nós, então desejo que cada um tenha força artística (künstlerische 
Kraft) suficiente para tornar suas fraquezas o pano de fundo em que 
ressaltam suas virtudes, e, através de suas fraquezas, fazer-nos desejosos 
de suas virtudes: algo que, em medida excepcional, os grandes compositores 
souberam fazer (M/A §218). 

                                                
65 Na Genealogia da moral Nietzsche escreve que o sacerdote muda a direção do ressentimento 
favorecendo a descarga dos afetos. “O sacerdote é aquele que muda a direção do ressentimento. Pois 
todo o sofredor busca instintivamente uma causa para seu sofrimento; mais precisamente, um agente, 
ainda mais especificamente, um agente culpado suscetível de sofrimento – em suma, algo vivo, no qual 
possa sob algum pretexto descarregar seus afetos, em ato ou in effigie [simbolicamente]” (GM/GM III, 
§15). 
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A recomendação vincula-se a arte. Lidar com as fraquezas como um artista. 

Assim, a inevitabilidade das fraquezas deve encontrar reconhecimento como “leis 

acima de nós”.  

Tal qual a insatisfação, o arrependimento também pode ser nefasto. Em A gaia 

ciência Nietzsche fala do pensador que dispensa questões como o sucesso ou 

fracasso e encara seus atos como tentativas de obter respostas.  

 

O pensador vê seus atos como tentativas e questões para obter explicação 
acerca de algo: sucesso e fracasso, para ele, são antes de tudo respostas. 
Irritar-se ou mesmo sentir arrependimento, porque alguma coisa deu errado 
– isso ele deixa para aqueles que agem por terem recebido ordens, e que 
podem esperar uma surra, caso o seu senhor não se satisfaça com o 
resultado (FW/GC §41). 

 

Irritar-se ou arrepender-se não pode estar no horizonte de ações. Apenas os 

fracos, aqueles que têm suas ações condicionadas por ordens e aprovação de um 

senhor podem arrepender-se. O arrependimento e a insatisfação são capazes de 

comprometer a aceitação da necessidade porque repõem a concepção da vontade 

livre. Só se arrepende quem acredita ser responsável por seus atos e ações.  

A força artística é a aposta de Nietzsche para tornar as fraquezas o pano de 

fundo que ressalte as virtudes. Todavia, também há virtudes pobres e o filósofo 

alemão sabe disso. Dessa forma, não propõe tornar rica uma virtude pobre, mas 

reinterpretar a pobreza como necessidade.   

 

É certo que por nenhum artifício podemos tornar rica e abundante uma virtude 
pobre, mas podemos reinterpretar sua pobreza como necessidade, de modo 
que sua visão não mais nos incomode, e que devido a ela não lancemos ao 
destino um olhar de censura. Assim faz o jardineiro sábio, que põe o pobre 
fio d’água do seu jardim nos braços de uma ninfa, e com isso dá um motivo à 
pobreza: – e quem, como ele, não precisa de ninfas? (FW/GC §17). 

 

Reinterpretar a pobreza como necessidade torna a visão de uma virtude pobre 

menos incômoda. Sendo a necessidade a afirmação da existência tal qual ela é em 

sua pluralidade de impulsos e instintos não há porque lançar sobre a pobreza a 

censura. Assim, a metáfora do jardineiro utilizada no aforismo 560 (“O que somos 

livres para fazer”) de Aurora é retomada no aforismo 17 (“Dando motivo a sua 

pobreza”) de A gaia ciência. 

Nietzsche questiona sobre os meios que dispomos para tornar as coisas belas 
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e desejáveis quando elas não são:  

 

De que meios dispomos para tornar as coisas belas, atraentes, desejáveis 
para nós, quando elas não o são? – e eu acho que em si elas nunca o são! 
Aí temos algo a aprender dos médicos, quando eles, por exemplo, diluem o 
que é amargo ou acrescentam açúcar e vinho à mistura; ainda mais dos 
artistas, porém, que permanentemente se dedicam a tais invenções e 
artifícios. Afastarmo-nos das coisas até que não mais vejamos muita coisa 
delas e nosso olhar tenha de lhes juntar muita coisa para vê-las ainda – ou 
ver as coisas de soslaio e como que em recorte – ou dispô-las de forma tal 
que elas encubram parcialmente umas às outras e permitam somente 
vislumbres em perspectivas – ou dotá-las de pele e superfície que não seja 
transparente: tudo isso devemos aprender com os artistas, e no restante ser 
mais sábios do que eles. Pois neles esta sutil capacidade termina, 
normalmente, onde termina a arte e começa a vida; nós, no entanto, 
queremos ser os poetas-autores de nossas vidas, principalmente pelas 
coisas mínimas e cotidianas (FW/GC §299). 

 

As coisas tomadas em si mesmas nunca são nem belas, nem desejáveis, nem 

más. Todavia, Nietzsche recomenda ao homem do conhecimento aprender com os 

médicos que para tornar palatável o que é amargo diluem, acrescentam açúcar ou 

vinho. Ainda que se possa utilizar as estratégias dos médicos a maior aprendizagem 

deve vir dos artistas que permanentemente se dedicam a invenções e artifícios.  

É preciso também se afastar das coisas que são desagradáveis até que não se 

veja delas mais do que fragmentos ou vê-las de soslaio ou ainda sobrepor outras 

coisas até que não fiquem visíveis. Todas essas artimanhas é preciso aprender com 

os artistas. Uma vez aprendido tal fato, é preciso ir além deles, pois suas capacidades 

terminam onde termina a arte e começa a vida. Mas, o homem do conhecimento pode 

ir além e ser “poeta-autor” da própria vida, sobretudo através das coisas mínimas e 

cotidianas.66 

No aforismo “Uma coisa é necessária” Nietzsche insiste na ideia de dar estilo 

ao caráter, algo considerado grande e raro. Dessa forma, seria possível ajustar as 

fraquezas a plano artístico e à razão até que, não apenas, se tornem menos incomoda, 

mas possam gerar prazer. 

                                                
66 O aforismo 334 fala de amar as coisas assim como se sucede com a música: “Eis o que sucede 
conosco na música: primeiro temos que aprender a ouvir uma figura, uma melodia, a detectá-la, 
distingui-la, isolando-a e demarcando-a como uma vida em si; então é necessário empenho e boa 
vontade para suportá-la, não obstante sua estranheza, usar de paciência com seu olhar e sua 
expressão, de brandura com o que nela é singular: – enfim chega o momento em que estamos 
habituados a ela, em que esperamos, em que sentimos que ela nos faria falta, se faltasse; e ela continua 
a exercer sua coação e sua magia, incessantemente, até que nos tornamos seus humildes e extasiados 
amantes, que nada mais querem do mundo senão ela e novamente ela. – Mas eis que isso não nos 
sucede apenas na música: foi exatamente assim que aprendemos a amar todas as coisas que agora 
amamos” (FW/GC §334). 
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“Dar estilo” a seu caráter – uma arte grande e rara! É praticada por quem 
avista tudo o que sua natureza tem de forças e fraquezas e o ajusta a um 
plano artístico, até que cada uma delas aparece como arte e razão, e também 
a fraqueza delicia o olhar. Aqui foi acrescentada uma grande massa de 
segunda natureza, ali foi removido um bocado de primeira natureza: – ambas 
as vezes com demorado exercício e cotidiano lavor. Aqui o feio que não podia 
ser retirado é escondido, ali é reinterpretado como sublime (FW/GC §290). 

 

Nietzsche se refere a uma primeira natureza (erster Natur) e a uma segunda 

natureza (zweiter Natur). É preciso entender a primeira natureza como a profusão dos 

impulsos e a segunda natureza como aquela alterada pela moral. Dessa forma, dar 

estilo ao caráter, tal qual um artista, significa abrir a possibilidade de revolver a 

calcificação da moral e subverter as camadas demoradamente construídas.  

No aforismo “A arquitetura dos homens do conhecimento” discute a 

readequação dos espaços “contaminados pela moral” como as igrejas. O filósofo 

alemão se refere à necessidade de criar jardins e galerias e de “passear em nós 

mesmos”.   

 

Eu não sei como tais construções, ainda que fossem despidas de sua 
finalidade eclesiástica, poderiam nos satisfazer; elas falam uma linguagem 
demasiado patética e constrita, enquanto casas de Deus e luxuosos pontos 
de um comércio supraterreno, para que nós, os sem deus, pudéssemos 
pensar ali os nossos pensamentos. Queremos ver nós mesmos traduzidos 
em pedra e planta, queremos passear em nós mesmos (wir wollen in uns 
spazieren gehen), ao andar por essas galerias e jardins (FW/GC §280). 

