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AA  ccoonneexxããoo  eennttrree  ooss  ccoonncceeii ttooss  ddee  aauuttoo--ssuuppeerraaççããoo  ee  ssuuppeerr--hhoommeemm,,  nnaa  ff ii lloossooff iiaa  nniieettzzsscchheeaannaa  ..  
  
    
José Amorim de Oliveira Júnior* 
 
 
RReessuummoo: Este ensaio visa analisar a conexão entre os conceitos de auto-superação e super-homem na filosofia 
nietzscheana, em especial no Assim falou Zaratustra, tendo a auto-superação como referencial e demonstrando 
sua importância no âmbito da fase de maturidade da filosofia nietzscheana. 
 
PPaallaavvrraass--cchhaavveess:: auto-conservação, auto-superação, super-homem, vida. 
  
  
11  IInnttrroodduuççããoo  
  

A principal motivação para a redação deste texto foi resgatar a importância do conceito de 

auto-superação em Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844-1900), conceito esse marginalizado por seus 

comentadores, que não o consideram como temática relevante ou não o vinculam a conceitos centrais 

do filósofo alemão, como super-homem e vida, por exemplo. A título de ilustração, Scarlett Marton, na 

introdução do seu Nietzsche – das forças cósmicas aos valores humanos diz que o pensamento do 

autor do Assim falou Zaratustra apresenta 5 termos fundamentais: a vontade de potência, o niilismo, o 

eterno retorno do mesmo, o super-homem e a justiça1. Acreditamos que a auto-superação deve ser 

incluída entre os conceitos fundamentais de Nietzsche devido à sua imbricação com o conceito de 

super-homem, conforme demonstraremos aqui. 

 Adotamos como recorte teórico as obras da fase de maturidade de Nietzsche, assim entendido 

os escritos situados entre os anos de 1882 e 1888, tendo nossos esforços exegéticos se concentrados no 

Assim falou Zaratustra, embora possamos recorrer a obras de períodos anteriores, eventualmente. 

 
 
22  OO  lluuggaarr  ddaa  AAuuttoo--ssuuppeerraaççããoo,,  eemm  NNiieettzzsscchhee    
 
 A auto-superação é extremamente importante no universo conceitual de Nietzsche, até mesmo 
imprescindível, pela sua imbricação com conceitos como super-homem e vida, por exemplo. 

A auto-superação não é um apanágio do homem. Ela ocorre no âmago de todos os seres. Nesse 
sentido, ela não pode ser pensada apenas à luz da tipologia nietzscheana, embora esse seja nosso 
recorte, nesse texto. Ela não é, também, um movimento que vai do tipo mais inferior em direção ao 
tipo superior, não é um deslocamento de um menos para um mais, de um mais baixo para um mais 
alto. Márcia Schuback diz que superar não significa, para Nietzsche, ir para frente, nem ir para cima e 
sim um movimento de intensificação, um querer mais. O que Zaratustra nos transmite é que o 
movimento de superação não é um movimento progressivo, mas intensificador. Desta feita, a vida, 
segundo Zaratustra, quer intensificar-se e, intensificando-se, superar-se.2 Ele ensina que, sendo a lei da 
vida a superação, o processo que ela implica é de sempre se tornar mais.3 A vida é o referencial para se 

                                                 
* Mestrando em Filosofia Política pela UFG. 
1 Scarlett Marton, Nietzsche, das forças cósmicas aos valores humanos, introdução, p. 11: 
2 Márcia Sá Cavalcante Schuback, “Sem título”, in Assim Falou Nietzsche III, p. 96. 
3 José Nicolao Julião, “O ensinamento da superação em Also sprach Zarathustra”, p.187. 
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auto-superar, ou seja, quanto mais pleno de vida tornamo-nos, mais estamos nos auto-superando. 
Como processo inerente à vida, a auto-superação só termina quando o próprio vivente morre. 

O conceito de vida, em Nietzsche, é pensado aqui de forma restrita à sua interação com o tema 
aqui tratado, o da superação. O filósofo apresenta-nos o seu conceito de vida como superação, 
caracterizada pela oposição à definição de vida dada pela tradição filosófica, como a preservação ou a 
vontade de viver, por exemplo. 

