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Resumo: 

 

 Este artigo tem como objetivo interpretar a importância que o super-homem ocupa na 

construção da “grande política”, conceito que, não obstante ser um dos elementos principais da filosofia 

política nietzscheana, geralmente é tratado com reservas pelo filósofo alemão. 

 O super-homem é apresentado como um dos principais protagonistas da grande política, 

alternativa nietzscheana à pequena política e ao tipo de homem dela resultante, o animal de rebanho. 
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super-homem. 

 

 

Introdução 

 

 Uma forma interessante de se abordar a relação entre os conceitos de grande política e 

super-homem é fazê-lo à luz da tensão que tais conceitos possuem, individualmente. A partir dessa 

perspectiva, pode-se construir uma interpretação de suas imbricações, na qual é fundamental perceber que 

há, em Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844-1900), uma antinomia entre ‘grande política’ (Die große 

Politik, Grosse Politik ou grossen Politik) e ‘pequena política’ (kleine Politik ou kleinen Politik), termos 

antitéticos que constituem os dois âmbitos da política, no entender do autor de Za/ZA, assim como há 

também uma antinomia entre super-homem e animal de rebanho, o primeiro impulsionado pela auto-

superação e o segundo pela autoconservação. 
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1 Genealogia do termo grande política: seus sentidos negativo e positivo 

 
  Apesar de o termo grande política possuir, de fato, um sentido positivo, não é possível 

tomá-lo apenas nesta perspectiva, como o fazem vários pesquisadores, como Ansell-Pearson, por 

exemplo, em sua obra Nietzsche como pensador político, ao longo da qual reduz o termo apenas à sua 

dimensão positiva: “(...) grande política – uma concepção de política que procura superar a moralidade e a visão 

moral do mundo, assim como postular uma perspectiva do animal ‘homem’ ‘além do bem e do mal’.” (p. 137) 

  Para ser fiel ao pensamento de Nietzsche é necessário admitir que ele utiliza o conceito de 

grande política, por várias vezes, para designar uma práxis política negativa. Em MAI/HHI (§ 481), obra 

do segundo período, há apenas uma alusão ao termo ora analisado em uma seção cujo sugestivo título é “A 

grande política e suas perdas”, demonstrando sua insatisfação com a política dos povos que, por meio de 

uma grande política, sacrificam os indivíduos mais nobres, mais engenhosos e empreendedores: “(...) o 

florescimento político de um povo quase necessariamente acarreta um empobrecimento e debilitação espiritual, uma 

menor capacidade para obras que exigem grande concentração e exclusividade.” (p. 262) O filósofo conclui seu 

texto indagando se vale a pena esse florescimento político, posto que “(...) se têm de ser sacrificado a esta flor 

grosseira e espalhafatosa as plantas e os rebentos mais nobres, delicados e espirituais, de que o solo da nação era até 

agora tão rico (...)” (p. 263) É escusado dizer que o filósofo não concorda com tal perspectiva, que ele 

denominará, com mais freqüência de ‘pequena política’, à qual contraporá a sua noção de grande política, 

cuja acepção será notadamente positiva. 

  Em Crepúsculo dos ídolos – obra pertencente ao terceiro período – o termo grande política 

é utilizado também em sentido negativo, primeiro quando o filósofo afirma que “(...) a ‘grande política’ não 

engana ninguém (...)” (GD/CI, “Ce qui manque aux Allemands” § 3, p. 103, KSA, VIII, ed. francesa; tradução 

minha). É necessário entender que aí há uma alusão irônica ao termo, colocado entre aspas para se referir à 

política praticada por Bismarck e pelos seus contemporâneos, constituindo-se numa crítica do filósofo 

alemão, que combate a política nacionalista e mediocrizante de sua época. Mais adiante, na mesma obra, o 

termo é empregado em um sentido negativo, sendo colocado ao lado de outros termos que também 

recebem uma conotação depreciativa: ‘poder’, ‘economia’, ‘comércio mundial’, ‘parlamentarismo’ e 

‘interesses militares’, termos estes que são contrapostos à ‘seriedade’ e ‘vontade de auto-superação’, 

utilizados em uma acepção positiva: 

