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UUmm  bbrreevvee  eennssaaiioo  ssoobbrree  oo  ccoonncceeii ttoo  ddee  rreevvoolluuççããoo,,  eemm  NNiieettzzsscchhee  
  

  
José Amorim de Oliveira Júnior* 

 
 

RReessuummoo: Neste artigo desenvolvemos uma análise sobre o conceito de revolução na filosofia nietzscheana, 

avaliando os substratos teóricos a partir dos quais Nietzsche posiciona-se como anti-revolucionário 
 

PPaallaavvrraass––cchhaavveess::   Revolução, Revolução Francesa, transformação, ordem. 

  
““ TTooddaa  rreevvoolluuççããoo  ffooii   pprr iimmeeiirroo  uummaa  iiddééiiaa  nnaa  mmeennttee  ddee  uummaa  ppeessssooaa..””   

EEmmeerrssoonn  ((11880033––11888822)),,  EEnnssaaiiooss::   ‘‘ HHiissttóórr iiaa’’ ..  

  

  

11  IInnttrroodduuççããoo  

  

Este artigo nasceu da motivação pelo tema, e sua importância para a filosofia política 
nietzscheana, bem como pela carência de trabalhos vernáculos sobre o pensamento político de Friedrich 
Wilhelm Nietzsche (1844–1900), e em especial com relação à visão deste filósofo sobre o conceito de 
revolução, salvo raras exceções, como é o caso do artigo da Prof.ª Dr.ª Scarlett Marton, intitulado 
“Nietzsche e a Revolução Francesa”1, e do Prof.º Dr.º Carlos Alberto Ribeiro de Moura, “Nietzsche e a 
Revolução”2, ainda que ambos tratem com mais especificidade da visão do filósofo alemão sobre a 
Revolução Francesa. Não obstante ser a Revolução Francesa realmente emblemática para Nietzsche, 
buscaremos neste texto entender o seu posicionamento não frente a este evento revolucionário, em 
particular, e sim focalizando as raízes mais profundas de sua crítica a esse conceito. 

Teria sido Nietzsche um filósofo alheio ao tema revolução? Seria o autor do Assim Falou 

Zaratustra um revolucionário? Quiçá, um anti-revolucionário? Há espaço, a partir de seu pensamento, 
para se realizar uma reflexão sistemática sobre o conceito de revolução, tal como ele aparece a–
sistematicamente, em suas obras? 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
* Mestrando em Filosofia Política pela UFG. 
1 Marton, 1990. 
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22  NNiieettzzsscchhee,,  uumm  aannttii --rreevvoolluucciioonnáárr iioo  

  

Como ponto de partida definimos o termo revolução na acepção adotada neste artigo, como sendo 
uma “(...) mudança brusca, profunda e muitas vezes violenta de regime, com o intuito de substituir a ordem antiga 

por uma ordem nova (política, social ou econômica).” 3 

Segundo Leonardo Trevisan4 a palavra revolução, criada na Renascença numa referência ao 
cíclico movimento das estrelas, indicava que mudanças não se podem apartar de leis universais e 
implícitas e somente no século XVII o termo teria obtido conotação política, sendo usado para indicar 
retorno a um estado antecedente de coisas, a uma ordem preestabelecida que foi perturbada, sendo que 
uma revolução, para se consolidar, passa a necessitar da introdução de profundas mudanças nos sistemas 
político, social e econômico. Somente depois da Revolução Francesa o conceito de revolução passaria da 
mera restauração de uma ordem justa para a idéia de criação de uma ordem nova. É apenas com Karl 
Marx (1818–1883) que se fundem estes dois sentidos da palavra revolução. 

Essa é a concepção tradicional do termo revolução. Neste sentido Marx, por exemplo, poderia ser 
considerado um filósofo revolucionário, por acreditar em uma reforma da sociedade via transformações 
radicais e movimento de luta de classes. Ainda nesta acepção do termo, Nietzsche jamais poderia 
enquadrar-se no rol dos filósofos revolucionários, pois nunca acreditou em uma mudança radical e brusca 
da sociedade, da política e da humanidade, principalmente mudanças abruptas e violentas, o que é 
característico das revoluções. 