 

Por atrás de cada ato há milênios de valores morais e de desvios dos impulsos 

humanos, de modo que “passear em nós mesmos” é um exercício demorado e 

cotidiano. Ainda assim, é possível mexer nas disposições, nas hierarquias, esconder 

certos aspectos, trazer à tona, reinterpretar e aproveitar outros.  

 

Serão as naturezas fortes, sequiosas de domínio, que fruirão sua melhor 
alegria numa tal coação, num tal constrangimento e consumação debaixo de 
sua própria lei; a paixão do seu veemente querer se alivia ao contemplar toda 
natureza estilizada, toda natureza vencida e serviçal; mesmo quando tem 
palácios a construir e jardins a desenhar, resistem a dar livre curso à 
natureza. [...] Tais espíritos – podem ser espíritos de primeira ordem – visam 
sempre configurar ou interpretar a si mesmos e ao seu ambiente como 
natureza livre – selvagem, arbitrária, fantástica, desordenada, surpreendente: 
e fazem bem ao fazê-lo, pois somente assim fazem bem a si próprios! 
(FW/GC §290). 

 

As naturezas fortes, sequiosas de domínio, podem realizar tal trabalho com 
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alegria. Elas são capazes de se tornarem reges de si mesmo. Através de seu 

veemente querer são capazes de contemplar toda natureza serviçal, toda aquela 

natureza que foi vencida, transgredida. Ainda que tenham palácios a construir e 

jardins a desenhar. Os “caracteres” fracos, aqueles que não são senhores de si, ao 

contrário, odeiam o constrangimento do estilo, odeiam a coação que tal tarefa produz. 

As naturezas fortes visam sempre configurar ou interpretar a si mesmos e o seu 

ambiente como natureza livre: selvagem, arbitrária, desordenada, surpreendente, etc. 

e fazem bem tal tarefa. No aforismo “Mudança de gosto” Nietzsche fala de indivíduos 

poderosos e influentes que têm coragem de reconhecer a sua physis e de dar ouvido 

às exigências dela de forma que seus juízos estéticos e morais são “tons sutilíssimos 

da physis (FW/GC §40). 

A tarefa lançada por Nietzsche aos espíritos fortes, aos pensadores e aos 

homens de conhecimento, de configurar, reinterpretar a si mesmo e encarar-se como 

obra de arte, visa, sobretudo, a satisfação consigo próprio. É necessário que o homem 

atinja essa satisfação para estar apto a olhar o ser humano.  

 

Uma coisa é necessária: que o homem atinja a sua satisfação consigo – seja 
mediante esta ou aquela criação e arte: apenas então é tolerável olhar para 
o ser humano! Quem consigo está insatisfeito, acha-se continuamente 
disposto a se vingar por isso: nós, os outros, seremos as suas vítimas, ainda 
que tão só por termos de suportar sua feia visão. Pois a visão do que é feio 
nos torna maus e sombrios (FW/GC §290). 

 

O insatisfeito consigo próprio encontra-se continuamente disposto a vingar-se 

e possui uma visão feia do mundo, haja vista, que a visão daquilo que é feio torna, 

aquele que possui tal visão, mau e sombrio. É preciso estar satisfeito, pois a 

insatisfação para consigo e para com as coisas, afeta o conhecimento de tal forma 

que afeta a visão sobre o mundo.  

A relação entre conhecimento e autoconhecimento pressupõe a aproximação 

entre os pontos nodais trabalhados por Nietzsche no período de Aurora e A gaia 

ciência. Quais sejam: impulsos, instintos, consciência, juízos morais, etc. É nesse 

entendimento que traz para a discussão a figura do gênio, aquele que emprega a força 

em si mesmo como obra, uma figura capaz de domar e depurar o fluxo de tarefas e 

ideias. A tarefa é tão nobre quanto rara pois trata-se de um combate contra a longa 

tradição moral que através da cultura e do senso de dever criou uma segunda 

natureza, justamente àquela que desvia, interioriza e calcifica os impulsos e instintos 
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em instituições.  

As três recomendações de Nietzsche: do trabalho sobre os impulsos tal qual o 

trabalho de um jardineiro, o tomar a si próprio como obra de arte e observar a si 

mesmo entrelaça conhecimento e autoconhecimento, pois o conhecimento e a paixão 

do conhecimento dependem da reinterpretação das fraquezas e da aceitação da 

necessidade.  

A capacidade para depurar as opiniões e valorações coloca em jogo a 

possibilidade de criar novas tábuas de valores através do aprendizado e da 

descoberta daquilo que é normativo e necessário no mundo. A aceitação da 

necessidade é a sugestão de Nietzsche para evitar o arrependimento e a insatisfação, 

situações típicas de uma tipologia fraca. Dessa forma, é preciso reinterpretar a 

pobreza como necessidade para tornar a visão de uma virtude pobre menos 

incômoda.  

Spinoza se esforça para ressaltar a questão de como vencer os afetos maus e 

potencializar afetos que estejam em consonância com a natureza do homem. É dessa 

forma que conhecimento adequado, autoconhecimento e encontros andam pari 

passo. São nos encontros que se retroalimenta um circuito no qual os afetos potentes 

possibilitam bons encontros e bons encontros fortalecem os afetos derivados da 

alegria.  

 

 

3.4 Conhecimento e encontros 
 

O objetivo colocado em primeiro plano por Spinoza é entender qual é o poder 

da mente para regular os afetos sem cair nas soluções propostas pela moral teológica 

e pela tradição filosófica de seu tempo, dessa forma, enumera o poder da mente sobre 

os afetos: 

 

O poder da mente sobre os afetos consiste: 1- No próprio conhecimento dos 
afetos. 2- Em que a mente faz uma separação entre os afetos e o pensamento 
de uma causa exterior que nós imaginamos confusamente. 3- No tempo, 
graças ao qual as afecções que se referem às coisas que compreendemos 
superam aquelas que se referem às coisas que concebemos confusa ou 
mutiladamente. 4- Na multiplicidade de causas que reforçam aqueles afetos 
que se referem às propriedades comuns das coisas ou a Deus. 5- Na ordem, 
enfim, com a qual a mente pode ordenar e concatenar os seus afetos entre si 
(E V, 20 esc. p.225-6). 
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O poder da mente sobre os afetos não consiste em um cerceamento ou 

destruição, mas de uma passagem de afetos nocivos para afetos potencializadores. 

O conhecimento adequado dos afetos tem papel central, pois é justamente ele que 

faz com que a mente faça uma separação entre afetos fortalecedores do conatus e 

aqueles que causam padecimento.  Dessa forma, as afecções que se referem às 

coisas compreendidas tornam-se mais fortes do que aquelas imaginadas de maneira 

confusa e parcial. Amplia-se a multiplicidade de causas que deflagram afetos 

fortalecedores em consonância com a essência do conatus e a imanência das coisas 

na Natureza. A razão tornada afetiva, por fim, ordena e concatena os afetos de modo 

que aqueles que dispõem o homem à ação e ao viver vençam os afetos derivados da 

tristeza. Assim é possível determinar os remédios para os afetos: 

 

Visto que a potência da Mente é definida pela inteligência, como mostrei 
antes, determinaremos pelo só conhecimento da Mente os remédios para os 
afetos – remédios que creio que todos certamente experimentem, embora 
não os observem com cuidado nem os vejam distintamente – e desse 
conhecimento deduziremos tudo o que toca sua felicidade (E V, pref. Trad.: 
GEE. p.215). 

 

Spinoza se refere a “affectuum remedia” (“remédios para os afetos”)67 que pela 

experiência todos conhecem, mas que dificilmente observam e não conseguem obter 

um pensamento claro e distinto. A referência a “todos conhecem” mostra 

precisamente que o filósofo holandês não concebe o conhecimento verdadeiro e 

adequado como um privilégio de um grupo seleto de homens ou que é necessário 

para se chegar a ele um grupo de mediadores. O entendimento é justamente o 

contrário: o conhecimento verdadeiro e adequado não anula as experiências 

cotidianas que o homem vivencia. É através delas que pelo conhecimento exclusivo 

da mente poderá deduzir os nexos causais e a imanência das coisas na infinita 

potência da Natureza. 

