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RESUMO 

 
Gilles Deleuze escreveu comentários sobre vários filósofos, mas a relação que 
estabeleceu com Nietzsche tem um papel singular em seu pensamento: a apropriação 
conceitual do “eterno retorno” para pensar o eixo central de sua tese, Diferença e 
repetição, defendida em 1968. Os termos “diferença” e “repetição” apareciam em seu 
Nietzsche e a filosofia, de 1962, associados ao eterno retorno. Nosso trabalho analisa as 
apresentações do conceito nessas duas obras. O primeiro capítulo expõe a construção do 
estilo e o aspecto crítico e metodológico da filosofia nietzschiana, que são fundamentais 
à compreensão da interpretação em questão. Em seguida, analisa a primeira exposição 
do conceito expressa nos seguintes termos: existência estética inocente ou justificada a 
partir da figura do jogo. Veremos como a imagem do jogo implica outra concepção do 
acaso, que leva Deleuze a pensar um “tipo” filosófico afirmativo, capaz de criar novos 
valores. O segundo capítulo avalia o caráter existencial, “ético-seletivo” e “físico-
cosmológico” do conceito, assim como as dificuldades que impõe ao intérprete de 
Nietzsche. Posteriormente, apresentamos a compreensão deleuziana do eterno retorno 
como “paródia” ou “simulacro de doutrina”. O terceiro capítulo analisa essa posição 
interpretativa como uma transmutação dos valores a partir de uma recombinação de 
perspectivas, visando superar as compreensões negativas da existência. Queremos 
problematizar o modo pelo qual Deleuze elabora outra imagem do pensamento, a partir 
do eterno retorno, aquela que, por uma espécie de “colagem” e de eliminação seletiva 
do negativo, propõe um trabalho historiográfico, e descobre uma linhagem de 
pensadores da imanência e da diferença. Um desvio do pensamento da identidade, do 
mesmo e do semelhante. Queremos, por fim, compreender através desse percurso, sua 
crítica ao que chama “imagem dogmática do pensamento”. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Ontologia, Filosofia da Diferença, Eterno Retorno, 

Transvaloração dos valores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 
Gilles Deleuze hás commented on many philosophers, but his relationship with 
Nietzsche plays a singular role in his thought: appropriating the concept of the “eternal 
return” to think the central axis of his thesis, Difference and repetition (1968). Terms 
“difference” and “repetition” appeared associated to eternal return in his Nietzsche and 
philosophy (1962). Our dissertation thesis analyzes the presentations of that concept in 
bothworks. Chapter one presents the style construction and critical, methodological 
aspects of Nietzschean philosophy, fundamental elements to understand Deleuze’s 
interpretation. It subsequently analyzes the first presentation of that concept, expressed 
in the following terms: the aesthetic existence, either innocent or justified from the 
figure of game. We will see how the image of game implies another concept of chance, 
that leads Deleuze to think of an affirmative philosophical “type”, capable of creating 
new values. Chapter two evaluates the existential, “ethical-selective”, “physical-
cosmological” character of the concept of eternal return, as much as the difficulties it 
imposes upon Nietzsche’s interpreter. We present afterwards Deleuzian comprehension 
of eternal return as a “parody” or a “simulacrum of doctrine”. Chapter three analyzes 
that interpretive position as a transvaluation of values from a rearrange of perspectives 
in order to overcome the negative comprehensions of existence. We want to question 
the way Deleuze builds another image of thought from the concept of eternal return – an 
image that, by a sort of “colagem” and selective elimination of the negativity, proposes 
a historiographic work and unfolds a lineage of thinkers of immanence and difference, a 
detour from the thought of identity, the same and the similar. We want thus to 
understand Deleuze’s critique of “dogmatic image of thought”. 
 
KEYWORDS: Ontology, Philosophy of Difference, Eternal Return, Transvaluation of 

values. 
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INTRODUÇÃO: Do problema do sentido “inocente” ou “culpado” da existência à 

descoberta das forças ativas, da paródia a colagem 

  

A filosofia de Friedrich Nietzsche tem como uma de suas principais questões, o 

problema do sentido da existência1. Questão essa que por si só põe em jogo tudo que o 

pensamento pode dizer de afirmativo ou de negativo, pois ela quer saber: a existência é 

culpada ou inocente? A relação entre necessidade e acaso que ela nos impõe, a “loteria” 

dos acontecimentos onde nossas apostas podem nos trazer tanto prazeres quanto dores, 

faz a vida passível unicamente de um ajuizamento moral? Não estaria o seu devir mais 

próximo de uma abertura para um jogo de possibilidades estéticas? São algumas das 

questões que podemos formular ao ler o primeiro capítulo de Nietzsche et la 

Philosophie de Gilles Deleuze. 

Deleuze nos expõe esse problema existencial como o embrião de um 

procedimento crítico da filosofia de Nietzsche dirigido à tradição metafísica ocidental. 

Trata-se do diagnóstico de uma concepção que culpa a vida por um sofrimento que lhe 

seria inerente, uma sintomatologia que descobre o triunfo das forças reativas, da moral 

escrava, dos ideais ascéticos, do niilismo, do espírito de vingança, como elementos 

constitutivos dessa tradição. 

Mas antes de adentrarmos o problema do sentido da existência precisamos fazer 

algumas observações sobre a articulação que Deleuze tece com Nietzsche. Em primeiro 

lugar, devemos ter em mente sua relação com a história da filosofia, a qual, não se 

ocupa de comentar os cânones segundo uma narrativa histórica linear e didática, mas de 

pensar contra o espírito dominante no meio acadêmico de sua época2. Em suas próprias 

palavras, diz realizar contra o papel repressor da história da filosofia, uma “imaculada 

concepção”, gerando um filho monstruoso em cada autor, o que não acontece com 

Nietzsche, do qual diz:  

 

                                                             
1 Em Nietzsche et la philosophie, 2012d, p. 21, “L’essence du tragique”.  
2 A questão do pensamento contra a doxa dominante permanece constante no próprio pensamento de 
Deleuze, podemos dar como exemplo além de Nietzsche e a filosofia (1962), sua tese de doutorado, 
Diferença e repetição (1968), na qual investe contra o que chama de “imagem dogmática do 
pensamento”, e ainda para além dessas duas obras, há em seus trabalhos sobre o cinema e a pintura a ideia 
de uma doxa no sensível, à qual a arte se opõe. Também em um de seus últimos trabalhos, já vinculado a 
Félix Guattari, O que é a filosofia? (1992), considera que a potência da filosofia de criar conceitos deve 
ser reivindicada pela filosofia contra a doxa dos publicitários. Em suas próprias palavras: “Enfim, o fundo 
do poço da vergonha foi atingido quando a informática, o marketing, o design, a publicidade, todas as 
disciplinas da comunicação apoderaram-se da própria palavra conceito e disseram: é nosso negócio, 
somos nós os criativos, nós os conceituadores!” (DELEUZE e GUATTARI, 2010b, p.17).    
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Foi Nietzche, que li tarde, quem me tirou disso tudo. Pois é impossível 
submetê-lo ao mesmo tratamento [o da imaculada concepção]. Filhos 
pelas costas é ele quem faz. Ele dá um gosto perverso (que nem Marx 
nem Freud jamais deram a ninguém, ao contrário): o gosto para cada 
um de dizer coisas simples em nome próprio, de falar por afectos, 
intensidades, experiências, experimentações. (DELEUZE, 2010, p. 15)  

 

Nesse sentido, ele é menos nietzschiano por fidelidade3 a um sentido literal do 

texto do que por um certo uso estratégico, um combate intempestivo contra a opinião 

dominante que já não é somente o combate de Nietzsche, mas de um contexto que toma 

como cânone intelectual a filosofia de Hegel. 

Compreenderemos posteriormente esse combate que se constitui em um dos 

pontos problemáticos para alguns comentadores de sua interpretação, no que diz 

respeito à filosofia do próprio Nietzsche, ponto pelo qual chega a ser inclusive criticado 

por um de seus professores, Jean Wahl, de se tratar de uma polêmica precipitada 

marcada por traços de ressentimento. Por ora temos de entender que a motivação que 

conecta Deleuze a Nietzsche não é tão somente uma oposição a Hegel, mas algo que 

visa nesse terreno crítico um pensamento da Diferença. De uma maneira distinta de 

outros comentadores, sustenta que o eterno retorno, um dos temas fundamentais de sua 

interpretação como veremos, não implicaria em uma repetição do mesmo enquanto 

identidade, porém do mesmo enquanto repetição da diferença. 

Seguindo a síntese proposta por François Dosse (2010, p. 113) em seu trabalho 

biográfico, o projeto interpretativo de Deleuze visa ao menos três coisas: reparar o erro 

da interpretação do eterno retorno do mesmo como ciclo; afirmar o potencial crítico 

nietzschiano contra os intérpretes conservadores que fazem dele um pensador 

reacionário e elitista, que o associam ao anti-semitismo e ao Reich, um trabalho de 

desmistificação que já era feito por Battaille, Klossowski e Jean Wahl na revista 

Acéphale4 entre 1935 e 1945; por fim, extrair de Nietzsche um conceito de diferença a 

partir da libertação da vontade de potência, libertação que conforme compreenderemos 

ao longo de nosso trabalho é entendida como repetição no eterno retorno. 

                                                             
3 Em Lo mismo y lo otro, Vincent Descombes (1988, p. 17) ao situar as duas gerações da filosofia 
francesa contemporânea: a dos “3 H” (Hegel, Husserl, Heidegger) que marca o período dos anos 40 e a 
dos três “mestres da suspeita” (Marx, Nietzsche, Freud), que marca os anos 60; Descombes ressalta o 
caráter de “traição” que se dá sobretudo nas interpretações após a segunda geração como uma forma de 
fazer aparecer algo impensado no “já pensado” por um autor.   
4 Ver Scarlet Martton, 2009, p. 31, “Voltas e reviravoltas acerca da recepção de Nietzsche na França”, em 
Nietzsche um “francês” entre franceses.  
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Se o projeto interpretativo deleuziano é menos exegético que um pretexto para a 

exposição de suas próprias ideias, assim como acontece com as leituras de pensadores 

como Heidegger ou Foucault, não deixa de contribuir para disseminar os estudos 

nietzschianos na França e ao redor do mundo. Podemos citar alguns eventos importantes 

em sua vida acadêmica: foi membro atuante da Sociedade Francesa de Estudos 

Nietzschianos que durou de 1946 a 1965, presidida por Jean Wahl, que era professor 

especialista em filosofia alemã contemporânea importante em sua formação (deu cursos 

sobre Nietzsche), como já observamos criticará posteriormente o anti-hegelianismo5 de 

Nietszche et la philosophie.  

Deleuze escreveu além de sua obra principal, outra mais didática, intitulada 

Nietzsche de 1965, destinada a uma coleção que expõe vários pensadores. Foi 

responsável em 1967 junto com Maurice de Gandillac e posteriormente junto com 

Michel Foucault, com quem escreveu o prefácio6, por dirigir a publicação das obras 

completas de Nietzsche na França, pela editora Gallimard. Além disso, apesar de não 

gostar muito de colóquios, como declara em entrevista a Claire Parnet7, se aventura a 

fazer um sobre Nietzsche em Royaumont, em 1964 e participa de outro importante nos 

estudos nietzschianos da França, o de Cerisy-la-Salle8 em 1972. 

Iremos ao longo do trabalho avaliar algumas das referências com as quais 

Deleuze constrói a parte mais propriamente exegética de seu trabalho, tais como Eugen 

Fink, Kostas Axelos e Jean Granier. Ao investirmos nesses estudos, queremos chamar 

atenção para as motivações deleuzianas que o fazem encontrar em Nietzsche o mais 

radical dos exercícios não-exegéticos, e que de alguma forma como pretendemos 

demonstrar, estão contidas na questão problemática e experimental que o eterno retorno 

coloca aos seus intérpretes. 
                                                             
5 Sobre a crítica de Jean Wahl a Nietzsche et la philosophie ver Biografia cruzada, François Dosse, 2010, 
p. 115. 
6 Em Ditos e Escritos II, Michel Foucault: “Introdução às obras completas de Nietzsche” e François 
Dosse, 2010, pp. 113-114.  
7
 Ver Gilles Deleuze e Claire Parnet em L’Abécédaire de Gilles Deleuze, 1995. Uma entrevista feita para 

televisão, para ser exibida postumamente, em que ele era questionado a cada letra por um tema. Em C de 
Cultura dirá: “O que é a cultura? Ela consiste em falar muito, não posso me impedir de... sobretudo agora 
que não dou mais aula, estou aposentado, falar, acho cada vez mais, falar é um pouco sujo. É um pouco 
sujo, a escrita é limpa. Escrever é limpo e falar é sujo. É sujo porque é fazer charme. Nunca suportei 
colóquios, estive em alguns quando era jovem, mas nunca suportei colóquios. Não viajo. Por que não? 
Porque... os intelectuais... eu viajaria se... enfim, não. Aliás, não viajaria, minha saúde me proíbe, mas as 
viagens dos intelectuais são uma palhaçada. Eles não viajam, se deslocam para falar, partem de um lugar 
onde falam e vão para outro para falar. E, mesmo no almoço, eles vão falar com os intelectuais do lugar. 
Não vão parar de falar. Não suporto falar, falar, falar, não suporto. Como me parece que a cultura está 
muito ligada à fala. Nesse sentido, odeio a cultura, não consigo suportá-la”. 
8 Sobre Cerisy ver: Scarlet Martton, 2009, p. 41; Petra Perry, 1993, pp. 186-187; François Dosse, 2010, p. 
116; e Gilles Deleuze, 2008, p. 351, “Pensamento Nômade”, em A Ilha Deserta. 
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Será imprescindível, pois, no primeiro capítulo, termos uma primeira 

compreensão da relação entre “acaso” e “necessidade” na interpretação deleuziana do 

pensamento de Nietzsche, contrapondo-a com a relação “causalidade” e “finalidade”, 

que é constitutiva do modo de pensar metafísico. Nossa abordagem se dará conforme o 

esquema inicial de apresentação do conceito de eterno retorno proposto em Nietzsche e 

a Filosofia a partir da figura estética do jogo em oposição a uma concepção moral do 

acaso, que o compreende sob um espírito de vingança. 

Veremos nessa interpretação que o sentido culpado ou inocente da existência era 

colocado por um Nietzsche intérprete da tragédia grega e dos pré-socráticos, o que faz 

com que a compreensão desse primeiro momento de sua filosofia seja fundamental para 

adentrarmos nas questões implicadas pela intuição tardia do eterno retorno.  

Deleuze identifica no jovem Nietzsche heraclítico a constituição do conceito de 

devir que ecoa de algum modo no momento de seu pensamento mais abismal: o eterno 

retorno do mesmo, assim como, identifica em sua análise do trágico o início de uma 

forma própria de pensar em dissociação do schopenhaurianismo e do hegelianismo. 

Nesse sentido faremos a exposição e discussão de uma tipologia que descobre o ponto 

de vista afirmativo, a justificação estética da existência, o trágico como afirmação, 

indispensáveis à compreensão do estilo filosófico nietzschiano. Analisaremos os tipos 

expressos sob as contraposições Heráclito/Anaximandro, Dionísio/Apolo, 

Dionísio/Sócrates e Dionísio/Cristo, e em que medida Deleuze encontra uma ruptura 

com o modo de pensar dialético nesses antagonismos. 

Ainda no primeiro capítulo, em proximidade com as análises de Michel 

Foucault, compreenderemos a interpretação do método genealógico nietzschiano. Trata-

se de um procedimento crítico que investiga o valor dos valores. A partir desse método, 

compreenderemos que os juízos pretensamente superiores à vida que Nietzsche 

denuncia, nos encerram em uma cadeia reativa de negação da própria vida. A grande 

questão, pois, que Deleuze encontra em Nietzsche, e que encontrará também em 

Espinosa, seria a de pensar: como poderíamos tornar a vida ativa e afirmativa? Nossa 

investigação genealógica visa, portanto, aprofundar a questão da “tipologia” e do 

“método de dramatização” deleuziano, além de compreender a caracterização do tipo 

reativo. 

Isso nos permitirá pensar o eterno retorno como resposta ao problema do sentido 

“inocente” ou “culpado” da existência, problema que se desenvolve desde O nascimento 

da tragédia, até o projeto de transvaloração dos valores, cada vez mais explícito em 
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obras tardias como Genealogia da Moral. Queremos entender, nesse contexto, como a 

transvaloração dos valores nietzschiana se contrapõe à moral cristã, ao niilismo da 

cultura, aos ideais ascéticos etc.  

A partir daí poderemos buscar uma compreensão do eterno retorno situada nos 

problemas que as obras de Nietzsche colocam e desenvolvem ao longo da vida do 

filósofo. Mostraremos de que modo o eterno retorno seria para Deleuze o princípio 

seletivo capaz de eliminar o negativo das “tipologias” afirmativas que ele identifica ao 

longo de suas leituras. 

Tendo compreendido a questão do estilo e do método nietzschiano em Deleuze, 

partiremos para sua primeira abordagem do eterno retorno, enquanto princípio 

ontológico para uma nova forma de pensar, algo que aprofundaremos no terceiro 

capítulo. Nesse primeiro momento compreenderemos a importância da concepção de 

jogo para o pensamento próprio de Nietzsche. Veremos como o instinto de jogo 

enquanto existência estética justificada, já presente em seu Heráclito, é retomado em 

Assim falou Zaratustra, assumindo o caráter de “Ser do devir” que sua intuição do 

eterno retorno traz como implicação. Também pretendemos aproximar o instinto de 

jogo da concepção de amor fati, indispensável à compreensão do tipo do “bom 

jogador”. Nesse sentido faremos uma aproximação da novela O jogador de Dostoiévski.  

Na interpretação deleuziana, esse “Ser do devir” assume o caráter de “afirmação 

da afirmação” contra a “negação da negação” dialética e veremos ainda no primeiro 

capítulo, como fará do jogo um conceito fundamental para a sua compreensão 

ontológica do pensamento. O jogo, enquanto intuição de uma dinâmica com o acaso, 

propiciará ao pensamento próprio de Deleuze a construção do problema filosófico como 

princípio de um pensamento criativo. Precisaremos expor suas concepções de jogo: jogo 

humano, jogo divino e jogo ideal, que fazem do pensamento uma experimentação e um 

aprendizado. Será indispensável nesse momento uma aproximação com a poesia de 

Mallarmé e a literatura de Borges com as quais Deleuze dialoga na construção de seu 

plano interpretativo. 

Levando em conta o jogo no registro ontológico poderemos formular um outro 

aspecto preliminar da concepção do eterno retorno, que o contextualizará no âmbito das 

questões existenciais: a crença no sentido da terra. Algo que será discutido a partir de 

uma contraposição entre Nietzsche e Pascal enquanto filósofos trágicos, ou seja, aqueles 

que compreendem a “crença” enquanto um elo com a vida, o limite que separa o homem 
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entre sua finitude e o desconhecido. A intuição nietzschiana será compreendida como 

uma crença experimental que exige um outro modo de existência. 

No segundo capítulo iremos retratar o eterno retorno como experiência vivida 

por Nietzsche e como seu problema filosófico, cuja dificuldade de formulação impõe ao 

intérprete de sua obra uma série de questões. Veremos em que momento de sua vida e 

obra acometeu-lhe seu mais elevado sentimento e pensamento, e quais são os problemas 

de interpretação que o conceito impõe a partir de suas obras publicadas em vida e de 

seus fragmentos póstumos. Em um momento inicial analisaremos as passagens contidas 

em suas obras publicadas em vida: A Gaia Ciência e Assim falou Zaratustra, 

contextualizando o eterno retorno de acordo com os conceitos e tipologias de cada obra. 

Veremos que nesse contexto o conceito se insere no campo das questões existenciais. 

O eterno retorno se impõe como radicalização extrema do conflito inicial que 

propusemos acerca do sentido da existência, exige dela uma prova e lhe impõe uma 

regra prática. O problema de um pessimismo originário da culpa versus justificação é 

deslocado para o de uma descoberta derradeira, a de uma existência capaz ou não de 

suportar o seu eterno retorno, capaz, portanto, de um devir ativo e de justificar-se 

enquanto devir, o que equivale dizer: declarar sua inocência, fazer sua vontade afirmar a 

vida, até mesmo em seu caráter trágico, e assumir a intempestividade do devir como o 

“logos solitário do pensador privado” contra o “instinto de rebanho” ou má-consciência. 

A afirmação de modos singulares de pensar e de viver como aquilo que torna possível o 

“super-homem”, ou o “sentido da terra”, enquanto “meta” e combate ético-existencial.  

Ainda no segundo capítulo, queremos aprofundar o diálogo entre Deleuze e 

Nietzsche em torno do problema cosmológico e ético do eterno retorno. No registro 

cosmológico, iremos expor a compreensão deleuziana do conceito de “força” em 

articulação com a física moderna. Objetivamos expor a relação de complementaridade 

entre as noções de “quantidade intensiva” e “qualidade”, entre o eterno retorno e a 

vontade de potência. Queremos avaliar em que medida essa outra cosmovisão que se 

desenvolve, sobretudo nos fragmentos póstumos, está em consonância com o caráter 

ético-seletivo presente nas obras publicadas em vida. Nessa relação entre ética e 

cosmologia, avaliaremos a articulação entre Nietzsche e Espinosa na investigação 

deleuziana, em torno da descoberta das forças ativas. 

Faremos também uma análise das motivações de sua interpretação, a partir de 

uma aproximação com a leitura proposta por Pierre Klossowski em Un si funeste Desir 

(1962) e Nietzsche e o Círculo Vicioso (1969), tendo como foco os textos intitulados 
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“Nietzsche, o politeísmo e a paródia” e “Esquecimento e anamnese na experiência 

vivida do eterno retorno do mesmo”. Intentamos mostrar em que medida a leitura de 

Klossowski, em sua compreensão do eterno retorno como “paródia de doutrina”, tem 

implicações para que Deleuze conceba outra ideia da repetição, da diferença e do 

pensamento.   

Só então no terceiro capítulo poderemos explicitar mais claramente, por meio de 

sua interpretação da intuição nietzschiana, proposta em Nietzsche e a Filosofia (1962), o 

caráter experimental que assume de forma mais intensiva em Diferença e Repetição 

(1968). Uma vez que tenhamos compreendido o eterno retorno como jogo, descoberta 

das quantidades intensivas, pensamento e ser seletivo e como paródia de doutrina, 

poderemos, por fim, avaliar como esses caracteres interpretativos permitiram a Deleuze 

conceber um conceito de diferença e uma outra imagem da repetição, em que o 

pensamento não mais está subordinado ao primado da identidade, do mesmo, do 

semelhante e do negativo. Queremos nesse momento final tornar visível a relação entre 

o projeto de transvaloração dos valores nietzschiano e esse caráter de recombinação ou 

colagem da filosofia deleuziana.  

É a partir desse caminho interpretativo que iremos mostrar, junto a outros 

comentários críticos, que a originalidade da interpretação deleuziana não está tanto 

vinculada a algo nunca antes estudado no pensamento nietzchiano, mas a um vigor que 

concede à obra do filósofo do eterno retorno e da vontade de potência. Deleuze pensa 

Nietzsche a partir de uma relação distintiva que busca traçar com a história da filosofia: 

uma aliança com pensadores da imanência, da diferença e da afirmação, entre os quais 

figuram os estóicos, Lucrécio, Espinosa, Bergson ou Hume, para citar alguns. Assim 

Deleuze concede ao caráter cosmológico do eterno retorno uma importância que o 

distingue de outros comentadores, focados mais estritamente no caráter existencial do 

conceito, propondo aí, a partir de uma leitura dos fragmentos póstumos, uma articulação 

com a Física com a qual Nietzsche dialogava em seus estudos próprios.  

Nesse sentido ele interpreta um interesse de Nietzsche pela “energética”, a 

descoberta da intensidade como diferença irredutível a um estado qualquer de “Ser”, de 

equilíbrio ou de finalidade. A partir dessa direção, ele elabora um conceito de força que 

vem a ser indispensável para sua compreensão do caráter ético-seletivo do eterno 

retorno, pois a “intensidade” ou o quantitativo da força é o que as qualificaria como 

ativas e reativas. O que resulta do entrelaçamento desses dois aspectos do conceito é 

algo que Deleuze nomeará “dramatização”, ou o procedimento crítico e interpretativo 
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que ele apreende em Nietzsche e aplica a Nietzsche. Sua interpretação é também 

criação, excede em algum ponto os ditos do autor interpretado, é diferença e repetição. 

Tal modo de interpretação está junto com o de outros pensadores franceses, 

como Michel Foucault, que o influenciará no aspecto metodológico, ou Jacques Derrida 

que em outro caminho faz de Nietzsche um dos filósofos da “desconstrução”. 

Contribuíram todos para a proliferação de leituras nietzschianas que se dispõem como 

exercícios de criação e experimentação, de modo que ao responder em 1973, em 

“Pensamento nômade”9, posteriormente a Nietzsche et la philosophie, a resposta à 

questão da atualidade de Nietzsche e o que se poderia esperar das leituras das novas 

gerações, Deleuze descobre nesse terreno a mais radical das “descodificações”, assim 

como uma imagem nômade do pensamento. O eterno retorno, em sua interpretação, é 

fundamental na elaboração dessa outra imagem do pensamento e é essa outra imagem 

possível que queremos compreender ao final de nosso trabalho. 

O eterno retorno nesse sentido é a expressão da solidão, de uma singularidade 

formada por outras singularidades, e não a comunicação de um “pequeno eu”, não é “eu 

penso”, mas “quem pensa?”. Da certeza, da forma convicta, da vaidade de ter um livre-

arbítrio, do passado como peso, da interpretação moral da dor, passa-se ao caráter 

problemático e trágico da existência, à superação das contingências e a afirmação do 

acaso, com o qual estabelece um jogo de criação. 

A ontologia em Deleuze é um simulacro filosófico composto pelas suas obras, 

seus pensamentos, seus encontros. Ela é a forma expressiva das intuições estéticas do 

pensador “acéfalo”, que pensa com um extremo esforço e no jogo experimental realiza 

um grande aprendizado, não deixa de ser o delineamento de um estilo, uma 

aproximação com as “intuições estéticas” de outros pensadores, tais como Nietzsche ou 

Espinosa10. A existência é colocada em jogo a partir de uma sensibilidade e por uma 

forma de ser afectado pelos acontecimentos. 

O Nietzsche de Deleuze é um personagem conceitual constituído pela ficção de 

Klossowski, pelo rigor de método de Foucault, pelo estudo universitário e docência em 

                                                             
9 Em Gilles Deleuze, A Ilha deserta, 2008, pp. 351-364. 
10

 Luiz B. L. Orlandi (2003, pp. 10-12) em seu estudo intitulado “Marginando a leitura do trágico em 
Nietzsche”, chama atenção para o caráter do jogo interpretativo deleuzeano, que retira Nietzsche das 
alianças a que estava associado no pensamento da época, tais como o hegelianismo que mencionamos 
anteriormente, o husserlianismo etc., para dar vazão ao “vulcanismo” do filósofo. Isso inclui propor novas 
alianças tais como a que propõe com Espinosa que tem em vista a “ideia espinosana do aumento do poder 
de ser afectado”. Trata-se, portanto, de um jogo de “intersecções” que não deixa de “levar em conta 
conquistas da exegética”, mas que para além, produz uma constelação conceitual enquanto potência de 
expressão. 
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história da filosofia, pelo seus gostos literários e filosóficos, pelas suas dissidências 

políticas. Vários “eus” falam nessa compreensão distinta do pensamento a partir do 

eterno retorno. Assim Deleuze passará de uma interpretação do conceito como 

“paródia”, à sua repetição como “colagem”, no contexto das articulações de seu 

pensamento próprio. Uma peça em outra maquinaria de sentido.  