 

 

33  OOss  ssuubbssttrraattooss  rreevvoolluucciioonnáárr iiooss  aaooss  qquuaaiiss  NNiieettzzsscchhee  ssee  ooppõõee 

 

Poderíamos focar nossa exegese apontando esse ou aquele evento, movimento ou corrente 
revolucionária ao qual Nietzsche se opõe explicitamente, como é o caso do socialismo, do anarquismo e 
da Revolução Francesa. Porém, mais importante que isso, é realizar uma reflexão crítica mais radical, 
identificando o substrato que motiva tais movimentos, dentre os quais os mais recorrentes são os 
seguintes: igualdade de todos, justiça, ressentimento, instinto de rebanho e de nivelamento, vontade de 
rebaixamento, negação do sofrimento, imediatismo, pragmatismo frente à existência, direitos iguais e 
verdades absolutas. É contra esse substrato que Nietzsche envida seus combates e suas críticas. 

Nietzsche designa ironicamente esses termos, assim como o termo revolução, chamando-os de 
‘grandes palavras’, que só tem valor para “(...) na luta, servir de bandeira; não como realidades, mas como 

chavões para designar outra coisa (e até para designar o contrário!)”5. 

Nietzsche equipara o conceito de revolução a vários outros conceitos, dentre os quais direitos 
iguais e verdade, comparando inclusive o próprio cristianismo com uma revolução: “Quando o cristão 

condena, difama e enegrece o mundo, o faz levado pelo mesmo instinto que impele o operário a condenar, difamar 

                                                                                                                                                                                                            
2 Moura, 1989. 
3 Durozoi, Gerard, Dicionário de Filosofia, verbete revolução. 
4 Trevisan, p. 2. 
5 Nietzsche, Vontade de potência, p. 125. 
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e enegrecer a sociedade. (...) é a revolução, tal como o concebem os trabalhadores, só que para tempos mais 
remotos.”6 

Esse sentimento – ou melhor ‘re-sentimento’ – que leva o cristão a caluniar a sociedade, está 
presente, para Nietzsche, nas revoluções de um modo geral. Comentando o § 534 de Aurora, e suas 
imbricações com o cristianismo, Scarlett Marton, em seu artigo “Nietzsche e a Revolução Francesa”, 
concorda com Nietzsche, dizendo que a Revolução Francesa seria um evento patético e sangrento; 
patético, porque nem mesmo soube camuflar o seu intuito conservador. Sangrento, porque tampouco pôde 
evitar a manifestação do ódio e desejo de vingança. Na análise da comentadora, ao injetar ânimo no modo 
de proceder dos ressentidos, a Revolução Francesa, que pretendia romper definitivamente com o passado, 
“pecou pelo continuísmo. Dando novo alento aos ideais cristãos, ela, que esperava inaugurar uma nova era na 
história da humanidade, mascarou antigos valores.”7 

Scarlett cita um fragmento póstumo, no qual o filósofo diz que a Revolução Francesa é filha e 

continuadora do cristianismo8, estabelecendo um paralelo entre cristianismo e Revolução Francesa: “Se coube ao 

cristianismo operar a inversão dos valores, à Revolução Francesa coube preservá-la”. Segundo Nietzsche, com a 
Revolução Francesa, ocorreu ‘a última grande revolta dos escravos’, sendo que a primeira revolta dos escravos na 

moral teria se dado com os judeus, segundo afirma em Além do bem e do mal.9 

A doutrina da igualdade, defendida pela Revolução Francesa, não passaria de uma herança do 
cristianismo, à qual o filósofo alemão contrapõe seu conceito de ‘justiça desigual’, isto é, o respeito à 
singularidade de cada indivíduo de forma a que cada um seja tratado como um indivíduo único e singular, 
e não como idênticos, iguais, com os mesmos direitos e deveres. 
 Segundo nosso filósofo, com a “velha senha mentirosa do ressentimento, a do privilégio da 
maioria, diante da vontade de rebaixamento, de aviltamento, de nivelamento, de atraso e ocaso do 
homem”10 teria, novamente, ecoado forte a revolução e sua quintessência. Essa é uma das formas pelas 
quais Nietzsche se opõe à revolução, considerando-a movimento da plebe, da massa, do rebanho, 
rebaixador do homem, colocando-a como antítese dos movimentos nobres. 