“Faça-se um cálculo aproximado: não só resulta evidente que a cultura alemã está a decair, mas 

que tão-pouco lhe faltam razões suficientes para isso. Ninguém pode, em definitivo, gastar mais 

do que o que tem – isso é válido para os indivíduos, isto é válido para os povos. Se alguém se 

consagra ao poder, à grande política, à economia, ao comércio mundial, ao parlamentarismo, aos 

interesses militares – se alguém dissipa por esse lado o manancial de entendimento, seriedade, de 
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vontade de auto-superação que possui, então essas coisas faltarão pelo outro lado.” (GD/CI, “Ce 

qui manque aux Allemands”, § 4, p. 103, KSA, vol. VIII, ed. francesa; tradução minha) 

  Ao contrário do que poderia parecer, o conceito de grande política não possui, portanto, 

uma maturação conceitual, evoluindo de um sentido negativo para um sentido positivo, ao longo da obra 

nietzscheana, visto que o filósofo utiliza-o, tanto no segundo quanto no terceiro período, não apenas em 

um sentido irônico, como forma de criticar a ‘grande política’ praticada por seus contemporâneos, mas 

também em uma acepção notadamente negativa. 

  Apesar disso, é necessário reconhecer haver uma profusão de passagens em que este termo 

é tratado em sua acepção positiva, principalmente nos fragmentos póstumos:  

“Eu não levo em conta o interesse e a vaidade dos indivíduos e dos povos: mas a necessidade de sentir em si 

um poder, de se deixar brotar os sentimentos de prodigalidade, de aceitação do sacrifício, da esperança, da 

confiança, da fantasia imaginativa – daquilo que ocasiona a grande política como um transbordamento das 

forças.” (KSA, Nachgelassene Fragment 1880 bis Frühjahr 1881, 4 [247]; tradução minha)  

  Na passagem seguinte, o filósofo alemão critica a utilização que é feita do termo ‘grande 

política’ por parte daqueles que praticam, na sua visão, uma ‘pequena política’: 

 “O que por enquanto ocorre me é repugnante, até mesmo apenas para ser o espectador disso. Nada conheço 

que se contrapusesse mais ao sentido supremo de minha tarefa do que incitamento, digno de maldição, ao 

egoísmo de povos e raças que agora têm pretensão ao nome de ‘grande política’; não tenho palavras para 

exprimir meu desprezo pelo nível espiritual (...) [por esta] rebaixada espécie de homem que nem sequer 

aprendeu a perguntar ali onde eu tenho necessidade de relâmpagos de respostas trituradoras, nas quais o 

inteiro trabalho da honestidade espiritual de milênios se empenhou em vão (...)” (utilizo-me da tradução 

que GIACOIA faz em Friedrich Nietzsche – A ‘Grande Política’ – Fragmentos, p. 54-55, fragmento 

póstumo 25 [6], de dezembro de 1888 a início de janeiro de 1889) 

 A alusão à grande política em um contexto no qual Nietzsche se refere à sua ‘tarefa’ filosófica 

não é algo fortuito, posto que podemos encontrar vários textos nos quais ele vincula explicitamente sua 

tarefa, enquanto filósofo, à criação da grande política, como em EH/EH:  

“Eu sou um mensageiro alegre, como nunca houve, eu conheço tarefas de uma altura tal que até então 

inexistiu noção para elas, somente a partir de mim há novamente esperanças. Com tudo isso sou 

necessariamente também o homem da fatalidade. Pois quando a verdade sair em luta contra a mentira de 

milênios, teremos comoções, um espasmo de terremotos, um deslocamento de montes e vales como jamais 

foi sonhado. A noção de política estará então completamente dissolvida em uma guerra de espíritos, todas 
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as formações de poder da velha sociedade terão explodido pelos ares – todas se baseiam inteiramente na 

mentira: haverá guerras como ainda não houve sobre a Terra. Somente a partir de mim haverá grande 

política na Terra.” (EH/EH, “Por que sou um destino”, § 1, p. 110) 

 

 

2 A Pequena política e o animal de rebanho: a autoconservação do homem 

 