A busca de Spinoza para entender qual é o remédio para os afetos ou qual o 

poder do conhecimento verdadeiro e adequado perante a força das paixões passa 

pela compreensão do desejo: “ninguém pode desejar ser feliz, agir e viver bem sem, 

                                                
67 Optamos pela tradução do Grupo de Estudos Espinosanos na frase “remédios para os afetos” para 
“affectum remedia” ao invés da tradução de Tadeu que utiliza “remédio contra os afetos”. Embora 
reconhecemos que o “contra” utilizado pelo segundo tradutor não significa ser contrário aos afetos, 
pensamos que essa tradução gera ambiguidades, pois a posição de Spinoza não preconiza uma 
destruição dos afetos em si, mas um refreamento daqueles afetos nocivos ao conatus e no 
fortalecimento daqueles capazes de propiciar alegrias ativas. 
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ao mesmo tempo, desejar ser, agir e viver, isto é, existir em ato” (E IV, 21. p.171). O 

desejo é a própria essência do homem. Ou seja, o esforço para conservar o seu ser, 

ele está ligado umbilicalmente com o esforço da mente para o conhecimento 

verdadeiro: “o desejo é a própria essência do homem, enquanto esta é concebida 

como determinada, em virtude de uma dada afecção qualquer de si própria, a agir de 

alguma maneira” (E III, def. geral dos afetos. p.140). O desejo pode estar vinculado à 

causa interna ou estar ligado predominantemente à causalidade externa. Sendo 

assim, o desejo que segue da nossa natureza pode ser compreendido pelas ideias 

adequadas e desencadeiam ações.  

Ao passo que aqueles que surgem tendo como força preponderante elementos 

externos estão vinculados à mente apenas enquanto ideia inadequada. Neste caso, a 

força e a expansão desses desejos são definidas não pela potência interna, mas pela 

potência das coisas que são externas. Os desejos que são ação indicam um 

conhecimento adequado e é neles que reside toda e qualquer possibilidade de um 

conhecimento sobre os afetos e de uma disposição afetiva que disponha o homem à 

alegria.68 

O desejo racional e adequado também é um esforço para fazer aquilo que 

preserva e potencializa o ser. Assim, na busca por aquilo que lhe é mais útil o homem 

compreende o que deseja e deseja porque compreende construindo, dessa forma, 

uma configuração afetiva em que o esforço de perseverar e potencializar o ser 

encontra a alegria.  

Sendo o ser humano desejo, então o desejo é um afeto originário que pode ser 

passivo se vivenciado sob os auspícios de forças exteriores ou ativo se vivenciado 

sob a condução de forças internas. Contudo, um desejo ativo vai ser sempre mais 

forte que um desejo imaginário porque ontologicamente constitui o esforço do conatus 

em perseverar em seu ser, assim como uma alegria ativa vai ser sempre mais forte 

que uma alegria passiva. É nesse entendimento que a moderação sobre os afetos, 

sugerida por Spinoza, pode ser entendida como a aptidão do corpo e da mente para 

manter ou potencializar situações que propiciem ao ser perseverar em sua essência 

e se afastar daquelas que o enfraqueçam.  

                                                
68 Chauí observa que quando a causa do desejo é imaginária, quando é depositada no desejado e não 
no desejante, o desejo então é paixão. Contudo, quando a causa é o próprio desejante então o desejo 
é ação (CHAUÍ, 2011, p.76). 
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Uma moderação dos afetos só pode ocorrer pela razão tornada afetiva, haja 

vista que somente um afeto pode refrear a força de outro afeto. Posto que Spinoza 

insiste na incapacidade de pura razão de moderar os afetos e recusa a solução da 

moral teológica que os compreende como desestabilizadores da Natureza.  

A recusa de Spinoza da moderação pela via intelectiva, enquanto uma ação 

livre e voluntária, exercida pelo desejo, aponta para um deslocamento interpretativo 

frente à compreensão da filosofia clássica. Para o filósofo holandês o ser humano é 

desejo. É da essência do ser humano desejar, dessa forma, o desejo é uma produção 

e nunca algo que se opera através de uma falta, de uma carência. Portanto, ele é 

insuprimível porque é a própria essência do conatus. Toda a solução que passa por 

bloquear, censurar, recriminar ou ridicularizar o desejo no fundo não faz mais do que 

contribuir para a ignorância do homem bloqueando o conhecimento verdadeiro dos 

afetos e da Natureza.  

Ao recusar as soluções tradicionais para refrear os afetos Spinoza coloca em 

primeiro plano os encontros como possibilidade de afirmação e potencialização do 

ser. Assim, conhecimento e encontros estão intimamente relacionados, pois o 

aumento do número de encontros possibilita um melhor conhecimento sobre o mundo 

e um melhor conhecimento sobre o próprio homem que encontra. Um conhecimento 

melhor sobre o mundo e sobre si, por sua vez, possibilita uma ampliação de bons 

encontros.  

Desse modo, a relação é de retroalimentação, haja vista que um conhecimento 

potencializa o outro e dele depende pra existir. Uma vez ampliado o conhecimento 

sobre a complexidade afetiva e sobre a ordem necessária das coisas na Natureza, o 

homem está mais apto para “selecionar” aqueles encontros que fortaleçam o conatus 

e, por inverso, se afastar daqueles que rebaixem sua potência. Se o homem sabe que 

um determinado encontro pode ser maléfico e se é possível evitá-lo, então deve-se 

evitá-lo.69 Portanto, se Pedro sabe que um desafeto estará num determinado local e 

que esse encontro vai lhe entristecer, poderá, de posse desse conhecimento, evitar 

tal encontro. Evitando, assim, a tristeza. 

As formulações de Spinoza a respeito da relação entre conhecimento e 

encontros suscitam questionamentos: se a essência do humano é justamente o 

perseverar em seu ser, não deveria ele selecionar automaticamente aquilo que lhe 

                                                
69 Deleuze fala de uma expansão de nosso território no mundo e de um caminhar em direção a uma 
independência maior em relação ao ambiente (DELEUZE, 2009, p. 34). 
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apraz? Não deveria realizar nos encontros automaticamente a sua essência? A 

primeira resposta de Spinoza a essas questões é contundente e remete à condição 

ontológica do ser humano que sendo determinado e finito pode ter sua potência 

refreada e limita por forças externas superiores a sua. A segunda possibilidade de 

resposta remete ao fato de que até as tristezas, ainda que resultantes da parcialidade, 

de alguma forma são o esforço do conatus para se afirmar e, justamente por ser 

parcial e confusa, acaba tomando o mal como bom e o bom como mal.  

Outro questionamento que pode ser levantado diz respeito ao poder do homem 

para “selecionar” encontros. Como desejar os encontros, relações de composição sem 

recorrer a uma ideia de destino? O questionamento decorre do fato de que a cada 

instante situações inesperadas e contingenciais acontecem, cada encontro ocorre de 

forma inédita e irrepetível. Assim, a cada esquina pode encontrar o amor de sua vida 

ou alguém que remeterá a uma lembrança dolorosa, ou quem sabe ainda, a morte, 

que é a completa extinção do conatus. A resposta de Spinoza não poderia ser outra 

se não a aceitação incondicional da imanência, da necessidade daquilo que ocorre. A 

aposta nos encontros, via de regra, não é uma aposta, não é um salto no escuro no 

qual se pode ganhar ou perder é, isto sim, a única saída. Jogar a questão para uma 

determinação férrea e inexorável de um Deus transcendente ou a indeterminação do 

acaso, que faz o homem de joguete, ou ainda o eremita, que se afasta de tudo e de 

todos, passa ao largo das soluções apresentadas por Spinoza.  

Selecionar bons encontros não significa anular ou diminuir a relação com a 

exterioridade. É justamente o contrário, significa aumentar a interação com o exterior. 

Contudo, dessa vez, o vetor de expansão do conatus tem como elemento 

preponderante a causalidade interna, as disposições afetivas, a realização da 

essência do ser. Assim, toda a possibilidade de sair da servidão e de vivenciar a 

liberdade em Spinoza pressupõe a possibilidade de compor relações com o ambiente. 

Em outras palavras: de adicionar mais realidade à própria vida. É dessa forma que os 

encontros podem acrescentar experiências ao invés as subtrair.70 

O ser humano é ontologicamente disposto à alegria, pois as alegrias ativas são 

aquelas que realizam a essência do conatus, que é de perseverar e expandir o ser. 

Toda vez que o homem é acossado por tristezas, dos mais variados tipos, algo está 

                                                
70 Antonio Negri e Michael Hardt se referem que “a alegria é na realidade resultado de encontros alegres 
com outros, encontros que aumentam nossos poderes, e da instituição desses encontros de tal maneira 
que perdurem e se repitam” (NEGRI; HARDT. 2016, p. 415). 
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dissonante com sua potência interna. Todavia, a constatação de Spinoza não significa 

que as tristezas não fazem parte da Natureza, que a vida é permeada apenas por 

alegrias. São nos encontros que a alegria deve ser desejada e não numa pós-vida ou 

em algo que dependa do direcionamento de outrem através de caminhos sábios e de 

conselhos cheios de prudência. A alegria que Spinoza identifica como disposição 

ontológica no homem é uma alegria imanente às relações humanas. 