Em seu combate contra o conceito de revolução, é principalmente contra Jean–Jacques Rousseau 
(1712–1778) que Nietzsche irá direcionar sua crítica, responsabilizando-o por ser o promotor da doutrina 
da igualdade, das ‘verdades’ revolucionárias, da crença na bondade natural do homem e da noção de 
justiça que inspiraram os movimentos revolucionários de sua época e que levara à Revolução Francesa. 
Em um trecho do Crepúsculo dos ídolos ele declara sua antipatia a Rousseau, vinculando-o ao conceito de 
revolução, o qual considera “expressão histórica” do filósofo francês. Nietzsche diz que a sangrenta farsa 
que se representou então, a imoralidade da revolução, lhe é indiferente, abominando as supostas verdades, 
mediante as quais ainda exerce influência e sedução em tudo que é vulgar e medíocre: “A doutrina da 

igualdade!... Não há veneno mais venenoso, pois parece pregado pela própria justiça. ‘Para os iguais, a igualdade; 
para os desiguais, desigualdade’ tal deveria ser a linguagem de toda justiça, de onde se deduziria necessariamente o 
não igualar jamais o desigual.”11 

 Como antítese de Rousseau, Nietzsche apresenta-nos Voltaire, contrapondo as idéias de revolução 
– representadas por Rousseau –, ao Iluminismo – representado por Voltaire. Nietzsche diz que as 
experiências da história ensinam-nos, que toda revolução ocasiona o ressurgimento das mais selvagens 
                                                           
6 Nietzsche, Crepúsculo dos ídolos, p. 83-84 § 34. 
7 Marton, pp. 91-92. 
8 Marton, p. 89. 
9 Marton, p. 93. 
10 Idem, ibidem. 
11 Nietzsche, Crepúsculo dos ídolos, Passatempo intelectuais: p. 100-101, § 48. 
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energias na forma dos há muito enterrados pavores e excessos dos tempos mais remotos; e que uma 
revolução pode, portanto, ser fonte de energia no gênero humano debilitado, mas nunca uma ajustadora, 
arquiteta, artista, aperfeiçoadora da natureza humana: “Não é a natureza moderada de Voltaire, inclinado como 

era a organizar, purificar e reconstruir, mas as tolices e meias mentiras exaltadas de Rousseau que suscitaram o 
espírito otimista da Revolução (...) É esse espírito que por muito tempo baniu o espírito do Iluminismo e da 
evolução progressiva (...)”12.  

Para Nietzsche, uma filosofia da revolução está sujeita à ilusão de que, ao ser derrubada uma 
ordem social, então o ‘mais orgulhoso templo da humanidade justa erguer-se–á sem demora e 
espontaneamente’, o que o filósofo alemão identifica como sendo uma influência de Rousseau, tendo em 
vista que esse acreditava que, sob as camadas de civilização, encontra-se enterrada uma bondade humana 
natural, sendo que a fonte da corrupção não se encontra dentro do homem, na natureza humana, mas nas 
instituições do Estado e da sociedade.13 

Ansell-Pearson considera que essas opiniões dão seguimento à reflexão política inicial de 
Nietzsche, ou seja, uma vez mais ele expressa a opinião de que a cultura deve ignorar a política e adverte 
contra os excessos, sobretudo se conduzem ao cultivo do fervor revolucionário em um sentido 
diretamente político. Nietzsche apoia ‘Voltaire’, defendendo a ‘evolução progressiva’ e combatendo a 
‘revolução’. Nietzsche nunca abandona seu receio e desconfiança com relação ao fanatismo moral e 
político. Para promover a causa da moderação e da evolução progressista, Nietzsche exige um novo modo 
de filosofar que começa com a pressuposição de que não há fatos eternos nem verdades absolutas.14  

Nietzsche acusa Rousseau de ter transformado o Iluminismo em uma orientação fanática e, como 
solução para combater as influências revolucionárias e maléficas do filósofo francês à sociedade e à 
cultura, propõe que continuemos “(...) a obra do Iluminismo” e asfixiemos “(...) a Revolução no seu nascimento 

(...)”15, impedindo-a de ocorrer. 