Nietzsche pensa na vida não como autoconservação, mas como auto-superação: a 
autoconservação (Selbstererhaltung) produz o animal de rebanho e a auto-superação 
(Selbstüberwindung) produz o super-homem. Desta forma, a intensificação da vida torna-se o 
referencial, para o conceito de auto-superação: “A própria vida é para mim o instinto de crescimento, de 
duração, a acumulação das forças, o instinto de poder (...)”4 
 Ainda que a idéia de superação (überwindung) esteja intimamente ligada à idéia de 
conservação ou preservação (erhaltung), pois sem conservação, não há superação a vida não equivale à 
conservação. Nietzsche afirma que certamente não encontrou a verdade aquele que lhe desfechou a 
expressão vontade de existência: “essa vontade não existe. Porque: o que não existe não pode querer; mas, o 
que é existente, como poderia ainda querer existência!”5 Ter a conservação como finalidade é, para 
Zaratustra–Nietzsche, sinal de debilidade. 6 

A conexão entre os conceitos de auto-superação, super-homem e vida é apresentada por dois 
renomados nietzscheanos. O primeiro, Oswaldo Giacóia Júnior, ao dizer que há uma vinculação 
orgânica, poder-se-ia mesmo dizer sistemática, entre as noções de vida, auto-superação e super-
homem.7 O segundo, Roberto Machado, ao dizer que há uma interação entre os conceitos de auto-
superação, super-homem e vida, ressaltando que a idéia mais importante do capítulo ‘Da superação de 
si’, do Assim falou Zaratustra, seria a definição de vida como auto-superação. 

 Ao longo do nosso texto, pensaremos a auto-superação e a superação como uma dinâmica 
única, tendo em vista que o próprio Nietzsche deixa claro que o movimento de superação mais 
importante não é com relação a algo externo, ao outro, e sim, internamente, isto é, é um movimento de 
auto-superação, movimento esse presente em todo vivente: “a lei da vida é, essencialmente, auto-
superação”8. Nesse sentido, é um processo não conduzível por indivíduos fracos, pois estes buscam, 
notadamente, o bem-estar9, a comodidade, e não a superação de suas limitações e fraquezas. 
Poderíamos, inclusive, estabelecer um contraponto entre auto-superação e bem-estar, pois aquela 
significa exatamente jamais se render à comodidade deste. 

 O filósofo alemão vincula sua crítica ao bem-estar à crítica ao Estado, o grande promotor do 
bem-estar, dizendo que um tal Estado logo torna os homens ridículos e desprezíveis, fazendo-os 
sucumbir.10 Para Nietzsche, auto-superação exige disciplina, a disciplina do sofrimento: “não sabeis que 

somente essa disciplina criou todas as elevações do homem até agora?”11 Perceba-se que, embora Nietzsche 
defenda a tese de que a auto-superação seja um processo inerente à vida, ele dá a entender que o 
homem deve abrir-se a ela e praticá-la, viabilizando-a, ou seja, a auto-superação não ocorre 
naturalmente, passivamente; deve ser auto-construída, pelo menos no âmbito do ser humano. Somente 

                                                 
4 Nietzsche, O Anticristo, § 6, p. 13. 
5 Nietzsche, Assim Falou Zaratustra, Parte III, “Do superar a si”, p. 128. 
6 José Nicolao Julião, “O ensinamento da superação em Also sprach Zarathustra”, p.86. 
7 Cf. a resenha feita por Oswaldo Giacóia Júnior (Universidade Estadual de Campinas) sobre o livro Nietzsche como pensador político, 
de Keith Ansell Pearson. Publicado na revista eletrônica de Sociologia e Política: 
http://www.revistasociologiaepolitica.org.br/revista9/oswaldo.html 
8 Nietzsche, Assim falou Zaratustra, Prólogo, p. [ ]. 
9 Idem, Genealogia da moral, II, § 2, p. 49 
10 Nietzsche, Humano, demasiado humano, § 235. Poderíamos ilustrar, de forma caricatural, esse tipo de Estado, citando como seu 
exemplo o Estado romana decadente, que oferecia pão e circo aos romanos, para que esses se entregassem ao bem-estar, tornando-se 
animais de rebanho e, consequentemente, abandonando a possibilidade de sua auto-superação. 
11 Idem, Além do bem e do mal – prelúdio a uma filosofia do futuro, § 225. 
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rompendo a passividade, isto é, atuando, agindo, criando, podemos experimentar a auto-superação e, 
assim, pagar o seu preço, que é o sofrimento, inerente a todo o romper de limites e fronteiras. Aliás, a 
essência da criação é a superação incessante. Zaratustra mesmo ensina que os homens devem aprender 
o caminho para o super-homem, pela criatividade, criando seus destinos e seus valores próprios12. 
Apenas pensando o homem como criador de valor, como avaliador, é possível almejar que ele se 
supere em direção ao super-homem.13 