Nosso trabalho tecerá uma genealogia de algumas das principais ocorrências do 

eterno retorno no pensamento deleuziano, sobretudo em Nietzsche e a filosofia e 

Diferença e repetição, bem como uma genealogia de alguns desdobramentos 

decorrentes de sua interpretação. Por esse caminho poderemos em primeiro lugar 

delinear os traços intensivos do tipo existencial do “pensador do eterno retorno” 

enquanto pensador da diferença; em segundo, pensar a relação entre modos de 

vida/existência e modos de pensamento/expressão como atualizações de intensidades e 

processos de diferenciação; e em terceiro pensar uma outra imagem da subjetivação, 

não identitária, mas constituída por processos de individuação de singularidades. 

Por fim, o estudo do eterno retorno em Deleuze contribui para a compreensão da 

“intensidade” como valor afirmativo da diferença em si mesma. Trata-se de entender em 

que sentido o conceito de “diferença” pode ser pensado de maneira autônoma, em 

relação ao estatuto de negatividade e subordinação a identidades pré-estabelecidas que 

lhe foi imposto pela tradição metafísica. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

19 
 

Capítulo 1 - O eterno retorno como concepção trágica da existência: a inocência do 

devir e o instinto de jogo  

 
- O mundo é o jogo de Zeus ou, em termos físicos, do fogo consigo mesmo, o uno só neste sentido é 
simultâneamente o múltiplo.  

 
Nietzsche – A Filosofia na Idade Trágica dos Gregos 

 

1.1 A tipologia dos Pré-Socráticos: o filósofo como médico e legislador e o traçado 

do estilo filosófico nietzschiano e deleuziano 

 

Na epígrafe que abre o capítulo, Nietzsche nos fala por intermédio da máscara 

trágica do filósofo pré-platônico, Heráclito de Éfeso, de um jogo do mundo. Em um 

sentido poético e cosmogônico é o “jogo de Zeus”, em um sentido físico e cosmológico, 

é o jogo do “fogo consigo mesmo”. O mundo formando uma unidade nesse jogo. Mas o 

que seria um jogo senão uma pura multiplicidade? Ou seja, trata-se de um conjunto de 

elementos heterogêneos (os dados, os acasos, as regras, o tabuleiro, as peças, os 

jogadores) que se contrapõem segundo leis, que são leis da criação. Esse jogo 

heraclítico seria a inocência do devir como justificação estética da existência, anunciada 

por meio do seu personagem conceitual11 como uma prerrogativa que fará parte da 

constituição de sua filosofia.  

Em A Filosofia na Idade Trágica dos Gregos (1873), Nietzsche traça um 

combate entre dois pré-socráticos, Anaximandro e Heráclito, que ilustra bem a questão 

do sentido inocente ou culpado da existência. Um Combate que se constitui da seguinte 

maneira: em ambos o vir-a-ser se manifesta como problema na compreensão de tudo 

aquilo que ocorre na existência, mas para o primeiro, o problema em questão seria o de 

saber “por que as coisas nascem e perecem?”. Para o segundo, seria o de saber “como 

podemos compreender algo se tudo muda, se a cada coisa segue seu contrário?”. Vemos 

que em ambos, o devir possui uma relação com a Justiça que lhe define o próprio 

caráter. Nessa relação entre existência e justiça é que Nietzsche nos mostra de fato uma 

profunda discordância entre os pensadores.  

                                                             
11 Tomamos de empréstimo aqui a noção deleuziana de “personagem conceitual”, de O que é a filosofia?, 
mas tenho em mente os dois prefácios da obra de Nietzsche (1995, pp.12-13) em questão, no qual, o 
filósofo fala de seu próprio procedimento de leitura dos filósofos pré-socráticos: “Vou narrar uma versão 
simplificada da história desses filósofos: de cada sistema quero apenas extrair o fragmento de 
personalidade que contém e que pertence ao elemento irrefutável e indiscutível que a história deve 
guardar: é um começo para reencontrar e recriar essas naturezas através de comparações. É também a 
tentativa de deixar soar de novo a polifonia da alma grega” e “Com três anedotas é possível dar a imagem 
de um homem; vou tentar extrair três anedotas de cada sistema, e não me ocupo do resto”. 
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Em seu Schopenhauer12 mascarado de Anaximandro13, compreende a existência 

como essencialmente injusta, a existência nasce de um crime, hybris, desmesura, 

excesso, crime que deve ser expiado. É preciso que se faça justiça a esse movimento 

que faz as coisas virem-a-ser, ou seja, saírem de sua forma indefinida e eterna para 

ganharem existência num tempo finito no qual irão perecer. É preciso que o Ser 

original, o apeíron14 ou ilimitado, imponha sua justiça dominando o devir, impondo-lhe 

um limite que asseguraria o livre curso das coisas. Esse limite seria o constante perecer, 

que faria a contenda dessa potência do devir de constantemente nascer.  

Já em Heráclito, Nietzsche (1995, p. 39) vê uma outra relação com o devir, faz 

sua personagem em uma espécie de grito cênico dizer: “Contemplei, não a punição do 

que no devir entrou, mas a justificação do devir”. A justiça de tudo aquilo que existe é 

“A própria luta dos seres múltiplos” (Ibid., p. 45) e o devir, dessa perspectiva, não viria 

de um ser ilimitado capaz de limitá-lo e contê-lo para expiar um crime originário, mas 

não seria senão o “conflito dos contrários”, os contrapontos entre os elementos de “um 

mundo de multiplicidades eternas e essenciais” (Ibid.). Não há um ser originário 

contrário ao devir, a fórmula dessa filosofia seria “o uno é o múltiplo”, há somente 

multiplicidades, o que equivaleria dizer em outras palavras que não há ser senão o devir 

em sua inocência. 

Voltaremos posteriormente a questão da inocência do devir em Heráclito e 

procuraremos mostrar as relações que podemos estabelecer entre a interpretação 

nietzschiana e o que será chamado tardiamente em sua filosofia de eterno retorno do 

                                                             
12 Em A Filosofia na idade trágica dos Gregos, Nietzsche (1995, pp. 33-34) faz uma aproximação entre o 
que identifica ser a base da doutrina do filósofo pré-socrático Anaximandro e a de Schopenhauer. De um 
lado, a existência nasce como um crime que deve ser expiado pela justiça do tempo no ilimitado, e de 
outro, ele diz, fazendo menção ao Parerga e Paralimpomena – escritos filosóficos menores de 
Schopenhauer, que o homem nem deveria ter existido, o que é compensado pelo sofrimento e pela morte. 
Heráclito também é compreendido à luz de Schopenhauer no que diz respeito à concepção de “tempo”, de 
“essência” como atividade e do conflito entre qualidades contrárias no devir. Entretanto, em relação ao 
último ponto, Nietzsche dissocia os filósofos, na medida em que “a luta, para Schopenhauer, não passa de 
uma prova da autocisão do querer-viver, uma autocorrosão deste instinto sombrio e confuso; é um 
fenômeno absolutamente horroroso, nada beatificante” (Ibid., p. 42). 
13 Em um texto intitulado “O bacilo da vingança”, Peter Pál Pelbart (2013, p. 115) diz que apesar de que 
“em Anaximandro a existência é um excesso que será expiado pela destruição”, para o filósofo “se a 
existência é criminosa, ela ainda não foi marcada pela responsabilidade cristã. Não há ainda alguém para 
dizer: tu és culpado, assume, com toda a recriminação, interiorização aí implicadas. Foi preciso esperar o 
cristianismo para esse salto decisivo”. É o que veremos mais adiante, que o cristianismo é que, segundo 
Nietzsche, leva o mais longe possível a empresa da negação. 
14 Segundo o Vocabulário grego de filosofia de Ivan Gobry (2007, p.22): “Neutro do substantivo de 
ápeiros: indeterminado. É o negativo de péras, limite, termo, que deriva de peráo, terminar, concluir, 
aperfeiçoar. Ápeiron, portanto, é metafísicamente a ideia de um ser informe ou inacabado; em lógica, é a 
ideia de um ser indeterminado, indefinido e indefinível, sem conteúdo próprio.” 
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mesmo. Antes disso iremos analisar o que Deleuze tem a dizer sobre a relação entre 

Nietzsche e os pré-socráticos. 

Em Nietzsche e a filosofia Deleuze (1987, p. 5) inicia o texto afirmando que “O 

projeto mais geral de Nietzsche é introduzir na filosofia os conceitos de sentido e 

valor”, tratam-se de duas operações que tornam a filosofia uma crítica na acepção mais 

radical do termo (aquela que não preserva os valores estabelecidos). Ao invés de um 

ideal de busca do verdadeiro, é uma genealogia e uma transvaloração dos valores.  

A partir das noções de sentido e valor, fazer filosofia é interpretar, encontrar um 

sentido, o que equivale dizer um “sintoma”: interpretar é encontrar a força que se 

apodera de algo em um determinado fenômeno. Fazer filosofia é também avaliar, pôr 

em questão o “valor dos valores”15, encontrar o “valor de origem” ou o “elemento 

diferencial”, o “tipo” que está na raiz da criação de um valor: o nobre que diz que ele 

próprio é “bom” e o escravo que diz que o senhor é “mau”, por exemplo. Por trás de 

cada valor um modo de vida que avalia, sendo também a avaliação desses valores uma 

nova tarefa de criação ou de transmutação. 

As noções de sentido e valor também serão retomadas por Deleuze (2007b, p. 

17) em sua outra dissertação intitulada Nietzsche: “O intérprete é o fisiólogo ou o 

médico, aquele que considera os fenômenos como sintomas e fala por aforismo. O 

avaliador é o artista, que considera e cria perspectivas, que fala pelo poema” e no 

mesmo parágrafo por fim dirá que a junção entre essas duas vias faz do “filósofo do 

futuro” um “legislador”. Devemos nomear esses dois procedimentos críticos de 

“sintomatologia” e de “tipologia”16. 

Essas passagens remetem ao estilo da escrita de Nietzsche: e a uma mudança que 

implica na “imagem do pensamento”17, como se essa mudança fosse de algum modo um 

retorno aos pré-socráticos, no sentido de recuperar “a unidade do pensamento e da 

                                                             
15 Deleuze (2008, p. 188) em “Sobre Nietzsche e a imagem do pensamento”, define a noção de “valor” 
para Nietzsche e para Marx, no que se diferenciam da forma de “axiologia” que se falava no pós-guerra: 
“Para Nietzsche assim como para Marx, a noção de valor é estritamente inseparável: 1º de uma crítica 
radical e completa do mundo e da sociedade, tal como o tema do “fetiche” em Marx, ou dos “ídolos” em 
Nietzsche; 2º de uma criação não menos radical, como a transvaloração de Nietzsche, a ação 
revolucionária de Marx”.  
16 Nesse momento sobre os Pré-socráticos, preferimos a exposição da sintomatologia, da tipologia e da 
genealogia conforme é apresentada em Nietzsche (1965), mas em Nietzsche et la philosophie (1962) esses 
três caracteres do método nietzschiano, tal como Deleuze o descreve, já estavam presentes, mas 
associados à Genealogia da moral. Quando formos tratar da Genealogia adiante, retomaremos essa 
questão não somente como “estilo”, mas como “método”, como “ciência ativa” nos termos deleuzianos. 
17 Sobre a “imagem do pensamento” ver o texto da nota anterior, que está contido em A ilha deserta e ver 
também Diferença e repetição, pretendemos desenvolver uma compreensão desse conceito ao longo do 
trabalho. 
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vida”. Essa unidade para Deleuze, em termos parafraseados de Nietzsche, consiste em 

fazer “de uma anedota da vida um aforismo do pensamento e de uma avaliação do 

pensamento, uma nova perspectiva da vida”18 (Ibid., p. 18). Essa forma do tomar a 

anedota como construção exemplar de um estilo filosófico, já se dava, como aponta 

Werner Jaeger (1994, p. 194), mesmo na academia de Platão ou no Liceu de Aristóteles, 

por exemplo, no qual, os fisiólogos eram tomados como Biós Theoretikós, como 

modelos de vida para o pesquisador19.  

Mas exigir de Nietzsche um retorno aos pré-socráticos no sentido de uma 

originariedade histórica não seria um tanto problemático e comprometedor? Visto que, 

aquilo que sabemos desses filósofos chegou até nós por meio de fragmentos e 

doxografias? Um material insuficiente, portanto, para se reivindicar um sentido 

hermenêutico originário? Tendo em vista a singularidade da “historiografia” 

nietzschiana, Deleuze (2007b, p. 18) afirma: “Este segredo dos pré-socráticos, de uma 

certa maneira, já estava perdido desde a origem”. Como uma espécie de “esquecimento” 

que exigiria do intérprete tornar-se um criador. Seria como dizer que o modo de 

interpretação de Nietzsche “recria” os pré-socráticos, o que lhe serviria de inspiração ao 

desenvolvimento de um estilo em sua filosofia posterior para o delineamento de uma 

outra perspectiva filosófica, tal que exija uma nova qualidade de leitores: capazes de 

ruminar e de dar sentidos, em suma, interpretarem, ao invés de seguirem uma verdade 

estabelecida. 

Se nos gregos ainda não havia cisão entre vida e pensamento, a filosofia era 

também “modo de vida filosófico”20, essa cisão parece se dar ao olhar de Nietzsche na 

medida em que triunfa o racionalismo, que a teologia subsume cada vez mais a filosofia, 

que o espírito lógico e científico cada vez mais se afasta do espírito poético e trágico 

                                                             
18 O que Nietzsche diz no prólogo de A filosofia na idade trágica dos gregos, mencionado em nota 
anterior quando falávamos sobre os personagens conceituais. 
19 Me refiro à seguinte passagem: “A tranquila indiferença daqueles investigadores pelas coisas que aos 
demais homens pareciam importantes, como o dinheiro, as honras e até o lar e a família, a sua aparente 
cegueira com relação aos seus próprios interesses e a sua indiferença perante as emoções da praça pública 
deram origem às conhecidas anedotas sobre a atitude espiritual daqueles pensadores. Recolhidas 
principalmente pela Academia platônica e pela escola peripatética, foram propostas como exemplo e 

modelo do ἱὁ, considerado por Platão como a autêntica práxis dos filósofos.” (JAEGER, 
1994, p.194. 
20

 Sobre a questão de um “modo de vida filosófico” na antiguidade, ver: Pierre Hadot, O que é a filosofia 
antiga? 
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dos fisiólogos. A recriação historiográfica nietzschiana é compreendida por Gilles 

Deleuze como uma sintomatologia e uma tipologia21.  

Em A filosofia na idade trágica dos gregos Nietzsche diz trabalhar com a 

“imagem do filósofo”, ou seja, pretende encontrar o elemento irrefutável em cada 

sistema de ideias, que seria a tonalidade que cada filósofo lhe imprime, “uma maneira 

de viver e de ver as coisas humanas que já existiu” (NIETZSCHE, 1995, p. 12), os 

“fragmentos de personalidade” de cada pré-socrático. Nos gregos, Nietzsche identifica 

algo que chamará de unidade de estilo: “o que eles aprendiam logo o queriam viver” 

(Ibid., p. 20). Apreendemos daí a unidade entre pensamento e vida da qual falava 

Deleuze, mas ainda sobre os gregos e a unidade de estilo dirá que: “inventaram, de fato, 

os tipos principais do espírito filosófico, aos quais toda a posteridade nada acrescentou” 

(Ibid.). 

A tipologia dos filósofos da idade trágica sugere a Nietzsche um modo pré-

platônico de pensar e de viver, em Platão a filosofia já assume um caráter misto22: 

“Platão mistura em si os rasgos da reserva real e da moderação de Heráclito23, da 

compaixão melancólica do legislador Pitágoras e do dialético perscrutador de almas 

Sócrates” (Ibid., p. 23), entretanto assumindo um princípio metafísico: a “essência”. 

Temos aí o marco de uma razão que se pretende superior ao devir.  

Todo o trabalho de Nietzsche, de uma tipologia dos pré-socráticos, é também co-

extensivo a uma sintomatologia que diagnostica uma degeneração no espírito trágico 

grego. Nos mostra como essa degeneração, conduziu a uma mudança na direção do 

modo de pensar ocidental. Entenderemos melhor essa sintomatologia ao longo do 

trabalho. É assim que Deleuze (2007b, p. 19) entende essa “degeneração”: 

                                                             
21 Em uma entrevista intitulada “Sobre Nietzsche e a imagem do pensamento”, Deleuze diz que Nietzsche 
combate as noções de verdadeiro e falso, e “Em substituição àquelas noções, ele situa o sentido e o valor 
como noções rigorosas: o sentido do que se diz, a avaliação daquele que fala” (DELEUZE, 2008, p. 187-
188). 
22 Sobre o caráter misto da filosofia de Platão ver também Diógenes Laércio (Livro III, 8): “Hizo una 
combinación de doctrinas de Heráclito y de pitagóricas y socráticas. Pues en su teoría de lo sensible 
filosofaba de acuerdo con Heráclito, en lo inteligible de acuerdo con Pitágoras y en lo cívico con 
Sócrates”. 
23 Sobre a interpretação platônica de Heráclito no pensamento de Nietzsche ver Oswaldo Giacóia Junior 
(2013, p. 210), Nietzsche: O humano como memória e como promessa: “Nietzsche interpreta, a seu modo, 
o relato de Aristóteles, de acordo com o qual Platão teria primeiramente partilhado a doutrina heraclitiana, 
segundo a qual todas as coisas sensíveis se encontram em fluxo perpétuo – à qual teria permanecido fiel 
até seu encontro com Sócrates. Valendo-se do trabalho crítico-filológico de seu colega, o filólogo 
Schuster (a quem segue muito de perto), e baseando-se particularmente em Crátilo 402a, Nietzsche 
afirma que Platão, influenciado por seu mestre Crátilo, interpreta no mesmo sentido deste último a 
sentença de Heráclito, de acordo com a qual “panta korei kai oyden menei” (“tudo muda e nada 
permanece”). O que significa que Platão não teria dado à sentença o significado que lhe deu o próprio 
Heráclito, mas sim aquele dos heraclitianos”. 
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o filósofo legislador cede lugar ao filósofo submisso. Em vez de 
criticar valores estabelecidos, em vez do criador de novos valores e de 
novas avaliações, aparece o conservador dos valores admitidos. O 
filósofo deixa de ser fisiólogo ou médico para se tornar metafísico; 
deixa de ser poeta, para se tornar professor público. Considera-se 
submetido às exigências da verdade e da razão. 

 

 Essa tonalidade crítica que Deleuze encontra em Nietzsche sobre os termos 

“sintomatologia” e “tipologia”, “medicina” e “legislação” é algo que fará parte de seu 

próprio estilo na medida em que reflete uma relação entre a escrita e os estados de saúde 

e doença. Chamará essa relação de “crítica e clínica”. Em uma obra posterior a 

Nietzsche e a filosofia (1962) intitulada Sacher-Masoch: o frio e o cruel (1967) faz uma 

distinção entre dois casos que dizem respeito tanto a um trabalho de crítica literária, 

quanto ao de uma análise de quadros clínicos. No caso em questão a diferenciação entre 

os projetos literários de Sade e Masoch e dos diagnósticos que estes inventaram, 

“sadismo” e “masoquismo”, concebidos pela psicanálise sob o misto indiferenciado 

nomeado de “sadomasoquismo”.  

Para estabelecer essa diferenciação Deleuze (2009b, pp. 13-14) analisa a 

distinção médica entre os termos “sintoma” e “síndrome”, compreendendo o primeiro 

como os signos isolados da enfermidade e o segundo como o agrupamento desses 

signos em um quadro clínico. Em seguida se propõe a encontrar um “ponto literário” 

(crítica) a partir do qual é possível fazer uma sintomatologia (clínica). Assim faz com 

que esses quadros clínicos, cuja designação possui origens literárias (o “tipo” do 

escritor), se vinculem as especificidades de dois modos de vida distintos com valores 

literários distintos. 

Também há uma menção interessante aos termos na obra Diálogos, composta 

com Claire Parnet em 1977. Os termos aparecem associados a noção de “regime de 

signos”, no sentido que no tratamento de um autor de algum modo seu “nome próprio” 

desaparece para dar lugar a esse regime, que não deixa de ser em certo sentido um 

“tipo”, é o que dizem Deleuze e Parnet (2004, p. 145), por exemplo, sobre Nietzsche: “o 

escritor, o artista como médico-doente de uma civilização. Quanto mais fizerem o seu 

regime de signos, menos sereis uma pessoa ou um sujeito”. 

Essa relação entre sintomatologia e tipologia que Deleuze apreende em 

Nietzsche e passa a utilizá-la como sua própria ferramenta aparece também em sua 

última obra intitulada justamente de Crítica e clínica (1993), na qual apreende em 
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diversos autores (literatos, filósofos etc.) em seus regimes de signos e nos 

entrecruzamentos possíveis que delineia a invenção de fórmulas expressivas, de modos 

de individuação, o “inventar um povo que falta” (DELEUZE, 1997, pp. 14) ou até 

mesmo uma “minoração da língua maior” (Ibid., p. 15). Vemos nesse sentido que a 

relação entre modos de vida e de pensamento, que visualizava na filosofia de Nietzsche, 

estará presente ao longo de sua obra, que compreende a escrita como um 

empreendimento de saúde no sentido em que “o escritor, enquanto tal, não é doente, 

mas antes médico, médico de si próprio e do mundo” (Ibid., p. 13), sendo o mundo “o 

conjunto dos sintomas cuja doença se confunde com o homem” (Ibid.).         

Mas retomando o caso do filósofo pré-socrático, compreendemos que ele é 

fisiólogo na medida em que trata da physis ou natureza, de explicar aquilo que ocorre no 

mundo sem recorrer à narrativa mítica (cosmogonia), recorrendo a uma física repleta de 

elementos poéticos, e é legislador, em sua forma de pensar o “sentido” ou a 

“justificação” dos fenômenos, o “porque” filosófico. É legislador também, de um modo 

de vida, baseado em uma compreensão da natureza, o seu “como”. O fisiólogo não 

pergunta “o que é?”, como fará a filosofia socrático-platônica, mas “qual” a arkhé24 ou 

“princípio” das coisas, e fará a regência (lei) de sua vida indistinta desse princípio (a 

água, o fogo, o ilimitado etc.). 

 Queremos então compreender a problemática que iniciamos de uma relação 

entre a justiça e o devir em Anaximandro e Heráclito a partir desse esquema 

interpretativo proposto por Deleuze, de um filósofo que é fisiólogo e legislador. Já 

ilustramos alguns desses elementos, na antinomia proposta por Nietzsche em relação a 

Anaximandro e Heráclito, que faz por meio das anedotas o primeiro anunciar uma 

expiação do devir e o segundo uma inocência. Lembremos agora do que dizia a epígrafe 

que abre o capítulo: “O mundo é o jogo de Zeus ou, em termos físicos, do fogo consigo 

mesmo, o uno só neste sentido é simultaneamente o múltiplo”, compreenderemos bem 

essa passagem por meio de algumas anedotas que Nietzsche seleciona e interpreta sobre 

o pensamento de Heráclito. 

 O fogo é o princípio da física heraclítiana e a partir dele podemos compreender o 

devir. Nietzsche compreende esse fogo como “elemento ardente”, o estado puro do qual 

emergem por metamorfoses os outros elementos: a água, os vapores, a terra etc. Não há 

                                                             
24 Conforme o Vocabulário grego de filosofia de Ivan Cobry (2007, p. 30), a palavra “arkhé” ou 
“princípio” significa: “Causa original, Realidade primeira da qual procedem as outras no universo”; e 
ainda pode ter dois sentidos: um “cosmológico”, ou seja, é um “corpo material”, como o fogo heraclítico, 
por exemplo, ou “metafísico”, é uma “realidade impessoal”, o caso da “Essência” em Platão.  
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contrário absoluto do fogo heraclítico, mesmo o frio é “um grau do quente” 

(NIETZSCHE, 1995, p. 48), o fogo é a unidade das qualidades múltiplas em perpétuo 

conflito. Nietzsche diz ainda que Heráclito acredita em uma “conflagração cósmica”25 

(Ibid.), que seria a desintegração do mundo pelo fogo que se daria como desejo e como 

necessidade, consumação que leva a um novo recomeço de tudo.  

O fogo também é seletivo, não responde a uma moral do dever (Ibid., p. 50), mas 

permite distinguir as “almas úmidas” daqueles que não “escutam o logos”, daquelas 

poucas que por necessidade receberam “alguma parte no fogo” (Ibid., p. 51). Essas 

conhecem o logos e vivem em “conformidade com o olho do artista” (Ibid., p. 50).  

A seletividade de Heráclito pode ser apreendida também nas anedotas sobre sua 

melancolia, obscuridade e solidão, sobre as quais Nietzsche (Ibid., p. 51 – 53) indica 

traços de personalidade de um homem incomum: que “descreve o mundo que existe e 

acha nele o mesmo prazer contemplativo com que o artista olha para a sua obra em vias 

de realização”; que escreve de modo obscuro para afastar os “espíritos medíocres”, e 

cujo orgulho faz sua ação nunca remeter “para um público, para o aplauso das massas e 

para o coro entusiasta dos contemporâneos”26. 

Falta-nos a anedota do jogo da criança que trataremos mais adiante. O que queremos 

nessa investigação do Heráclito de Nietzsche é buscar os elementos de compreensão do 

conceito de devir que nos permitirão esboçar uma primeira concepção do eterno retorno, 

o eterno retorno como “ser do devir”. É o que irá propor Gilles Deleuze. Já podemos 

destacar aqui alguns pontos que serão de suma importância para o que se seguirá em 

nossa exposição: 1) a relação do fisiólogo/intérprete com o artista/avaliador que se 

configura como legislação filosófica; 2) a ligação indissociável entre concepção física 

do mundo e um modo ético-estético de vida; 3) a unidade do múltiplo e a 

indissociabilidade entre pensamento e vida, entre ser e devir; 4) uma vida seletiva que 

afirma radicalmente a inocência do devir por uma justificação estética, por um “instinto 

                                                             
25 Há um contraponto a essa idéia de que Heráclito pensa uma “conflagração universal”. Em um texto de 
Deleuze de 1970, contido em A ilha deserta intitulado “Falhas e fogos locais” em que ele discute a 
questão do planetário e do jogo em Kostas Axelos e encontra essa objeção, diz Deleuze (2008, p. 206): 
“Heráclito estrategista, filósofo do combate: Heráclito diz que todas as coisas se tornam fogo, mas com 
certeza ele não pensa em uma conflagração mundial, ele a deixa impensada como o nada do niilismo, e 
mostra o niilismo necessariamente vencido por ele mesmo ou por seu “impensado”, nos fogos locais que 
unem os viventes da terra”. Já Scarlet Marton (2000, p. 68) diz que “Nietzsche atribui a Heráclito o que 
veio a constituir uma tese estóica”.  
26 Kostas Axelos (1962, p. 33), no primeiro capítulo de seu Héraclite et la philosophie, intitulado 
“Héraclite d’Ephèse (L’obscur)”, chama atenção para o caráter anti-populista de Heráclito, que ele 
associa a um evento político, o exílio do seu amigo Hermodoro, de modo que, assim como Platão, 
Heráclito seria um tipo desencantado com a corrupção política generalizada. 
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de jogo”. É nesse quarto ponto que iremos continuar nos detendo, procurando entender 

a tipologia nietzschiana como procedimento seletivo, os demais retomaremos nos 

capítulos posteriores. 