 A análise feita por Nietzsche acerca da influência de Rousseau no espírito revolucionário de seu 
tempo é bastante questionada por Ansell-Pearson, o qual considera que Nietzsche tenha feito uma 
apropriação teoricamente indevida do pensamento de Rousseau. Ao afirmar, com propriedade, que 
Nietzsche se opõe à revolução política “(...) em virtude de uma oposição à filosofia política de Jean–Jacques 

Rousseau”,16 Ansell-Pearson acusa-o de ter interpretado, erroneamente, a postura de Rousseau como um 

“filósofo da revolução”,17 simplificando a posição política de Rousseau, associando o pensamento deste 
com a Revolução Francesa, falhando na apreciação sobre a complexidade dos argumentos rousseaunianos 
sobre a bondade natural do homem. 

Em que pese as ressalvas que Ansell-Pearson faz da interpretação nietzscheana de Rousseau, o 
mérito de Nietzsche, a nosso ver, foi perceber importantes vinculações existentes entre cristianismo, 
Rousseau, e as influências de ambos para os movimentos revolucionários. Ambos – cristianismo e 
Rousseau –, defendem princípios aos quais Nietzsche se opõe ferrenhamente. 

Na sentença final que Nietzsche profere contra o cristianismo e a ‘igreja cristã’, em O Anticristo, 
ele condena ambos por ter inculcado, nas pessoas, a igualdade das almas diante de Deus, “(...) essa 

falsidade, esse pretexto para os mais baixos rancores, esse explosivo da idéia, que acaba por se tornar Revolução, 

                                                           
12 Nietzsche, Humano, demasiado humano, § 463. 
13 Ansell-Pearson, 1997, p. 98-99. 
14 Ansell-Pearson, 1997, p. 98-99. 
15 Idem, ibidem. 
16 Ansell-Pearson, 1997, pp. 109-110. 
17 Idem, ibidem. 
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idéia moderna, princípio de degenerescência de toda ordem social (...)”18 e, contra a ‘grande calamidade’ que é 
o cristianismo, e as transformações que ele causou na humanidade e no mundo, Nietzsche contrapõe seu 
modo de filosofar baseado nas necessidades humanas, mutáveis e inconstantes, e não em verdades e 
valores absolutos e eternos. 

Nietzsche alerta-nos para que não subestimemos demasiado a fatalidade que, do cristianismo, se 
infiltrou até na própria política: “(...) se a fé nos ‘direitos do maior número’ faz revoluções, e continuará a fazer 

revoluções, é, não o duvidemos, o cristianismo, são as apreciações cristãs, quem transforma em sangue e em crime 
qualquer revolução! O cristianismo é uma insurreição de tudo o que rasteja contra tudo o que é elevado (...)”19 

Para o filósofo alemão, tão condenável quanto a crença rousseauniana na bondade natural humana 
seria a crença cristã na igualdade humana e consequentemente nos direitos iguais, e o afã de ambos 
(Rousseau e cristianismo) de simplificar a grande complexidade do agir humano, formulando suas 
crenças morais e religiosas, panacéias para os problemas da existência humana. 

É compreensível a defesa de uma mudança violenta e abrupta, em função de princípios, como foi 
o caso da Revolução Francesa, com seus ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Porém, para 
Nietzsche, não há leis ou princípios na natureza, o que desabona a promoção de qualquer mudança que 
não seja motivada apenas por nossas necessidades, projetadas por nós na forma de princípios morais ou 
religiosos que devem balizar nossa conduta ou nossa ‘visão de mundo’. Para o filósofo, não há verdades 
absolutas: “Defendamo-nos de dizer que existam leis na natureza. Existem apenas necessidades (...) Defendamo-

nos de acreditar que o mundo cria incessantemente o novo.”20 Assim, lançando um olhar de suspeita sobre as 
propostas revolucionárias, que preconizam inovações soteriológicas para a humanidade, Nietzsche tinha a 
convicção de que “(...) através das rupturas políticas são os velhos valores que retornam.”21 

Desta forma, nos situamos diante de dois modelos: o primeiro – modelo cristão e rousseauniano –, 
cuja perspectiva avalia o mundo a partir de crenças e verdades; o segundo – modelo nietzscheano –, que 
propõe um enfrentamento com o mundo a partir das necessidades humanas, demasiadas humanas. Em um 
texto escrito aos 18 anos, o filósofo alemão revela o quão prematuro já eram suas reflexões sobre o tema, 
ao dizer que é algo restritivo, querer impor a toda a humanidade alguma forma especial de Estado ou de 
sociedade como estereótipos; todas as idéias sociais e comunistas sofrem desse erro: “(...) o homem nunca é 

o mesmo novamente; mas tão logo fosse possível revolucionar todo o passado do mundo através de uma vontade 
forte, passaríamos a ser deuses independentes, e a história do mundo nada seria para nós senão a nossa própria 

ausência sonhadora.”22 Ele defende, assim, a idéia de que as instituições políticas e sociais não são naturais 
e tem de se adequarem sempre às necessidades humanas, e não a princípios ou verdades absolutas. 