 

Nada, certamente, a não ser uma superstição sombria e triste, proíbe que nos 
alegremos. Por quê com efeito, seria melhor matar a fome e a sede do que 
expulsar a melancolia? Este é o meu princípio e assim me orientei. Nenhuma 
potestade, nem ninguém mais, a não ser um invejoso, pode comprazer-se 
com minha impotência e minha desgraça ou atribuir à virtude nossas 
lágrimas, nossos soluços, nosso medo, e coisas do gênero, que são sinais 
de um ânimo impotente. Pelo contrário, quanto maior é a alegria de que 
somos afetados, tanto maior é a perfeição a que passamos, isto é, tanto mais 
necessariamente participamos da natureza divina (E IV, 2 esc. p.186-187).  

 

Nada, ontologicamente, impede o ser humano de se alegrar, a não ser a 

superstição. Na afirmação spinozana pode se compreender o esforço para buscar 

aquela forma de conhecimento que permita ao homem compreender todas as coisas 

como imanentes à ordem da Natureza. A pergunta de Spinoza sobre se seria melhor 

matar a fome do que expulsar a melancolia é sintomático. Se matar a fome é 

fundamental para a manutenção física do corpo, por qual motivo a alegria não seria 

também fundamental? Tal qual o alimento é fundamental para manutenção e 

preservação do corpo, o afeto da alegria é fundamental porque realiza a natureza do 

conatus. Portanto, é constitutiva do ser. Quando Spinoza escreve que somente uma 

superstição impede que o homem se alegre faz uma referência direta à teologia e 

àqueles que se aproveitam da tristeza para introjetar o medo e o controle político.71 

É preciso problematizar a ontologia spinozana como uma ontologia do 

necessário72 porque é nessa questão que reside toda a possibilidade de afirmação da 

imanência de forma absoluta e da construção da rede de nexos causais que 

compreende todas as coisas imersas na imanência da Natureza. Afirmar a imanência 

significa que aquilo que existe exprime de maneira definida e determinada, por uma 

seqüência causal, a essência da Natureza. Assim, cada coisa singular é a expressão 

                                                
71 Marcos de Paula escreve que em Spinoza a alegria não é um dever moral ou um princípio inato fruto 
de uma doação de um Deus transcendente. Assim, a alegria é a própria maneira do ser “fazer-se e 
produzir-se” (PAULA, 2017, p.33). 
72 Como sugere Pascal Sévérac, Marcos de Paula e Marilena Chauí. 



 

155 
 

definida e determinada da Natureza e é também potência ou força capaz de ser causa 

de algum efeito.  

Pode-se questionar se a Natureza ou Deus é causa inclusive das tristezas e 

dos infortúnios vivenciados pelos homens. Um tamanho absurdo seria fruto de uma 

dedução equivocada a partir de Deus como responsável por todas as coisas. Spinoza 

deixa claro que Deus não pode ser causa da tristeza, pois “A ideia de Deus que existe 

em nós é adequada e perfeita” (E IV, 18 dem. p.224). Assim, a tristeza só é tristeza 

porque é decorrente de uma incompreensão por parte dos homens. A tristeza é 

decorrente de um conhecimento inadequado da gênese e dos nexos causas das 

coisas imanentes na Natureza. Assim, quando o homem compreende a causa da 

tristeza formando sobre ela um conhecimento verdadeiro e adequado ela deixa de ser 

uma tristeza. 

 

À medida que compreendermos as causas da tristeza, esta deixa de ser uma 
paixão, isto é, deixa de ser tristeza. Por isso, à medida que compreendermos 
Deus como causa da tristeza, nós no alegramos (E IV, 18 esc. p.224). 

 

Compreender é considerar as coisas como necessárias.73 A tristeza é uma 

incompreensão das causas, um conhecimento inadequado, uma paixão, por isso não 

pode vir de Deus, já que a ideia de Deus é perfeita e pressupõe conhecimento 

adequado. Isto é, à medida que é formado um conhecimento adequado, que 

compreende as coisas pelas causas, a tristeza deixa de ser tristeza.  

 A tristeza, uma vez, compreendida pelas ideias adequadas deixa de ser uma 

flutuação de ânimo advinda de ideias confusas e parciais. Logo, está circunscrita a 

rede causal que cria todas as coisas de forma imanente à Natureza. Assim, quanto 

mais as coisas são compreendidas pelo conhecimento da ordem necessária da 

Natureza menos a mente padece dos afetos que são redutores de sua potência. 

Portanto, quanto mais a mente conhece, menos ela padece daqueles afetos que são 

contrários a sua natureza.  

 

Quanto mais coisas a mente compreende por meio do segundo e do terceiro 
gênero de conhecimento, tanto maior é a parte dela que permanece ilesa e, 

                                                
73 Na apresentação do livro As ilusões do eu: Spinoza e Nietzsche Martins, Homero e Oliva apontam 
para um desdobramento hermenêutico a partir da necessidade proposta por Spinoza: “Ao propor a 
crítica à transcendência e a negação dos afetos entristecedores estabelece-se uma contra partida 
positiva que propicia uma abertura à experimentação e a construção de possibilidades de pensar a vida 
a partir de sua potência imanente” (MARTINS; HOMERO; OLIVA. 2011. Apresentação. p.14). 
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consequentemente, tanto menos ela padece dos afetos (E V, 38 dem. p.235). 

 

Spinoza concebe uma parte da mente que é eterna, que participa da eternidade 

divina: “Quem tem um corpo capaz de muitas coisas tem uma mente cuja maior parte 

é eterna” (E V, 39. p.235). Por eternidade não se entende a temporalidade ou a 

infinitude, mas o movimento de compreensão de todas as coisas como necessárias 

dentro da ordem causal da Natureza regida pela produção da infinita potência da 

própria Natureza: “Por eternidade compreendo a própria existência, enquanto 

concebida como se seguindo, necessariamente, apenas da definição de uma coisa 

eterna” (E I, 8 def. p.13). 

Há um entrelaçamento entre a eternidade da mente, um corpo capaz de muitas 

coisas (capaz de ser menos tomado por afetos maus) e o poder de ordenar e 

concatenar as afecções do corpo segundo a ordem própria do intelecto.  

 

Como os corpos humanos são capazes de muitas coisas, não há dúvida de 
que podem ser de uma natureza tal que estejam referidos a mentes que 
tenham um grande conhecimento de si mesmas e de Deus, e cuja maior 
parte, ou seja, cuja parte principal, é eterna, e que, por isso, temem a morte 
(E V, 39 esc. p.235). 

 

Aquele que possui um corpo capaz de muitas coisas é capaz de pensar muitas 

coisas inseridas na ordem necessária da Natureza. Aquele que tem o corpo capaz de 

pouquíssimas coisas é dependente das causas exteriores e possui uma mente que 

pouco conhece de si e de Deus. Todo esforço é, dessa forma, para que o corpo seja 

capaz de muitas coisas:  

 

Assim, esforçamos-nos, nesta vida, sobretudo, para que o corpo de nossa 
infância se transforme, tanto quanto permite a sua natureza e tanto quanto 
lhe seja conveniente, em um outro corpo, que seja capaz de muitas coisas e 
que esteja referido a uma mente que tenha extrema consciência de si mesma, 
de Deus e das coisas; de tal maneira que tudo aquilo que esteja referido à 
sua memória ou à sua imaginação não tenha, em comparação com o seu 
intelecto, quase nenhuma importância (E V, 39 esc. p.236).  

 

O esforço para alçar ao primeiro plano afetos de ação dá-se, sobretudo, para 

que o corpo se transforme em algo capaz de ser afetado de muitas maneiras com uma 

mente consciente de si e de Deus. Apresenta-se assim, o antídoto para que a mente 

deixe de se referir à imaginação de coisas ausentes e tenha como foco a afirmação 

do necessário, do acontecimento como ele é em si.  
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Spinoza fala do homem sábio, não somente no sentido de saber moderar seus 

afetos através da razão, mas também como capaz de moderar suas experiências. 

 

Servir-se das coisas, e com elas deleitar-se o quanto possível (não, 
certamente, à exaustão, pois isso não é deleitar-se), é próprio do homem 
sábio. O que quero dizer é que é próprio do homem sábio recompor-se e 
reanimar-se moderadamente com bebidas e refeições agradáveis, assim 
como todos podem se servir, sem nenhum prejuízo alheio, dos perfumes, do 
atrativo das plantas verdejantes, das roupas, da música, dos jogos esportivos, 
do teatro, e coisas do gênero. Pois o corpo humano é composto de muitas 
partes, de natureza diferente, que precisam, continuamente, de novo e 
variado reforço, para que o corpo inteiro seja, uniformemente, capaz de tudo 
o que possa se seguir de sua natureza e, como conseqüência, para que a 
mente também seja, uniformemente, capaz de compreender, 
simultaneamente, muitas coisas. Esta norma de vida está, assim, 
perfeitamente de acordo tanto com nossos princípios, quanto com a prática 
comum. Por isso, este modo de vida, se é que existem outros, é o melhor e 
deve ser recomendado por todos os meios, não havendo necessidade de 
tratar disso mais clara e detalhadamente (E IV, 2 esc. p. 187). 