 A auto-superação, como dinâmica da vida, deve ser introjetada pelos indivíduos e estes devem 
aceitar a vida, com tudo o que ela tem de problemático, dramático, terrível, superando seus infortúnios 
e dificuldades, aliás, inerentes à própria dinâmica da vida. Os indivíduos devem, ainda, continuamente, 
superar suas pequenas virtudes de rebanho, suas prudências e suas felicidades, constituindo-se em 
princípio dinâmico e impulsionador da vida.14 

 Além de ser um movimento que se dê no interior do homem, a auto-superação deve estar 
presente também nos construtos humanos, como a cultura e a moral, por exemplo.15 A superação deve 
se dar também no âmbito das nossas afetividades, em nossos sentimentos. Nietzsche defende, por 
exemplo, a superação de sentimentos como a compaixão16 e anuncia a importância de transformarmos 
as experiências passadas em uma aceitação incondicional, tomando-as como ponto de partida para a 
auto-superação humana, para a construção de uma existência superior. Esse pensamento é anunciado 
da seguinte forma: “Na Escola Bélica da Vida – o que não me faz morrer me torna mais forte.”17 

 A superação pode ser ensinada? O ensinamento de Zaratustra da superação nos diz muito, sob 
esse aspecto: “Zaratustra (...) quer a superação, ele quer ensinar o caminho da superação (...) Zaratustra (...) sente 

necessidade de ir ter com os homens para ensinar o que aprendeu: a superação de si mesmo.”18 

 Com relação ao ensinamento da auto-superação, por Zaratustra, ele fixa a sua tarefa de 
educador, de descer para junto dos homens e de lhes ensinar a superarem a si mesmos. Todavia, 
percebe não ser suficiente que ele ensine e os homens aprendam, pois isso seria a repetição da antiga 
conexão mestre-discípulo.19 

 Até mesmo com relação aos discípulos se exige a superação, pois Zaratustra lhes pede que 
dele se afastem, afirmando que retribui-se mal a um mestre, quando se permanece sempre como seu 
discípulo20. Assim falando, ele explicita a conseqüência nova e paradoxal de seu ensino: ser seu 
discípulo é eleger-se a si mesmo, é ser solitário, criador de seus próprios valores; ser seu discípulo é, 
em vez de permanecer fiel a seu ensinamento, isto é, em vez de imita-lo, supera-lo,21 manifestando o 
desejo de que se de a superação do mestre, pelo discípulo. 

 Zaratustra percebe que, enquanto ensinava para todos, ele na verdade ensinava para ninguém 
e, conseqüentemente, se vê compelido a retirar-se em sua solidão. Em tudo isto, visava Zaratustra à 
superação.  
 Não se ensina ninguém a se auto-superar, essa é a conclusão à qual Zaratustra chegará ao final 
de sua jornada, pois o processo de se tornar pleno “precisa antes ser vivenciado, experimentado, pois é 
somente na inserção com os homens que a superação pode ocorrer.” 22 