 Nosso filósofo é contrário às revoluções por crer que “(...) o resultado não será um novo mundo de 

harmonia social, mas o desencadeamento de energias destrutivas que estabelecerão uma política de ressentimento e 

não de liberdade.”23 Possivelmente um dos pilares para esse desejo de um novo mundo de harmonia, no 
qual todos os problemas do coexistir humano se anulem e desapareçam, é a negação do sofrimento, aliás, 
mais uma herança do cristianismo, que deseja um Reino onde o sofrimento não exista herança essa já 
consolidada e impregnada na cultura ocidental, tanto na época de Nietzsche quanto na nossa, a propósito 

                                                           
18 Nietzsche, O Anticristo, § 62, pp. 137-138. 
19 Idem, § 43, p. 87. 
20 Nietzsche, Gaia ciência, § 109, p. 95. 
21 Moura, p. 55. 
22 Nietzsche, Genealogia da moral, Apêndice “Fado e História”, p. 166. 
23 Ansell-Pearson, 1997, p. 107. 
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do que Nietzsche diz: “(...) O ceticismo em relação ao sofrimento (...) concorreu em não pequena medida para a 

última grande rebelião de escravos, que teve início com a Revolução Francesa.”24 

Nietzsche critica a negação do sofrimento, típica da Revolução Francesa. É importante ressaltar 
que, para ele, uma existência sem sofrimento é impensável ou indesejável, embora seja a proposta do 
cristianismo, com seu ideal do além-mundo, e, por extensão, da Revolução Francesa, com sua máxima de 
liberdade, igualdade e fraternidade. 

Em suas obras, Nietzsche realiza uma contundente crítica contra a negação do sofrimento, aliada 
ao instinto de nivelamento, de direitos iguais, o imediatismo e o pragmatismo frente à existência. Esse 
conjunto de fatores, na análise de Nietzsche, decorre da falta de visão da história como processo lento e 
gradual. É essa falta de visão histórica que faz com que o homem contemporâneo encare com demasiado 
rigor o seu curto tempo de vida e não receba estímulos mais fortes para trabalhar em instituições 
duradouras, construídas para séculos, querendo ele próprio colher o fruto da árvore que planta e, por isso, 
já não plantando aquelas árvores que exigem tratamento regular durante séculos e que se destinam a dar 
sombra a longas seqüências de gerações.25 Nietzsche critica a falta de visão da história como um 
processo, alertando para o perigo que esse movimento representa à humanidade, dizendo que uma outra 
categoria de homens vai ser prejudicada, até tornar-se praticamente impossível sua existência. Ele 
denomina esses homens de “os grandes ‘construtores”. Então, a força construtiva é paralisada; a coragem 
de formular planos a longo prazo se abate, os gênios organizadores começam a faltar: “quem poderia ousar 

empreender obras para cujo acabamento seria necessário contar com milhares de anos? (...) aquilo que de ora em 
diante não mais se poderá construir, é uma sociedade (...) para a construção desse edifício nos falta tudo e, 
prioritariamente, o material de construção. Nós, nós todos, não mais somos materiais para uma sociedade: isto é 
uma verdade que é tempo de externar.”26 
 Tudo quanto está pronto, perfeito, é olhado com admiração, enquanto que tudo o que está em 
evolução, é depreciado27. Assim, Nietzsche estabelece uma genealogia das construções, da história, a qual 
requer paciência, característica ausente no homem contemporâneo, de visão curta e imediatista. 