 

1.2 A tipologia do trágico: Dionísio e Apolo, Dionísio contra Sócrates 

 

Para compreendermos em que sentido faz-se necessário postular uma inocência 

do devir precisaremos remontar a um momento anterior da filosofia de Nietzsche, o de 

seu primeiro grande trabalho: O nascimento da tragédia (1872). Não pretendemos nos 

deter nos detalhes referentes à legitimidade ou não das avaliações nietzschianas a 

respeito da tragédia, nem em um estudo aprofundado dos dramaturgos e dos textos que 

a compõem, nossa intenção é caracterizar a tragicidade como concepção da vida, como 

o pensamento no qual a existência encontraria sua máxima afirmação, sua inocência, 

assim como analisar em um sentido deleuziano os “tipos” e os valores contidos na obra. 

Seu primeiro livro, segundo o próprio Nietzsche, poderia se chamar “Helenismo 

e Pessimismo”, visto que quando o reavalia posteriormente percebe que a grande 

questão que coloca não é tanto referente aos processos musicais e cênicos que vivencia 

o espectador da música wagneriana, quanto a de saber se o pessimismo trágico é 

sintoma de um declínio dos instintos cansados ou de uma fortitude, de uma 

superabundância, de uma plenitude de existência, de uma saúde transbordante27.  

Podemos sintetizar esse problema do pessimismo a partir de uma curiosa 

anedota da sabedoria popular grega que Nietzsche (1996, p. 36) narra: a sabedoria de 

Sileno. Sileno é uma espécie de semi-deus, servidor de Dionísio, que caminha pelas 

florestas bêbado acompanhado de sátiros. Na anedota o Rei Midas, interessado em sua 

sabedoria, o capturou e lhe perguntou “qual dentre as coisas era a melhor e a mais 

preferível para o homem”? Ao que depois de muita hesitação, o sábio ébrio responde:  

 

- Estirpe miserável e efêmera, filhos do acaso e do tormento! Por que 
me obrigas a dizer-te o que seria para ti mais salutar não ouvir? O 
melhor de tudo é para ti inteiramente intangível: não ter nascido, não 
ser, nada ser. Depois disso, porém, o melhor para ti é logo morrer 
(Ibid.)   

 

                                                             
27 Ver Prefácio da segunda edição “tentativa de autocrítica” e Ecce Homo “Nascimento da tragédia”. 
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Os elementos mitológicos gregos são tratados por Nietzsche em sua primeira 

obra já com seu procedimento crítico, que Deleuze compreende como uma tipologia. 

Procedimento que visa sempre diferenciar um ponto de vista afirmativo de uma 

negação. À terrível sabedoria revelada pelo sábio Sileno, Nietzsche opõe na própria 

mitologia grega, narrativas como a de Prometeu e Édipo, por exemplo, como 

justificações estéticas da existência, expressões de um instinto artístico: 

 

De que outra maneira poderia aquele povo tão suscetível ao sensitivo, 
tão impetuoso no desejo, tão singularmente apto ao sofrimento, 
suportar a existência, se esta, banhada de uma glória mais alta, não lhe 
fosse mostrada em suas divindades? O mesmo impulso que chama a 
arte à vida, como a complementação e o perfeito remate da existência 
que seduz a continuar vivendo, permite também que se constitua o 
mundo olímpico, no qual, a “vontade” helênica colocou diante de si 
um espelho transfigurador. (Ibid., p. 37)    

  

Em uma obra bem posterior, Genealogia da moral (1887), há também uma 

passagem emblemática a respeito dos deuses gregos:  

 

esses reflexos de homens nobres e senhores de si, nos quais o animal 
no homem se sentia divinizado e não se dilacerava, não se enraivecia 
consigo mesmo! Por muito e muito tempo, esses gregos se utilizaram 
dos seus deuses precisamente para manter afastada a “má 
consciência”, para poder continuar gozando a liberdade da alma: uso 
contrário, portanto, ao que o cristianismo fez de seu Deus. Nisso eles 
foram bem longe, essas crianças magníficas e leoninas; e uma 
autoridade não menor que a do próprio Zeus homérico lhes dá a 
entender, vez por outra, que eles tornam as coisas fáceis demais para 
si mesmos (NIETZSCHE, 2009, p. 76). 

 

São os deuses que são culpados pela “falta” e a justificação dos declínios que se 

dão em meio ao sofrimento humano não é o pecado (cristão), e sim a loucura, o crime 

por excesso. Trata-se, portanto, para Nietzsche, de destacar nessas narrativas um outro 

modo de pensar e de viver. Mas voltando ao Nascimento da tragédia, são esses instintos 

artísticos do homem grego que irão formar o espetáculo trágico. Nietzsche (1996, p. 32) 

identifica e extrai dessa cultura olímpica dois “impulsos artísticos da natureza”: o 

apolíneo e o dionisíaco. 

Sobre a construção dessas duas noções, o texto de Rosa Dias (2004) “Dioniso na 

Grécia Apolínea”, nos mostra que “Dioniso” era um símbolo já utilizado entre os 

pensadores alemães da época de O Nascimento da tragédia. Ela mostra a partir dos 

estudos de M. S. Silk e J. P. Stern que de algum modo Schelling antecipou essa 
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distinção entre uma sobriedade apolínea e uma embriaguez dionisíaca, que pudessem 

atuar simultâneas, entretanto, “A oposição entre criativo e negativo sugerida por 

Schelling não é semelhante à de Nietzsche. Para este, o dionisíaco e o apolíneo são 

ambos igualmente positivos e somente o impulso socrático pode ser chamado de 

negativo” (Ibid., p. 200).  

E ainda através de Charles Andler, Dias (Ibid.) mostra que a interpretação que 

mais influenciaria Nietzsche na forma de apresentação de seus conceitos, seria a de 

George Friedrich Creuzer, na medida em que “já sabia que, entre Apolo e Dioniso, 

havia uma hostilidade profunda e original, seguida de uma lenta reconciliação”. Além 

de Creuzer, ela encontra em Johann Jakob Bachofen um outro precursor que definirá a 

distinção entre “Apolo” como “deus da luz” e “Dioniso” como aspecto sombrio da 

existência.  

Esses instintos em Nietzsche se dão como estados estéticos: o primeiro como 

potência profética do sonho, princípio de individuação, da bela aparência, das formas 

bem dispostas das artes plásticas; o segundo como fundo originário e impessoal da 

existência (a criança que um dia não existiu, nasce e chora, e um dia irá morrer, fundo 

sem fundo, trágico e impessoal) e potência de afirmação do sofrimento (a vida em seu 

ciclo de morte e nascimento é símbolo de uma colheita abundante). Dionísio como 

fundo trágico do espetáculo cênico é a música, que tal como na visão schopenhauriana28 

é a linguagem das pulsões, estado que absorve o indivíduo num campo de puras 

afecções da vontade, na expressão da “essência verdadeira de todas as aspirações e 

disposições humanas, a, por assim dizer, alma interior delas” (SCHOPENHAUER, 

2003, p. 234). 

Entretanto, O Nascimento da tragédia inicia um confronto com o modo 

schopenhauriano e wagneriano29 de pensar o trágico, embora ainda possua uma estreita 

                                                             
28 Athur Schopenhauer (2003, p. 229) em Metafísica do Belo, diz acerca da superioridade da música, em 
detrimento de outras artes, algo que nos remete a essa relação entre Dionísio e Apolo e Vontade e 
Representação, lembrando que o jovem filólogo Nietzsche se encaminhou para filosofia através de 
Schopenhauer: “Ora, como nosso mundo nada mais é do que o fenômeno das ideias na pluralidade, 
mediante sua entrada no principium individuationis (forma de conhecimento do indivíduo), a música, 
visto que vai além das ideias, é também por inteiro independente do mundo fenomênico, ignorando-o 
absolutamente e poderia, por assim dizer, existir mesmo que ele não existisse, algo que não se pode dizer 
das outras artes”. 
29 Jean Granier (2013, p. 7) em Nietzsche, chama atenção para o momento em que o jovem Nietzsche, 
ainda filólogo em Basiléia, descobre a obra O mundo como vontade e representação de Schopenhauer, 
entre outubro e novembro de 1865, diz ele: “a impressão causada pelo conteúdo da obra, em especial as 
teses sobre o absurdo da existência e o ascetismo redentor, logo se atenua, enquanto ganha relevo o tema 
que prefigurava o nietzschianismo: a luta intransigente pela verdade”, a descoberta de Schopenhauer, 
segundo Granier, impulsionaria Nietzsche à filosofia. 
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vinculação com ambos. Deleuze (2012d, p. 12) propõe, que nem mesmo a ligação maior 

de Nietzsche com Schopenhauer, que não era um apreciador da dialética, impede que 

essa primeira obra possua algo de dialético, como uma espécie de desenvolvimento 

expositivo por meio de contradições fundamentais. Algo que Nietzsche observará 

tardiamente em Ecce Homo (1888) e no prefácio posteriormente acrescentado a segunda 

edição de O Nascimento da tragédia, intitulado: “Tentativa de autocrítica”.  

A esse respeito Deleuze (Ibid.) se pergunta: o que Nietzsche chama de trágico? 

Com a preocupação de diferenciar a maneira nietzschiana de pensar da maneira cristã e 

dialética, como afirma Peter Pál Pelbart (2013, p. 115): “O que Deleuze mais critica 

nesse primeiro Nietzsche, ou numa certa interpretação que privilegia esse momento de 

sua filosofia, é essa lógica da contradição e de sua resolução, da oposição e de sua 

reconciliação”. Deleuze ressalta a todo momento de sua análise, a proximidade da 

dialética com o cristianismo, vinculação concernente aos termos fundamentais em 

ambos os modos de pensar, que são: o “negativo”, a “oposição”, a “contradição”. 

Pelbart (Ibid.) visualiza nessa terminologia uma figura do que seria para Deleuze o 

niilismo: 

 

uma certa relação com a existência orientada pela negação, oposição, 
contradição, com todo o cortejo de reconciliação ou síntese – ou, em 
outros termos, mais cristãos, a série acusação, justificação, superação, 
redenção, salvação... Mas nada disso é teórico, simplesmente: trata-se 
de uma relação concreta com a existência. O sentido da existência 
pressupunha que ela era culpada, faltosa, injusta, e que, portanto, 
deveria ser justificada. Era preciso acusar a vida para redimi-la, 
redimi-la para justificá-la. É esse o ponto de vista da consciência 
infeliz, em Hegel, é este o ponto de vista de Schopenhauer, é contra 
isso que Nietzsche vai voltar-se, segundo Deleuze. 

 

O que é importante ter em mente para nossa investigação é como, sob esses 

termos, se compreende a relação entre vida e sofrimento, e como o modo trágico de 

pensar propõe uma outra via de enfrentamento dessa problemática. Mas o que seria esse 

elemento dialético e como se daria a ruptura que permitiria a Nietzsche situar seu 

pensamento sob uma outra categoria? 

Podemos identificar por meio da interpretação deleuziana os três momentos 

iniciais em que se desenvolvem as contradições fundamentais do trágico em O 

nascimento da tragédia: em primeiro a contradição fundamental entre unidade primitiva 

e individuação, vontade e representação (ou aparência), vida e sofrimento, como 

exigência de uma “justificação” da existência contra o tipo da sabedoria de sileno; em 
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segundo a contradição entre Apolo e Dionísio, na qual, o primeiro opera a constituição 

da bela aparência como individuação, para libertar o indivíduo do sofrimento 

(redenção), enquanto o segundo dissolve esse mesmo indivíduo no fundo original, 

fazendo com que a individuação seja dolorosa, mas em compensação lhe 

proporcionando fazer parte da superabundância da vida, ter uma experiência 

impessoal30; por último essas duas forças encontram uma “reconciliação”, que consiste 

em Dionísio se fazer personagem único de toda a tragédia (os personagens são suas 

máscaras31), sendo o efeito apolíneo o drama que a conduz. Sofrimento e alegria se 

entrelaçam num processo de individuação. 

É importante ver que o problema é tratado ainda sobre os termos dialético-

cristãos: “justificação”, “redenção”, “reconciliação”, entretanto, Deleuze percebe o 

ponto de ruptura com a dialética, que seria a solução dionisíaca dessas “contradições”, o 

que posteriormente levará a uma dissociação desse antagonismo Dionísio e Apolo, e 

uma prevalência da perspectiva dionisíaca no pensamento de Nietzsche. O que, 

entretanto, não implica uma ruptura entre um primeiro e um segundo Dionísio, mesmo 

diante desses termos “dialético-cristãos”, o primeiro já possibilitava ao pensamento 

nietzschiano assumir uma perspectiva afirmativa diante do caráter trágico da existência. 

O que estará presente no seu “pensamento abismal” do eterno retorno. É nesse sentido 

que Deleuze (1987, p. 21) dirá que o Dionísio posterior ao Nascimento da tragédia:  

 

está presente como deus afirmativo e afirmador, não se contentando 
em “resolver” a dor num prazer supra-pessoal, mas afirmando a dor e 
constituindo o prazer de alguém. Afirma as dores da crença, afirma a 
vida (não tendo que justificá-la ou resgatá-la). O que impede esse 
segundo Dionísio de sobrepô-lo ao primeiro é o fato de o elemento 
supra-pessoal [a embriaguez] sempre acompanhar o elemento 
afirmador. Existe aí um pressentimento do eterno retorno. 
  

Esse caráter afirmador de Dionísio faz com que se sobressaia uma outra 

contraposição: a do homem trágico e do homem teórico. Conforme propõe a análise do 

                                                             
30 Em relação a um caráter impessoal propiciado por Dioniso ver Jean Pierre Vernant (2006, p. 80): “Ele 
atua para fazer surgirem, desde esta vida e neste mundo, em torno de nós e em nós, as múltiplas figuras 
do Outro. Ele nos abre, nesta terra e no próprio âmbito da cidade, o caminho de uma evasão para uma 
desconcertante estranheza. Dionísio nos ensina ou nos obriga a tornar-nos o contrário daquilo que somos 
comumente”. 
31 NT, p. 69, aforismo 10: “É uma tradição incontestável que a tragédia grega, em sua mais vetusta 
configuração, tinha por objeto apenas os sofrimentos de Dionísio, e que por longo tempo o único herói 
cênico aí existente foi exatamente Dionísio. Mas com a mesma certeza cumpre afirmar que jamais, até 
Eurípedes, deixou Dionísio de ser o herói trágico, mas que, ao contrário, todas as figuras afamadas do 
palco grego, Prometeu, Édipo e assim por diante, são tão-somente máscaras daquele proto-herói, 
Dionísio.” 
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desenvolvimento da tragédia grega feita por Nietzsche, há uma mudança na própria 

forma de realizar o espetáculo cênico que se dá sobretudo a partir de Eurípedes32, 

favorecendo a fala e as ações bem encadeadas dos personagens, em detrimento do coro 

satírico. Isto seria o prenúncio da morte do poder “mítico” figurado pelos instintos 

apolíneo e dionisíaco, dando espaço à paixão racionalista e dialética que será 

consolidada pelo socratismo.  

Essa transição para o filósofo é o sintoma do declínio do trágico e o advento de 

uma forma metafísica de pensar, que põe a vida em julgamento, que faz da vida algo 

que deva ser corrigido e aperfeiçoado por uma razão que lhe seria superior. É como o 

problema do “princípio de realidade suficiente”33 de que fala Clément Rosset (2002, p. 

14) em O princípio de crueldade: a “ideia de que a realidade só poderia ser 

filosoficamente levada em conta mediante o recurso a um princípio exterior à realidade 

mesma (Ideia, Espírito, Alma do mundo etc.) destinado a fundá-la e explicá-la, e mesmo 

justificá-la”, tudo por conta de uma “natureza intrinsecamente dolorosa e trágica” (Ibid., 

p. 17) desse real que “ultrapassa a faculdade humana de compreensão” (Ibid., p. 20).  

É o declínio que falávamos da filosofia e sua forma crítica: a passagem do 

filósofo trágico, médico e legislador, ao metafísico, que postula essências, que se dá 

razões para obedecer. Esse tipo racional se prolonga pela tradição ocidental na empresa 

da negação e sujeição da vida a princípios universais: o comedimento da crítica 

kantiana34 que critica preservando certos valores estabelecidos, a dialética de Hegel que 

se dirige por negações a um absoluto, alguns dentre os exemplos dessa espécie de 

“doença filosófica” da negação, de submissão aos valores estabelecidos, ao dever e ao 

Estado. 

                                                             
32 Poeta trágico do Século V a.c. escritor de obras como Medéia, Electra e As Bacantes. Sobre essa morte 
do “mítico” e da “música” em Eurípedes ver ainda no aforismo 10 de O nascimento da tragédia: “O que 
pretendias tu, ó sacrílego Eurípedes, quando tentaste obrigar o moribundo a prestar-te mais uma vez 
serviço? Ele morreu sob tuas mãos brutais: e agora precisas de um mito arremedado... E assim como o 
mito morreu para ti o gênio da música... E porque abandonaste Dionísio, por isso Apolo também te 
abandonou: afugenta todas as paixões de seu covil e as conjura em teu círculo, afila e aguça como se deve 
uma dialética sofística para as falas de teus heróis – também os teus heróis têm paixões arremedadas e 
mascaradas e proferem apenas falas arremedadas e mascaradas” (NIETZSCHE, 1996, p. 72). 
33 Para Clément Rosset, Nietzsche figura como uma entre as exceções a essa tendência de negar o real 
como mostra na seguinte passagem: “a ideia de uma “suficiência do real”, o que chamarei, lembrando 
Leibniz e seu princípio de razão suficiente, o princípio de realidade suficiente, aparece como uma 
inconveniência maior aos olhos de todos os filósofos – todos ou quase: deve-se naturalmente excetuar 
aqui o caso de pensadores tais como Lucrécio, Spinoza, Nietzsche, e mesmo, em certa medida, o próprio 
Leibniz” (ROSSET, 2002, p. 14).  
34 Sobre isso ver Michael Hardt, 1993, p. 29, Gilles Deleuze An Apprenticeship in Philosophy, em “The 
transcendental Method and the Partial Critique”. 
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Entretanto, o próprio Nietzsche, em sua auto-crítica posterior, embora não 

descartando completamente a figura de Sócrates como declínio do instinto artístico 

grego, inocenta Eurípedes. Segundo Deleuze35 nesse momento ele vê que a oposição 

fundamental de O nascimento da tragédia seria não mais Dionísio contra Apolo, mas 

Dionísio contra Sócrates. Oposição que traça uma contraposição entre justificação 

estética da existência e justificação moral.  

O tipo do homem teórico que emerge com Sócrates possui uma proximidade 

com seu tipo anterior: o artista. Ambos deleitam-se com a existência e nesse deleite são 

protegidos do pessimismo, porém, enquanto o artista permanece extático a cada 

desvelamento, “o homem teórico se compraz e se satisfaz com o véu desprendido e tem 

o seu mais alto alvo de prazer no processo de um desvelamento cada vez mais feliz, 

conseguido por força própria” (NIETZSCHE, 1996, pp. 92-93). É o instinto científico 

que entra em cena, a fé racional: “fé de que o pensar, pelo fio condutor da causalidade, 

atinge até os abismos mais profundos do ser e que o pensar está em condições, não só 

de conhecê-lo, mas inclusive de corrigi-lo” (Ibid.).  

A existência tornada compreensível conforme a condução desse instinto 

científico culmina num “otimismo teórico” que Nietzsche opõe ao “pessimismo 

prático”, inerente aos ritos de certos povos, ele cita o exemplo das ilhas Fidji36, em que 

o filho deve estrangular o pai na velhice como espécie de dever social. O otimismo 

teórico do instinto científico, assim como a arte previne contra esse tipo de crueldade 

compassiva, sublimação que Nietzsche nos faz ver nos gregos e sua máxima 

personificação, Sócrates.  

Podemos então, listar os caracteres de sua descrição tipológica do homem 

teórico socrático37 como os sintomas de um modo, ou paixão racionalista do 

pensamento: 1) Faz a separação entre aparência/erro e essência/conhecimento 

verdadeiro; 2) Faz dos juízos, conceitos e deduções a faculdade superior do homem; 3) 

Põe em cena uma condução moral da vida e a conquista de uma tranquilidade da alma e 

4) Empreende uma busca dialética por um conhecimento que se encadeie numa rede 

causal capaz de abranger a totalidade dos fenômenos. 

                                                             
35 Nietzsche et la philosophie, 2012d, p. 15. 
36 Me refiro a passagem: “em lutas gerais de aniquilamento e em contínuas migrações de povos, se 
houvesse de tal modo enfraquecido o prazer instintivo de viver que, dado o costume do suicídio, o 
indivíduo teria talvez de sentir o último resto do sentimento do dever, quando, como fazem os habitantes 
das ilhas Fidji, estrangulasse como filho a seus pais e como amigo a seu amigo: um pessimismo prático 
que poderia engendrar até uma horrenda ética do genocídio, por compaixão” (NIETZSCHE, 1996, p. 94) 
37 O Nascimento da tragédia, 1996, pp. 94-95. 
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1.3 A interpretação deleuziana de Nietzsche contra o negativo na dialética 

 

Em suma, o que será posto em questão nessa tradição racional e socrática é a 

forte carga de julgamento da vida, da existência e do devir que implica, como se 

houvesse na vida o que ser julgado e algo superior que a pudesse julgar (uma essência 

ou um conhecimento verdadeiro), como se não fosse uma determinada vida no singular 

quem julgasse, como se não fosse uma vida sadia ou doente que estabelecesse esses 

valores, como se não fosse um determinado “tipo avaliador” em sua forma de dispor e 

de interpretar a vida que fizesse dela algo culpado ou inocente. 

Mas para além dessa crítica iniciada em O Nascimento da tragédia, Deleuze 

aponta uma evolução na obra de Nietzsche em sua concepção do trágico, que encontrará 

não mais na contradição Apolo/Dionísio ou Dionísio/Sócrates seu contraponto ou seu 

inimigo conceitual38, mas no cristianismo. Dirá que “Sócrates é demasiado grego, meio 

apolíneo, meio dionisíaco, para representar a oposição” (DELEUZE, 1987, p. 21), sendo 

assim, Sócrates é um sintoma de uma doença da negação que ainda não avançou o 

bastante, é a partir dessa outra oposição: “Dionísio contra o crucificado”, que 

tentaremos compreender como o pensamento de Nietzsche se abre a uma outra 

seletividade39, tal que o problema do sentido da existência não será expresso mais em 

termos morais. 

Nessa passagem entre os antagonismos Dionísio/Sócrates e Dionísio/Cristo, 

podemos retomar de modo mais claro o processo de diferenciação que Deleuze 

empreende sobre a dialética a partir de Nietzsche. Antes os pares formavam uma tensão, 

                                                             
38 Deleuze mostra que em O Nascimento da Tragédia, Sócrates representava o oposto do “homem 
trágico”, o “homem teórico”, como expressão da decadência (lembrando que mesmo antes Nietzsche já 
via nos pré-socráticos algo como uma filosofia trágica), mas Deleuze dirá que Sócrates é “um pouco 
dionisíaco”, que era “estudante de música”, então, nesse sentido, é que Nietzsche não verá nele a 
expressão da negação em toda sua força. Sobre isso ver Gilles Deleuze, Nietzsche et la Philosophie, 
2012d, p. 16. e Friedrich Nietzsche, NT., “socratismo artístico” (aforismo 14, pp. 90-91) “Sócrates 
musicante” (aforismo 17,  p. 104),etc. 
39  O termo ‘seletividade’ aparece várias vezes ao longo do texto, portanto fazem-se necessários alguns 
esclarecimentos. Remete ao clássico problema da essência e da aparência. Podemos esboçar uma 
compreensão do problema ontológico do seletivo que aparece em Deleuze: Primeiro, levando em 
consideração sua interpretação de Platão, no diálogo Sofista, por exemplo, no qual mostra que a 
verdadeira motivação do pensador grego é distinguir e ‘selecionar’ os pretendentes à verdade, a saber 
entre o Sofista e o Filósofo, conforme o critério de qual estaria o mais próximo do ser-essência e qual do 
não-ser-aparência; Segundo, a sua interpretação da filosofia de Nietzsche que dirá ser como que uma 
‘reversão do platonismo’, mostra que o pensador alemão redefine o problema da seleção. Não se trata 
mais de selecionar o verdadeiro como ‘identidade’ e como o ‘mesmo’, mas o Ser não mais distinto de um 
devir-aparência, idêntico ao devir, só pode selecionar no eterno retorno aquilo que é afirmativo, ou seja, a 
própria diferença. Sobre isso ver “Platão e o simulacro” em Lógica do Sentido. 
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tais como os termos de uma tese (Apolo como princípio de individuação), de uma 

antítese (Dionísio como dilaceração do sujeito no fundo primitivo) e de uma síntese 

(Dionísio como personagem, Apolo como drama), ou ainda, Sócrates como antítese de 

Dionísio, enquanto virada apolínea do otimismo teórico que conclama um Belo 

estreitamente vinculado à moral, sendo ele a culminação de uma mudança que já se 

dava no seio da própria tragédia.  

Entretanto essas tensões, ainda que perfizessem o esquema de termos de uma 

contradição dialética, segundo Deleuze, diferenciavam-se justamente em sua resolução. 

A dialética resolve o conflito sob o trabalho do negativo: tese-negação, antítese-negação 

da negação e por fim, síntese como subjugação (negação) do outro termo. É o que 

podemos avaliar a partir do tema hegeliano clássico do senhor e do escravo40, no qual, 

ao final de um combate de vida ou morte, o escravo, incapaz de levar sua negação da 

negação do senhor a termo, acaba por subjugar-se, afirmando assim a negação do  

senhor sob a forma de um reconhecimento. 

Nesse ponto seria preciso ainda fazer algumas observações acerca da crítica 

deleuziana ao modo dialético do pensamento. Estamos de acordo com Michael Hardt 

(1993) que defende na sua tese Gilles Deleuze um aprendizado em filosofia, que 

Deleuze faz parte de uma geração de pensadores pós-estruturalistas que confrontam a 

tradição hegeliana predominante, não para extrair daí algo, mas para articular uma 

crítica a dialética do negativo, a partir de Bergson, Nietzsche e Espinosa, oferecendo 

uma contraposição que se utiliza não dos termos tradicionais do hegelianismo, mas dos 

problemas que trata (Ser, Diferença, afirmação, negação etc). No que diz respeito a 

problemática da negação dialética, Hardt (Ibid.) diz que Deleuze propõe um “conceito 

não dialético da negação”, que certamente podemos ver em sua leitura de Nietzsche, em 

que a negação não passa de uma função da afirmação, um destruir para criar. 