                                                 
12 José Nicolao Julião, “O ensinamento da superação em Also sprach Zarathustra”, p.86. 
13 Roberto Machado, Zaratustra – tragédia nietzscheana, p. 73. 
14 José Nicolao Julião, “O ensinamento da superação em Also sprach Zarathustra”, p.187. 
15 Nietzsche, Além do bem e do mal – prelúdio a uma filosofia do futuro, § 32, p. 40. 
16 Nietzsche, Ecce homo – como alguém se torna o que é, “Por que sou tão sábio”, § 4, p. 29 
17 Idem, Crepúsculo dos ídolos, “Máximas e sátiras”, p. 10. 
18 Lucariny, José Guilherme Dantas. A morte de Deus e a morte do homem no pensamento de Nietzsche e de Michel Foucault, p. ___? 
19 José Nicolao Julião, “O ensinamento da superação em Also sprach Zarathustra”, p.73 . 
20 Nietzsche, Ecce homo – como alguém se torna o que é, “Prólogo”, § 4, p. 20 
21 Cf. Roberto Machado, Zaratustra – tragédia nietzscheana, p. 77. 
22 José Nicolao Julião, “O ensinamento da superação em Also sprach Zarathustra”, p.73 . 
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 Para que o processo de superação ocorra, é fundamental a inserção do homem na sociedade, o 
que levanta um ponto geralmente incompreendido a esse respeito, que é o de se achar que a superação 
deve se dar no isolamento, na solidão absoluta. A solidão não pressupõe o isolamento. Para Zaratustra, 
ser solitário é fundamentalmente ser criador, inventor de novos valores. A esse respeito, Nicolao Julião 
diz que “(...) Zaratustra se apresenta como modelo, mas a experiência da superação é singular, somente cada 
um pode se auto-reconhecer, reconhecer o seu próprio caminho.”23 

Entretanto, apesar de que a elevação do tipo homem, em direção ao super-homem deve ser 
fomentada não apenas individualmente, mas também na esfera da sociedade não é possível que isso 
ocorra em qualquer tipo de sociedade. Isso acontece e só acontecerá em um determinado tipo de 
sociedade, que acredite nas diferenças de valor entre os diversos indivíduos que a compõem – ainda 
que ela tenha no super-homem seu referencial. Para isso, esse tipo de sociedade deve fomentar a “(...) 
elaboração de estados sempre mais elevados, mais raros, remotos, a contínua ‘auto-superação do homem’ 
(...).”2244 Nietzsche chega mesmo a afirmar que a sociedade não deve existir a bem da sociedade mas 
apenas como “(...) alicerce e andaime no qual um tipo seleto de seres possa elevar-se até sua tarefa superior e 
um modo de ser superior (...)”25 
 No Assim falou Zaratustra, seção “De mil e um alvos”, o filósofo alemão apresenta a idéia 
que encaminha, depois da existência de mil alvos, para a existência de um único alvo, uma única meta, 
que no movimento de superação, significa a passagem de mil povos a um único povo: o povo do 
super-homem. Segundo Roberto Machado, esta seção termina por anunciar o super-homem como 
único alvo da humanidade futura, como o bem da humanidade que precisa ser criado.26 
 Essa tese, da necessidade de auto-superação humana, se encontra na base do Assim falou 
Zaratustra. O próprio Zaratustra encontra-se em constante auto-superação, evolução e mudança, 
sendo, ele mesmo, produto da auto-superação do Zaratustra persa.27 Aliás, Zaratustra é o personagem 
ideal para se ilustrar a auto-superação. Ele não é o super-homem, mas o mestre do significado desse 
termo, aquele que, experimentando o aprendizado, ensina e aprende, se auto-superando. 
  
 
33  QQuueemm  éé  oo  SSuuppeerr--hhoommeemm  ddee  NNiieettzzsscchhee  
 

Optamos pela tradução do termo Übermensch como super-homem, pelos mesmos motivos que 
Roberto Machado, em sua obra Zaratustra - Tragédia Nietzschiana28, expõe, isto é, por manter uma 
correspondência entre o prefixo ‘super’ de super-homem e super(ação), de forma análoga ao alemão, 
onde o prefixo ‘Über’ compõe as palavras Übermensch (super-homem) e Überwindung (superação) e 
ao inglês, no qual o prefixo ‘over’ compõe as palavras overman (super-homem) e overcoming 
(superação).29 