Nietzsche é favorável à assimilação de conceitos novos, “(...) para o que, todavia, bem pode ainda ser 

preciso um século.”28 Seria errôneo tomar Nietzsche como um filósofo reacionário, avesso às mudanças. 
Porém, ele é taxativo ao exigir que tais mudanças ocorram com cautela e lenta evolução29: “Se queremos que 

uma transformação se prolongue o mais profundamente possível é necessário administrar o remédio em 
pequeníssimas doses, mas sem interrupção, em um vasto espaço de tempo. Que se poderia criar de grande, de uma 
vez só?”30 

Definindo-se como ‘amigo do lento’, o filósofo diz que todas as ‘alterações repentinas’ são 
negativas e propõe ações ‘comedidas’, pois, assim, o homem “(...) enfraquece a avidez, puxa para si muita 

energia disponível, pondo-a a serviço de fins espirituais.”31 

Não basta trocar “(...) precipitadamente e com violência, as condições morais às quais nos habituamos, 

por uma nova avaliação das coisas” 32; ao contrário, como propugna Nietzsche, deve-se conviver, lado a lado, 
os vários modelos políticos, sociais, econômicos, que ainda estão em transformação, “(...) até que, 

                                                           
24 Nietzsche, Além do bem e do mal, § 46 p. 53. 
25 Nietzsche, Humano, demasiado humano, § 22, p. 43. 
26 Nietzsche, Gaia ciência, § 356, p. 185. 
27 Nietzsche, Humano, demasiado humano, § 162, p. 166. 
28 Idem, § 450, p. 273. 
29 Idem, § 450, p. 273. 
30 Nietzsche, Aurora, Livro V, p. 217, § 534. 
31 Nietzsche, Humano, demasiado humano, § 464, p. 281. 
32 Nietzsche, Aurora, Livro V, p. 217, § 534. 
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provavelmente muito tarde, notemos que a avaliação nova se tornou preponderante em nós e que as pequenas 

doses, às quais, a partir desse momento, temos de nos habituar, produziram em nós uma nova natureza”33. 

 A humanidade não necessita de revoluções e transformações políticas e sociais, mas de mudanças 
na educação e em seu modo de pensar34. O necessário para eliminar os males sociais “(...) não são novas 

partilhas violentas, mas graduais transformações do pensamento; em cada indivíduo a justiça deve se tornar maior e 

o instinto de violência, mais fraco.”35 

 A revolução que Nietzsche procurou não foi uma revolução política, mas educacional e cultural. 
Se há alguma forma de sanar os males da humanidade isso se dará via solução cultural e não política. Por 
solução cultural entenda-se a educação, as artes, a música, a filosofia, a literatura e toda a produção de 
conhecimentos que elevam a condição humana. 

 Nietzsche distingue, vale ressaltar, dois tipos de mudanças: as que se processam em nossas 
opiniões e as que se concretizam nas nossas instituições, enfatizando a assincronia que existe entre ambas, 
pois à “queda das opiniões não se segue imediatamente a queda das instituições; pelo contrário, as novas opiniões 

moram, durante muito tempo, na casa abandonada e soturna de suas antecessoras (...)”36 

Ao mesmo tempo em que combate as revoluções, nosso autor defende uma metanóia, uma 
transformação da mente, de forma gradual: “(...) somente em pouquíssimos homens Kant atuou vivamente e 

transformou sangue e seivas. Aliás, como se pode ler por toda parte, desde o feito desse tranqüilo erudito deveria 

ter irrompido uma revolução em todos os domínios do espírito (...)”37. 

Ao mesmo tempo em que valoriza este tipo de revolução, interior, o filósofo alemão critica a 
ingenuidade de alguns homens que “(...) imaginam que bons tempos intermináveis sejam alguma coisa de 

desejável: crêem ainda hoje (...) que o ‘homem bom’ e somente o ‘homem bom’ é alguma coisa de desejável – e 

que o progresso da evolução humana deve alcançar um estado semelhante e só ele sobrar.”38 Na crítica aos 
‘ingênuos’ que acreditam em tais ‘verdades’, Nietzsche realiza uma crítica velada a Rousseau e às 
revoluções, como superação das contradições e tragédias da existência. Para ele, o futuro melhor, que tais 
homens ingênuos desejam para a humanidade “(...) é necessariamente também, em muitos aspectos, um futuro 

pior: pois é insensatez acreditar que uma nova fase superior da humanidade reunirá em si todas as vantagens de 

fases anteriores (...)”39. De fato, historicamente não há evidências de que isso ocorra. 