Também seria interessante chamar atenção para o que diz Alan D. Schrift (1995, 

p. 330), propondo que Deleuze procura contestar um possível compromisso entre a 

dialética de Hegel e a genealogia nietzschiana, em favor de uma afirmação do múltiplo 

e também de uma negação como função da afirmação, além de apontar para uma 

tendência não binarista da filosofia de Nietzsche, no trato das hierarquias de valores 

                                                             
40 Aqui estamos nos referindo aos cursos de Alexandre Kojève (2002, p. 50) contidos em Introdução à 
leitura de Hegel, no que diz respeito ao Capítulo 4 da Fenomenologia do espírito, intitulado 
“Independência e dependência da consciência-de-si; senhorio e escravidão”. Na seção que trata do 
“reconhecimento” é colocado que a relação entre senhor e escravo se dá como combate de vida ou morte , 
isso porque o Ser do homem é tido como negador, pode negar até mesmo sua própria natureza ou aquilo 
que o nega, pode querer sua própria morte, bem como a morte do outro. 
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tradicionais do pensamento ocidental (bem e mal, ser e devir, verdade e falsidade etc.). 

Esse não-binarismo, afirma Schrift, influenciou fortemente o pensamento francês 

contemporâneo. Sobre esse último aspecto temos visto aqui na interpretação deleuziana 

de Nietzsche, como podemos diferenciar a tipologia em sua resolução afirmativa41 da 

síntese negativa da dialética.  

Nietzsche não resolve as contrariedades sob um trabalho do negativo, mas faz 

sempre o elemento afirmador sobrepujar-se: Dionísio torna possível a Apolo a 

afirmação, mesmo do sofrimento, e Sócrates, ainda que personificando o protótipo de 

um instinto de negação na idéia de um conhecimento superior a vida, tem como suporte 

desse conhecimento a arte (música apolínea), enquanto instinto afirmativo capaz de 

tornar o conhecimento trágico, que irrompe como resultado da pretensão científica de 

abranger a totalidade dos fenômenos, ante os limites cognoscentes que essa pretensão 

conduz, algo suportável42. 

Sendo assim, a nova contraposição Dionísio contra Cristo, não perfaz o esquema 

dialético. Deleuze diz que nessa nova direção Dionísio ganha uma complementaridade: 

Ariane43, como “afirmação da afirmação”, figura do eterno retorno, sendo Cristo apenas 

a figuração dos indicadores sintomáticos de um tipo incapaz de levar a afirmação da 

vida a cabo. Deleuze (2007, p. 14) visualiza aí um “esquema afetivo” remetendo à 

própria vida do filósofo e sua relação com Lou Von Salomé a quem Nietzsche pede em 

casamento por intermédio de seu amigo Paul Rée, ou ainda Cósima Wagner por quem 

nutria sentimentos: “sendo ele próprio Dionísio, receberá Ariana, com a aprovação de 

Teseu”. 

Entre a narrativa de Cristo e a de Dionísio há proximidades e distâncias radicais, 

não algo como uma contradição, mas dois tipos distintos, duas formas diferentes de 
                                                             
41 Seria interessante aqui fazer uma menção a uma tônica fundamental da filosofia deleuziana: a Síntese 
disjuntiva ou disjunção inclusiva, que é a apreensão lógica de que na expressão de diferenças, dados dois 
predicados distintos, ao invés de opô-los sob a forma “ou isso ou aquilo”, que implica em identidade e 
contradição, nós os consideremos como duas perspectivas singulares “isso e aquilo”. Esse “operador 
lógico” estava presente já em Lógica do Sentido (1969) e também na obra tardia de Deleuze e Guattari 
que propõe alguns pares, tais como territorialização e desterritorialização, liso e estriado etc., que 
descrevem mais processos de oscilação que de síntese dialética. Sobre esse ponto François Zourabichvili 
(2004, p. 57) em seu O Vocabulário de Deleuze diz que há um combate de Deleuze com a Lógica 
enquanto disciplina institucionalizada, na medida em que reduz “exageradamente o campo do pensamento 
ao exercício pueril da recognição, e por assim dizer justificar o bom senso satisfeito e obtuso aos olhos do 
qual tudo o que da experiência abala os dois princípios de contradição e do terceiro excluído é puro 
nada”. Esse modo de pensar faz parte também de sua interpretação de Nietzsche justamente no ponto em 
que descobre aí uma “sintomatologia” e uma “crítica”, sobre esse ponto Zourabichvili (Ibid.) diz: “O 
pensador é antes de tudo clínico, decifrador sensível e paciente dos regimes de signos produzidos pela 
existência, e segundo os quais ela se produz”.  
42 O Nascimento da tragédia, 1996, p. 95. 
43 Nietzsche et la philosophie, 2012d, p. 16. 
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conceber a existência. Se por um lado Deleuze (1987, p. 22) dirá que entre eles “o 

mártir é o mesmo, a paixão é a mesma, é o mesmo fenômeno”, por outro, irá opor termo 

por termo essas narrativas, colocando uma como tipo negativo e a outra como tipo 

afirmativo, por exemplo, se em Cristo há crucificação, em Dionísio há uma 

dilaceração44, em um a transubstanciação, no outro a transvaloração45.  

O que nos importa agora é entender a caracterização desses dois tipos, o homem 

cristão e o filósofo dionisíaco, como diagnósticos nietzschianos que apontam para um 

princípio transcendental que haveria em toda a metafísica, ou seja, o elemento 

genealógico de nossa própria forma de pensar, o nosso niilismo, aquilo que denominará 

por espírito de vingança. 

 

1.4 A tipologia do nobre e do escravo e o problema do método genealógico: 

Dionísio contra o crucificado46 

 

No terceiro capítulo de Nietzsche e a filosofia, Deleuze (2012d, p. 83) concebe 

uma “ciência ativa” no pensamento nietzschiano, algo como uma “linguística” ou 

ciência que diagnostica as forças envolvidas nas apropriações de sentido atuantes na 

compreensão dos fenômenos. Essa ciência se definiria pelos três procedimentos que 

vimos anteriormente: sintomatologia, tipologia e genealogia. É a partir desses eixos que 

interpreta a questão do método em Nietzsche. 

Em primeiro, Deleuze nos mostra um deslocamento na forma filosófica 

tradicional de perguntar pela essência: passa-se da questão “O que é?” para “Quem?”. 

                                                             
44 O desmembramento de Dioniso é uma narrativa pertencente a teogonia órfica, como mostra Jean Pierre 
Vernant (2006, p. 83), nela é devorado pelos Titãs e reconstituído a partir do coração que permanece 
intacto, enquanto os Titãs ao serem fulminados por Zeus, geram a raça humana a partir de suas cinzas, 
dirá Vernant: “Dionísio assume em sua pessoa de deus o duplo ciclo de dispersão e de reunificação, ao 
longo de uma ‘paixão’ que envolve diretamente a vida dos homens, visto que fundamenta miticamente a 
desgraça da condição humana ao mesmo tempo que abre, para os mortais, a perspectiva da salvação”. 
45 Estamos nos referindo a seguinte passagem de Nietzsche et la Philosophie: “Et à partir de là, 
l’opposition de Dyonisos et du Christ se dévelope point par point, comme l’affirmation de la vie (son 
extreme appréciation) et la négation de la vie (sa dépréciation extrême). La mania dionysiaque s’opose à 
la manie chrétienne; l’ivresse dionysiaque, à une ivresse chrétienne;  la laceration dionysiaque, à la  
crucifixion; la réssurrection dionysiaque, à la réssurrection chrétienne; la transvaluation dionysiaque, à la 
transubstanciation chrétienne.” (DELEUZE, 2012d, p. 18)  
46 Esse tópico é um recorte reelaborado a partir de um texto direcionado a uma aula ministrada em estágio 
docência, na graduação em filosofia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, na disciplina 
Tópicos Especiais de Ética I, sob a tutoria do docente Markus Figueira, voltada ao estudo de A verdade e 
as formas jurídicas de Michel Foucault. A aula visava expor um panorama geral da filosofia nietzschiana 
a partir das noções de “transvaloração” e de “história da verdade” tal como compreendida por Foucault e 
por ele assimilada a partir de seu estudo do método genealógico. Mantivemos esse estudo na medida em 
que contribuiu para as nossas leituras diretas dos textos nietzschianos, e para a compreensão da 
interpretação deleuziana do eterno retorno e de outros conceitos.  
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De um lado a primeira pergunta supõe uma compreensão que distingue um ser-essência 

de um devir-aparência; de outro a segunda não supõe verdade absoluta alguma, senão 

uma verdade em um dado momento, constituída por uma relação entre sentido e valor, 

que são atribuídos por um “tipo” ou modo de existência que avalia e interpreta algo a 

partir de seus próprios valores. A questão “Quem?” aparece como aquela que descobre a 

qualidade da vontade de potência na origem dos valores. 

Deleuze chamará esse procedimento filosófico de “dramatização” (Ibid., p. 89). 

O que esse método problematiza é um “tipo” caracterizado pela qualidade da vontade de 

potência: afirmadora de sua diferença ou negadora daquilo que difere, descobre a 

máscara por trás da constituição de sentido de um valor tido por verdadeiro. Assim 

sendo, após a descoberta do “tipo”, a questão “Quem?” passa a ser “o que quer?”. Por 

exemplo, se descobrimos um tipo que quer o verdadeiro, o sacerdote ou o cientista, 

teríamos em seguida que por esse caminho perguntar: o que quer esse ou aquele que 

quer o verdadeiro? Não ser enganado? Não enganar? Passamos da vontade como 

elemento genealógico ao “tipo”, e do “tipo” enquanto modo de existência aos sintomas 

de uma apropriação sobre um determinado fenômeno de forças ativas ou reativas.  

Esse método implicará para Deleuze uma nova imagem do pensamento que se 

opõe ao que chama de “imagem dogmática”. Teríamos que dizer que quando se 

pergunta “O que é?” pressupõe-se uma boa inclinação do pensamento, sua distância do 

devir entendido como aparência ou erro, o que bastaria para que sob a condução do 

método, ancorado em um modelo moral, o filósofo encontrasse o Verdadeiro. Como 

mostra Eduardo Pellejero (2014, p. 159), no “método de dramatização”, que deixaria de 

ser tão somente uma compreensão do procedimento filosófico nietzschiano para se 

tornar uma compreensão perspectivística diferenciada do pensamento em Gilles 

Deleuze47: 

 

A lógica é substituída por uma topologia e uma tipologia. Um 
conceito, uma ideia, uma palavra, unicamente têm um sentido na 
medida em que quem o formula, a pensa, a pronuncia, quer algo ao 
formulá-lo, pensá-la, dizê-la. A filosofia, então, impõe-se uma única 
regra: tratar o conceito como uma atividade real, desenvolvida por 
alguém, de certo ponto de vista, em virtude de certas circunstâncias e 
objetivos, a partir de um determinado lugar. 

  
                                                             
47 Sobre esse ponto ver Gilles Deleuze: “O método de dramatização”, em A ilha deserta, que discute as 
questões metodológicas contidas em Nietzsche e a filosofia e Diferença e Repetição; e o terceiro capítulo 
de Mil cenários: Deleuze e a (in)atualidade da filosofia, intitulado “Filosofia e método: A inatualidade 
como perspectivismo e dramatização” de Eduardo Pellejero.   
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Em Nietzsche, como viemos mostrando, as interpretações e avaliações não se 

separam de modos de vida que interpretam e postulam valores. O que seu diagnóstico 

da filosofia encontra é um niilismo que se estende desde seu começo até as expressões 

mais tardias do pensamento moderno. No cristianismo ele identifica um modo de 

existência que sofre e põe a vida em julgamento, “que faz dela algo que deve ser 

justificado” (DELEUZE, 1987, p. 22), isso remete a nossa questão inicial de saber se a 

existência é culpada ou inocente. 

Para compreendermos melhor essa distinção entre o tipo cristão e o tipo 

dionisíaco, precisaremos antes traçar uma síntese de alguns temas que perpassam a 

Genealogia da Moral (1887), escrito muito importante tanto para Deleuze quanto para 

Foucault, para citar outro exemplo emblemático, dentre os leitores de uma tradição 

francesa que tomou Nietzsche como “caixa de ferramentas”, ao invés de empreender tão 

somente uma interpretação.  

Deleuze entenderá a Genealogia da moral como o livro mais sistemático do 

filósofo em seu modo de escrita dissertativa e não aforismática ou poética, como se dá 

em outras obras, como uma “chave para interpretação dos aforismos” e como uma 

análise dos tipos reativos (DELEUZE, 2012d, p. 99). Nesse sentido, pretendemos 

esclarecer acerca da Genealogia três pontos: 1) Uma certa consistência metodológica 

que dá ao trabalho nietzschiano e que implica em uma “revolução de método” seja em 

Foucault48 ou em Deleuze; 2) Uma compreensão mais ampla da tipologia que Deleuze 

identifica em Nietzsche; 3) Por fim, apontaremos o espírito de vingança como 

sentimento do tipo cristão reativo ao qual se opõe a tipologia dionisíaca e que 

posteriormente será fundamental a compreensão precisa da eliminação do negativo pelo 

eterno retorno enquanto ética seletiva. 

Nietzsche (2009, p. 12) define no prólogo da Genealogia da Moral o papel de 

sua obra: “questionar o valor dos valores”. Supõe que os erros dos que tentaram fazer 

uma história da moral seriam propriamente erros de método, de pressupostos que 

                                                             
48 Nas conferências de Michel Foucault contidas em A verdade e as formas jurídicas, na qual analisa a 
constituição do “Verdadeiro” em diferentes momentos históricos através do eixo de tensão entre saber e 
poder, declara o quanto seu modo de pesquisa é devedor de Nietzsche em questão de metodologia: “No 
momento, gostaria de retomar, de forma diferente, as reflexões metodológicas puramente abstratas de que 
falava há pouco. Teria sido possível, e talvez mais honesto, citar apenas um nome, o de Nietzsche, pois o 
que digo aqui só tem sentido se relacionado à obra de Nietzsche que me parece ser, entre os modelos de 
que podemos lançar mão para as pesquisas que proponho, o melhor, o mais eficaz e o mais atual. Em 
Nietzsche, parece-me, encontramos efetivamente um tipo de discurso em que se faz a análise histórica da 
própria formação do sujeito, a análise histórica do nascimento de um certo tipo de saber, sem nunca 
admitir a preexistência de um sujeito de conhecimento.” (FOUCAULT, 1996, p. 13). 
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sustentam uma determinada historiografia. É o caso, por exemplo, dos “psicólogos 

ingleses” de que fala ainda no mesmo prólogo, como aqueles que pensam a moral em 

termos de “utilidade”, “hábito” etc. Contraposto a esse viés interpretativo ele coloca que 

é preciso ao “genealogista” considerar não somente as verdades convenientes com os 

próprios preconceitos morais, mas “até mesmo à verdade chã, acre, feia, repulsiva, 

amoral, acristã... porque existem tais verdades” (Ibid.). 

O livro é dividido em três seções: na primeira é analisado como foram cunhados 

os valores fundamentais que norteiam a moral: “bom e mau”, “bom e ruim”; a segunda 

trata dos sentimentos de “culpa” e “má-consciência” como sintomas decorrentes da 

inversão dos valores morais analisados na seção anterior; na terceira, por fim, pensa a 

formação dos ideais ascéticos. Tentaremos sintetizar aqui as três seções como um só 

processo. 

Em primeiro há de um lado a estirpe nobre senhorial, de outro a plebe. Os nobres 

são aqueles que tomam para si o direito de criar valores, eles pensam “nós os bons”, o 

termo “aristos” de aristocracia significa “o melhor”, então a partir daí se estabelece um 

“pathos da distância”, como um sentido de se opor a tudo que é baixo, tudo que é 

vulgar. O valor “Bom” então é cunhado pela estirpe senhorial como uma espécie de 

medidor de distância de tudo que é “Ruim” contra os genealogistas da moral que 

pensam o valor de “Bom” cunhado com base no valor de “Útil”. Tudo isso é concebido 

com base em uma análise filológica do uso desses termos por tipos distintos em 

períodos históricos distintos, a transformação do sentido e do uso das palavras é o que 

observa Foucault (2013, p. 278) em seu texto “Nietzsche, a genealogia e a história”49 no 

uso nietzschiano do termo “Herkunft” que significa “proveniência”: 

 

Herkunft: é o tronco, a proveniência; a antiga pertinência a um grupo 
– o do sangue, da tradição, o que liga aqueles da mesma altura ou da 
mesma baixeza. Frequentemente, a análise de Herkunft coloca em 
jogo a raça ou o tipo social. No entanto, não se trata tanto de 
reencontrar em um indivíduo, em um sentimento ou ideia as 
características genéricas que permitem assimilá-los a outros – e de 
dizer: isto é grego ou isto é inglês, mas de descobrir todas as marcas 

                                                             
49 Em “Nietzsche, a Genealogia, a História” Michel Foucault (2013, pp. 273-295) chama atenção para a 
alternância de termos que se dão nas obras de Nietzsche acerca do sentido da pesquisa da origem, o que o 
distanciaria das concepções históricas corriqueiras, como vimos aqui quanto a procurar a origem de um 
valor sem considerar os próprios preconceitos morais. Assim Foucault sugere empregos diferenciados do 
termo Ursprung (origem), seja como “Herkunft”, “proveniência”, seja como, “Entstehung”, emergência, 
uma como identificação do “tipo”, a outra do momento em que uma “verdade” vem a tona, em que um 
determinado valor passa a ser importante.  
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sutis, singulares, subindividuais que podem se entrecruzar nele e 
formar uma rede difícil de desembaralhar. 

 

Nietzsche (2009, p. 23) fala, então de uma “vingança espiritual” dos Judeus, a 

revolta contra os poderosos, ou a revolta dos escravos na moral, foram os escravos os 

“vencedores da história”. Eles fazem uma inversão de valores, se antes o “Bom” era o 

senhorial agora em suas palavras:  

 

os miseráveis somente são os bons, apenas os pobres, impotentes, 
baixos são bons, os sofredores, necessitados, feios, doentes são os 
únicos beatos, os únicos abençoados, unicamente para eles há bem-
aventurança – mas vocês, nobres e poderosos, vocês serão por toda 
eternidade os maus, os cruéis, os lascivos, os insaciáveis, os ímpios, 
serão também eternamente os desventurados, malditos e danados!  

 

Começa a partir dessa inversão o que Nietzsche chama de “instinto de rebanho”. 

Agora os valores não são mais “Bom” e “Ruim”, mas “Bom e Mau”. Pensemos, pois 

em um novo esquema tipológico para retomar tudo isso. Essa vingança espiritual dos 

escravos será denominada “ressentimento”, a moral escrava desde o início começa 

como uma negação, como uma caricaturização de seu algoz, e só depois dessa negação 

o escravo se volta para si, ele só pode criar depreciando. É nesse sentido que Deleuze 

(1987, p. 167) diz que o ressentimento: “designa um tipo em que as forças reativas 

imperam sobre as forças ativas”. O “ressentido” não re-age, uma vez que as forças 

reativas preponderam. 

O nobre, por outro lado, é o traçado de um tipo afirmativo, aquele que diz “Sim” 

em primeiro lugar, um sim a si mesmo. Aquilo que ele denomina “Ruim”, ele nem ao 

menos se interessa em conhecer. Conforme o sentimento de distância, seu “não” é uma 

espécie de “desprezo” e não uma “depreciação”, o nobre peca por negligência e seu 

ressentimento é exaurido de uma só vez, ele se vinga imediatamente, não guarda nada 

para si. Vemos aí o germe da concepção de “negação não dialética” que Michael Hardt 

identificava em Deleuze. Nesse caso a força ativa preponderando faz da reação algo 

possível e secundário a ação, assim Deleuze (Ibid.) afirma: “O tipo ativo engloba então 

as forças reativas, mas num estado tal que elas se definem por um poder de obedecer ou 

serem acionadas. O tipo ativo estabelece uma relação tal entre as forças ativas e as 

forças reativas que estas últimas são elas próprias acionadas”. 

Contudo, essa astúcia vingativa do homem do ressentimento gerará, propõe 

Nietzsche, uma raça (não no sentido biológico) de homens mais inteligentes. Era o que 
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já dizia em um texto anterior Verdade e mentira no sentido extra-moral50(1873): que o 

intelecto é um instinto dos menos robustos. Então, passada essa inversão de valores, na 

segunda seção serão discutidos mais detalhadamente esses sentimentos de “culpa”, 

“ressentimento” e “má-consciência” que são apresentados como sustentáculos da moral 

judaico-cristã.  

Podemos resumir isso da seguinte maneira: o homem tende a esquecer as coisas, 

isso faz parte da manutenção da sua saúde psíquica, entretanto o esquecimento não 

favorece a manutenção de compromissos ou de responsabilidades, então seria preciso 

criar para o homem uma memória, essa “mnemotécnica”51 como chamará Nietzsche, é a 

crueldade, a tortura, o castigo, algo que se faz para reforçar um compromisso com algo, 

criar uma dívida, ensinar a fazer promessas, firmar contratos. De um lado, como mostra 

Deleuze, a mnemotécnica faz parte do aspecto seletivo da cultura52: criar o tipo ativo e 

livre; por outro lado é nesse contexto que irão emergir noções como “culpa”, 

“consciência”, “dever”, “responsabilidade”. 

Vemos que todo esse “ideário” cristão é apresentado como produto da crueldade. 

Outro conceito que aparece nesse contexto é o de “justiça”, que Nietzsche (2009, p. 57) 

chamará “vingança sacralizada”. Dessa perspectiva não há origem divina nessas 

palavras, são puro produto das práticas humanas, ou que inventaram o humano no seio 

de uma natureza hostil. Material de interesse também para as análises foucaultianas e 

sua concepção de “sociedade disciplinar”53. O que há é uma domesticação do “bicho 

homem” pelo castigo, torná-los dóceis, medrosos, prudentes, contidos nos desejos etc.  

Mas tudo isso traz um grande problema “a interiorização do homem” ou criação 

de uma alma pelos instintos que não podem explodir, alma é o mesmo que dizer em 

                                                             
50 Refiro-me a passagem: “O intelecto, como um meio para a conservação do indivíduo, desdobra suas 
forças mestras no disfarce; pois este é o meio pelo qual os indivíduos mais fracos, menos robustos, se 
conservam, aqueles aos quais está vedado travar uma luta pela existência com chifres ou presas 
aguçadas”. Em Obras incompletas (Coleção Os pensadores).  
51 Na obra de Deleuze escrita com Félix Guattari, O Anti-Édipo (1972/1973), no Capítulo III intitulado 
”Selvagens, Bárbaros, Civilizados”, é retomada essa noção de “mnemotécnica” sobre um outro enfoque 
teórico:  “trata-se de dar uma memória ao homem; e o homem, que se constituiu por uma faculdade ativa 
de esquecimento, por um recalcamento da memória biológica, deve arranjar uma outra memória, que seja 
coletiva, uma memória de palavras e já não de coisas, uma memória de signos e não mais de efeitos. 
Sistema da crueldade, terrível alfabeto, esta organização traça signos no próprio corpo” (DELEUZE; 
GUATTARI, 2010a, pp.192-193). 
52 Ver Nietzsche et la philosophie, 2012d, p. 152 e p. 155. 
53

 A respeito dessa relação entre “sociedade disciplinar” e a “Genealogia” nietzschiana, destaco a seguinte 
passagem do Capítulo 1 intitulado “O corpo dos condenados”, na primeira parte de Vigiar e Punir, de 
Michel Foucault (1999, pp. 28-29): “A história dessa microfísica do poder punitivo seria então uma 
genealogia ou uma peça para uma genealogia da “alma” moderna. A ver nessa alma os restos reativados 
de uma ideologia, antes reconheceríamos nela o correlativo atual de uma certa tecnologia do poder sobre 
o corpo”. 
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Nietzsche “má-consciência”, a força ativa separada daquilo que ela pode se volta contra 

si mesma54, contra o corpo, é “introjetada”. O filósofo médico fazendo um diagnóstico 

das doenças do homem cristão-reativo. O tipo do sacerdote aparece como aquele que 

tenta domar a má-consciência redirecionando-a para o interior, redirecionando a culpa 

que o espírito de vingança impotente tende a associar a alguém, contra si próprio, assim 

a doença não é curada, mas domesticada, as paixões tristes são mais facilmente 

administráveis, pois o que torna o corpo ressentido continuamente doente é sua prisão 

em uma “vingança imaginária”55, como observa Deleuze (1987, p. 174): 

 

O homem do ressentimento é por si mesmo um ser doloroso: a 
esclerose ou endurecimento de sua consciência, a rapidez com a qual 
toda excitação solidifica-se e congela-se nele, o peso dos traços que o 
invadem são sofrimentos cruéis. E, mais profundamente, a memória 
dos traços é odienta nela mesma, por si mesma. Ela é venenosa e 
depreciativa porque ataca o objeto para compensar sua própria 
impotência e escapar dos traços de excitação correspondente. Por isso 
a vingança do ressentimento, mesmo quando se realiza, não é menos 
“espiritual”, imaginária e simbólica em seu princípio. 

 

A dívida para com a divindade na religião (sentimento de culpa, pecado 

originário etc.) é uma dívida impagável. A postulação de um pós-morte só poderia ser 

produto desses sentimentos dos que sofrem na vida terrena e precisam de uma redenção. 

Nesse sentido, lembremos da distinção tipológica que mencionamos anteriormente, na 

qual Nietzsche (2009, p. 76) diferencia o deus cristão e os deuses gregos com relação a 

“domar a má-consciência”. De um lado uma antítese completa dos instintos animais, a 

santidade que submerge os homens em uma tortura psíquica de castigos pós-morte, 

tornando-os seres que se voltam contra si mesmos (arrependidos), de outro, os deuses 

eram uma espécie de estirpe nobre que “santificam o animal no homem”, não há noção 

de “pecado” pois os erros dos humanos também são erros dos deuses. 

Por fim, os Ideais ascéticos na terceira seção. Esses ideais não se resumem ao 

homem religioso, Nietzsche os pensa da antiguidade até em expoentes da sua época 

(eruditos, filósofos, artistas etc.). Podemos resumi-los assim: “o nada querer”, “vontade 
                                                             
54 Nietzsche et la philosophie, 2012d,  p. 146. 
55 Sobre o “espírito de vingança” ver também Oswaldo Giacóia (2013, p. 193): “Quanto mais sofre, tanto 
mais anseia o sofredor por livrar-se desse fardo. Seu desejo mais ardente é o de narcotizar a consciência 
sofredora. Para tanto, a via mais rápida é a descarga internalizada de tônicos afetos vingativos, numa 
reação incendiária, que permanece em nível da imaginação, consumindo todos os afetos numa forma 
pervertida, “certamente a forma mais nociva de reação”, escreve Nietzsche. Essa é a pior escapatória 
porque não constitui nenhuma saída efetiva, senão que produz um curto-circuito paralisante, extinguindo 
rapidamente quase todas as energias nervosas. Essa devastação internalizada das próprias forças tragadas 
pela sede de vingança promove justamente o contrário da cura”. 
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de nada”, “niilismo”. Nietzsche (Ibid., pp. 84-85) dispensa de imediato os artistas, os 

descreve como bajuladores dóceis daqueles que os patrocinam, “não se sustentam por si 

sós” e, portanto, não são objeto de interesse para a discussão. Já Schopenhauer aparece 

como um filósofo que, ao seu ver, rende homenagem aos ideais ascéticos em sua 

compreensão da experiência estética como atividade desinteressada (Ibid., p. 86), e sua 

“libertação da “vontade” como a grande vantagem e utilidade do estado estético” (Ibid., 

p. 87).  