 A pequena política significa, segundo Giacoia,1 a pretensão democrática à felicidade, 

segurança, comodidade, igualdade de direitos e ausência de dor. A pequena política é, assim, a política da 

conservação do homem: sua meta é a criação do animal de rebanho, do homem fraco, a submissão do 

particular ao universal, do indivíduo à comunidade, tomando o primeiro como um instrumento do bem 

comum.2 

 A pequena política, por meio de um processo de nivelamento do homem – tendo como 

pretexto a igualdade de todos os homens – acaba destruindo o pathos da distância, a hierarquia que deve 

haver entre os indivíduos, em respeito às suas diferenças intrínsecas. Esse processo, engendrador do 

animal de rebanho, fundamentado na autoconservação, é combatido pelo autor de Za/ZA, que em seu 

lugar insere a proposta da construção de um tipo humano mais elevado e soberano, processo no qual 

estaria disposto inclusive a legitimar o sacrifício do tipo fraco, do homem moderno, o qual denomina 

‘animal de rebanho’. Evidentemente, esse ‘sacrifício’ não deve ser entendido no sentido de extermínio e 

matança, mas sim como a criação de condições que possam privilegiar os grandes homens, que são o ideal 

de toda grande cultura e da grande política: “(...) deve vir à luz uma espécie mais forte, um tipo mais elevado, 

que tem outras condições de surgimento e de conservação que o homem mediano. Meu conceito, minha alegoria 

para esse tipo é, como se sabe, a palavra (...) [super-homem].” (KSA, vol. 12, Fragmento póstumo do outono de 

1887, 10 [17])3 

 Nota-se assim a afinidade entre pequena política, animal de rebanho e autoconservação, 

conceitos interdependentes, que engendram um modelo de homem duramente criticado por Nietzsche que, 

inconformado diante de tal situação, se pergunta: “(...) que tipo de homem se deve criar, se deve querer, que 

tipo terá maior valor, que tipo será mais digno de viver, mais seguro do futuro?” (AC/AC, § 3, p. 17-18) Ao que 

acrescenta que esse tipo de valor superior já muitas vezes foi visto, mas como um acaso, como uma 

exceção, nunca como um tipo desejado: “Pelo contrário, esse tipo foi sempre o mais temido; até ao presente, 

quase que foi a realidade temível por excelência – e esse temor engendrou o tipo contrário, querido, criado, 

conseguido: o animal doméstico, o animal de rebanho (...)” (idem, ibidem) Esse tipo que grassa, vitorioso, busca 
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a felicidade e o bem-estar, a autoconservação, ignorando a opção daquele que optou por viver a aventura 

da auto-superação, sem medo das tensões de uma vida robusta – o super-homem. 

 O mais interessante é que o animal de rebanho, o tipo que vingou, “(...) querido, criado, 

conseguido:  (...) o animal doente (...)” (AC/AC, § 3, p. 10), ao longo da história, em função da sua 

superioridade numérica e da existência de um ambiente favorável ao seu cultivo, sempre levou vantagem 

sobre o super-homem:  

“Revendo os grandes destinos do ser humano, o que mais me impressionou é (...) a exclusão dos 

acasos felizes, dos casos afortunados, a inutilidade dos tipos mais bem desenvolvidos, a inevitável 

dominação pelos medianos, até mesmo pelos medíocres. (...) os mais fortes e mais bem formados 

são fracos quando tem contra si a maioria constituída pelos instintos de rebanho organizados, a 

covardia e baixaria dos fracos. (...) Por mais estranho que soe: é preciso armar sempre os fortes 

contra os fracos (...). Caso se quisesse formular a realidade em termos de moral, essa ética soaria 

assim: os medianos valem mais que os excepcionais (...) como é possível ser cego no sentido de 

justamente aqui ver falso?” (KSA, vol. XIV, p. 93, Fragmento póstumo 14 [123], do período de 

outono de 1885 e janeiro de 1889, ed. francesa). 