 

A teologia e a tradição, não raro, colocaram o “ser afetado” como estar fora de 

si, encontrar-se em perturbação. A subversão de Spinoza nessa questão é total. É útil 

ao homem aquilo que coloca seu corpo como possibilidade de ser afetado de diversas 

maneiras. Essa questão alimenta um circuito no qual ser afetado torna o homem mais 

apto para afetar e assim conhecer mais e melhor. Conhecer mais e melhor, por sua 

vez, aumenta as possibilidades de afetar e ser afetado.  

 

Certamente o nosso intelecto seria mais imperfeito se a mente existisse 
sozinha e não compreendesse nada além dela própria. Existem, pois, muitas 
coisas, fora de nós, que nos são úteis e que, por isso, devem ser apetecidas. 
Dentre elas, não se pode cogitar nenhuma outra melhor do que aquelas que 
estão inteiramente de acordo com nossa natureza [...] nada é mais útil ao 
homem do que o próprio homem (E IV, 18 esc. p. 169).  

 

É nesse sentido, num primeiro momento, que devem ser entendidas as 

recomendações de Spinoza quanto ao servir-se e ao deleitar-se com as coisas 

moderadamente, pois a exaustão e a falta de moderação são sintomas de uma 

desordem afetiva. No segundo momento, tem-se como mote a inedicidade de cada 

ato, de cada encontro. Um homem que saboreia um alimento que lhe apetece e 

decide, baseado no primeiro encontro, saborear uma nova porção comete um crasso 

equívoco: o primeiro encontro o transformou de modo que ele não é o mesmo homem. 

Decidir pela segunda, pela terceira refeição é negligenciar a inedicidade de cada 

encontro e desprezar a sua constituição corpórea, pois a cada encontro seu corpo foi 
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modificado. Assim, o homem sábio é o homem conhecedor de seus afetos e daquilo 

que pode potencializar o seu ser.  

Em Spinoza os encontros devem ser desejados, pois é através deles que se 

configura um circuito que potencializa o conhecimento verdadeiro e adequado. Um 

bom encontro aumenta o conhecimento sobre o mundo e também aumenta o 

autoconhecimento sobre a complexidade afetiva e aqueles afetos que fortaleçam o 

conatus. O conhecimento adequado e verdadeiro é imanente à Natureza pois concebe 

todas as coisas como partícipes e necessárias. Não há porque optar pela reclusão, 

pela limitação dos encontros como forma de proteção contra o mundo ameaçador. Tal 

fato seria dar guariada aos afetos intristecedores como o medo, por exemplo. Afeto 

sempre limitante da ação humana. 

Em Nietzsche a aceitação da necessidade cria a possibilidade de depurar 

aquelas virtudes consideradas fracas e um exame de questões como o 

arrependimento e o ressentimento. São justamente essas situações que tornam a 

visão do mundo feia, torta, etc. abrindo espaço, assim, para reintroduzir à 

transcendência, os fins, a ordem moral do mundo. 

A possibilidade do homem se tornar “rege” de si mesmo, de cultivar os impulsos 

como cultiva plantas em um jardim e de ver a si mesmo como obra de arte cria para 

Nietzsche a possibilidade de depuração dos valores morais, de encarar os impulsos, 

os instintos e as paixões como elementos potencializadores da experimentação e das 

vivências.  
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CONCLUSÃO  

 

Um encontro e um afastamento necessário  

 
A carta a Franz Overbeck revela Friedrich Nietzsche admirado, encantado com 

a filosofia de Benedictus de Spinoza. O filósofo alemão situa o filósofo holandês no 

patamar de “predecessor” e relata que foi impelido a ele: “O fato de eu estar agora 

solicitando por ele é um ‘ato instintivo’" (BVN-1881, 135 – 30 de Julho de 1881. Trad.: 

Nossa). 

O “encontro” de Nietzsche com Spinoza não foi meramente intelectual, de 

quem vasculha um autor em busca de um conceito ou de uma problemática filosófica 

a fim de complementar seu trabalho. Certamente foi um encontro que mobilizou os 

impulsos e o desejo de Nietzsche por encontrar alguém que lhe fosse “aparentado” 

filosoficamente. Um “ato instintivo” reflete uma hierarquia pulsional que naquele 

momento o impeliu a Spinoza. Mister lembrar que na correspondência a Overbeck 

Nietzsche faz menção à variação das condições atmosféricas da Europa e das graves 

crises de saúde que vinha enfrentando. Dessa forma, o encontro com Spinoza foi um 

encontro necessário.  

O trabalho propôs que o contato de Nietzsche com Spinoza entrou em sintonia 

com uma série de vetores de pensamentos que aquele possuía no momento. Afinal, 

Aurora forá escrita meses antes da carta direcionada ao amigo Overbeck. Não é 

mera retórica o fato de Nietzsche se referir a Spinoza de maneira entusiástica, pois 

está em evidência a problemática do conhecimento nas obras desse período.  

Podemos sintetizar as semelhanças entre Nietzsche e Spinoza em, pelo 

menos, cinco pontos que foram explorados ao longo do trabalho. Cada um deles, 

obviamente, encontra nuances próprias entre os filósofos, como procuramos 

demonstrar: 

1- Recusa o livre querer e a soberania deliberativa da vontade;  

Ambos os filósofos recusam terminantemente essas duas questões. O 

pressuposto dessa crítica encontra-se no fato de que julgam que elementos 

inconscientes e fisiológicos foram negligenciados, como os impulsos, instintos, 

afetos, paixões. É justamente a força desses elementos que torna o querer e a 

vontade forças fracas para determinar atos e ações. 

2- Concepção sobre as paixões e os impulsos como naturais; 
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A consequência de trazer à tona os elementos fisiológicos e fundí-los ao 

conhecimento é a concepção de que eles são naturais que, no entanto, foram 

transformados pela moral e pela tradição filosófica em elementos capazes de aviltar 

e depreciar os homens. 

3- Ataque à moral e a teologia como capazes de forjar ficções e mistificações 

que obliteram o conhecimento; 

Ao laçar sobre os elementos fisiológicos o interdito proibitório a moral e a 

tradição foram capazes de interiorizá-los criando com isso a culpa, o ressentimento 

e obliterando a possibilidade tanto de um conhecimento com base nesses elementos 

quanto de um autoconhecimento. 

4- Conhecimento ligado às paixões, aos afetos e aos impulsos; 

Para Nietzsche conhecimento está ligado diretamente às paixões e aos 

impulsos. A relação aponta para a paixão do conhecimento como semelhança entre 

o apaixonado e àquele que busca conhecer. Uma paixão de tal forma avassaladora 

que nem mesmo a possibilidade de aniquilação pode arrefecer essa força. Assim, o 

conhecimento é apresentado como algo que se transformou numa paixão e nessa 

condição sacrifica-se e nada teme senão o seu próprio fim. 

Para Spinoza o conhecimento verdadeiro e adequado precisa tornar-se afeto 

para que a potência que dele emana seja capaz de refrear os afetos-paixão, esses 

redutores do conatus. 

5- Conhecimento, vivência; 

O desdobramento de encarar o conhecimento numa relação direta com os 

elementos fisiológicos gera a possibilidade de pensar as vivências e os encontros 

como situações que potencializem o conhecimento retroalimentando um circuito no 

qual conhecer mais é ter melhores vivências e encontros, ao passo que as vivências 

e os encontram potencializam o conhecimento. 

As aproximações filosóficas entre Nietzsche e Spinoza não podem ser 

revogadas, o desejo de Nietzsche por encontrar um “predecessor” foi intenso e 

sincero. Contudo, encerrou-se rapidamente. Foi um curto período, talvez circunscrito 

a Aurora. Embora em A gaia ciência se mantenha pontos temáticos em comum, desde 

o primeiro livro Nietzsche critica as posições de Spinoza. É necessário lembrar que 

nessa última obra Nietzsche anuncia questões caras ao desenvolvimento de sua 

filosofia posterior como a “morte de Deus (§125) e o “eterno retorno do mesmo” (§341). 

Se o “encontro” com Spinoza foi fruto de um “ato instintivo” assim também foi o 
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afastamento. São os impulsos, os instintos e os afetos que impelem uma pessoa a 

outra e são esses mesmos elementos que as afastam. 