Com relação à origem do termo super-homem, Nicolao Julião, em sua tese O ensinamento da 
superação em Also sprach Zarathustra, faz-nos notar que a expressão Übermensch não é de Nietzsche, já 
aparecendo em Novalis, Heine, Goethe, e já se podendo encontrar, nos gregos, as bases de seus fundamentos. 
Porém, faz notar também que, ainda que Nietzsche não tenha cunhado a palavra Übermensch, ela 
ganhou destaque e um sentido próprio em sua filosofia.30 

Mas, afinal, quem é o super-homem, de Nietzsche? Nietzsche mesmo auxilia-nos a responder a 
essa questão. Em sua obra autobiográfica, Ecce Homo, ele utiliza o termo super-homem, para designar 
o tipo que vingou superiormente, opondo-o aos homens ‘modernos’, aos homens ‘bons’, aos cristãos; 
diz também que o termo super-homem foi entendido, “(...) em quase toda parte, com total inocência, no 

                                                 
23 José Nicolao Julião, “O ensinamento da superação em Also sprach Zarathustra”, p.187. 
24 Nietzsche, Além do Bem e do Mal, §§  225577,,  pp..  116699.. 
25 Nietzsche, Além do Bem e do Mal – prelúdio a uma filosofia do futuro,,  §§  225588,,  pp..  117700:: 
26 Roberto Machado, Zaratustra – tragédia nietzscheana, pp. 72-73. 
27 Roberto Machado, Zaratustra – tragédia nietzscheana, p. 152. 
28 Roberto Machado, Zaratustra – tragédia nietzscheana, p. 45, nota 22. 
29 Cf. José Nicolao Julião, “O ensinamento da superação em Also sprach Zarathustra”, p.3. 
30 José Nicolao Julião, “O ensinamento da superação em Also sprach Zarathustra”, p.82. 
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sentido daqueles valores cuja antítese foi manifesta na figura de Zaratustra: quer dizer, como tipo ‘idealizante’, 
de uma mais alta espécie de homem, meio ‘santo’, meio ‘gênio’ (...)”31. Continuando com sua definição do 
que é o super-homem, ele a faz de forma bastante poética, conforme podemos notar na citação 
seguinte: “(...) na pedra dorme para mim uma imagem, a imagem das imagens! Ah, que ela tenha de dormir na 
mais dura e feia das pedras! Agora se enfurece cruelmente o meu martelo contra a sua prisão. Da pedra saltam 
pedaços – que me importa? Quero terminá-lo, pois uma sombra chegou a mim! A beleza do super-homem 
chegou a mim como sombra (...)”32 

Podemos perceber que Nietzsche nomeia o homem, a “mais dura e feia das pedras”, como sendo 
aquele que possui, latente, o super-homem e ele, Nietzsche, como sendo o escultor que faz com que a 
imagem, ainda latente, tome forma. Não resta dúvidas de que o homem contemporâneo não era o tipo 
desejado pelo filósofo. Ele deseja um tipo de homem mais vigoroso, mais intensificado, mais pleno, 
que introjete o ideal da auto-superação como seu elemento constituidor. Exatamente por isso nas 
aparições do termo super-homem o filósofo o contrapõe ao homem moderno, ou ao último-homem, 
antítese do super-homem. 

O último-homem é o homem do presente incapaz de se elevar, de se superar. Em O Anticristo, 
Nietzsche expressa bem o seu desprezo pelo último-homem: “E para não deixar de lado nenhuma dúvida a 
respeito do que eu desprezo, de quem eu desprezo: é o homem de hoje, o homem do qual eu sou fatalmente 
contemporâneo. (...)33. 
 Evidentemente, o filósofo não desejava eliminar a multiplicidade de tipos humanos, embora o 
super-homem realmente devesse ser o tipo desejado. Vários intérpretes tem o cuidado de fazer essa 
ressalva. Roberto Machado, por exemplo, apresenta o super-homem como uma das várias “(...) 
possibilidades que se oferecem ao homem; a outra, aquela para a qual o povo já está a caminho (...), é o último 
homem.”34 