 Essa hegemonia dos fracos sobre os fortes é explicada em função de haver, nos primeiros, a 

conservação e a permanência, enquanto nos últimos vigora o perigo, a destruição acelerada, a rápida 

redução numérica: “Apenas os medíocres têm perspectivas de prosseguir, procriar – eles são (...) os únicos 

sobreviventes; ‘sejam como eles! Tornem-se medíocres!’ diz a única moral que agora tem sentido, que ainda 

encontra ouvidos.” (JGB/BM, § 262, p. 176-179) 

 Não obstante o peso negativo e pessimista que tal constatação pode incitar, Nietzsche não 

se submete a ele, pois antevê que o homem  

“(...) está ainda inesgotado para grandes possibilidades, e quantas vezes o tipo homem já defrontou 

decisões misteriosas e caminhos novos: – sabe igualmente, a partir de sua lembrança mais penosa, 

contra que coisas lamentáveis um ser em evolução, de categoria superior, habitualmente se chocou, 

se despedaçou, naufragando, tornando-se ele mesmo lamentável. A degeneração global do homem 

(...) essa degeneração e diminuição do homem, até tornar-se o perfeito animal de rebanho (...), essa 

animalização do homem em bicho-anão de direitos e exigências iguais é possível, não há dúvida! 

Quem já refletiu nessa possibilidade até o fim, conhece um nojo a mais que os outros homens – e 

também, talvez, uma nova tarefa!...” (JGB/BM, § 203, p. 103-104) 

 Considero que, para Nietzsche, o novo caminho, a nova tarefa se configura em termos da 

superação do homem e da pequena política, visando suas antíteses, super-homem e grande política, 
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realidades novas que somente poderão ser efetivadas por meio de decisões misteriosas que, acredito, 

estejam ligadas à capacidade humana de se auto-superar. 

 

 

3 A Grande política e o super-homem: a auto-superação do homem 

 

 Como alternativa à pequena política, o filósofo alemão utiliza a expressão grande política, 

largamente utilizada em seus últimos escritos, e em seus fragmentos póstumos, sendo que destes, o mais 

ilustrativo e elucidativo para a compreensão deste conceito é um texto do período de dezembro de 1888 e 

janeiro de 1889, no qual a grande política é apresentada a partir de três teses: 

“Primeira tese: a grande política (...) quer gerar um poder suficientemente forte para forçar a 

humanidade a ser uma totalidade superior, com impiedosa dureza contra o degenerado e o 

parasítico na vida – contra aquilo que arruína, envenena, difama, destrói até o fim... e que vê no 

aniquilamento da vida a insígnia de uma espécie superior de almas. 

Segunda tese: guerra mortal contra (...) toda espécie de antinatureza. (...) 

Terceira tese: criar um partido da vida, suficientemente forte para a grande política: a grande 

política (...) quer forçar a educação da humanidade como um todo, ela mede a hierarquia das raças, 

dos povos, dos indivíduos segundo o seu futuro, segundo o compromisso que ela tenha com a vida 

(...).” (KSA, vol. XIV, p. 377-378, Fragmento póstumo 25 [1], edição francesa)4 

 Utilizar-me-ei da primeira e terceira teses como ponto de fundamentação para a abordagem que 

ora elaboro da grande política – a partir do conceito de super-homem –, mediante a qual a grande política 

se afigura como a criação de um tipo de homem elevado, forte, movido pela auto-superação e pela 

superação do homem moderno.5  

 É necessário, entretanto, ressaltar que esta interpretação deve se dar à luz do que é enunciado na 

segunda tese, na qual o filósofo alemão explicita seu desprezo por toda espécie de antinatureza, 

notadamente aquela resultante do cristianismo. Afinal, segundo Nietzsche, depois de ter tratado a 

humanidade durante dois milênios com contra-senso fisiológico, é inevitável que a decadência tenha 

assumido a hegemonia por contrariar os instintos, (Cf. KSA, XIV, p. 377-378, Fragmento póstumo 25 [1], 

edição francesa) o que faz com que o cristianismo afigure-se como o principal responsável pelo movimento 

de ‘antinatureza’, em função de sua aversão aos instintos, contribuindo assim para a criação do animal de 

rebanho que, galgando posições importantes na sociedade, quer se passar pelo tipo de homem forte. 