Há diferenças significativas no que diz respeito a questão do conhecimento 

como afeto e do conhecimento como paixão. Se para Nietzsche o conhecimento tem 

de ser capaz de incorporar a paixão, para Spinoza há a recusa peremptória do 

conhecimento como paixão. Naquilo que entende o filósofo holandês um afeto que é 

paixão deixa a potência do conatus “refêm” das potências exteriores que, a depender 

do momento, podem ser mais fortes e fazer oscilar o conatus e até mesmo extinguí-

lo. Assim, a paixão comporta elementos como o conhecimento ligado às afecções 

produzidas pela imaginação e a parcialidade, justamente porque é incapaz de 

compreender as coisas dentro da ordem necessária da Natureza. Dessa forma, a 

paixão é sempre a marca deixada pelo elemento afetante no corpo-mente afetado.  

Há difirenças entre os filosófos também na possibilidade de um 

autoconhecimento sobre os elementos fisiológicos. Assim, em Nietzsche a 

possibilidade de um atoconhecimento sobre a dinâmica dos impulsos e instintos é 

frágil e, nos seus limites, impossível, pois a consciência captura sempre a resultante 

final da batalha, a luta mesma permanece escusa de forma inconsciente. Em Spinoza 

um conhecimento sobre os afetos e as paixões é possível e desejável. O more 

geométrico, usado pelo filósofo do século XVII, propõe justamente a capacidade da 

razão de conhecer a complexidade afetiva, bem como de privilegiar aqueles afetos 

capazes de aumentar a potência do conatus. 

O afastamento de Nietzsche em relação a Spinoza atinge seu ápice no aforismo 

“O que significa conhecer?” no quarto livro de A gaia ciência. O filósofo alemão fustiga 

o autor da Ética justamente naquilo que é sua recomendação para o tratamento dos 

afetos e das paixões: 

 

Non ridere, non lugere, neque detestari, sed intelligere! diz Espinosa, simples 
e sublime, como é seu modo. Entretanto: o que é esse intelligere, no último 
fundamento, se não a forma em que justamente os três primeiros se fazem 
sentir a nós de uma só vez? uma resultante dos impulsos, diferentes e 
contrários entre si, do querer-rir, lamentar, execrar? antes que seja possível 
um conhecer, é preciso que cada um desses impulsos tenha apresentado seu 
ponto de vista unilateral sobre a coisa ou acontecimento, posteriormente 
surgia o combate dessas unilateralidades e dele às vezes um meio-termo, um 
apaziguamento, um dar-razão a todos os três lados, uma espécie de justiça 
e contrato: pois graças à justiça do contrato podem todos esses impulsos 
afirmar-se na existência e ter razão todos juntos. Nós, que só temos 
consciência das últimas cenas de reconciliação e cômputos finais desse 
longo processo, pensamos portanto que intelligere seja algo conciliador,  
justo, bom, algo essencialmente oposto aos impulsos; enquanto é somente 
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uma certa proporção dos impulsos entre si. Através dos mais longos tempos 
conciderou-se o pensar consciênte como o pensar em geral: só agora 
desponta para nós a veradade, de que a maior parte de nossa atuação 
espiritual nos transcorre insconciente, não sentida: penso, porém, que esses 
impulsos, que aqui combatem uns com os outros, saberão muito bem fazer-
se sentir uns aos outros e se fazer mal —: aquela violenta exaustão súbita, 
que põe à prova todos os pensadores, pode ter nisso sua origem (é uma 
exaustão no campo de batalha). Sim, talvez haja em nossa interioridade 
combatente muito heroísmo escondido, mas certamente nada de divino, nada 
repousando eternamente em si, como pensava Espinosa. O pensar 
consciente, e em especial o do filósofo, é o menos forte e, por isso, é também 
relativamente o mais brando e tranquilo dos modos de pensar — e, assim, 

precisamente o filósofo é o mais fácil de ser induzido em erro sobre a 
natureza do conhecer (FW/GC §333. Trad.: RRTF).  

 

A acusação que pesa sobre Spinoza é grave! O longo aforismo mostra um 

ataque que expõe justamente aquilo que Nietzsche compreende como fundamental 

na questão do conhecimento que teria sido negligenciada por Spinoza: o papel dos 

impulsos. Assim, o intelligere desprezaria o conflito subterrâneo entre os impulsos 

amarrando o conhecimento na teia da razão. O “Non ridere, non lugere, neque 

detestari” que diz respeito à maneira de Spinoza compreender os afetos, demarcando 

sua posição em relação à tradição filosófica clássica e a moral teológica, é acusado 

por Nietzsche de captar apenas o resultado final da batalha. O filósofo alemão pensa 

que quando há o lamentar, o detestar, estes são impulsos atuando de maneira 

inconsciente de modo que a exaustão vivida pelo pensador pode advir da luta entre 

impulsos conflitantes. Portanto, não há desinteresse quando está em jogo o 

conhecimento. Todo conhecimento é um “tomar partido” que teria sido habilmente 

escamoteado pela racionalidade spinozana. Assim, a filosofia de Spinoza traria como 

consequência a reposição da autonomia e a liberdade da consciência frente aos 

impulsos. Mais do que isso: a negligência do filósofo holandês seria reflexo da vontade 

de verdade, de busca pela origem e de crença na plena capacidade da razão de 

compreender nexos de causa e efeito. Para Nietzsche tal fato não é impossível porque 

o próprio compreender escapa à consciência indicando, assim, sempre uma 

perspectiva na qual não há espaço para o desinteresse. 

Pouco importou, para o objetivo do trabalho se Nietzsche compreendeu 

corretamente a filosofia de Spinoza. Importaram, duas outras coisas: que a 

identificação filosófica, findou em Aurora e, ainda que Nietzsche pense se afastar de 

Spinoza, suas filosofias apresentam rupturas extraordinárias com os respectivos 

períodos históricos nos quais estão inseridas. Assim, a potência da filosofia de 

Nietzsche e de Spinoza ultrapassa eventuais divergências.  
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Conhecimento como perspectiva afetiva 

 

Tanto Aurora, quanto A gaia ciência sugerem a possibilidade de um 

conhecimento vinculado às perspectivas fisiológicas. Na primeira obra, no aforismo § 

117 os sentidos e o corpo, estabelecem limites ao que o homem pode conhecer do 

mundo: visão, audição, tato, etc. formam um “círculo concêntrico” peculiar a cada um 

e encerram um espaço de vivência como “muros de prisão”. O conhecimento que o 

homem pode ter do mundo é o conhecimento que pode capturar através dos sentidos. 

Ao conhecer o mundo o alcance fisiológico forja uma confusão entre aquilo que o 

mundo é e aquilo que se percebe dele. O mundo passa então a ser os efeitos daquilo 

que se produz no homem em termos de “experiências e emoções” (M/A §117). 

No aforismo § 483 de Aurora, Nietzsche questiona se o ser humano não está 

condenado a ver o mundo através de seus órgãos. De modo que sugere que o 

conhecimento só pode ser um conhecimento demasiado humano, pois é a perspectiva 

dos órgãos, do corpo (M/A §483). Ainda em Aurora diz que as pretensões de 

conhecimento não passam de pretensões demasiadas humanas, ancoradas no 

conflito subterrâneo de seus impulsos, em sua ânsia de domínio e de verdade. 

Ponto em que utiliza para questionar as certezas metafísicas (M/A §539). Da mesma 

forma, em A gaia ciência identifica as categorias tradicionais que o homem utiliza para 

conhecer (beleza, ordem, etc.) como antropomorfismos construídos através do tempo 

e dos costumes, e plasmados em categorias morais com pretensão de validade 

universal (FW/GC §109). 

As concepções de Nietzsche, expostas em Aurora e A gaia ciência, 

demonstram que o conhecimento não é propriamente um afeto. Todavia, ele acontece 

sobre uma determinada perspectiva afetiva. Possibilidade fornecida a partir dos 

impulsos e instintos.  

No período de estudo da dissertação o termo afeto aparece em cinco situações 

nas obras publicadas. Em nenhuma delas está associado diretamente ao 

conhecimento. Em Aurora está associado ao cristianismo que visando combater a 

razão dos antigos sábios, “convida” os afetos a manifestarem-se com força e 

esplendor extremos: “como amor a Deus, temor a Deus, como fanática fé em Deus, 

com cega esperança em Deus” (M/A §58). No aforismo §134 a compaixão é 

identificada como um afeto prejudicial a até mesmo um “doentio afeto periódico” 
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(krankhafter periodischer Affect) (M/A §134). Na última menção em Aurora Nietzsche 

escreve que o “afeto [do povo] alemão vai contra sua própria vantagem, é 

autodestrutivo como o de um bêbado” (M/A §207). A última referência aos afetos, no 

período estudado, encontra-se em A gaia ciência numa passagem sobre a arte trágica 

entre os gregos. Para Nietzsche esta não tinha como proposito “subjugar” o 

espectador com afetos (FW/GC §80).  