A supressão das contradições – políticas, sociais, morais, econômicas etc. –, não é possível para 
Nietzsche, pois para ele sempre haverá contradições, desigualdades, injustiças, conflitos e guerras. Isso 
não é peculiar apenas ao homem, mas sim a todo o ser vivente e não cabe à filosofia dissolver tais 
contradições. Ela deve ser capaz de suportar essa limitação, frente à realidade. Nietzsche diz que não cabe 
à filosofia remover ou solucionar, por meio de um acontecimento político, o “(...) problema da 
existência”40, afirmando ainda que se algum filósofo se arrogar a tal pretensão estará fazendo não 

                                                           
33 Idem, ibidem. 
34 Ansell-Pearson, Nietzsche como pensador político, pág. 21. 
35 Nietzsche, Humano, demasiado humano, § 452. 
36 Nietzsche, Humano, demasiado humano, § 466, p. 282. 
37 Nietzsche, Schopenhauer como educador, § 3. Tradução de Rubens R. Torres Filho, in Obras Incompletas, col. Os Pensadores - Vol. II - 
Abril Cultural, p. 35; SP, 1983. 
38 Nietzsche, Vontade de potência, p. 196. 
39 Nietzsche, Humano, demasiado humano § 239, p. 221. 
40 Nietzsche, Schopenhauer como educador, § 4. Tradução de Rubens R. Torres Filho, in Obras Incompletas, col. Os Pensadores - Vol. II - 
Abril Cultural, p. 37; SP, 1983. 
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filosofia mas “(...) filosofia de brinquedo e pseudofilosofia”41. Afinal, como poderia uma inovação 
política bastar para fazer dos homens de uma vez por todas, habitantes satisfeitos da Terra? 

 

 

44  CCoonncclluussããoo  

 

Embora defendemos a tese de que Nietzsche seja um filósofo anti-revolucionário, ressaltamos que 
ele possui, com relação ao conceito de revolução uma posição perspectivista pois, não obstante se 
posicione sistemática e explicitamente contra algumas revoluções, há outras às quais é favorável, tais 
como o movimento revolucionário para unificação da Alemanha, a revolução causada por Wagner na 
música e a revolução nas instituições educacionais. 

Apesar de estarmos cônscios dessa faceta ‘revolucionária’ de Nietzsche, lidamos aqui com o 
conceito de revolução aos moldes clássicos e, nesse sentido, ele realmente deve ser tomado como um 
anti-revolucionário, pois a revolução, em Nietzsche, não passa pela questão social – luta de classes, 
mudanças políticas, econômicas etc. –, como em Marx ou Rousseau; é antes um fator individual, uma 
mudança radical no próprio homem, operada individualmente. 

Mais que fazer uma crítica a eventos ou movimentos revolucionários, nosso esforço se concentrou 
em identificar alguns substratos, alguns componentes das revoluções sobre os quais Nietzsche discorre 
com mais recorrência, dentre eles o cristianismo e sua doutrina da igualdade, a supressão das 
contradições, a falta de visão da história como processo lento e gradual, o ressentimento, dentre outros. 

Apresentamos ainda a idéia de que a cristalização da ilusão em um futuro melhor e sem 
contradições levou tradicionalmente a uma valorização da política, ao que Nietzsche se opõe, 
apresentando a via alternativa da transformação que deve operar-se individualmente, em cada um, em seu 
tempo, em sua singularidade, e não coletiva e socialmente. 

Em uma época como a nossa, avessa a idéias que defendam revoluções sociais e políticas, 
olhando-as com descrédito e suspeita, a posição de Nietzsche pode nos parecer banal. Porém, ela é 
méritosa, em uma conjuntura histórica que serviu de berço para algumas das mais importantes revoluções 
na história humana, o que demonstra o caráter extemporâneo e póstumo de Nietzsche. O olhar de suspeita 
e desconfiança com o qual ele encarou o conceito de revolução nos mostra que uma revolução pode, 
quiçá, mudar a ordem social, política, econômica ou outra qualquer, podendo até constituir-se em fonte de 
energias para nossa cansada humanidade, mas nunca terá um efeito plástico, organizador. 

A saga da revolução, em Nietzsche, é a saga do próprio Zaratustra, que começa acreditando poder 
mudar a tudo e a todos e acaba por concluir que tais transformações somente são possíveis no âmbito 
pessoal, individual, tarefa árdua e solitária. 

 

 

 

                                                           
41 Idem, ibidem. 
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