  Porém, uma questão se impõe: como é possível o fomento do super-homem, num cenário 

dominado pela pequena política? O próprio filósofo alemão responde da seguinte forma a esta pergunta: 
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“O crescente apequenamento do homem é justamente a força propulsora para se pensar na criação 

(Züchtung) de uma raça mais forte, que teria seu excesso justamente ali, onde a espécie diminuída 

tivesse se tornado fraca e mais fraca (vontade, responsabilidade, certeza de si mesmo, poder de 

instituir metas).” (KSA, vol. XIII, p. 85-86; Fragmento póstumo do outono de 1887, 9 [153]) 

  Nesse sentido, o super-homem deve ser entendido enquanto dinâmica que permite à 

humanidade a definição de um novo ‘para que?’, pois é disso que a humanidade necessita. (Cf. KSA, vol. 

XIII, p. 117; Fragmento póstumo do outono de 1887, 10 [17], ed. francesa). Essa exigência de uma nova meta 

para a humanidade, segundo Giacoia,6 remeterá, no contexto da grande política, para um sentido inusitado 

de grandeza, ligado à idéia de grande individualidade, cujo perfil é delineado a partir das tarefas impostas 

pela filosofia. 

  A meta da grande política se articula, na perspectiva de Giacoia, com um programa 

filosófico que visa “(...) defender a exceção contra a regra, criar, deliberada e experimentalmente, as condições 

propícias para o surgimento de uma nova aristocracia do espírito, que tomará corpo na figura dos novos filósofos, os 

espíritos livres, muito livres. Eles, justamente, seriam também os ‘fortes do futuro’.” (p. 17 da “Introdução” escrita 

por Giacoia para a obra Friedrich Nietzsche, A “grande política” – fragmentos) 

  Desta forma, engendra-se a trans-valoração dos valores, por meio da qual é possível uma 

nova perspectiva de se encarar a política, deslocando-a da pequena para a grande política, consubstanciada 

na seguinte frase: “Gira o mundo em torno dos inventores de novos valores (...)” (Za/ZA, I, Os discursos de 

Zaratustra, “Das moscas da feira”, p. 67) 

  Se adotarmos a premissa de que são os valores que governam o mundo, e não as leis e as 

regras, criadas pela política, chegaremos à conclusão inelutável de que nenhum valor tem as coisas no 

mundo sem que, antes, sejam apresentadas e representadas por indivíduos. Mas apenas os grandes 

indivíduos, os tipos humanos nobres e elevados, são capazes de criar esses valores, em torno dos quais 

gira o mundo: “São as palavras mais silenciosas as que trazem a tempestade. Pensamentos que chegam com pés de 

pomba dirigem o mundo.” (Za/ZA, II, “A hora mais silenciosa”, p. 158) A esse propósito, Jaspers afirma que os 

políticos da grande política possuem uma eficácia que não está na ação imediata e visível, embora suas 

ações sejam decisivas e duradouras (Cf. Jaspers 4, p. 398). 

  Certamente, tal perspectiva leva Nietzsche a afirmar que “O tempo da pequena política chegou 

ao fim: já o próximo século traz a luta pelo domínio da Terra - a compulsão à grande política.” (JGB/BM, § 208, p. 

114). Comentando esse trecho Giacoia observa que, como se pode facilmente compreender, esse combate 

pelo domínio da terra transcorrerá, de acordo com Nietzsche, 

“a partir de grandes acontecimentos – e os maiores são os grandes pensamentos. Por essa razão, os 

combatentes autênticos serão os (...) espíritos livres [característica inerente ao super-homem] (...). Eles 
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serão, na modernidade, os únicos possíveis depositários daquela grandeza que é condição de todo 

comando e legislação: o domínio de si.” (Giacoia 3, p. 56) 

  Ao defender a transvaloração dos valores, Nietzsche defende também a criação de novas 

tábuas de valores, transvalorando os valores até então existentes, promovendo a grande política que 

fomentaria a grandeza e a identidade cultural daqueles que a experimentam, superando práticas como o 

nacionalismo político, bélico e econômico, o imperialismo, a subordinação da cultura ao Estado e se 

orientando para a criação de um tipo de homem fortalecido, trágico, afirmador,7 aquele que tem o domínio 

de si e que é capaz de se superar. 