Na definição do super-homem, encontra-se intrínseca a idéia da superação, inclusive a 
superação do homem do presente. Uma superação que visa um outro tipo de homem. Essa 
interpretação, do super-homem como um ideal humano – ideal entendido aqui como princípio 
regulador, e não como uma teleologia, algo alcançável – é bastante defensável, mesmo porque o 
modelo de homem nietzscheano – o super-homem - é de alguém que está sempre em mudança, se 
superando, sem que se atinja um télos, um ponto de chegada. É o próprio processo de contínua auto-
superação que define o super-homem. Talvez o super-homem seja alcançável, apenas, enquanto 
processo mas não enquanto algo acabado, concluído, que tenha atingido sua finalidade. É interessante 
a definição do super-homem como um “ideal contingente”35. Ou seja, sendo ele constituído de um 
princípio dinâmico, como o de superação, o seu alvo é sempre um esforço para ir além e, deste modo, 
um estado de estabilidade e de conforto nunca é alcançado.36 
 As dificuldades para uma melhor descrição do termo super-homem se dão porque este 
simplesmente representa um potencial, uma disposição, que tem a humanidade futura, mas sem jamais 
ter se efetuado. Zaratustra mesmo diz que ainda não houve nenhum super-homem37. Com a noção de 
super-homem, Nietzsche enfatiza, antes, um desafio que denota um estado lúdico e criativo da auto-
superação, mediante o qual o homem tem que superar tudo o que até então tem feito, para ser capaz de 
chegar a um ponto de vista para além do bem e mal. Zaratustra introduz a imagem do super-homem 
para promover a re-educação das aspirações e dos pensamentos humanos sobre a intensificação da 
vida.38 
 Não seria correto, pois, considerar o super-homem como algo absolutamente fantástico, como 
algo caricatural. Ele é, antes, a proposta de uma nova visão de homem, é uma u-topia, no sentido de 
que não é localizável em nenhum lugar, é um novo modo de sentir, um novo modo de pensar, um novo 

                                                 
31 Nietzsche, Ecce Homo – como alguém se torna o que é, “Por que escrevo tão bons livros”, § 1, p. 53-54. 
32 Idem, Ecce Homo – como alguém se torna o que é, “Assim Falou Zaratustra”, § 8, p. 92-94. 
33 Nietzsche, O Anticristo, § 38. 
34 Roberto Machado, Zaratustra – tragédia nietzscheana, p. 53. 
35 Nicolao Julião apropria-se da expressão cunhada por R.B. Pippin em “Irony and Affirmation in Nietzsche’s Thus Spoke Zarathustra - 
in Nietzsche’s New Seas - Chicago University Press - Chicago, London, 1988. (45-71). Na p. 52, Pippin se utiliza dessa expressão 
sarcástica para expressar a contingência e a antiteleologia que o termo Übermensch sugere, em oposição ao ideal da cultura burguesa 
tardia. 
36 José Nicolao Julião, “O ensinamento da superação em Also sprach Zarathustra”, p.88. 
37 Nietzsche, Assim Falou Zaratustra, II, “Dos Sacerdotes”. 
38 José Nicolao Julião, “O ensinamento da superação em Also sprach Zarathustra”, p.90. 



 6 

modo de avaliar, uma nova forma de vida.39  
 Os dois parâmetros a partir dos quais o super-homem aparece, no início do Assim falou 
Zaratustra, são Deus e terra, segundo nota Roberto Machado, afirmando que o super-homem é o tipo 
que tem uma “(...) existência terrena, isto é, não fundada em valores transcendentes.”40 Este intérprete diz 
ainda que o super-homem é todo aquele que supera as oposições terreno-extra-terreno, sensível-
espiritual, corpo-alma; é todo aquele que supera a ilusão metafísica do mundo do além e se volta para a 
terra, dando-lhe valor. Nesse sentido é que Roberto Machado vincula super-homem e superação, ao 
dizer que “super-homem é superação, ultrapassagem”. Superação de quê? do homem tal como ele foi, do 
homem do passado e sua crença em Deus. É a superação do homem como ‘doença da pele da terra’41. 
 Com o Zaratustra, é fornecido um tratamento mais aprofundado à questão do homem e de sua 
superação. O processo de superação do homem em direção ao super-homem (Übermensch) pressupõe 
a negação dos valores morais, metafísicos, científicos e religiosos que durante milênios aprisionaram o 
homem a estreitos limites, tornando-o decadente e um ser anti-natural. Com o super-homem é buscado 
um novo homem, cujos valores são trans-valorados, “(...) a ponto de afirmar até o mais árduo sofrimento 
(...) amando a vida com o máximo de intensidade”42. 