O asceta, como já vimos aqui, a respeito do homem teórico de O nascimento da 

tragédia, é aquele que em sua impotência de afirmar, vê a vida como um grande erro 

que precisa ser expiado ou corrigido, seja essa impotência projetada para um além, seja 

para uma utopia terrena. Deleuze (2012d, p. 167) compreende o ideal ascético como 

aquilo que se forma a partir da relação entre o ressentimento e sua interiorização, a má-

consciência, como uma cumplicidade entre as forças reativas e uma vontade de potência 

voltada a negação. É nesse sentido que irá se perguntar: o que seriam as forças reativas 

se não estivessem atreladas a essa imagem negativa? Esse será um problema 

fundamental quando formos discutir a descoberta das forças ativas no eterno retorno. 

O homem de conhecimento é como uma espécie de produto desses ideais, 

Nietzsche (2009, p. 101) dirá que “o ideal ascético nasce do instinto de cura e proteção 

de uma vida que degenera”. Mas esse instinto também acaba por degenerar, ele aponta 

alguns sintomas disso: “o grande nojo ao homem; e também a grande compaixão pelo 

homem” (Ibid., p. 103), o envenenamento da confiança na vida pelos homens pequenos, 

os sentimentos daqueles que estão fartos de si, “a conspiração dos sofredores contra os 

bem logrados e vitoriosos” (Ibid., p. 104), a resignação, a tentativa de fazer insatisfeito 

aquele que parece com bom ânimo e mesmo uma certa vaidade destes de serem almas 

belas, os escolhidos do além. Os ideais ascéticos são constituídos pelas ficções 

organizadas por uma vontade de negação56, tal como a ficção de um além-mundo.  

Em síntese, a narrativa cristã faz o mundo começar de um “pecado original”, a 

partir do qual há todo um desdobramento de termos, tais como culpa, expiação, dívida, 

etc., que não expressam senão uma interiorização dos sentimentos, a gestação de uma 

má-consciência, uma interpretação reativa da condição “mundana” da vida, como 

maculada pela imundície. É uma narrativa triste e piedosa. Mesmo quando pretende 

ensinar um amor à vida, a narrativa cristã exalta um modelo de vida qualquer pelas suas 

                                                             
56 Nietzsche et la philosophie, 2012d, p. 167. 
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“renúncias” em função de um princípio moral transcendente. O sofrimento encontra 

aqui uma justificação moral, e essa justificação moral é um espírito de vingança. 

Em contraposição a narrativa de Dionísio é a tipologia de um outro modo de 

existência, no qual, a vida justifica e afirma até mesmo o sofrimento. E como isso seria 

possível? Deleuze (1987, p. 22) diz que “o sofrimento dionisíaco (por superabundância 

de vida) é uma afirmação, sua embriaguez é uma atividade, seu dilaceramento é a 

própria afirmação múltipla”.  

A existência aqui é tratada com outros elementos: a vida que transborda, a 

embriaguez que é um aumento de potência e o mundo que é uma pluralidade de forças. 

Dionísio é um tipo que remete ao vinho57 e à fecundidade, a partir do qual Nietzsche 

põe o sentido da existência em outros termos: os pés leves, a alegria trágica, a inocência 

da vida, da existência, do devir. O filósofo dionisíaco é o filósofo artista, um criador de 

novos valores, de novas formas de viver e de pensar, sob essa tipologia do dionisíaco a 

existência encontra não mais uma justificação moral que lhe atribui um sentido negativo 

e, portanto, a julga sob pretensos valores superiores, mas uma justificação estética. Para 

entendermos melhor essa justificação, precisaremos compreender a noção de devir que 

Nietzsche desenvolve ao longo de sua obra, tendo como principal figura ilustrativa a 

metáfora do jogo. 

O que nos interessa nesse momento é compreender a interpretação deleuziana da 

genealogia na medida em que ela nos permite, por um lado, compreender seus critérios 

de interpretação e, ao mesmo tempo, como pôde extrair de sua leitura do método 

nietzschiano as bases para o método de seu próprio pensamento. Conforme já 

expusemos, Deleuze considera que a filosofia nietzschiana se faz não conforme o 

verdadeiro e o falso, mas a partir das noções de sentido e valor, de modo que a 

“essência” é algo a ser descoberto segundo um jogo de forças que se apropria de algo. 

Esse diagnóstico do jogo de forças, tal como Deleuze o pensa seria um “método de 

dramatização”.  

Nele a questão “O que é?” não preexiste à “quem?”, a questão passa a ser “quem 

quer?”. Não “o que é o justo” ou “Quem é justo”, mas “quem quer o justo ou a 

justiça?”. Remete assim a uma vontade de potência, a um tipo. Esse deslocamento, 

segundo Deleuze, corresponde a um “método trágico”, é nesse sentido que 

compreendemos o termo “drama”, ele diz respeito a uma vontade que quer algo por trás 

                                                             
57 Em Cristo o vinho figura como símbolo do sofrimento, como homenagem ao sangue da expiação e do 
auto-sacrifício.  
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de um valor, de um juízo, de um conceito. Uma vontade que se expressa por um tipo, 

pelo qual se diagnostica a qualidade daquilo que se quer na vontade, afirmar ou negar. 

Nesse sentido que viemos apresentando o problema do sentido da existência segundo a 

diferenciação desses tipos: Heráclito/Anaximandro, Dionísio/Apolo, Dionísio/Sócrates, 

Dionísio/Cristo etc. O método nietzschiano nessa perspectiva remete à questão do 

“sentido da existência”, de saber quem pode afirmá-la e quem não pode. 

Deleuze atribuirá ao método três características: “diferencial”, “tipológico” e 

“genealógico”. Sob esses três caracteres descobre em primeiro as “quantidades 

intensivas”, ou seja, aquilo pelo qual podemos avaliar o grau de intensidade exercido 

entre uma força e outra; em segundo os sintomas que indicam um modo de apropriação 

das forças constituindo um jogo de sentidos ou uma essência em um dado contexto; em 

terceiro, a qualidade da vontade de potência como instância da qual dependem as 

avaliações. 

Esses três elementos constituem, por sua vez, aquilo que chamará de dionisíaco 

em Nietzsche. Veremos no segundo capítulo o problema das forças e das quantidades 

intensivas e no terceiro capítulo, como em Diferença e repetição, esses caracteres do 

“método de dramatização” ganham um alcance ontológico maior, mas podemos adiantar 

que esse “mundo de intensidades” que só pode ser conhecido conforme uma 

dramatização das relações de força nos será fundamental a compreensão do pensamento 

próprio deleuziano.  

 

1.5 A figura estética e ontológica do jogo como imagem do pensamento ou o ser do 

devir 

 

Na seção intitulada “A essência do trágico”, em Nietzsche e a Filosofia, Deleuze 

(1987, p. 26) nos diz que o sentido da vida é o problema comum entre a tragédia e o 

cristianismo. Dirá em seguida que para Nietzsche o sentido da vida é “a questão 

suprema da filosofia, a mais empírica e “experimental”, porque coloca simultaneamente 

o problema da interpretação e da avaliação”. Conforme já pudemos apreender ao longo 

de nosso trabalho, a interpretação deleuziana nos expõe o desenvolvimento desse 

problema explicitando em fases distintas da obra as tipologias que o pensador 

estabelece. 

Vimos que a questão do sentido da existência era conduzida à questão da justiça: 

o vir a ser da vida é culpado ou inocente? Tentamos compreender o desenvolvimento 
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dessa questão segundo os movimentos conceituais de afirmação e negação que essas 

tipologias implicavam e a diferença que Deleuze nos propõe entre o procedimento 

crítico nietzschiano e a dialética: Dionísio-Ariana como afirmação da afirmação ao 

invés da negação da negação.  

Mas Deleuze também se utiliza de uma figura estética apreendida em sua 

interpretação para dar desenvolvimento a questão: a figura do jogo. Não somente é 

visível a utilização dessa figura no pensamento de Nietzsche, temos como outros 

exemplos a aposta de Pascal e o xadrez em Leibniz e para além mesmo da filosofia, na 

poesia e na literatura, podemos destacar como exemplos o “lance de dados” de 

Mallarmé ou a “loteria” de Borges. São alguns dos casos que interessam a Deleuze e 

veremos que ele compreende o eterno retorno inicialmente através dessa figura estética 

e ontológica, antes de apresentá-lo como uma “ética seletiva”. 

Além disso, podemos dizer que a ideia de jogo acompanha o desenvolvimento 

posterior de seu pensamento próprio, podemos citar como exemplo as passagens “Os 

imperativos e o jogo” e “Os dois tipos de jogo: suas características” respectivamente no 

capítulo 4 e na conclusão de Diferença e Repetição (1968); a seção de Lógica do 

Sentido (1969) intitulada “Do jogo Ideal”; suas menções no Abcedário (1994-1995) à 

aposta de Pascal, ou em O que é a filosofia? (1991); as diferenças entre o Xadrez e o Go 

em Mil Platôs vol. 5 (1980); ou ainda o “jogo do mundo barroco”58 em A Dobra – 

Leibniz e o Barroco (1988). Iremos fazer menção a alguns desses desenvolvimentos 

sempre tendo em mente a relação com a interpretação deleuziana do eterno retorno em 

sua primeira apresentação em Nietzsche e a filosofia. 

Essa questão do jogo possui consonâncias interessantes com dois outros 

pensadores que lhe foram referenciais contemporâneos: Eugen Fink e Kostas Axelos, 

para citar dois importantes. Nesse sentido, estamos de acordo com as observações feitas 

por Luis Henrique de Santiago Guervós (2011, pp.50-51) em seu artigo “A dimensão 

estética do jogo na filosofia de F. Nietzsche”, acerca da tradição crítica que interpretou 

esse aspecto da filosofia de Nietzsche, quando destaca que:  

 

                                                             
58 O jogo de Leibniz que Deleuze (1991, pp. 103-106) encontra em A dobra, é distinto do “lance de 
dados” nietzschiano, na medida em que o vazio, que em Nietzsche é encarado até suas últimas 
consequências como niilismo e afirmação do acaso, é preenchido por um excesso de princípios. O jogo do 
Deus leibiniziano é apresentado como o do arquiteto: “Deus não escolhe somente o melhor dos mundos, 
isto é, o conjunto compossível mais rico em realidade possível, mas escolhe também a melhor repartição 
de singularidades nos indivíduos possíveis”, é um jogo com “regras de convergência e divergência”. 
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entre todos os estudiosos da obra de Nietzsche, aquele que tratou do 
tema com mais profundidade, Eugen Fink, vai mais longe e pensa que 
“a ideia do ‘jogo’ constitui a ideia central de sua filosofia”, e que, 
desse modo, pensando contra Heidegger, Nietzsche se situa 
verdadeiramente fora da metafísica, pois mediante a introdução do 
jogo em sua filosofia, ele teria se emancipado do pensamento de 
Schopenhauer e expressaria uma nova concepção do ser.  

 

Em ambos o tema do jogo ganha destaque, ambos são intérpretes de Heráclito. O 

primeiro, um fenomenólogo alemão, que assim como Heidegger, trabalhou com 

Edmund Husserl e que foi intérprete de Nietzsche, escreveu um livro chamado O Jogo 

como símbolo do mundo em 1966, escrito um ano depois de um comentário sobre 

Nietzsche em 1965. O segundo, Kostas Axelos, nasceu na Grécia e foi morar na França, 

onde estudou filosofia e conheceu Deleuze, escreveu Heráclito e a filosofia em 1962 e 

O jogo do mundo de 1969. 

Eugen Fink (1966, p. 9) em O jogo como símbolo do mundo coloca um 

interessante problema: se o jogo é tratado como um fenômeno marginal na existência, 

separado de tudo aquilo que é sério, tal como o trabalho e o pensamento, se o jogo 

dentro de uma existência de adulto, é algo da ordem do trabalho, da folga, do descanso e 

de uma criança, separada desse mundo sério do adulto, algo a que possa se entregar 

inteiramente, poderia o jogo ter o estatuto de um problema filosófico? Vemos que ele 

pretende fazer do jogo um símbolo especulativo, que possui um intento ontológico: uma 

transposição simbólica do jogo humano ao jogo do “cosmos” (Ibid., p. 17), a partir de 

sua compreensão de que em filosofia há sempre um “valor supremo” ou “critério” que 

antecede todo projeto filosófico, aquilo que ele identifica nos pensadores gregos como o 

“divino” (Ibid., p. 12), ou o objeto mais digno de ser pensado. Esse critério seria 

pensado dessa perspectiva como um “jogo”.  

Temos aí a ideia de como outra imagem do mundo ou do devir conduz a uma 

outra imagem do pensamento: em que implicaria uma vida pensada através de seu 

elemento lúdico, ao invés de pela preeminência do elemento moral? O lúdico ainda seria 

da ordem da “distração”? O artista e a criança não conheceriam o devir de uma tal 

perspectiva? O tipo estético do filósofo dionisíaco que Deleuze encontra em Nietzsche, 

é aquele que faz do lúdico uma potência do pensamento, que faz do caráter trágico da 

vida, não uma imagem moral, mas uma imagem da afirmação. 

Há todo um fundo que se desdobra até chegar no tema do eterno retorno. 

Deleuze mostra que mesmo na visão dos pré-socráticos elaborada por Nietzsche há um 
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pressentimento de sua intuição fundamental, queremos dizer que esse fundo é a própria 

noção de trágico. 

Retomando a tipologia do trágico que viemos constituindo, voltamos novamente 

a Heráclito como pensador do devir. A figura que melhor ilustra o sentido inocente da 

existência é a da criança heraclítica que brinca e que joga com o tempo. Sobre o filósofo 

pré-socrático, Deleuze (2012d, pp. 27-28) dirá que: 

 
Héraclite est celui pour qui la vie est radicalement innocente et 
juste. Il comprend l’exisence à partir d’un instinct de jeu, il fait 
de l’existence un phénomène esthétique, nom pas un 
phénomène moral ou religieux. Aussi Nietzsche l’oppose-t-il 
point par point à Anaximandre, comme Nietzsche lui-même 
s’oppose à Schopenhauer. – Héraclite a nié la dualité des 
mondes, « il a nié l’être lui-même ». Bien plus : il a fait du 
devenir une affirmation. Or il faut longtemps réfléchir pour 
comprendre ce que signifie faire du devenir une affirmation. 
Sans doute es-ce dire, en premier lieu : il n’y a que le devenir. 
Sans doute est-ce affirmer le devenir. Mais on affirme aussi 
l’être du devenir, on dit que le devenir affirme l’être ou que 
l’être s’affirme dans le devenir. Héraclite a deux pensées, qui 
sont comme des chiffres : l’une selon laquelle l’être n’est pas, 
tout est en devenir ; l’autre selon laquelle l’être est l’être du 
devenir en tant que tel. Une pensée ouvrière qui affirme le 
devenir, une pensée contemplative qui affirme l’être du devenir. 
Ces deux pensées ne sont pas séparables, étant la pensée d’un 
même élément, comme Feu et comme Dike, comme Phusis et 
Logos. Car il n’y a pas d’être au-delà du devenir, pas d’un au-
delà du multiple ; ni le multiple ni le devenir ne sont des 
apparences ou des illusions. Mais il n’y a pas non plus de 
réaliés multiples et éternelles qui seraient, à leur tour, comme 
des essences au-delà de l’apparence. Le multiple est la 
manifestation inséparable, la métamorphose essentielle, le 
symptôme constant de l’unique. Le multiple est l’affirmation de 
l’un, le devenir, l’affirmation de l’être. L’affirmation du devenir 
est elle-même l’être, l’affirmation du multiple est elle-même 
l’un, l’affirmation multiple est la manière dont l’un s’affirme. 
« L’un, c’est le multiple. » Et, en effet, comment le multiple 
sortirait-il de l’un, et continuerait-il d’en sortir après une 
éternité de temps, si l’un justement ne s’affirmait pas dans le 
multiple ? « Si Héraclite n’aperçoit qu’un élément unique, c’est 
donc en un sens diamétralement opposé à celui de Parménide 
(ou d’Anaximandre)... L’unique doit s’affirmer dans la 
génération et dans la destruction. » Héraclite a regardé 
profundément : il n’a vu aucun châtiment du multiple, aucune 
expiation du devenir, aucune culpabilité de l’existence. Il n’a 
rien vu de négatif dans le devenir, il a vu tout le contraire : la 
double affirmation du devenir et de l’être du devenir, bref la 
justification de l’être. Héraclite est l’obscur, parce qu’il nous 
mène aux portes de l’obscur : quel est l’être du devenir ? Quel 
est l’être inséparable de ce qui est en devenir ? Revenir est l’être 
de ce qui devient. Revenir est l’être du devenir lui-même, l’être 
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qui s’affirme dans le devenir. L’éternel retour comme loi du 
devenir, comme justice et comme être.  

 
“Inocência” é o nome dado ao jogo da existência, da força e da vontade, que 

Deleuze (Ibid., pp. 26-27) opõe a um mau jogo, que seria aquele que nega a existência e 

faz da interpretação e da avaliação uma depreciação. Deleuze (Ibid., p. 29) lembra que 

para Nietzsche a Hybris é a pedra de toque com a qual o heraclítico prova conhecer ou 

não seu mestre, lembremos, pois, das diferenças entre Anaximandro e Heráclito com 

relação a Hybris e a Justiça: em um a Hybris significava um crime a ser expiado 

(Justiça), existência compreendida como fenômeno moral, para o outro, nada mais que a 

própria justiça, um perpétuo combate dos seres múltiplos, fenômeno estético. Um 

instinto de jogo então, dessa segunda perspectiva, é contraposto a Hybris, produzindo 

uma afirmação do devir, um tipo, ou um modo de vida afirmativo: o jogador. É assim 

que Nietzsche (1995, pp. 49-50) nos apresenta esse jogo heraclítico da inocência: 

 

Nesse mundo, só o jogo do artista e da criança tem um vir à existência 
e um perecer, um construir e um destruir sem qualquer imputação 
moral em inocência eternamente igual. E, assim como brincam o 
artista e a criança, assim brinca também o fogo eternamente activo, 
constrói e destrói com inocência – e esse jogo joga-o o Eão [Aion] 
consigo mesmo. Transformando-se em água e em terra, junta, como 
uma criança, montinhos de areia à beira-mar, constrói e derruba: de 
vez em quando, recomeça o jogo. Um instante de saciedade: depois, a 
necessidade apodera-se outra vez dele, tal como a necessidade força o 
artista a criar. Não é a perversidade, mas o impulso do jogo sempre 
despertando de novo que chama outros mundos à vida. Às vezes a 
criança lança fora o brinquedo: mas depressa recomeça a brincar com 
uma disposição inocente. 

 

O jogo é composto conforme Deleuze, em três tempos: uma dupla afirmação do 

devir que implica na obra de arte. Afirmação do devir (não há ser distinto ou superior ao 

devir); uma afirmação do ser do devir (o próprio devir é o ser), o múltiplo é quem joga; 

e um terceiro tempo que seria o do jogador, do artista ou da criança, a unidade do 

múltiplo, negação da dualidade dos mundos, ou afirmação da afirmação. O eterno 

retorno é compreendido nesse primeiro momento da interpretação deleuziana como 

segundo tempo de um jogo de afirmação da existência: o “ser do devir”.  

É emblemático que a simbologia nietzschiana do jogo com a qual Deleuze 

delineia sua interpretação do eterno retorno inicie com Heráclito, enquanto o pensador 

trágico que pensa a existência por um instinto de jogo. Emblemático se apontarmos para 

uma passagem de Ecce Homo, na qual Nietzsche diz do eterno retorno: “essa doutrina 
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de Zaratustra poderia afinal ter sido ensinada também por Heráclito. Ao menos 

encontram-se traços dela no estoicismo, que herdou de Heráclito quase todas as suas 

idéias fundamentais” (EH, O Nascimento da tragédia, III). Emblemático, se chamarmos 

atenção para uma outra obra, Lógica do Sentido, que também pensa o jogo, mas em um 

solo estóico, um jogo que envolve o tempo sob duas formas: Aion e Chronos. Em sua 

análise do Heráclito nietzschiano já ressaltava o Aion59 como símbolo da criança que 

joga60. 

Deleuze seguirá então apresentando o sentido trágico da existência em 

Nietzsche, por meio da figura do “lance de dados”. Que leva adiante a problematização 

da relação entre o devir e sua inocência, na medida em que o jogo de dados possibilita 

outra forma de colocar o problema do acaso e da necessidade. Assim mais uma vez vai 

estabelecer uma tipologia: a do bom e a do mau jogador. Trata-se de fazer o diagnóstico 

do tipo existencial ativo capaz da máxima afirmação. De antemão a existência é 

inocente, então se ela é puro jogo, o bom jogador seria aquele capaz de afirmar o acaso 

e o mau jogador aquele que se vinga do acaso impondo-lhe uma finalidade e uma 

causalidade, é o espírito de vingança do qual falávamos anteriormente. 

Tomemos algumas das passagens de Assim Falou Zaratustra com as quais 

Deleuze61 constitui uma simbologia referente ao acaso e ao lance de dados. A primeira 

está no prólogo. Zaratustra, após pronunciar um discurso em praça pública de amor ao 

grande homem62, vê-se incompreendido, então pronuncia um discurso acerca do “último 

homem” ou aquele que lhe é o mais desprezível: “inventores da felicidade”, amantes do 

conforto e da distração, apequenadores da terra. Ele lança aos homens a necessidade do 

                                                             
59 Deleuze (2007a, p. 64) em Lógica do sentido aponta para uma compreensão do Cronos e do Aion como 
eterno retorno estóico: “A grandeza do pensamento estóico está em mostrar, ao mesmo tempo, a 
necessidade das duas leituras e sua exclusão recíproca. Ora diremos que só o presente existe, que ele 
reabsorve ou contrai em si o passado e o futuro e, de contração em contração cada vez mais profundas, 
ganha os limites do Universo inteiro para se tornar um presente vivo cósmico. Basta então proceder 
segundo a ordem das desconstruções para que o Universo recomece e que todos os seus presentes sejam 
restituídos: o tempo do presente é pois sempre um tempo limitado, mas infinito porque cíclico, animando 
um eterno retorno físico como retorno do Mesmo, e uma eterna sabedoria moral como sabedoria da causa. 
Ora, ao contrário, diremos que só o passado e o futuro subsistem, que eles subdividem ao infinito cada 
presente, por menor que ele seja e o alongam sobre sua linha vazia. A complementaridade do passado e 
do futuro aparece claramente: é que cada presente se divide em passado e em futuro, ao infinito. Ou 
melhor, um tal tempo não é infinito, já que não volta jamais sobre si, mas é ilimitado, porque pura linha 
reta cujas extremidades não cessam de se distanciar no passado, e de se distanciar no futuro. Não haverá 
aí, no Aion, um labirinto bem diferente do de Cronos, ainda mais terrível e que comanda um outro eterno 
retorno e uma outra ética (ética dos Efeitos)?”.    
60

 Nietzsche et la philosophie, 2012d, p. 28. 
61 Preferimos aqui para a construção do texto, seguir não a sequência das citações de Deleuze em 
Nietzsche e a Filosofia, mas optamos por seguir algumas das passagens mais relevantes que seleciona 
Deleuze, seguindo a sequência das seções do próprio Assim Falou Zaratustra.  
62 Assim Falou Zaratustra, Prólogo, 4. 
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anseio, da grande meta, da criação, enquanto o “solo ainda é rico o bastante para isso” 

(NIETZSCHE, 2011, p. 18). Evoca então, em uma conhecida passagem, o caos-acaso: 

“Eu vos digo: é preciso ter ainda caos dentro de si, para poder dar à luz uma estrela 

dançante. Eu vos digo: tendes ainda caos dentro de vós” (Ibid.). 

Na segunda parte da obra, em “Das tarântulas” e “Da redenção”, manifesta-se a 

ação do espírito de vingança e a necessidade de desfazê-lo redimindo o acaso. A 

“tarântula” é o espírito de vingança, sua teia, ou razão, é composta pelos fios da 

causalidade. As tarântulas são movidas pela vontade de igualdade e reivindicam para si 

uma justiça, escondendo sob uma suposta virtude seus espíritos tirânicos. Deturpam 

todo aquele que não for igual e vão de encontro a tudo aquilo que pode algo. A 

impotência hereditária, a inveja que se propaga de pais para filhos. A justiça das 

tarântulas é um “impulso de castigar”. Contra as tarântulas é preciso “que o homem seja 

redimido da vingança” (Ibid., p. 95), pois a desigualdade que o espírito de vingança 

busca compensar não é senão sinal de que “a vida sempre tem de superar a si mesma” 

(Ibid., p. 97). 

Em “Da redenção” (Ibid., p. 133) Zaratustra diz-se aquele que compõe e 

transforma “em um o que é pedaço, enigma e apavorante acaso”. Pergunta-se: o que 

mantém preso o querer uma vez que ele é o libertador? Descobre então nesse terreno o 

germe do espírito de vingança: “a aversão da vontade pelo tempo e seu ‘Foi’” (Ibid.). A 

vontade se enraivece porque o tempo não volta, fazendo-a espectadora impotente de um 

“Foi” irremediável, eis aqui também o germe da imputação de culpa à existência. O 

espírito de vingança constitui-se de uma disfarçada necessidade de punir, sua justiça é o 

“castigo”, a existência mesma torna-se castigo para o sofredor que sente o peso de um 

tempo que não volta. A redenção de Zaratustra contra o espírito de vingança é uma 

reconciliação com o tempo, na qual a vontade deve querer a si própria, tornando-se 

assim sua própria redentora, redentora do acaso: “Todo ‘Foi’ é um pedaço, um enigma, 

um apavorante acaso – até que a vontade criadora fala: ‘Mas assim eu quis!’. – Até que 

a vontade criadora fala: ‘Mas assim eu quero! Assim quererei!’” (Ibid., p. 134). 

É então na terceira parte da obra que aparecem por fim as menções mais 

importantes sobre o “lance de dados”. Em “Antes do nascer do sol”, Zaratustra chama 

ao céu “abismo de luz”. Despreza as nuvens passageiras que obscurecem e se interpõem 

a sua imensidão, são os “semi-quereres”, vontades indecisas: “esses meio-isso, meio 

aquilo, que não aprendem a abençoar, nem amaldiçoar a fundo” (Ibid., p. 157). Esse 

“abismo de luz” é o lugar do grande Sim que abençoa. Mesmo bem e mal são ainda 
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“semi-quereres”, o céu que Zaratustra evoca é “o céu Acaso, o céu Inocência, o céu 

Contingência, o céu Exuberância” (Ibid., p. 158). Não há finalidade, mas contingência, 

não há uma “vontade eterna” que esteja acima das coisas, que sustente uma 

“racionalidade”, “elas ainda preferem dançar com os pés do acaso” (Ibid.). O céu que 

Zaratustra anuncia é por fim “uma mesa divina para divinos dados e jogadores de 

dados!” (Ibid.). 

 Zaratustra volta então a evocar o acaso na passagem seguinte “Da virtude que 

apequena”. Insurge contra a resignação, que é a virtude pequena dos “homens 

pequenos”, em favor da vontade. Zaratustra mostra que ante o acaso não é digno 

resignar-se, antes que isso seria melhor esperar o tempo preciso para que possa ser 

afirmado de uma só vez, juntar todos os fragmentos em um só grande acaso, é o que diz 

nessa passagem: “chego a cozinhar todo acaso em minha panela. E somente quando ele 

está bem cozido eu lhe dou boas-vindas, como meu alimento” (Ibid., p. 163). 