 Assim, novamente esbarra-se na tensão entre pequena e grande política e entre animal de 

rebanho e super-homem, pois, se por um lado a grande política e o super-homem são criadores de valores 

‘superiores’, objetivando a fundação de uma nova história e de uma nova performance humana, por outro 

lado, como bem nota Vattimo, Nietzsche está consciente de que a pequena política e o animal de rebanho 

não aceitariam tais valores facilmente, o que leva o filósofo a afirmar que não basta “(...) anunciar uma 

doutrina: é necessário, também, além disso, transformar à força os homens, de modo a que a recebam.” (Nietzsche, 

apontamento datado de 1883, apud Vattimo 11, p. 61) 

 Evidentemente, qualquer leitor nietzscheano dirá que tal frase, escrita em 1883, não se 

coaduna com o pensamento filosófico da fase de maturidade nietzscheana, segundo a qual não se pode 

transformar ninguém, muito menos à força, posto que a transformação é um processo individual, como 

bem demonstra a saga do seu personagem Zaratustra. Destarte, incorre-se em uma limitação que não é 

certamente de Nietzsche, mas da própria atividade filosófica, à qual pode até caber o papel de criar novos 

valores, mas não o de impô-los a ninguém. 

 

   

Conclusão 

 

 Embora tenhamos pretendido neste breve texto apresentar a conexão entre o super-homem 

e a grande política, sendo aquele o impulsionador desta, é necessário destacar que nem o super-homem 

deverá exercer, em princípio, qualquer papel operacional ou instrumental na vida política, nem a grande 

política deverá se propor a ter um caráter utilitário. 

 Quanto à primeira ressalva – o posicionamento prático do super-homem na vida política –, 

é o próprio Nietzsche quem nos lembra que “Todas as condições políticas e sociais não valem juntas os espíritos 

melhor dotados que tenham forçosamente de se ocupar delas e que se vejam obrigados a tal (...). A política é o 

campo de trabalho para certos cérebros medíocres, e este campo de trabalho não deveria estar aberto a outras 
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pessoas (...)” (M/A, III, § 179, p. 116) Quanto à segunda ressalva – o caráter não-utilitário da grande política 

–, é necessário entender que não lhe cabe a responsabilidade oficial pela criação de uma nova realidade, 

plena de grandeza. Isso poderá ocorrer, mas de forma paulatina, causado pelas grandes idéias que são 

assimiladas e colocadas em prática. 

 Em síntese, a grande política se afigura, em Nietzsche, como a faceta política da filosofia 

nietzscheana, em contraposição a uma forma de fazer política tradicional, que o filósofo denomina 

‘pequena política’: se esta se ocupa da criação de um tipo de homem fraco, do animal de rebanho, aquela 

se dedica à criação do tipo forte, o super-homem, aquele que aceita o desafio da auto-superação. 

 

 

Notas 

 

(1) Cf. Giacoia, 2, p. 151-152. 

(2) Cf. Nietzsche, F. A “grande política” – fragmentos. “Introdução”, p. 16. 

(3) Utilizo-me da tradução feita por Oswaldo GIACOIA na coletânea dos fragmentos póstumos nietzscheanos, 

traduzidos sob o título de Friedrich Nietzsche – A “Grande Política” – Fragmentos. “Introdução”, p. 13. 

(4) Faço uso da tradução de Flávio R. KOTHE, em seu Friedrich Nietzsche – Fragmentos Finais, p. 41-42. 

(5) Cf. Ansell-Pearson, 1, p. 161-162. Esse comentador considera também que o pensamento político de Nietzsche 

concentra-se na necessidade de uma ‘auto-superação do homem’. (Idem, p. 42) 

(6) Cf. p. 14 da “Introdução” que GIACOIA escreve à obra Friedrich Nietzsche – A “Grande Política” – 

Fragmentos. 

(7) Cf. Nietzsche, EH/EH, “O nascimento da tragédia”, § 4, p. 64-66 e “Por que sou um destino”, § 1, p. 109-110. 
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Abstract: This papper has an aim interprets the importance of overman in the building of the “great 

politics”, concept that, despite of being an important element of politics’s philosophy of Nietzsche, in 

general, is treated with reserves by german’s philosopher. The overman is presented how the type able of, 

together with the legislator philosopher, to make the great politics, constructing an alternative scene for 

the petty politics and for the human type created by it, the herd animal. 

 

Key-woirds: petty politics, great politics, self-conservation, self-overcome, overman, herd animal. 