Já é tempo de o homem estabelecer o super-homem como sua meta, “Já é tempo de o homem 
plantar a semente de sua mais alta esperança. Seu solo ainda é bastante rico para isso. Aproxima-se o tempo em 
que o homem não mais arremessará a flecha de seu anseio para além do homem (...)”43. 

Zaratustra lança um grito de alerta, mostrando que o último-homem é a antítese do super-
homem e fazendo o povo sentir necessidade desse, dizendo que seus valores estão se tornando cada 
vez mais desprezíveis. Zaratustra teme que o super-homem não seja desejado e esse temor é o temor de 
Nietzsche, pois este vê o homem se contentando cada vez mais com ideais mesquinhos e suspeita 
aproximar-se o tempo em que o homem ‘não dará mais à luz nenhuma estrela’, em que o homem – o 
último homem – terá perdido todas as esperanças de elevação da humanidade, impedindo o super-
homem de florescer.44 
 Por isso, e antes que isso aconteça, é que Nietzsche apresenta a sua questão fundamental, de 
qual tipo de homem que se deve criar, que se deve pretender, afirmando que esse tipo de elevado valor 
existiu já por mais de uma vez, mas como “(...) um feliz acaso, como uma excepção, nunca como um tipo 
desejado. Pelo contrário, foi precisamente o tipo mais temido até o presente (...) e esse temor engendrou o tipo 
inverso (...) o animal doméstico (...)”45. 
 É interessante notar que o super-homem não é e não deve ser apanágio de nenhuma cultura, o 
que pode ser corroborado pela afirmação de Nietzsche de que “(...) florescem constantemente casos 
isolados em diferentes regiões da terra, provenientes das mais diversas culturas, nos quais se manifesta 
efetivamente um tipo superior: tipo que, relativamente ao conjunto da humanidade, constitui uma espécie de 
super-homem.”46 

O que o filósofo deseja é que esses golpes de sorte, da grande realização do super-homem 
sejam intensificados e que o super-homem brote, como produto da vontade humana, e não como algo 
casual, fortuito. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
39 Roberto Machado, Zaratustra, tragédia nietzscheana, pp. 45-46. 
40 Roberto Machado, Zaratustra – tragédia nietzscheana, p. 62. 
41 Roberto Machado usa aqui a imagem com que Zaratustra define o homem na seção ‘De grandes acontecimentos’, na segunda parte do 
Assim falou Zaratustra. 
42 Roberto Machado, Zaratustra – tragédia nietzscheana, p. 142. 
43 Nietzsche, Assim falou Zaratustra, Prólogo, 5. 
44 Cf. Roberto Machado, Zaratustra – tragédia nietzscheana, p. 55. 
45 Nietzsche, O Anticristo, § 3, pp. 17-18. 
46 Nietzsche, O Anticristo, § 4, p. 18. 



 7 

44    CCoonncclluussããoo::  AA  ccoonneexxããoo  eennttrree  ooss  ccoonncceeii ttooss  ddee  SSuuppeerr--hhoommeemm  ee  aauuttoo--ssuuppeerraaççããoo  
 