Todavia, em Fragmento Póstumo de 1881, Nietzsche escreve sobre os 

avanços da ciência natural que passa, a partir de então, a considerar a luta entre 

células, tecidos, órgãos, organismos. Tal fato abre a possibilidade de encontrar os 

afetos e os demais elementos na luta fisiológica.  

 

Agora a luta foi redescoberta por toda parte e se fala sobre a luta de células, 
tecidos, órgãos, organismos. Mas neles pode-se encontrar todos os afetos 
que em nós são conscientes — finalmente, quando isso aconteceu, nós 
voltamos ao assunto e dizemos: O que realmente acontece na atividade de 
nossas emoções são esses movimentos fisiológicos, e as emoções (lutas 
etc.) são apenas interpretações intelectuais, na qual o intelecto nada sabe, 
mas pretende saber tudo. Com a palavra "raiva" "amor" "ódio" ele pensa ter 
designado (bezeichnet) o porquê?, o motivo (Grund) do movimento; também 
pela palavra "vontade" etc. — Nossa ciência natural está agora a caminho de 
tornar os menores processos claros para si mesma através de nossos 
aprendidos sentimentos-de-afeto, em suma, para criar uma maneira de falar 
para esses processos: muito bom! Mas continua sendo um discurso de 
imagem (Nachlass/FP 1881, 11 [128]). (Trad.: Nossa).  

 

As palavras “ira”, “ódio”, “amor”, etc. são interpretações intelectuais que operam 

ao nível da consciência. Contudo, há um processo muito mais complexo e sofisticado 

que tem seus vetores de força aquém da consciência, pois a nomeação de um afeto 

é apenas a resultante intelectual de um processo intestino que se opera de modo 

fisiológico. Assim, o intelecto que pensa que sabe tudo captura apenas a resultante 

final de um combate entre afetos. Ou seja, captura apenas o afeto vencedor que 

submeteu e organizou os demais sob seu ímpeto.  

 Nietzsche recusa a liberdade da vontade ao mostrar que o intelecto nada sabe, 

mas pensa que sabe tudo. A crítica é dirigida àquelas filosofias que consideram a 

consciência como plataforma epistemologicamente privilegiada e a vontade livre como 

determinante de atos e comportamentos. Assim, o intelecto, que se pensa soberano, 

é uma força fraca diante dos processos de luta fisiológicos. O avanço das ciências 

naturais, que passa a reconhecer as lutas ao nível da fisiologia, permite que esse 

processo possa ser colocado em outras bases. Dessa forma, a clivagem proposta por 
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Nietzsche permite que se trabalhe em um duplo processo: as significações lingüísticas 

utilizadas para conceituar afetos e impulsos e os processos fisiológicos.  

Nos Fragmentos Póstumos posteriores ao recorte histórico da dissertação 

verificamos que Nietzsche abre a possibilidade de pensar o individuo enquanto uma 

pluralidade de afetos. Assim, pensamentos e ações seriam determinados por uma luta 

entre afetos, cada um dos quais buscando afirmar sobre os demais uma hierarquia 

(Rangordnung) afetiva.   

 

Também inferimos as origens de uma ação a partir de sinais em nós mesmos: 
estes são nossos afetos, modelos, propósitos, etc., que precedem essa ação 
(Handlung). 
Muitas vezes uma ação se desenvolve de acordo com um fim: mas o 
propósito não é a causa, mas o efeito dos mesmos processos (Vorgänge) que 
causaram a ação propriamente dita. (Nachlass/FP 1884, 27 [34]). (Trad.: 
Nossa).  

 

Quando uma ação é deflagrada um afeto é afirmado, enquanto outros são 

negados. A ação, ela mesma, “contribui para elaborar seu sistema de afetos” 

estabelecendo uma hierarquia. Assim, há comando e obediência na luta entre os 

afetos.  

Nietzsche recorre algumas vezes, nos Póstumos, à expressão “estômago dos 

afetos” querendo assinalar o individuo como uma pluralidade de afetos, bem como, a 

necessidade de “digerir” e se assenhorar desses elementos através do conhecimento. 

“Partir do indivíduo como multiplicidade (espírito como estômago de afetos) (Geist als 

Magen der Affekte) assim também comunidade” (Nachlass/FP 1884, 26 [141]) (Trad.: 

Nossa).  

A metáfora digestiva é comumente utilizada por Nietzsche. O espírito como 

“estômago” encontra respaldo na forma de lidar com a multiplicidade afetiva 

avassaladora de tal forma que submerge o sentir, o querer, o pensar, a ação, etc. 

numa aparente inexorabilidade.  

Nietzsche aponta, ao menos duas saídas para tal questão: o primeiro  reside 

no fato de um afeto só poder ser dominado ou enfraquecido por outro afeto e, o 

segundo, sobre encarar afetos e impulsos como elementos necessários e constitutivos 

da vida.  A segunda questão aparece em Além do bem e do mal de 1886. 

 

Viver com uma imensa e orgulhosa calma; sempre além. — Ter e não ter 
espontaneamente nossos afetos, nosso pró e contra, condescender durante 
horas com eles; montá-los como cavalos, frequentemente como asnos: — 
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precisamos saber utilizar sua estupidez tão bem como seu fogo. Conservar 
suas trezentas fachadas; e também os óculos escuros: pois existem casos 
em que ninguém nos deve olhar nos olhos, menos ainda no “fundo” (JGB/BM 
§284).  

 

Se somente um afeto pode dominar e comandar outro afeto é preciso domar os 

afetos como cavalos ou asnos utilizando os próprios afetos para tal, pois até mesmo 

um afeto considerado prejudicial em certo momento pode ser benéfico.  

O “afeto de comando” explica a dinâmica da vontade de potência, pois a 

vontade é mais do que um complexo de sentir e pensar. É, sobretudo, um afeto de 

comando. Dessa forma, um afeto como o que chamamos “livre arbítrio”, por exemplo, 

submete os demais numa hierarquia. 

 

A vontade se me apresenta antes de mais nada, como algo complexo, algo 
que não possui outra unidade que seu nome e nesta unicidade de nome é 
precisamente onde encontra seu fundamento o preconceito que enganou a 
prudência sempre muito deficiente dos filósofos. Sejamos, pois, mais 
discretos, menos filósofos e admitamos que em cada vontade existe, antes 
de mais nada uma infinidade de [afetos] sentimentos: o do estado do qual se 
quer sair, o do estado ao qual se tende, a sensação destas duas direções, ou 
seja "daqui" — "até lá"; enfim, uma sensação muscular que, sem chegar a 
pôr em movimento braços e pernas, toma parte dele assim que nos dispomos 
a "querer". Do mesmo modo que o sentir, um sentir multíplice, é evidente que 
um dos componentes da vontade, contém também um "pensar", em todo ato 
voluntário há um pensamento diretor e portanto, deve-se evitar a crença que 
se pode afastar esse pensamento do “querer” para obter um precipitado que 
continuaria sendo vontade. Em terceiro lugar a vontade não é apenas um 
conjunto de sensações e pensamentos, mas também e antes de tudo um 
estado afetivo, a emoção derivada do mando, do poderio. O que se chama 
"livre arbítrio" é essencialmente o sentimento de superioridade que se sente 
ante um subalterno. "Eu sou livre, ele deve obedecer", eis o que há no fundo 
de toda vontade, a certeza intima que constitui o estado de ânimo de quem 
manda. Querer significa ordenar a algo em si mesmo que obedece ou, pelo 
menos, é considerado como obediente [...]. Em todo querer se trata 
simplesmente de mandar e de obedecer dentro de uma estrutura coletiva 
complexa, constituída, como já disse, por "muitas almas" (JGB/BM §19).  

 

A liberdade da vontade, defendida por inúmeros filósofos, faz entender que a 

vontade é algo simples e facilmente conhecida. Contudo, para Nietzsche, o querer é 

algo “complicado” e tal complexidade reside, justamente, no fato de que houve uma 

brutal confusão entre a multiplicidade de afetos e impulsos e a palavra que nomeia tal 

evento. Somente enquanto palavra a vontade pode ser concebida como unidade 

porque enquanto evento fisiológico ela é uma multiplicidade de sensações: do estado 

que se deixa, do estado para o qual se vai a sensação física que a acompanha. Dessa 

forma, em todo ato da vontade também há um pensamento que comanda. Nietzsche 

busca demonstrar que a vontade é mais do que um complexo de sentir e pensar, mas 
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é, sobretudo, um afeto. Um afeto que comanda os demais submetendo-os a uma 

organização hierárquica. Por trás de toda a vontade há uma multiplicidade de 

questões que são escamoteadas, negligenciadas. Além dos diversos “querer” há a 

valoração que torna o ato necessário, sob o manto da liberdade quando, antes disso, 

um afeto comandou e outros obedeceram.   