Ainda na terceira parte, na passagem final intitulada “Os sete selos”, volta a 

aparecer a ideia do lance de dados. Trata-se de uma canção de núpcias com a 

eternidade, o anel é o “anel do retorno”, mas agora a mesa divina é a terra: “trêmula de 

novas palavras criadoras e lances de dados dos deuses” (Ibid., p. 220) aqui o acaso é 

chamado “sopro criador”, o tremor é o cair dos dados. Temos então o cenário de um 

jogo divino do qual ainda não se pensou bem a condição do jogador, esses jogadores de 

dados seriam por fim desafiados em uma passagem da quarta parte intitulada “Do 

homem superior”. 

Os homens superiores ainda não são o super-homem. Zaratustra mesmo já foi 

como os homens superiores quando falou em praça pública, mas compreendeu que ali 

não é lugar para homens superiores. Então lança sua grande questão: “Como superar o 

homem?” (Ibid., p. 272). Não se trata evidentemente de conservá-lo como quer a 

felicidade pequena do último homem, as virtudes dos homens superiores são apenas 

passagem, ponte e declínio ao advento do super-homem. São criadores, deles Zaratustra 

exige que sejam bons “lançadores de dados”, e que nesse jogo não temam os malogros, 

se eles existem é que “Não aprendestes a jogar e zombar como se deve jogar e zombar! 

Não estamos sempre sentados a uma mesa onde se joga e se zomba?” (Ibid., p. 278).  

Compreendemos então nas palavras finais acerca do homem superior também 

um instinto de jogo tal como na existência inocente heraclítica: Zaratustra exige que se 

aprenda a rir dos próprios malogros, desaprenda o “cultivo da aflição”, aprenda a rir de 

si mesmo e “aprenda a dançar”, ter pés leves, símbolos da afirmação e da alegria e 
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virtudes do bom jogador, disposições ou pontes do homem superior para que viva o 

super-homem. 

O lance de dados que Deleuze lê em Zaratustra é o ser do devir, a dupla 

afirmação ou o eterno retorno como instinto de jogo. Podemos apreender das passagens 

de Assim Falou Zaratustra que analisamos os dois momentos de um lance, as duas 

mesas divinas: céu e terra. Em uma os dados são lançados, na outra os dados caem, ela 

“treme com novas palavras”. A dupla afirmação é uma afirmação de todo o acaso: “Os 

dados que são lançados uma vez são a afirmação do acaso, a combinação que formam 

ao cair é a afirmação da necessidade” (DELEUZE, 1987, p. 41). Essa dupla afirmação é 

compreendida na simbologia do jogo sob o par acaso/necessidade, uma necessidade do 

acaso. O acaso é o que se repete como evento necessário, em outras palavras, é o 

contínuo jogar aquilo que importa, contínuo e necessário dispor-se afirmativamente ao 

acaso para além de todo benefício último que poderia ser propiciado pelo jogo. Sob o 

cálculo de probabilidades e hipóteses de ganhos ou perdas que se expressam por meio 

do par metafísico do espírito de vingança: causalidade/finalidade, a potência do jogo 

não seria afirmada, seria, pelo contrário, abolida. 

O mau jogador sempre que lança os dados espera a melhor combinação, e isso o 

leva em um novo lance a amargurar os lances ruins anteriores. Abolir e vingar-se do 

acaso são as paixões tristes do espírito de vingança, seja o jogador resignado que se 

contenta com uma pequena ou grande vitória para não ter de jogar mais, seja o jogador 

viciado em jogar para cobrir as derrotas, vingar-se dos maus acasos. Para redimir o 

acaso é preciso afirmá-lo de uma só vez, é nesse sentido que compreendemos as 

virtudes do bom jogador: riso, alegria, dança, pois fazem com que um novo lance de 

dados seja sempre inocente, o jogo em “uma mesa onde se joga e se zomba”. 

Podemos pensar um “tipo” de bom jogador em Dostoiévski, na sua novela O 

jogador, que nos mostra um tipo existencial que assume toda a vida através de um 

instinto de jogo. O narrador e personagem principal da trama, Alexis Ivanovitch, relata 

sua experiência em Roulettenburg, uma cidade cassino, na qual os personagens jogam 

conforme seus próprios interesses, seja na roleta, seja na sociedade. Alexis é um jogador 

muito singular em relação às outras personagens. A grande parte das outras personagens 

joga no campo da vida como loucos, conduzidos pelas próprias paixões, preocupados na 

manutenção de seus status sociais, mas o narrador se deixa arrebatar63 completamente 

                                                             
63 Podemos exemplificar esse arrebatamento no seguinte trecho: “Numa espécie de transe febril, coloquei 
todo este monte de dinheiro no vermelho... e, súbito, voltei a mim. Foi o único momento ao longo de toda 
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ao acaso, como o artista se deixa arrebatar à sua obra, mudando de uma hora para outra 

as condições de sua própria vida. Mas em que sentido muda a sua vida através do jogo? 

Há os jogadores sociais que tentam usurpar heranças, acumular dinheiro, 

patentes e garantir sua futura descendência, há os que precisam de dinheiro para gastar 

com luxos suntuosos e esperam da roleta o melhor resultado, contraem dívidas e 

relações parasitárias de dependência. Todos esses jogadores esperam a melhor 

combinação da roleta (sorte) e desse modo subordinam todo o acaso a uma série de 

finalidades. Instituem uma moral que postula responsabilidades, deveres, pesos, uma 

vida que acumula fracassos (azar). Uma vida cujas fortunas, mal pode desfrutá-las 

diante das árduas penas que tem de passar para mantê-las. Vida presa a um futuro 

reativo, que tenta compensar um mau passado, uma vida que assim só conhece a 

irresponsabilidade, ou seja, o não se sobrecarregar de fardos, do ponto de vista da 

“trapaça”. Alexis Ivanovitch parece dar, nos termos deleuzianos, um sentido positivo à 

“irresponsabilidade”64, em favor da vida em seu caráter de instante vivo ou 

acontecimento puro:  

 
prefiro mergulhar na devassidão à maneira russa ou fazer fortuna na 
roleta! Não quero ser Hoppe & Cia. ao término de cinco gerações!  
Preciso de dinheiro para mim mesmo e não me imagino uma função 
do capital. (DOSTOIÉVSKI, 2012, p. 38) 
 

Ganhar dinheiro aparece aí como um fatalismo65, nem mesmo a paixão do 

narrador por uma jovem, Paulina Alexandrovna, que o obriga a jogar, possui um sentido 

                                                                                                                                                                                   
aquela noite que o medo me gelou, manifestando-se através de um tremor nas mãos e nos pés. Senti, com 
pavor, num clarão de consciência, o que significaria para mim perder naquele momento! Era toda minha 
vida que estava em jogo!” (DOSTOIÉVSKI, 2012, p. 154). 
64 A ideia de “iressponsabilidade em sentido positivo” define para Deleuze o intento nietzschiano de 
delinear um outro modo de pensar, distinto da maneira cristã, aquela que, por sua vez, encarrega a 
existência de uma culpa originária, faz dela algo de faltoso a ser expiado por todos: a responsabilidade. A 
“irresponsabilidade” não seria algo como uma transgressão da moral, seria antes como um “imoralismo” 
que declara a existência inocente, viver em função de tornar-se o que se é (amor fati) e não em função de 
um outro (juízo moral alheio ou o que o outro pensa). Além disso, essa “irresponsabilidade” implica em 
uma afirmação da vida, distinta do ressentimento do passado, aquele que subordina o futuro a uma 
negação do presente, impõe ao futuro uma finalidade (se impõe pesos a carregar). Sobre isso ver 
Nietzsche et la philosophie, 2012d, pp. 24-25. 
65 Aqui estamos de acordo com o que diz o artigo de João Albuquerque (p. 4), Roleta Russa: o desejo e o 
jogo leituras de Dostoiévski: “Impelido pela paixão, Alexis acata, mesmo contrariado, a ordem que 
Paulina lhe dá para jogar por ela na roleta, e o seu desejo, conforme começa a jogar, rapidamente se 
transforma em desejo de ganhar no contexto do microcosmos formado em torno da mesa de jogo, 
lançando no esquecimento todas aquelas finalidades amorosas. Estas voltam depois das sessões febris do 
jogo, mas já de novo modificadas, postas noutras perspectivas e intensivamente alteradas pelos impactos 
interiores e exteriores causados a Alexis pelos resultados do próprio jogo...”, e mais a frente: “No ultimo 
capítulo da novela, por exemplo, repare-se que o desejo de Alexis, que no quarto capítulo era apresentado 
como um fatalismo, isto é, a mais importante das ambições, se não mesmo a única, passa a ser 
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acima da própria vida, é como uma espécie de jogo, entre outros que nela existem, do 

qual Alexis retira da potência do acaso, figurada pelo cassino, um modo de manter-se à 

altura da existência em seu fluxo descontínuo: o que retorna é um lance de dados fatal, 

capaz até mesmo de mudar seu status na sociedade, algo que parece pouco importar a 

Alexis que se aventura na França com uma jovem que sabe ser somente uma usurpadora 

de sua fortuna recém adquirida no jogo. Parece mais envolvido em estar “acima de 

todos esses absurdos golpes de sorte” (DOSTOIÉVSKI, 2012, p. 189).  

Ao sair no final da obra da prisão, não se porta como quem amargura um 

infortúnio, voluntaria-se como lacaio, junta algum dinheiro e espera o momento de 

jogar novamente, possui uma espécie de amor fati tal como Deleuze o entende em 

Nietzsche: necessidade do acaso, afirmação do acontecimento puro que aboliria a 

distinção entre ganhos e perdas. Os lances negativos do jogo e da vida não se tornam 

infortúnios para Alexis, que não se torna pesaroso ante suas desventuras e mudanças de 

condição social. 

Em resumo vemos em Alexis Ivanovitch um jogador trágico, um tipo existencial 

que expressa um intenso instinto de jogo: não tem sua vontade ou desejo aprisionada a 

uma finalidade qualquer, possui a paciência suficiente de “cozinhar o acaso” antes de se 

lançar em uma nova reviravolta através da roleta, afirma de uma vez todo o acaso a cada 

vez que joga. Poderíamos muito bem traçar uma relação entre esse instinto de jogo 

trágico do jogador de Dostoiévski e o imperativo ético-seletivo do eterno retorno, que 

compreenderemos no segundo capítulo, aquele que diz: “O que tu quiseres, queira-o de 

tal modo que também queiras seu eterno retorno” (DELEUZE, 1976, p. 48). 

Precisamos agora chamar atenção que o sentido expresso na simbologia do jogo, 

para Deleuze, não diz respeito somente a um instinto inocente e afirmativo de bem jogar 

e viver, reflete também em uma compreensão do próprio pensamento. Já vimos como a 

filosofia de Nietzsche expressa de forma não binária uma unidade radical entre ser e 

devir, uno e múltiplo, vida e pensamento; vimos também que por trás de cada valor há 

um tipo ou um modo de vida são ou doente que avalia, que atribui sentidos. É assim que 

a interpretação deleuziana fará o jogo de imagens de Zaratustra remeter ao estilo da 

filosofia nietzschiana, jogo “dos conceitos e do pensamento filosófico” (DELEUZE, 

1987, p. 49).  

                                                                                                                                                                                   
considerado irrelevante, e o desejo amoroso, embora presente, deixa de ter primazia no seu discurso, em 
detrimento do desejo de uma posição humana e social digna no seio do cosmos onde vive” (Ibid.). 
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O cortejo das imagens Dionísio e Ariana, Céu e Terra como mesas de lances de 

dados, o cozimento do acaso que nos reenvia novamente aos graus do fogo heraclítico, 

Zeus ou Dionísio criança e a brincadeira cósmica da afirmação do múltiplo. Todas essas 

figurações de um “jogo divino” levam por um lado a um deslocamento dos valores 

fundamentais na compreensão dos fenômenos, como vimos na passagem do par 

causalidade/finalidade para acaso/necessidade. Por outro lado, essas figurações exigem 

a compreensão de um estilo filosófico singular, que implica um novo modo de pensar e 

de ler: a poesia, o aforismo e a ruminação, ou seja, a avaliação paciente das valorações 

por trás dos valores e a sintomatologia das vontades ou “tipos” que falam nessas 

avaliações, a criação de um outro “tipo”, a expressão de uma vontade diferenciada. 

Essa relação entre o lance de dados e o pensamento é problematizada 

inicialmente a partir de uma aproximação de Nietzsche com o poeta francês Stéphane 

Mallarmé, que embora não possuam uma relação direta, estão cronologicamente 

próximos e seus trabalhos refletem interessantes paralelos vinculados ao contexto crítico 

da modernidade. Trata-se de um poema intitulado “Um lance de dados jamais abolirá o 

acaso” que compõe um jogo em muitos aspectos próximo ao de Zaratustra.  

Assim como Nietzsche exige uma nova qualidade de leitores em sua filosofia de 

estilo aforismático e poético, Mallarmé propõe uma disposição não tradicional dos 

versos que recorre ao uso de elementos tipográficos, tais como letras garrafais e 

palavras maiores para demarcar uma elevação na entonação e o uso dos espaços em 

branco para demarcar o silêncio66. Durante a leitura somos levados a um plano poético 

completamente abstrato, as imagens se fragmentam: uma nau, o céu, o mar, um 

naufrágio, um jogador hesitante em lançar os dados, a constelação formada pelo lance 

de dados, a pluma que cai. Todas essas imagens são como signos que nos conduzem a 

um vislumbre de um terrível acaso que não pode ser abolido.  

Michel Foucault (1999, p. 421) propõe em As Palavras e as Coisas que à 

questão “quem fala?” colocada pelo pensamento de Nietzsche, Mallarmé responderá: “o 

que fala é, em sua solidão, em sua vibração frágil, em seu nada, a própria palavra – não 

o sentido da palavra, mas seu ser enigmático e precário”, o que aponta nesse sentido 

como próximo entre os dois, é a recondução do pensamento para a própria linguagem 

(Ibid., p. 422), entendemos assim, que a invenção do estilo em ambos, implica uma 

                                                             
66 Sobre a estrutura do poema “Un coup de dés” ver: “Poesia, Estrutura”, Augusto de Campos, 1991, p. 
178.  
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tomada da linguagem enquanto jogo da criação, em que os pensamentos são emissões 

de lances de dados.  

É assim que Deleuze enxerga as proximidades e distâncias entre Nietzsche e 

Mallarmé: para ambos “pensar é fazer um lance de dados”, a última fórmula do poema, 

“Todo pensamento emite um lance de dados” fatalmente retoma a primeira “um lance 

de dados jamais abolirá o acaso”, assim como para Nietzsche o lance de dados retorna 

enquanto ser do devir. Vimos que o homem superior precisa aprender a jogar, o jogador 

mallarmaico também é hesitante67 em lançar os dados. Devemos também levar em 

consideração o caráter trágico desse jogo, em ambos, que constituem uma imagem não 

finalista do mundo, concebida em torno do acaso, e por fim o “número-constelação” 

obtido pelo lance de dados como a justificação estética da existência personificada na 

obra de arte. 

Embora aponte esses paralelos sua análise distancia Mallarmé de Nietzsche 

conforme identifica no poema “Un coup de dés” um tipo existencial que não leva a 

afirmação do acaso até a última consequência, caindo na velha negação metafísica. 

Mesmo que o jogo de dados enquanto imagem do pensamento mallarmaico se constitua 

em torno da relação acaso e necessidade, Deleuze (2012d, p. 38) diagnostica em 

Mallarmé a tendência de fazer esse par formar ainda um dualismo: de um lado o acaso 

que não se deixa abolir, de outro lado a necessidade como ideia pura ou essência eterna. 

Em outro sentido já vimos que o par nietzschiano não forma a oposição de uma relação 

dualista, mas “núpcias com a eternidade” ou de Dionísio com Ariane, buscando assim 

uma afirmação do acaso capaz de fazer a existência inocente, redimir o acaso pela 

vontade. 

Se em ambos, Nietzsche e Mallarmé, o pensamento é trágico no sentido de 

conceber o acaso fora da relação causalidade/finalidade, na tipologia deleuziana o 

segundo acaba por ser avaliado como parte do movimento de negação que viemos 

traçando: o niilismo, a má-consciência, o ressentimento, na medida em que coloca a 

vida sob o juízo de uma instância Ideal68, a vida deve imitar o modelo inteligível ou o 

                                                             
67 Estamos nos referindo a seguinte sequência de versos: “hesita cadáver pelo braço antes de jogar 
maníaco encanecido a partida em nome das ondas” em Mallarmé, 1991, p. 158, Tradução de Haroldo de 
Campos. 
68 Haroldo de Campos (1991, p. 190) observa: “no branco da página, como no céu ficto de um planetário, 
a possibilidade de uma constelação se projeta, convergindo para o “cálculo total em formação”, resultado 
provável do lance de dados, se este fosse, por hipótese, efetivado. A contradição dialética entre a 
afirmação axial de que “um lance de dados jamais abolirá o acaso” e o surgimento presumível da 
constelação (que envolve o próprio poema como forma nova, e portanto, disciplina controladora do 
acaso), já foi apontada por Maurice Blanchot”; e mais adiante: “A procura do absoluto, fadada por 
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lance de dados ao formar uma constelação deve por fim abolir o acaso, na medida em 

que o poeta postula um outro mundo ao qual se volta o jogador. Compreendemos aí que, 

justa ou injusta, a avaliação deleuziana de Mallarmé cria um contraponto tal que nos 

leva a considerar a radicalidade de Zaratustra em sua afirmação da vida, não separando-

a de seu acaso constitutivo. Trata-se de um lance de dados levado até sua última 

consequência, ou de uma nova imagem do pensamento expressa pelo eterno retorno 

como ser do devir. 

Nesse ponto seria importante levar em consideração os desenvolvimentos que 

Deleuze dá à questão do jogo e do pensamento em obras posteriores. Em Diferença e 

repetição há duas ocorrências que aqui nos serão interessantes. Na primeira passagem 

intitulada “Os imperativos e o jogo” afirma que o movimento lógico que vai da hipótese 

à prova para determinar o estatuto de uma Ideia, é distinto do movimento que vai do 

problema à questão, ou seja, o hipotético seria a traição do problema filosófico na 

medida em que subordina a Ideia as “proposições da consciência e a representações do 

saber” (DELEUZE, 2009a, p. 279). Devemos levar em consideração que para ele a Ideia 

é a própria instância problemática em torno da qual se desenvolvem as questões. 

Toda essa imagem do pensamento está ligada à concepção deleuziana do jogo, à 

constituição do problema filosófico compreendida mesmo como um lance de dados: 

“Os pontos singulares estão sobre o dado; as questões são os próprios dados; o 

imperativo é o lançar. As Ideias são as combinações problemáticas que resultam dos 

lances” (Ibid., p. 280). A passagem de uma determinação hipotética do pensamento para 

uma problemática implica, pois, em uma afirmação do acaso. Compreendemos aí dois 

esquemas de jogos: o pensamento hipotético, ou a “imagem dogmática do pensamento”, 

fragmenta o acaso em regras de probabilidade, “hipóteses de ganho ou perda” conforme 

se conduz por um imperativo moral, o resultado mais favorável e portanto, desejável, 

em suma o “bom resultado” (a boa vontade e reta razão do pensador). O pensamento 

problemático deleuziano, por sua vez, é o lance de dados cuja “repetição dos lances não 

é mais submetida à persistência de uma mesma hipótese nem à identidade de uma regra 

constante” (Ibid.).   

Mas o que significa afirmar o acaso de uma só vez? Tendo em vista essa questão 

é que Deleuze responde a qualquer objeção em favor do jogo hipotético, no sentido em 

                                                                                                                                                                                   
definição à falência, entrevê um êxito possível na conquista relativa sancionada por um talvez: a obra-
constelação, evento humano, experiência viva e vivificante – véspera de um novo lance (“Toute pensée 
émet un Coup de Dés”)”. 
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que se possa compreender tal afirmação do acaso como uma arbitrariedade: “o simples 

arbitrário de um jogo de criança, a criança-deus” (Ibid.). Afirmar o acaso é a condição 

para que o jogo deixe de ser uma contabilização de ganhos ou perdas e passe a ser o 

“cálculo dos problemas, a determinação dos elementos diferenciais ou a distribuição dos 

pontos singulares constitutivos de uma estrutura” (Ibid.). Só haveria então 

arbitrariedade, conforme a perspectiva deleuziana, se quisermos abolir o acaso com a 

instauração de uma hipótese, o mau jogador é aquele que pensa hipoteticamente, ele faz 

do caos algo arbitrário. 

O que nasce como ressonância com o acaso afirmado é a obra, produto desse 

cálculo problemático. A essa imagem de um acaso produtor da diferença, Deleuze (Ibid. 

p. 281) associa dois termos muito interessantes: aprendizado e experimentação. Em uma 

imagem do pensamento na qual pensar é fazer um jogo de criação em uma relação com 

o céu-acaso, aquele que pensa, “autor da obra”, não se constitui mais como sujeito de 

um imperativo (moral), mas enquanto “operador da ideia”, é aquele que lida com os 

imperativos do ser, ser que como já vimos é um com o devir, questão ontológica. O 

lance de dados é o eterno retorno ontológico, como Ideia problemática de uma outra 

imagem do pensamento, em que o acaso, ou o devir se constitui como imperativo e o Eu 

como “Eu rachado”, como “acéfalo”69 ante esse imperativo, imagem do inconsciente 

que Deleuze constrói fazendo referência a Maurice Blanchot. A clássica proposição do 

“eu penso” transmuta-se em uma questão problema: quem pensa? 

Ainda em Diferença e repetição, na conclusão, é retomada a mesma distinção 

entre jogo hipotético e jogo problemático, mas os jogos então ganham uma nova 

designação: jogo humano e jogo divino70. O primeiro como jogo social figura o plano 

hipotético que vimos anteriormente, dessa vez nomeado “distribuição sedentária”, uma 

vez que o regramento, conforme o imperativo moral, se faz segundo os critérios da 

Semelhança, do Mesmo e da representação; enquanto o segundo tipo de jogo, jogo 

solitário, figurando o plano problemático é nomeado “distribuição nômade”, uma vez 

que procede por diferença e repetição. Retomaremos essas distinções posteriormente, 

nos detamos por ora na caracterização do jogo divino: 

 

aquele do qual Heráclito talvez fale, aquele que Mallarmé invoca com 
tanto temor religioso e arrependimento e do qual Nietzsche fala com 

                                                             
69 Sobre a revista Acéphale, ver François Dosse (2010, p. 117). 
70 Com relação a noção de jogo divino ver “Falhas e fogos locais”, em A Ilha Deserta, sobre Kostas 
Axelos. 
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tanta decisão – jogo que, para nós, é o mais difícil de compreender, 
impossível de manejar no mundo da representação. (Ibid., p. 390) 

 

Esse jogo divino que Deleuze nos diz ser jogado até sua última consequência no 

pensamento de Nietzsche é aquele que vimos em Assim Falou Zaratustra, no qual, o 

céu-acaso é a mesa onde são lançados os dados e a terra a mesa onde eles caem. Mas 

agora Deleuze (Ibid., p. 392) propõe uma rachadura em ambas as mesas, colocando de 

um lado o tempo vazio, Aion ou devir, como o céu em que se lança e o Eu rachado 

como a identidade dissolvida do sujeito no próprio jogo: “A identidade do jogador 

desapareceu, assim como a semelhança daquele que sofre as consequências ou delas se 

aproveita”. 

Na obra subsequente a Diferença e repetição (1968), Lógica do sentido (1969), 

já não é mais a distinção entre jogo divino e jogo humano que importa tanto, mas a de 

um “jogo ideal” ou um jogo puro em seus princípios, anterior a qualquer postulação de 

regras. Mantém-se aqui a discussão sobre a natureza do problemático, mas é com essa 

obra, que conduz o problemático ao estatuto de uma teoria do sentido, por meio de uma 

aliança com Lewis Carrol e os Estóicos, que o jogo é levado ao máximo da 

indeterminação do acaso, desenvolvendo-se como paradoxal.  

O jogo Ideal que Deleuze pensa em Lógica do sentido está diretamente 

relacionado com a problemática ontológica da qual o conceito de eterno retorno dá 

conta em sua obra. Trata-se da expressão de um ser unívoco. Tal problemática é 

colocada agora como expressão do “acontecimento puro”, por isso, um jogo ideal ou 

“jogo puro” que visa problematizar uma outra distribuição de singularidades no ser, 

segundo uma outra concepção do tempo. Um tal jogo não seria tanto jogado por um 

indivíduo, mas por uma temporalidade aiônica. É assim que Deleuze (2007a, p. 63) 

concede um novo direcionamento à sua concepção ontológica de jogo: 

 

O jogo ideal de que falamos não pode ser realizado por um homem ou 

por um deus. Ele só pode ser pensado e, mais ainda, pensado como 

não-senso. Mas, precisamente: ele é a realidade do próprio 

pensamento. É o inconsciente do pensamento puro. 

 

Em termos esquemáticos trata-se basicamente do mesmo jogo que vimos em 

Diferença e repetição: cada lance de dados é divergente, singular, mas o conjunto dos 

lances desde o começo forma uma só afirmação do acaso, que enquanto tal elimina do 
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jogo a necessidade de ganhos ou perdas, o mesmo jogo que conduz ao pensamento e a 

obra de arte. Agora aparece com maior vigor a ideia de um lance “ontologicamente 

uno” (Ibid., p. 62), remetendo à “univocidade do ser”71, intuição ontológica que Deleuze 

propõe em articulação com Duns Scot e Espinosa. Como podemos compreender essa 

univocidade no problema em questão do jogo? 

Em primeiro lugar devemos ter em mente que o lance de dados como jogo ideal 

e pensamento puro responde à uma outra concepção de tempo, tempo paradoxal: todos 

os lances de uma série de lance de dados “são sucessivos uns com relação aos outros, 

mas simultâneos em relação a este ponto [a afirmação do acaso] que muda sempre a 

regra”, cada lance como o fragmento de um só caos. O tempo aí é considerado sob duas 

formas Cronos e Aion. Devemos compreender a primeira série como a subdivisão de 

um só presente em instantes, na série cronos opera o jogo hipotético. Como na aposta de 

Pascal, que discutiremos adiante, na qual postula-se como o melhor ganho a vida eterna. 

É o Aion que diz respeito à eternidade, mas não a eternidade posterior ao tempo 

finito, tampouco se trata de um tempo cíclico sob o qual o passado, o presente e o futuro 

se alternam entre si, mas o tempo entendido como linha reta em que o presente e o 

futuro se estendem eternamente, ou ao menos um círculo descentrado72, no qual o 

centro como Eu rachado não cessa de descentrar-se e ser descentrado em relação às 

diferenças. 