 A superação é o princípio constituidor do super-homem, e este é a efetivação daquela.  Ao se 
referir ao homem como uma corda estendida entre o animal e o super-homem47, Nietzsche está 
chamando a nossa atenção para a possibilidade histórica da evolução do homem em direção ao super-
homem, para a condição ambígua da promessa e do perigo, perigo este que consiste em transpor a 
corda que separa o homem do super-homem, pois a corda é estendida sobre o abismo: “(...) O que é 
grande, no homem, é ser ponte, não uma finalidade, o que pode amar-se, no homem, é ser uma transição e um 
ocaso. (...) Eu amo aquele que prodigaliza a sua alma (...) e não quer se conservar.” 
 Nietzsche afirma que Zaratustra foi o primeiro a se indagar sobre “como superar o homem”, 
colocando-se como antípoda de seus contemporâneos, que formulavam apenas a pergunta que não 
cessa de ser posta: “como se conservará o homem? Como poderá o homem conservar-se melhor, mais 
longamente, mais agradavelmente?48” Essa é a pergunta que predominava e que ainda predomina, a 
pergunta formulada pelos pequenos homens, o maior perigo para o super-homem. Essa é a pergunta 
negativa, que tem de ser revertida pela pergunta afirmativa, que visa não a conservação mas a 
superação. 
 Porém, se por um lado Nietzsche deseja que o super-homem seja ligado à auto-superação, ele 
não deseja que se associe a ele a um sentido moral, de aperfeiçoamento, de melhoramento da 
humanidade, pois a última coisa que prometeria, diz, seria ‘aperfeiçoar’ a humanidade. 

A seu modo, Nietzsche deseja que haja um engrandecimento e elevação do homem: “Elevar-se e 
elevar os outros, por meio da dor quotidiana e com a idéia de pureza sempre diante dos olhos (...) é o que desejo 
seja sempre a minha vida e a dos meus amigos.”49 O filósofo chega mesmo a desejar sempre “(...) a ação 
elevada e magnânima. Não há que dar, pois, por nada no mundo, qualquer passo para uma acomodação ou 
aceitação.”50  

Nietzsche deseja a superação do homem, visando o super-homem e não a domesticação do 
animal humano e a criação duma espécie determinada de homens, que visa a conservação. É contra 
essa idéia que seu Zaratustra ensina-nos o super-homem. Nietzsche critica esse tipo de 
“melhoramento”, ao dizer que chamar melhoramento à domesticação do homem, “soa aos nossos 
ouvidos quase como uma brincadeira. (...) duvido muito que o animal acabe melhorando. É debilitado, é feito 
menos perigoso; com o sentimento deprimente do medo, com a dor e as feridas faz-se dele um animal enfermo. 
O mesmo sucede ao homem domesticado.” 51 

Para Nietzsche somente o indivíduo pode ‘melhorar-se’ ou ‘transformar-se’: “Deixemo-nos de 
pensar tanto em castigar, repreender e melhorar os outros! Raramente mudaremos um único indivíduo (...)” 52 
Esse é um ponto fundamental para se entender o que Nietzsche deseja ensinar com a auto-superação. 
Não entendê-lo assim, e querer ensinar a auto-superação, como um código, uma moral, segundo 
preceitos universais, seria incorrer no erro capital que Nietzsche critica na religião e no Estado, dentre 
outros. 

Poderíamos concluir polemizando, com Marie-luise Haase: “Se nunca houve nenhum super-
homem, porque deveria alguém querer gerar um através de uma doutrina?”53 e poderíamos responder, 
fazendo coro à resposta dada pela intérprete, dizendo que Nietzsche apenas registra no homem um 
impulso ‘para um futuro mais elevado’, uma ‘ânsia de gerar o super-homem’. Essa não é tarefa sua, e 
sim de todos aqueles que sentirem, em suas entranhas, ecoar tal anseio por um ideal superior. 
 
 
                                                 
47 Nietzsche, Assim Falou Zaratustra, Prólogo, 4. 
48 Nietzsche, Assim falou Zaratustra, ‘Dos homens superiores’, § 3. 
49 Nietzsche, Carta ao doutor Henrique Romundt, de 14 de abril de 1876, p. 153 in Despojos de uma Tragédia. 
50 Nietzsche, Carta ao Barão de Gersdorff, de 15 de abril de 1876, p. 155 in Despojos de uma Tragédia. 
51 Nietzsche, Crepúsculo dos Ídolos, “Aqueles que querem tornar a humanidade ‘melhor’”, pp. 49-50. 
52 Nietzsche, Gaia Ciência: pp. 223-224, § 321. 
53 José Nicolao Julião, “O ensinamento da superação em Also sprach Zarathustra”, p.121. 
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