Assim, sob a resultante “livre arbítrio” Nietzsche identifica uma luta intestina 

entre os afetos de modo que aquele que foi vencedor possibilita uma “incondicional 

valoração”. Isto é, a consciência toma o “eu sou livre” como um valor necessário 

deixando escapar que o âmago da questão é anterior a ela. Assim a valoração é a 

resultante de um conflito subterrâneo que ocorreu de forma infra-consciente (JBG/BM 

§19).  

Os afetos como um dos elementos fisiológicos capazes de fornecer uma 

interpretação afetiva adquirem sua expressão máxima na terceira dissertação 

Genealogia da moral, de 1888, quando o filósofo alemão estabelece uma relação 

entre o conhecimento, perspectiva e a interpretação afetiva:  

 

Saber usar em prol do conhecimento a diversidade de perspectivas e de 
interpretações afetivas [...]. Existe apenas uma visão perspectiva, apenas um 
conhecer perspectivo, e quanto mais afetos permitirmos falar sobre uma 
coisa, quanto mais olhos, diferentes olhos, sabermos utilizar para essa coisa, 
tanto mais completo será o nosso conceito dela, nossa objetividade. Mas 
eliminar a vontade inteiramente, suspender os afetos todos sem exceção, 
supondo que o conseguíssemos: como? Não seria castrar o intelecto? 
(GM/GM, 3ª dissertação, §12).  

 

O conhecimento acontece de modo perspectivo. Assim, o único conhecimento 

possível é aquele vinculado às interpretações afetivas. Quanto mais afetos estiverem 

presentes numa dada situação mais completo e complexo será o conhecimento sobre 

essa situação. A supressão ou a tentiva de supressão, caso tal questão fosse possível, 

acarretaria o catramento do intelecto, hava vista que este é justamente o lance final 

de conflito entre elementos fisiológicos. 

As obras publicadas no período entre 1881 e 1882 estabelecem o vinculo entre 

conhecimento, impulsos, instintos e paixões. Entretanto, as obras dos períodos 

posteriores assinalam claramente os afetos como um dos elementos fisiológicos 

capazes de fornecer uma interpretação afetiva. 
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O afeto mais potente 

 

“Fazer do conhecimento o afeto mais potente” (BVN-1881, 135 – 30 de Julho 

de 1881. Trad.: Nossa). Essa é a frase que Nietzsche usa para identificar uma 

similaridade entre a sua filosofia e a de Spinoza. Se para Nietzsche essa posição é 

momentânea e reflete um desejo deveras pessoal, pois o conhecimento é uma paixão 

e não um afeto, Spinoza extrai dela todas as suas consequências. A concepção do 

conhecimento como afeto mais potente chama-se amor intelectual de Deus (amor 

intellectualis Dei) ou beatitude (beatitudo).74  

A Ética é a busca para fornecer ferramentas com as quais o homem pode 

passar da servidão à liberdade. A servidão é a impotência humana para refrear os 

afetos tristes. A liberdade é a condição da ação impelida pela causalidade interna, 

pela própria ação do conatus, que não é apenas conservação, mas, sobretudo 

expansão, ganho de potência. A ação é a capacidade da parte finita e determinada de 

ser causa adequada dos efeitos que nela, e fora dela, acontecem. Liberdade implica 

ao homem ser causa adequada de suas ideias, ações, causa eficiente de seu pensar 

e agir. Implica tomar parte da atividade infinita da Natureza da qual ele, assim como 

as demais coisas, é partícipe. Envolve, dessa forma, ressignificar a contingência que 

se desloca do campo dos acasos fortuitos para o campo dos encontros necessários. 

O amor intelectual de Deus é justamente essa transformação.  

Spinoza escreve que quem compreende a si e seus afetos ama a Deus: “quem 

compreende a si próprio e os seus afetos, clara e distintamente, ama a Deus; e tanto 

mais quanto mais compreende a si próprio e os seus afetos” (E V, 15. p. 223). 

Compreender a si próprio e seus afetos é compreender a ordem necessária de todas 

as coisas na Natureza (na Substância, em Deus). É uma alegria que vem 

acompanhada da ideia de Deus. Assim, ama a Deus quanto mais compreende a si e 

a seus afetos (E V, 15 dem p. 223). Diante de tal fato a alegria é o afeto norteador. 

Conhecendo de maneira adequada pode o homem compreender que o bem supremo 

é o conhecimento intelectual da Natureza ou o conhecimento do amor de Deus.  

A liberdade, tal qual pensa Spinoza, tem seu sentido radicalmente alterado em 

relação à tradição filosófica e à teologia. Não se confunde com um querer livre ou uma 

vontade soberana, tampouco é entendida como oposta à necessidade. Liberdade é 

                                                
74 GEE opta por traduzir “beatitudo” por “felicidade”. 
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justamente a compreensão de que todas as coisas acontecem de forma necessária, 

determinadas e imanentes a infinita potência da Natureza. Ser livre significa agir e 

existir em conformidade com a Natureza. Assim, a liberdade não implica a ruptura com 

a condição determinada, pois só a Natureza age com liberdade absoluta e cuja ação 

é a expressão de sua potência. O homem é livre quando se torna causa adequada 

dos seus afetos, de suas ideias e de suas ações. Ser livre significa para o homem agir 

em função daquilo que há de divino nele.  

A beatitude (felicidade), tal qual a entende Spinoza, é virtude. Não consiste em 

vivenciá-la porque se refreia os apetites lúbricos, mas se refreia os apetites lúbricos 

justamente porque se desfruta dela (E V, 42. p.238). A beatitude (felicidade) é o amor 

para com as coisas necessárias (com Deus) proposto pelo terceiro gênero de 

conhecimento. Conectado à mente na medida em que ela age o amor é a própria 

virtude. Quanto mais a mente desfruta do amor, mais ela conhece, quanto mais 

conhece, maior o seu poder sobre os afetos e maior é a capacidade de favorecer 

afetos bons e diminuir os maus (E V, 42. dem. p.238). 

O conhecimento nesse processo é central para Spinoza, a tal ponto que ele faz 

uma diferenciação entre o sábio e o ignorante. 

 

Torna-se, com isso, evidente o quanto vale o sábio e o quanto ele é superior 
ao ignorante, que se deixa levar apenas pelo apetite lúbrico. Pois o ignorante, 
além de ser agitado, de muitas maneiras, pelas causas exteriores, e de nunca 
gozar da verdadeira satisfação do ânimo, vive, ainda, quase inconsciente de 
si mesmo, de Deus e das coisas, e tão logo deixa de padecer, deixa também 
de ser. Por outro lado, o sábio, enquanto considerado como tal, dificilmente 
tem o ânimo perturbado. Em vez disso, consciente de si mesmo, de Deus e 
das coisas, em virtude de uma certa necessidade eterna, nunca deixa de ser, 
mas desfruta, sempre, da verdadeira satisfação de ânimo. Se o caminho, 
conforme já demonstrei, que conduz a isso parece árduo, ele pode, 
entretanto, ser encontrado. E deve ser certamente árduo aquilo que tão 
raramente se encontra. Pois se a salvação estivesse à disposição e pudesse 
ser encontrada sem maior esforço, como explicar que ela seja negligenciada 
por quase todos? Mas tudo o que é precioso é tão difícil quanto raro (E V, 42 
esc. p.238). 

 

O ignorante além de ser agitado pelas causas exteriores, não consegue gozar 

da satisfação de ânimo, vivendo inconsciente de si, das coisas e de Deus. Ao final do 

escólio Spinoza lança a ideia do quão difícil é fazer esse movimento. Contudo, ressalta 

que tudo aquilo que é precioso é também raro e difícil.  

Como no ardoroso trabalho do geômetra ou no paciente trabalho do jardineiro 

o afeto mais potente não está dado de antemão. Não que ele seja inacessível. 
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Contudo, depende de um esforço, de um percurso no qual se mobiliza o corpo, a 

mente e os demais elementos fisiológicos. Não é fácil se chegar a ele, não porque é 

controlado por um ser todo poderoso, mas porque dele depende o sentir, o pensar e 

a ação. Está no afeto mais potente a condição da alegria e do relacionar-se entre os 

homens. 
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