Aqui o jogo da criança heraclítico passa ao jogo dos paradoxos de Zenão, A 

tartaruga que nunca será pega por Aquiles, a flecha que nunca atingirá seu alvo, “linha 

reta infinitamente subdivisível”. São os paradoxos com que Deleuze se defronta em 

diálogo com “a Loteria da Babilônia” de Jorge Luís Borges. O conto concebe “um país 

vertiginoso onde a loteria é parte principal da realidade” (BORGES, 2013, p. 54). Os 

sorteios do jogo passam a incluir gradualmente todos os membros da sociedade, nela se 

constitui uma “Companhia” que seria uma espécie de conselho de magos encarregados 

das regras e desdobramentos do jogo. 

As transformações históricas que acontecem naquele país ocorrem conforme a 

incorporação e a transformação do jogo na medida em que ganha maiores dimensões 

sociais e suscita maiores conflitos. Começa-se com um simples jogo de azar que 

concede prêmios e suscita esperanças em seus jogadores, esse jogo é conduzido à 

                                                             
71 A “univocidade do ser” será um tema fundamental do capítulo 3. 
72 Ver Alberto Gualandi, 2003, p. 70, “As três sínteses do tempo: a linha, o círculo e a espiral” em 
Deleuze.   
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falência por não dar conta de pagar todos os prêmios, então é inserida uma nova regra, 

uma relação entre números favoráveis e números adversos. A inclusão dos números 

adversos, por sua vez, implica em uma intensificação cada vez maior do acaso: pode-se 

tanto adquirir benefícios sociais da mais variada espécie, como também variados 

infortúnios.   

O narrador que está se afastando de seu país no decorrer do conto, pensa e 

problematiza à distância, o fenômeno da loteria73: como seria se o acaso interviesse não 

somente no momento derradeiro do jogo, o sorteio que decreta os ganhos ou penas, mas 

em todas as etapas do sorteio? (Ibid., p. 58). O narrador imagina assim um jogo de 

sorteios infinitos, em que as decisões “se ramificam em outras” (Ibid., p. 59). A partir 

desse problema disposto percebemos que não é mais somente o jogo humano babilônico 

(por mais que acaso esteja no cerne), que ocupa a especulação do narrador, trata-se de 

algo próximo de um jogo ideal, de um jogo puro mais próximo do que seria o próprio 

acaso em sua dinâmica. Nesse ponto é que Borges (Ibid.) formula o estatuto paradoxal 

de seu jogo: “Os ignorantes supõem que infinitos sorteios exigem um tempo infinito; na 

realidade basta que o tempo seja infinitamente subdivisível”. Esse tempo que não é 

infinito, mas infinitamente subdivisível, é como o Aion de que fala Deleuze em Lógica 

do Sentido.  

Em termos “práticos” compreendemos tudo isso que dissemos do seguinte 

modo: o tempo tem de escapar ao ordinário, fora de seus gonzos74, só assim a vertigem 

do pensamento atravessa. O tempo opera simultâneamente sob uma dupla série: série 

ordinária de Cronos, série descentrada de Aion, encaixe de presentes sucessivos em um 

ciclo (passado, presente e futuro), engolfamento de passado e futuro em um só presente 

cósmico75. De um lado há o tempo das rotinas, de outro o tempo daquele que se 

abandona à vida e à obra. O jogo ideal aí seria algo como o plano de imanência no qual 

se constituem as ideias em detrimento dos pontos singulares que são emitidos dos 

problemas. 

Nesse sentido o jogo ideal compreende o pensamento como um acontecimento. 

Somos acéfalos do pensamento, não pensamos senão através de um extremo esforço e 

                                                             
73 Ver Jean-Clet Martin, 1993, p. 121, em Variations: la philosophie de Gilles Deleuze, “Les coup de 
dés”: Sobre um “discurso indireto livre” em A Loteria da babilônia.  
74 Ibid., Ver também “Les temps sorti de ses gonds”, sobre a fórmula poética “O Tempo está fora dos 
gonzos”, que remete a um texto de Deleuze em Crítica e Clínica: “Sobre as quatro fórmulas poéticas que 
poderiam resumir a filosofia kantiana”. 
75 Ver Os incorporais no estoicismo antigo de Émile Bréheir, os 4 tipos de incorporais, um deles o 
“vazio” é que seria esse presente cósmico a partir do qual Deleuze constrói sua concepção do tempo. 
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esse esforço envolve a experimentação, aprendemos conforme nos exercitamos nos 

problemas e criamos os problemas, que por sua vez são produzidos conforme 

experienciamos a vida.  

O pensamento advém, como advém a Zaratustra o eterno retorno, como enigma, 

como a criação das condições para uma contra-efetuação do acontecimento. A visão do 

retorno adoece Zaratustra, sua convalescença lhe permite superar as interpretações 

reativas do retorno: como ciclo natural, como retorno dos homens pequenos etc. Uma 

contra-efetuação tal que é feito do mais pesado dos pesos (a idéia de que tudo retorna), 

não uma repetição do Mesmo, mas uma idéia problemática que ao selecionar o que deve 

retornar torna-se um vetor de libertação, a redenção do acaso.  

Analisaremos os confrontos de Zaratustra com a Ideia do eterno retorno no 

segundo capítulo, o que queremos reter dessa análise é essa compreensão de um 

pensamento puro de tal maneira que não estaria submetido à religião ou ao estado e que 

faz da filosofia a criação de novas formas de viver e de pensar. O jogo ideal é aquele 

que se relaciona com o acontecimento e estando o acontecimento por sua vez submetido 

ao imperativo do caos-acaso, ou seja permanecendo em seu caráter indeterminado, faz 

do jogo uma concepção ontológica do intempestivo76, como o plano político de contra-

efetuação dos acontecimentos encarnados em “estados de coisa”, jogo ideal que se joga 

contra o tempo (ordinário) e em favor de um tempo porvir (obra de arte). 

 

1.6 O eterno retorno como crença imanente ou o sentido da terra 

     

Para compreender melhor todas as distinções que o jogo deleuziano nos expõe, 

devemos retomar nesse ponto a tipologia dos jogadores de que falávamos anteriormente 

em Nietzsche e a filosofia. Na seção que finaliza o primeiro capítulo e, portanto, encerra 

essa constituição do eterno retorno como lance de dados, intitulada “A pedra de toque”, 

Deleuze estende a tipologia que fazia entre Nietzsche e Mallarmé, agora aos “filósofos 

trágicos”, tais como Chestov, Kierkegaard e Pascal. O último sendo caracterizado como 

outro exemplo significativo de mau jogador.  

                                                             
76 Sobre o “intempestivo” ou “inatual” na interpretação deleuziana de Nietzsche, ver Eduardo Pellejero 
(pp. 26-31), Mil cenários: Deleuze e a (in)atualidade da filosofia, que analisa a importância do inatual 
como alternativa às filosofias da história e o quanto esse horizonte crítico implica em Deleuze, um 
perspectivismo e uma politização do pensamento. 
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O que está em questão nesse sentido é o conhecido problema filosófico da 

“aposta de Pascal”77, aquela que afirma a finalidade na crença em Deus, frente ao puro 

caos-acaso, enquanto o próprio Nietzsche, filósofo trágico do eterno retorno, seria 

caracterizado como o bom jogador. É este que leva o jogo para outros extremos, pois irá 

afirmar de uma só vez o acaso, ou seja, não conceberá qualquer finalidade última, 

objetivo ou causa para o universo, o universo como ausência de finalidade eternamente 

retornando, só o acaso é necessário, cada lance de dados reconduz a um novo lance de 

dados, dito de outro modo, cada acaso que retorna precisa de uma afirmação. 

O pensamento pascaliano pertence ao contexto moderno da infinitização do 

universo. Ele pensa a condição trágica e paradoxal do homem, e sua insignificância 

perante o infinitamente grande e o infinitamente pequeno, é nesse sentido que 

entendemos uma de suas mais conhecidas sentenças, que está no terceiro artigo, no qual, 

Pascal faz uma crítica aos ateus, em sua obra Pensamentos: “O silêncio eterno desses 

espaços vazios me apavora” (§ 206).  

A fé em Pascal possui um caráter trágico, na medida em que a infinitização do 

universo torna a condição do homem a de uma solidão ante os espaços vazios: 

“Infinitamente incapaz de compreender os extremos, tanto o fim das coisas como o seu 

princípio permanecem ocultos num segredo impenetrável, e é-lhe igualmente impossível 

ver o nada de onde saiu e o infinito que o envolve” (§ 72).  Mas, em contraposição, 

encara como uma necessidade, guiar a vida por um preceito religioso e moral, na 

medida em que visualiza nessa condição do homem moderno, “a miséria do homem 

sem deus”78, aquele que tem de justificar suas razões para crer. A fé aqui é como uma 

incerteza que guia uma razão falível (diferentemente da certeza cartesiana), misto de 

esperança e temor, um cálculo probabilístico, uma aposta. Na matemática seu trabalho 

está associado ao cálculo de probabilidades combinatórias, daí seu interesse por jogos 

de azar em relação com a condição existencial do homem cuja razão não pode dar conta 

de uma imensidão inquantificável na qual ele está suspenso.  

No aforismo 233 Pascal expõe o problema da crença em termos de jogo. O deus 

pascaliano se diferencia do deus filosófico de Descartes, Espinosa ou Leibniz, não é um 

deus racional, mas da fé, na medida em que seu pensamento diferencia entre Deus e o 

Infinito, que de um ponto de vista racional poderia ser atribuível ao conceito de Deus. 

De um lado o primeiro (Deus) não tem nem extensão e nem limites, ou seja, não 

                                                             
77 Nietzsche et la philosophie, 2012d, pp. 41-43 
78 Título do segundo artigo da obra Pensamentos de Pascal. 
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estando nem submetido aos limites do espaço nem aos de um corpo não pode ser 

inteligível racionalmente; e o segundo (Infinito) como dotado de extensão, mas sem 

limites e, portanto, podendo ser determinável ou descrito segundo a faculdade racional 

do cálculo. Tal distinção implica em que se podemos conhecer o infinito pela razão, não 

o podemos fazer de Deus um conceito filosófico: “incapazes de conhecer não só o que 

ele é como também se existe”. Sendo assim, o que estaria em jogo nessa separação entre 

Deus e Infinito, ou em outros termos Fé e Razão? 

É nesse ponto que podemos compreender seu problema da aposta. Pascal divide 

a hipótese de Deus existir ou não existir em ganhos ou perdas, conforme o que estaria 

em jogo na escolha entre crer e não crer: a verdade, o bem, a razão, a vontade, o 

conhecimento, o erro etc. Tratam-se dos valores humanos, tidos por fundamentais, sob 

ameaça com a ruína da crença em Deus. Sob perspectivas distintas podemos aproximar 

Nietzsche e Pascal quanto ao problema da “morte de Deus”, pois em ambos 

visualizamos uma crise dos valores, mas em um o problema da crença se dirige ao 

“sentido da terra” expresso em um tipo que se torne criador, enquanto no outro, trata-se 

de uma aposta no “além”, mesmo que essa aposta vise ganhar, além de uma outra vida, 

esta vida mesma por meio de uma existência moral. 

Mas em que medida a aposta de Pascal se aproxima do eterno retorno 

nietzschiano? Compreendemos que em ambos está presente o problema de uma crença 

imanente, pois por mais que Pascal aposte no sentido da maior probabilidade de ganho, 

ou seja, ganhar duas vidas, em detrimento da maior probabilidade de perda, a de não 

ganhar nenhuma (essa como em vão, a outra como castigo). Ainda assim, a 

problemática pascaliana gira em torno das condições que o homem possui para crer, de 

modo que a crença em ambos, Pascal e Nietzsche, remeteria a uma imanência daquele 

que crê. 

É o que podemos apreender a partir do artigo de Marcelo Antonelli intitulado 

“Deleuze: três perspectivas sobre o niilismo” que analisa em Deleuze o problema da 

perda de crença desse mundo ou o problema de uma “conversão empirista”, a 

“necessidade de inventar um modo de existência capaz de acreditar, escolher ou apostar 

por este mundo” (ANTONELLI, 2013, p. 264). Nesse sentido ele aponta uma mudança 

na concepção de Deleuze, ao longo de sua obra, com relação à Kierkegaard e Pascal. 

Em Nietzsche e a filosofia, afirma Antonelli (Ibid., p. 266): “A ideia da aposta é 

recusada porque, ao contrário do lançamento de dados nietzschiano que afirma todo o 

acaso, ela o fragmenta em possibilidades de ganância ou perda”, entretanto, no 
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momento de O que é a filosofia? (1991) Deleuze “destaca o essencial da aposta, da 

escolha ou da crença para o modo de existência implicado nelas, o qual reconduz esses 

pensadores à imanência, aquém da saída para a transcendência que propunham” (Ibid.). 

No momento de Nietzsche e a filosofia Deleuze (2012d, p. 41) entende o trágico 

nietzschiano como o lance de dados, em contraposição à aposta de Pascal. No esquema 

tipológico, o segundo jogo não seria mais que uma “caricatura do trágico” ou a forma 

como o espírito de vingança compreende a indeterminação do acaso. De um lado estaria 

Pascal e Kierkgaard formando o par de noções “apostar” e “saltar”, contra as quais 

Deleuze (Ibid., p. 42), opõe em Nietzsche, “brincar” e “dançar”.  

A aposta nesse momento é pensada como um jogo humano, na medida em que o 

que importa não seria a existência ou não de Deus, mas a existência, o tipo ou o modo 

de vida daquele que crê que Deus existe ou não, por mais que a crença seja posta desde 

um ponto de vista imanente, a vida é colocada sob o juízo de um princípio 

transcendente que a regula visando abolir o acaso. Uma crença imanente que ainda 

pactua com o ideal ascético, que se vincula às ideias negativas de ganho ou perda 

enquanto reflexos de um pathos cristão-dialético. O jogo nietzschiano, por sua vez, 

figuraria um jogo divino, no qual, a crença já não parte o mundo em dois, trata-se de 

pensar um tipo capaz de afirmar esse mundo. Esse jogador trágico é o transvalorador 

dos valores, pois crer não é mais submeter-se à regra de um jogo humano, mas dar um 

sentido à vida, transmutar os sentidos postos pelas forças reativas que dela se 

apropriaram sob o triunfo de uma moral escrava. 

A partir do que dissemos podemos fazer algumas observações acerca do eterno 

retorno conforme a interpretação deleuziana: 1) Devemos considerá-lo, nesse primeiro 

momento, em seu caráter de “crença experimental”79 não religiosa e não metafísica, na 

medida em que afirma a inocência da existência e não lhe impõe uma finalidade ou 

causalidade; 2) O eterno retorno nesse sentido é a crença capaz de afirmar o sentido 

trágico da existência, pois ao liberar a existência de toda finalidade última, a vida exige 

do homem que se torne um jogador, um criador ou um transvalorador de valores; 3) 

Esse outro modo de existência ou “tipo”, o “pensador do eterno retorno” , por sua vez, 

coloca o problema de pensar uma outra ética e de pensar uma outra cosmologia, ou seja, 

em termos gerais pensar uma outra seletividade do pensamento que não mais separe o 

                                                             
79 Em “O ETERNO RETORNO DO MESMO: Tese cosmológica ou imperativo ético?”, Scarlet Marton 
(2000, p. 71) diz que para alguns comentadores “o foco da doutrina nietzschiana reside nas questões 
existenciais – e não nas científicas.” e ainda que o eterno retorno para eles “constitui uma concepção 
experimental”. 
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ser do devir, ao fazer-se a partir da diferença. É precisamente desse último ponto que 

iremos agora tratar. 
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Capítulo 2 – Sobre a interpretação deleuziana: eterno retorno da diferença como 

paródia 

 

Mas nós não queremos entrar no reino dos céus: tornamo-nos homens – assim, queremos o reino da 

terra.  

Nietzsche - Assim Falou Zaratustra, A festa do asno 

 

2.1 O mais alto sentimento e o mais alto pensamento: a experiência vivida do 

eterno retorno  

 

Qual o pensamento dentre outros é o mais digno de ser pensado? Alguém 

poderia responder que é aquele que trouxesse a felicidade, ou uma redenção, ou uma 

salvação. Mas não seria responder assim compreender a questão de um modo 

demasiadamente tolo e apressado? Talvez, antes, devêssemos nos perguntar se esse 

pensamento, além de ser o mais digno de ser pensado é o mais digno de ser vivido. Com 

essa questão estamos de volta à questão do sentido da existência, que consequência a 

junção entre pensamento e vida que nos propõe o pensamento nietzschiano possui, 

senão a de levar a um confronto com o mais alto pensamento? De um modo tal que as 

faculdades doadoras de sentido possam ser violentadas? 

Não bastaria, pois, que a ideia mais digna ou mais elevada nos fizesse “felizes”, 

ela teria de fazer com que o pensador encarasse tudo aquilo que é doloroso, todo o vil, 

todo o contingente, tanto quanto aquilo que lhe traz alegria, pois como poderia ele 

superar-se enganando-se acerca de uma grande parcela daquilo que sente? 

A concepção de um “pensamento mais elevado” é uma das coisas mais antigas 

em filosofia e faz parte da grandeza com a qual os primeiros filósofos realizaram suas 

vidas filosóficas. Como nos mostra Eugen Fink (1966, p. 12), era aquilo que se podia 

chamar entre os gregos de “divino”, o “objeto mais digno de ser pensado”, aquilo que 

provoca espanto, admiração, objeto de contemplação ao filósofo, tal como era o Bem 

em Platão ou o motor imóvel de Aristóteles e seu modo de vida teorético, por exemplo. 

Fink quer pôr em questão a ideia de um pré-projeto filosófico como o mais 

problemático de todos os problemas, como um critério que orienta uma filosofia.  

Mas um pensamento mais elevado não necessariamente remete a uma 

transcendência, nem essencialmente se dirige a um objeto de contemplação teológico 

e/ou teleológico, pode também ser vivenciado como uma espécie de “êxtase”, de um 

grande salto que não deixa de ser imanente, de um grande “insight”, uma intuição súbita 
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que exige do pensador uma formulação à altura para aquilo que parece ter lhe roubado 

sentidos e palavras, ou até mesmo tenha feito com que estas transbordassem, colocando 

em xeque todo o conjunto da existência. 

Uma experiência nesses termos, por assim dizer, se deu em agosto de 1881 a um 

andarilho que costumava ir ao encontro de seus pensamentos em longas caminhadas. Na 

ocasião, o caminho era o largo do Lago Silvaplana, em meio aos bosques, com a 

paisagem montanhosa dos Alpes suíços ao fundo80. Algo fez com que o caminhante 

parasse junto a uma grande rocha, em formato de pirâmide, algo que o levaria a 

rascunhar num pedaço de papel: “A seis mil pés sobre o nível do homem e do tempo”81. 

Esse algo seria a visão do eterno retorno do mesmo, e o andarilho em questão se 

chamava Friedrich Nietzsche. 

Há um texto muito interessante e profundo que trata em termos de caráter 

extático a experiência que se dera com Nietzsche em Sils-Maria82, intitulado 

“Esquecimento e Anamnese na experiência vivida do eterno retorno do mesmo” de 

Pierre Klossowski, contido em uma das seções de sua obra Nietzsche e o Círculo 

Vicioso (1969). Klossowski caracteriza a experiência como uma “Stimmung” ou uma 

certa “tonalidade da alma”, a partir da qual, Nietzsche formula o seu mais alto 

pensamento. 

Uma tal tonalidade teria, segundo ele, conduzido a uma “flutuação de 

intensidades” que para serem interpretadas exigiriam um signo: uma intensidade de 

sentimento é investida por uma intensidade de pensamento, só então, se formularia um 

signo, o do “círculo vicioso”. Mas qual foi esse grande sentimento que afligiu o 

andarilho Nietzsche em Sils-Maria? Uma revelação súbita, uma forte impressão de ter 

tido uma ideia ainda antes não pensada. Há várias versões de “eternos retornos” na 

história da filosofia, ou até mesmo na religião, na mitologia ou na ciência, mas o eterno 

retorno tal como vislumbrado por Nietzsche, teria compreendido de uma outra maneira 

                                                             
80

 Para descrever a experiência do eterno retorno tomamos como referência o relato do próprio Nietzsche 
em Ecce Homo, a descrição de Deleuze em Nietzsche, 2007, p. 13 e o relato de Michel Onfray em A arte 
de ter prazer, 1999, pp. 71-72. 
81 Ecce Homo, Assim Falou Zaratustra, 1. 
82

 Em “Pierre Klossowski e a euforia de Nietzsche em Turim”, Rosa Dias (2002, p. 263) apresenta a 
peculiaridade metodológica do estudo feito por Pierre Klossowski: “Confessa ser seu livro “o testemunho 
de uma rara ignorância”, por não ter a intenção de fazer um balanço das interpretações existentes sobre 
Nietzsche, mas fazer o filósofo falar, ”usar os sussurros, a respiração, os acessos de cólera e de riso dessa 
prosa, que é a mais insinuante na língua alemã”. Para fazer Nietzsche ser o comentador de si mesmo 
Klossowski lança mão das autobiografias, a da adolescência e a da maturidade (Ecce homo), dos 
fragmentos póstumos e das cartas e constrói uma obra que é um misto de biografia, ficção e análise 
especulativa”.  
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tal acontecimento do retornar das coisas e descrito uma outra imagem do devir e da 

existência. A eclosão dessa ideia deixara o filósofo em uma euforia tal, que ele narra em 

uma carta ao seu amigo Peter Gast ter sido tomado por lágrimas de comoção. 

Sabe-se que Nietzsche sofria muitas dores. Sua saúde declinara no período 

próximo ao que rompeu com o wagnerianismo, cerca de 1875, e além disso fez com que 

se afastasse do ensino de filologia em Basiléia. Mas em 1881 já tinha escrito dois 

importantes livros que marcam a entrada em uma outra “tonalidade” de sua escrita 

filosófica: Humano demasiado Humano (1878) e Aurora (1880). O primeiro estando 

muito debilitado, o dita ao amigo Peter Gast, o segundo, marcando um período entre a 

doença e a convalescença de seu corpo. A experiência que se dá no Lago Silvaplana em 

1881, portanto, marca um período em que a saúde de Nietzsche, após um longo período 

de aflição física, lhe dá uma trégua e encontra uma súbita abundância. 

Seguirá então em um período enérgico de escrita: A Gaia Ciência (1882), Assim 

Falou Zaratustra (1884-1885), Além do Bem e do Mal (1886), Genealogia da Moral 

(1887), Crepúsculo dos Ídolos (1888), O Anticristo (1888), Ecce Homo (1888), dentre 

outras. Período que durará até o episódio em que comumente se narra a cena de 

solidariedade83 de Nietzsche com um animal que sofre. Em uma praça em Turim, ao ver 

um cavalo ser maltratado, atira-se ao seu pescoço, caindo em seguida para um processo 

de paralisia gradual. Nesse período também escreveu uma série de cartas, as quais 

avaliam-se como “cartas loucas”, uma das quais assina como “Dionísio” e como “O 

Crucificado”. Tais acontecimentos marcam a definitiva interrupção de sua obra. 

Nesse ponto é que surge uma primeira questão sobre o pensamento do eterno 

retorno: a relação entre a doença e o pensamento, entre a loucura e a criação, que tipo de 

relação poderia haver entre essas coisas? Essa é uma questão que leva alguns 

comentadores a ignorarem essas “cartas loucas”, eles analisam o eterno retorno somente 

do ponto de vista ético-existencial ou científico-cosmológico conforme as passagens 

que estão nas obras publicadas ou nos fragmentos póstumos. Mas a leitura que aqui 

analisamos brevemente, proposta por Pierre Klossowski84, se propõe a uma outra 

dinâmica interpretativa, que se utiliza também das cartas e não desconsidera o “período 

                                                             
83

 Tal gesto de Nietzsche que poderia ser interpretado por alguns como “compaixão”, tendo em vista que 
o filósofo não era apreciador desse sentimento, nos remete ao aforismo 260 de Além do Bem e do Mal, no 
qual é dito a respeito do nobre que “ajuda o infeliz, mas não ou quase não por compaixão, antes por um 
ímpeto gerado pela abundância de poder”. 
84

 Sobre esse aspecto da interpretação ver Rosa Dias, 2002, p. 265: “As cartas da loucura de Nietzsche 
muitas vezes desprezadas pelos autores que o estudam são por Klossowski revalorizadas, porque, através 
delas, pode de fato estabelecer o elo entre a filosofia de Nietzsche e sua loucura”. 
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louco” de Nietzsche. Gilles Deleuze se mantém também próximo a esse modo de 

compreensão, conforme veremos. 

Até aqui temos duas questões importantes: a primeira seria qual a originalidade 

da ideia do eterno retorno? E a segunda a de saber que relação o pensamento possui com 

os estados corpóreos de seu pensador? Mas ainda há uma terceira questão fundamental 

na investigação desse conceito: a da possibilidade de uma formulação científica, essa 

que para Klossowski, como para Deleuze, não invalida o valor filosófico da intuição.  

Segundo Klossowski, ela significa, enquanto conteúdo manifesto, uma forma de 

tornar comunicável sua visão de Sils-Maria85, como forma de não sucumbir à loucura. 

Embora as implicações desse pensamento filosófico, em seu conteúdo latente, tenham 

outras significações que excedem essa subjetividade que comunica um pensamento: são 

como dessubjetivações, descentramentos do eu, da identidade do pensador operados por 

um “círculo vicioso”, ou ainda, nos termos que já analisamos de Deleuze, pelo devir 

seletivo duplamente afirmado, compreendido como “jogo”. A dissolução das 

identidades naquilo que ambos, e que também Michel Foucault (morte do homem), 

entende pela “morte de deus”. 

Em termos conceituais, na forma como o eterno retorno se desenvolve na obra 

publicada em vida por Nietzsche, não podemos separar tal conceito de outros três temas 

fundamentais86: a morte de deus (niilismo), a vontade de potência e o super-homem, que 

não são senão partes constituintes do projeto filosófico de transvaloração dos valores 

que discutíamos anteriormente. Nesse sentido será fundamental que em nosso segundo 

capítulo façamos uma breve análise de A Gaia Ciência e retomemos Assim Falou 

Zaratustra, mas agora sob um novo enfoque. 

Sob esse panorama é que tomaremos como tarefa central analisar as passagens 

principais relacionadas ao conceito, com o intuito de explicitar as distinções entre seus 

aspectos científico-cosmológico, ético-existencial e ético-seletivo, buscando os 

problemas que o conceito põe à interpretação, e por último, analisando a interpretação 

deleuziana, que tem como um de seus principais referenciais para a escolha de uma 

atenção maior ao conceito de eterno retorno, sobretudo em seu momento criativo em 

Diferença e repetição, como observa Petra Perry (1993, p. 183), a leitura de Pierre 
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 Rosa Dias, 2002, p. 264. 
86

 Roberto Machado (2001, p. 24) em Zaratustra, tragédia nietzschiana, chama atenção para os cinco 
temas capitais apontados pela interpretação de Heidegger, que estariam presentes em Assim falou 
Zaratustra: “niilismo”, “transvaloração dos valores”, “super-homem”, “vontade de potência” e “eterno 
retorno”. 
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Klossowski e não a de Heidegger, tendo o primeiro inclusive traduzido o comentário 

sobre Nietzsche do segundo para o francês. 

Esse último ponto gostaríamos de retomar ao final do capítulo, por ora, 

precisamos recuperar o eterno retorno através da questão inicial que abriu nosso 

percurso filosófico: a questão do sentido da existência. Lembremos que o jovem 

Nietzsche era aquele que tratava de uma justificação estética da existência, um filólogo 

muito estritamente ligado às suas análises dos gregos. Agora essa questão do sentido da 

existência volta a ser colocada em um outro horizonte problemático, o de um Nietzsche 

que se interessa pelos moralistas franceses (La Rochefoucauld, Voltaire, Pascal, etc.), 

pelas escolas helenísticas (epicurismo e estoicismo), por Espinosa, pelas ciências 

naturais, pela Biologia, pela Física, pela medicina/fisiologia, pelo oriente etc87. 

Nesse novo momento o sentido da existência encontra um novo desafio: aquele 

lançado pelo “pensamento mais elevado”, o “pensamento abismal” ou o “maior dos 

pesos”; e uma meta, aquela que será fixada por Zaratustra: o “super-homem” ou o 

“sentido da terra”. Da primeira perspectiva a existência tem de confrontar-se não mais 

com a sua culpa ou inocência, mas com o seu vazio, o niilismo proveniente da morte de 

Deus. Por outro lado, a existência tem de confrontar sua vontade com esse “nada”, 

provando-se só assim capaz de uma máxima afirmação, ou em caso contrário, 

reconhecendo-se ainda como parte do movimento de negação já instituído. É nesse 

contexto que devemos estabelecer uma primeira compreensão do conceito: de um ponto 

de vista existencial. 

 

2.2 O eterno retorno em A Gaia Ciência: o maior dos pesos 

   

Em síntese, no primeiro capítulo discutimos o problema do trágico como o 

“pano de fundo” da filosofia de Nietzsche, do qual retiramos a significação do eterno 

retorno frente às concepções metafísicas e religiosas da existência, assim como, 

identificamos o momento no qual o eterno retorno aparece como uma pré-intuição, na 
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 Jean Granier (2013, p. 15) em seu Nietzsche, assim como Eugen Fink, propõe a periodização da obra do 
filósofo do eterno retorno da seguinte maneira: 1) “Pessimismo estético”, aquele marcado pela filologia, 
pela inspiração schopenhauriana e wagneriana que vimos no primeiro capítulo, uma “metafísica do 
artista”; 2) “Intelectualismo” crítico, de inspiração científica, do naturalismo (Boscovitch) e dos 
moralistas franceses (Vauvenargues, La Rouchefoucauld, Pascal, etc.), que marcaria seu Humano 
demasiado humano, em ruptura com alguns aspectos de seu pensamento de juventude; 3) Uma concepção 
“dionisíaca” do mundo centrada nos temas líricos do super-homem e do eterno retorno, aquela que é 
inaugurada com seu Assim falou Zaratustra. Sobre isso ver também Roberto Machado, 2001, p. 19. 
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interpretação nietzschiana de Heráclito. O que queremos agora é delimitar alguns 

problemas de interpretação e a quais momentos de sua obra precisamente remete o 

conceito, para então apresentar seu caráter ético e cosmológico e como se inter-

relacionam, por último, explicar a singularidade da interpretação deleuziana. 

Tanto o conceito de vontade de potência, quanto o de eterno retorno faziam parte 

do projeto que Nietzsche não chegou a realizar devido à interrupção de sua obra pela 

doença, mas em pontos precisos de seus escritos publicados em vida, temos algumas 

apresentações pontuais de ambas. Quanto ao eterno retorno, as passagens são: o 

aforismo 341 de A Gaia Ciência; passagens como “Da redenção”, “Da visão e do 

enigma” e “O convalescente” de Assim falou Zaratustra e o aforismo 56 de Além do 

bem e do mal, que apontam para uma concepção experimental do pensamento a qual 

podemos definir como o aspecto existencial e ético seletivo.  

Já em seus fragmentos póstumos há esboços de uma doutrina cosmológica, cujas 

hipóteses desenvolvem toda uma teoria das forças e do tempo e que traz o problema de 

interpretação: o de saber se o eterno retorno tem algum estatuto científico88, visto que 

Nietzsche quando nos seus fragmentos pensa sua doutrina, faz referências a ciência de 

sua época. 

A primeira formulação do eterno retorno nas obras publicadas em vida se dá em 

A Gaia Ciência (1882). Vimos anteriormente que esse é o marco de um período de 

produtividade para Nietzsche. Nessa obra volta a aparecer um tema que tinha já certo 

espaço em Aurora89: a relação entre saúde, doença e pensamento. Em A Gaia Ciência 

sob a avaliação de um estado de saúde mais rico, o tema do corpo torna-se mais intenso 

nas formulações nietzschianas, não à toa, como observa Jean Granier (2013, p. 9), foi 

nesse período em que entrou em contato com a obra de Espinosa, outro importante 

filósofo do corpo, a quem dirige alguns contrapontos críticos. 

Podemos entender uma “Gaia Ciência” como um saber alegre tal que só foi 

possível a um corpo capaz de fazer da alternância entre saúde e doença um experimento 

                                                             
88 Em “O ETERNO RETORNO DO MESMO: Tese cosmológica ou imperativo ético?”, Scarlett Marton 
mostra como existe um problema entre os comentadores de Nietzsche para conciliar as hipóteses éticas e 
cosmológicas (científicas) do eterno retorno,  então dirá que Nietzsche afirma, “que o conhecimento 
científico possui caráter instrumental e, nesse âmbito a verdade se define por sua eficácia. Mas jamais 
confunde perspectivismo com relativismo; entende que aquele, também se inscreve num registro 
cosmológico.”, essa passagem propõe que não há uma dissociação possível entre estes aspectos. A 
interpretação deleuziana de Nietzsche, ao nosso ver, propõe também essa “indissociabilidade” dos 
aspectos éticos e cosmológicos, na medida em que ele trata tanto da “prova ético seletiva” voltada a 
existência, quanto de um “perspectivismo das forças” que se insere nessa outra concepção de verdade 
proposta por Nietzsche.    
89 Refiro-me mais especificamente ao aforismo 114. 
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perspectivístico, um tal saber (trágico) é que tornaria possível a Nietzsche propor uma 

“transvaloração dos valores”. Como se dá esse deslocamento? Em primeiro lugar, 

Nietzsche nos mostra como cuidou de si no período de enfermidade: “paciente, severa e 

friamente, sem sujeitar-se, mas sem ter esperança” (GC, Prólogo, 1), o rejeitar “as 

consequências da dor” (Ibid.) e o “isolamento para se resguardar de um desprezo aos 

homens” (Ibid.), dentre outros. São traços que nos indicam que o “convalescer” dessa 

perspectiva é um modo ativo de cuidar da enfermidade, uma vez que, tomando o estado 

doentio como uma perspectiva capaz de influir diretamente nos juízos interpretativos e 

avaliações de um corpo, se tenha a prudência de diferenciar valores sãos e valores 

doentios, seja no próprio pensamento, seja na história das ideias. 

Retornamos então a um ponto já discutido anteriormente acerca da interpretação 

deleuziana: o de uma imagem do filósofo que é médico ou sintomatologista. Nietzsche 

se pergunta: “que virá a ser do pensamento mesmo que é submetido à pressão da 

doença?” (GC, Prólogo, 2). Não seriam ideias tais como “paz”, “finalidade” ou “Além” 

uma “má-compreensão do corpo” (Ibid.)? Questões essas que o levam a compreender 

“todas as ousadas insânias da metafísica, em particular suas respostas à questão do valor 

da existência, antes de tudo como sintomas de determinados corpos” (Ibid.). 

Mas a ligação entre essa avaliação dos valores ou “sintomatologia” e a 

transvaloração ou criação de novos valores ou avaliações, a “tipologia” se evidencia no 

Livro II, no aforismo 58, intitulado “somente enquanto criadores!”. O problema da 

origem de um valor conduz a um deslocamento no velho problema filosófico da 

essência e da aparência. Não é uma quididade aquilo que é procurado na origem da 

coisa, mas um “como as coisas se chamam”, algo proveniente de uma “aparência” ou 

“erro” de que a coisa é dotada em algum momento e que é transmitido pelas gerações 

subsequentes como essência. Ao sintomatologista, pois, não basta diagnosticar esse 

“erro” ou “aparência” na origem, diz Nietzsche ao final do aforismo: “Somente 

enquanto criadores podemos destruir! – Mas não esqueçamos também isto: basta criar 

novos nomes, avaliações e probabilidades para, a longo prazo, criar novas ‘coisas’”. 

Esse problema dos erros na origem dos valores ganha um maior 

desenvolvimento no Livro III, mas agora associado a uma temática fundamental do 

pensamento nietzschiano que será indispensável à compreensão do horizonte filosófico 

onde pôde aparecer uma ideia como a do eterno retorno: a morte de Deus. No aforismo 

108 que abre a seção aparece já o enunciado “Deus está morto”, mas logo somos 
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alertados de que não nos livraremos por séculos de sua sombra, que será mostrada ainda 

na parede de muitas cavernas, mas como podemos entender tal sombra? 

Pela temática dos aforismos que se seguem logo compreendemos que as 

“sombras de Deus” não são senão aqueles erros de origem que persistiriam até mesmo 

na ciência, com os quais, os homens organizariam seus impulsos para conhecer, tendo 

em vista sua sobrevivência no mundo. Essas crenças fundamentais ou “artigos de fé”90 

são compreendidos por Nietzsche como tendência da razão ou do conhecimento 

humano de antropomorfizar a natureza e o universo, alguns desses “artigos de fé” que 

ele aponta, seriam: o universo como organismo ou como máquina, o movimento cíclico 

dos astros, a associação do universo com qualidades tais como desrazão ou perfeição, as 

ideias de finalidade, de causalidade, de lei da natureza, de livre-arbítrio etc.  

É nesse sentido que diz no aforismo 109 sobre o caráter geral do mundo: “é caos 

por toda 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”. Essa “necessidade” que Nietzsche afirma existir em meio 

ao caos do mundo, não se confunde com a regra (lei), dirá que “os lances infelizes são a 

regra geral” (Ibid.), ela só vem a ser no mundo como uma exceção (singularidade). O 

que ele propõe é que tudo isso que vem a ser ou a constituir uma realidade: universo, 

organismo, em suma, o mundo em geral não obedece ao esquema 

“causalidade/finalidade” ou “lei/ordem”, não são frutos de uma “lei necessária”, mas 

existem para além de qualquer sentido último teológico e de toda predestinação 

teleológica.  

Podemos entender como “antropomorfismo” nesse sentido a ideia de que a 

espécie humana criou uma “imagem do devir” que em certo sentido não deixa de ser 

uma imagem de si própria, como diz no aforismo 112: “Operamos somente com coisas 

que não existem, com linhas, superfícies, corpos, átomos, tempos divisíveis. – Como 

pode ser possível a explicação, se primeiro tornamos tudo imagem, nossa imagem!”. 

A “morte de Deus” implica no declínio dessa “imagem do devir” que o homem 

representou para si, no declínio de todo “humanismo” ou “dignidade humana”, que 

decorre de quatro erros apontados pelo sintomatologista no aforismo 115:  

 

ele [o homem] sempre se viu apenas de modo incompleto; segundo, 
atribuiu-se características inventadas; terceiro, colocou-se numa falsa 

                                                             
90 GC, Aforismo 110. 
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hierarquia, em relação aos animais e à natureza; quarto, inventou 
sempre novas tábuas de bens, vendo-as como eternas e absolutas por 
um certo tempo.  

 

Mais que o declínio da religião, da moral e do humano, declinam os laços com a terra91. 

 Toda essa discussão prenuncia a formulação da morte de Deus que viria a ser a 

mais conhecida entre leitores e comentadores de Nietzsche, aquela do aforismo 125, 

intitulado “O homem louco”, em que a estranha personagem com uma lanterna em 

mãos, acesa em pleno dia, procura por Deus em praça pública, até que anuncia os 

homens como seus assassinos. Seguem-se uma série de imagens tais como “apagar o 

horizonte” ou “desatar a terra do seu sol” que dramatizam a gravidade desse 

acontecimento crítico do homem moderno. Se até certo ponto o acontecimento assume a 

tonalidade de uma grande catástrofe, ele acaba por assumir nas últimas palavras do 

louco o caráter de “uma história mais elevada que toda a história até então” (GC, livro 

III, aforismo 125), mesmo que o feito de assassinar Deus leve muito tempo para ser 

assimilado.  

Compreendemos que a maior das consequências de um tal acontecimento é fazer 

com que a existência adquira uma insignificância. Perdemos nossas ficções, nossas 

categorias valorativas com as quais dotávamos de sentido a existência, ou seja, não 

possuem mais valor de fundamento absoluto diante de um mundo cambiante e múltiplo. 

Uma interessante visão dessa “insignificância” das ações que a vida assume é expressa 

no aforismo 233: “O mais perigoso ponto de vista”, que de algum modo já antecipa a 

ideia do eterno retorno: “O que eu faço ou deixo de fazer agora é tão importante, para 

tudo o que está por vir, quanto o maior acontecimento do passado: nessa enorme 

perspectiva do efeito, todos os atos são igualmente grandes e pequenos”. 

A primeira formulação explícita do eterno retorno contida em A Gaia Ciência 

está no Livro IV. O início do livro já demarca a tonalidade existencial que o conceito irá 

assumir nessa primeira formulação. O aforismo de abertura, o 276, já anuncia a fórmula 

existencial mor da filosofia nietzschiana: o “amor fati”, o querer o destino ou o 

acontecimento, enquanto tal e necessário, a fórmula para um dizer “Sim” à vida. 

                                                             
91

 Ver GC, aforismo 124, “No horizonte do infinito”: “Deixamos a terra firme e embarcamos! 
Queimamos a ponte – mais ainda, cortamos todo laço com a terra que ficou para trás!” e o aforismo 343, 
“O sentido de nossa jovialidade” que diz aos “espíritos livres” após a morte de Deus: “enfim os nossos 
barcos podem novamente zarpar ao encontro de todo perigo, novamente é permitida toda a ousadia de 
quem busca o conhecimento, o mar, o nosso mar, está novamente aberto, e provavelmente nunca houve 
tanto ‘mar aberto’”. 
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Se a morte de Deus era o anúncio do declínio e o prenúncio de uma elevação, a 

fórmula do amor fati é o início de uma ascensão, é o que indica o aforismo 277, 

intitulado “Providência pessoal”, o qual tece uma visão desse cume em que a vida quer 

a si própria, enquanto tal, considerando-se aquilo que acontece como o “melhor 

possível”: 

 

A vida de cada dia e cada hora parece não querer mais do que 
demonstrar sempre de novo essa tese; seja o que for, tempo bom ou 
ruim, a perda de um amigo, uma doença, uma calúnia, a carta que não 
chegou, a torção de um pé, a olhada numa loja, um argumento 
contrário, o ato de abrir um livro, um sonho, uma trapaça: 
imediatamente ou pouco depois tudo se revela como algo que “tinha 
de acontecer” – é algo de profundo sentido e utilidade justamente para 
nós! 

 

Como vimos anteriormente no aforismo 109, a ausência de lei e ordem no 

mundo não implica para Nietzsche em “ausência de necessidade”, entretanto o mesmo 

aforismo diz que “não há acaso: pois apenas em relação a um mundo de propósitos tem 

sentido a palavra ‘acaso’”. Então como seria possível uma afirmação do acaso nos 

termos que enunciamos no primeiro capítulo quando tratávamos da figura do lance de 

dados tal como a compreende Deleuze? Pois devemos levar em consideração nesse 

momento que o amor fati implica uma afirmação da necessidade, e a “necessidade” em 

A Gaia Ciência é entendida como uma “exceção” em um universo sem quaisquer 

“propósitos”, condição sob a qual a palavra “acaso” poderia ter, para Nietzsche, algum 

sentido.  

Compreendemos que nesse momento a palavra “acaso” seria entendida como 

uma espécie de juízo antropomórfico entre outros e só houvesse “necessidade” como 

exceção, como acidente em meio a um “caos”, que por sua vez não se confunde com o 

“acaso”. Sobre essa relação em A Gaia Ciência a interpretação de Clement Rosset em 

Alegria: a força maior é bastante atenta ao sentido que quis atribuir o próprio Nietzsche 

a essa afirmação da necessidade no amor fati.  

Rosset (2000, p. 37) entende a “Providência pessoal” do aforismo 277 como 

“uma espécie de radicalização das teses otimistas de Leibniz”, sobretudo aquela que 

declara que Deus escolhe o melhor dos mundos possíveis. Entretanto, em Nietzsche não 

há um Deus responsável por ordenar as compossibilidades do mundo e fazer da 

providência uma progressão do bem (o que leva Rosset a discordar da eliminação do 

negativo em Deleuze), tanto o pior quanto o melhor no que acontece são o melhor dos 
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mundos possíveis. Nietzsche atribui essa “providência”, segundo Rosset, ao “acaso”, na 

medida em que o que deve ser afirmado é tudo aquilo que aconteceu, independente de 

ter sido previsto ou não, desejável ou não. 

Por esse caminho sua interpretação de Nietzsche nos mostra que a compreensão 

do mundo como “necessidade” no aforismo 109 e a atribuição da “Providência pessoal” 

ao “acaso” no aforismo 277 não são perspectivas que se excluem. Rosset (2000, p. 67) 

compreende a “gaia ciência” como “ciência do contra-senso, da insignificância, do 

caráter não significante de tudo o que existe”. O par acaso/necessidade formaria dessa 

perspectiva um paradoxo que ele enuncia com a seguinte questão: “Como o que é 

absolutamente fortuito poderia ser ao mesmo tempo o que é absolutamente 

necessário?”. Assim a “necessidade” de seu ponto de vista prevalece sobre o acaso que 

seria como que um “antiprincípio” (Ibid., p. 38), entendendo assim, que “só é 

“necessária” a necessidade do fato” (Ibid., p. 70), o que implica na impossibilidade de 

reconhecer no mundo ou na existência um “sentido à altura” que não seja um 

antropomorfismo. 

Em uma outra perspectiva a interpretação deleuziana compreendia a necessidade 

como necessidade do acaso. Isso se dava na medida em que a figura com a qual constrói 

sua interpretação do par “acaso/necessidade” é o “lance de dados” em Assim falou 

Zaratustra. É assim que Deleuze (1976, p. 22) compreende essa relação: 

 

O que Nietzsche chama de necessidade (destino) nunca é, portanto, a 
abolição do acaso, mas sim sua própria combinação. A necessidade é 
afirmada com o acaso conquanto o próprio acaso seja afirmado. Pois 
há apenas uma única combinação do acaso enquanto tal, uma única 
maneira de combinar todos os membros do acaso, maneira que é como 
um do múltiplo, isto é, número ou necessidade. Há muitos números 
segundo probabilidades crescentes ou decrescentes, mas um único 
número do acaso enquanto tal, um único número fatal que reúna todos 
os fragmentos do acaso, como o meio-dia reúne os membros esparsos 
da meia-noite. Por isso basta ao jogador afirmar o acaso uma só vez 
para produzir o número que traz de volta o lance de dados. 

 

Podemos entender o esquema compreensivo da interpretação deleuziana se 

levarmos em consideração uma nota de rodapé em Nietzsche et la philosophie, 

justamente na passagem sobre o lance de dados. Nessa passagem Deleuze (2012d, p. 30) 

se opõe à ideia de que em Nietzsche a necessidade negue o acaso, afirmando que na 

“transmutação” há coisas que são negadas ou abolidas, é o caso da negação do niilismo 

que iremos abordar mais adiante quando formos tratar da seleção das forças no eterno 
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retorno. Mas ainda na nota, ele exemplifica o caso de Zaratustra na passagem “O canto 

da dança” em que o “espírito de gravidade” seria segundo sua compreensão, negado 

pela dança. A necessidade nega para Deleuze aquilo que não pode suportar a afirmação, 

e por outro lado, faz de seu objeto superior de afirmação o próprio acaso. Assim 

inscreve a relação acaso/necessidade no jogo de duplas afirmações que apreende em 

Nietzsche: ser/devir, uno/múltiplo, Dionísio/Ariane etc. 

O par acaso/necessidade parece formar uma relação afirmativa se levarmos em 

conta que Zaratustra fixa para o homem uma meta: o super-homem, algo que não vemos 

em A gaia ciência que possui ainda um caráter da “convalescença”, tal como 

enunciamos no início desta seção. O “lance de dados” de Zaratustra dá esse outro 

sentido que o “acaso” não possuía enquanto o eterno retorno estava vinculado mais 

intensamente à ideia de “maior dos pesos”. Zaratustra fixa uma meta e exige dos 

homens superiores a afirmação do acaso como jogo ao qual se lança a existência em seu 

caráter de necessidade, constituindo assim a figura de uma transmutação ainda mais 

radical na medida em que exige com essa necessidade de afirmar o acaso, que o homem 

se torne um criador de novos valores e uma ponte para a constituição de um sentido da 

terra.     

Mas, ainda em A gaia ciência, nesse momento de elevação da “morte de Deus” 

através da disposição do amor fati, vislumbramos o que havia sido anunciado no 

aforismo 58 acerca da criação de novas avaliações, uma “transvaloração dos valores”. 

Há uma sequência de aforismos que traça os caracteres de um tipo existencial distinto: o 

dos “Homens preparatórios” (aforismo 283), de virtudes guerreiras, “homens que, 

silenciosos, solitários, resolutos, saibam estar satisfeitos e ser constantes na atividade 

invisível” (Ibid.), uma disposição para a superação, um “desprezo das grandes vaidades” 

(Ibid.), orgulhosos, conquistadores, capazes de acreditarem em si próprios (aforismo 

284), que subam “cada vez mais, já não tendo um deus no qual desaguar” (aforismo 

285), capazes de “estados de ânimo elevados” (aforismo 288). Esses que segundo 

Nietzsche, seriam raros, escassos e fugazes, também, entre outras coisas, um “tipo” 

capaz de “configurar ou interpretar a si mesmos e ao seu ambiente como natureza livre 

– selvagem, arbitrária, fantástica, desordenada, surpreendente” (aforismo 290). 

Esse tipo existencial de uma “Gaia Ciência”, do saber alegre e guerreiro, em 

seus traços distintivos, sugere toda uma transmutação do tipo existencial piedoso, 

compassivo, escravo, reativo, caluniador da vida e da natureza que seria figurado pelo 

“tipo cristão” que discutimos no capítulo anterior. Que tipo de condições favoráveis 
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seriam necessárias e de que tipos de sentimentos elevados um tal modo de vida seria 

capaz? Não podemos dizer ao certo, mas a pista que Nietzsche nos deixa em A Gaia 

Ciência acerca da “transvaloração dos valores”, não é dissociável do “instinto de jogo” 

e da “sabedoria trágica” que já discutimos: a necessidade de ser capaz de um 

experimento mesmo com a doença, de ser capaz de afirmar tanto o sofrimento, quanto a 

alegria. 

É no término do Livro IV que nos deparamos com a primeira formulação do 

eterno retorno, no aforismo 341, intitulado “o maior dos pesos”. Aqui um demônio 

atormentador da solidão lança-nos um pensamento paradoxal capaz de nos despertar um 

terrível enigma existencial: como o pensamento mais pesado pode ser também aquele 

capaz de favorecer o tipo existencial capaz da máxima elevação? De favorecer o 

solitário que não teme a “morte de Deus”, senão que enxerga na ideia de uma ausência 

de sentido, de um vazio que retorna, o grande tempo para o criador? É com essas 

palavras que Nietzsche faz a primeira apresentação de sua intuição advinda da 

experiência em Sils-Maria: 

 

E se um dia, ou uma noite, um demônio lhe aparecesse furtivamente 
em sua mais desolada solidão e dissesse: “Esta vida, como você a está 
vivendo e já viveu, você terá de viver mais uma vez e por incontáveis 
vezes; e nada haverá de novo nela, mas cada dor e cada prazer e cada 
suspiro e pensamento, e tudo o que é inefavelmente grande e pequeno 
em sua vida, terão de lhe suceder novamente, tudo na mesma 
sequência e ordem – e assim também essa aranha e esse luar entre as 
árvores, e também esse instante e eu mesmo. A perene ampulheta do 
existir será sempre virada novamente – e você com ela, partícula de 
poeira!”. – Você não se prostraria e rangeria os dentes e amaldiçoaria 
o demônio que assim falou? Ou você já experimentou um instante 
imenso, no qual lhe responderia: “Você é um deus e jamais ouvi coisa 
tão divina!”. Se esse pensamento tomasse conta de você, tal como 
você é, ele o transformaria e o esmagaria talvez; a questão em tudo e 
em cada coisa, “Você quer isso mais uma vez e por incomparáveis 
vezes?”, pesaria sobre os seus atos como o maior dos pesos! Ou o 
quanto você teria de estar bem consigo mesmo e com a vida, para não 
desejar nada além dessa última, eterna confirmação e chancela? 

 

Nesse primeiro momento o eterno retorno aparece como um desafio lançado a 

existência que põe à prova a possibilidade daquilo que o amor fati afirmava: a 

necessidade do que existe, o querer a vida tal qual ela é. Assim coloca um “tipo” que 

suporta (o do amor fati) e um que não suporta (o que range os dentes e amaldiçoa) esse 

“maior dos pesos”. Assim ficamos com uma primeira questão o que retorna no eterno 

retorno? Não parece ser o mesmo enquanto ele implica em uma necessidade do retorno 
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do que é? Pois mesmo que exista aí uma fórmula extremamente afirmativa da 

existência, ela não deixa de colocar que “nada haverá de novo nela, mas cada dor e cada 

prazer e cada suspiro e pensamento, e tudo o que é inefavelmente grande e pequeno em 

sua vida, terão de lhe suceder novamente, tudo na mesma sequência e ordem” (Ibid.)? 

Como poderia haver nessa expressão de que o mesmo retorna enquanto necessidade, 

alguma diferença? E como essa diferença poderia ser afirmativa e eliminar o pequeno 

em uma seletividade tal como propõe Gilles Deleuze? 

Essas questões serão centrais neste capítulo, mas precisaremos antes avaliar 

como Deleuze compreende a dramatização expressiva do conceito em Assim falou 

Zaratustra (1884-1885). Obra que aliás já vem antecipada em A Gaia Ciência (1882), 

no aforismo que sucede a apresentação do eterno retorno, o aforismo 342 intitulado 

“Incipt tragoedia”. Trata-se de uma primeira apresentação do texto que será o início do 

prólogo de Assim falou Zaratustra, algo que nos mostra o quanto criador, criação e 

intuição, ou Nietzsche, Zaratustra e eterno retorno constituem a intensidade que precede 

o momento mais abundante do seu pensamento, assim como Zaratustra diz ao sol no 

aforismo 342: “Abençoa o cálice que quer transbordar, para que dele flua a água 

dourada e carregue a toda parte o brilho do teu enlevo! Olha! Este cálice quer 

novamente ficar vazio, e Zaratustra quer novamente ser homem”.   

2.3 Zaratustra: o mestre do pensamento abismal 

 

 Fizemos uma análise preliminar de Assim falou Zaratustra no primeiro capítulo, 

na qual privilegiamos as passagens com as quais Gilles Deleuze propunha uma 

concepção de jogo como contraposição ao espírito de vingança: de um lado a afirmação 

do acaso, de outro, o esquema metafísico causalidade/finalidade. Vimos que Deleuze 

compreende o jogo como uma imagem ontológica do eterno retorno. Mas nesse 

momento faremos uma outra análise de Assim falou Zaratustra visando situar o 

conceito, sobretudo nas passagens onde sua formulação se faz explícita. 

Mesmo utilizando-se de uma linguagem poética e dramática, como observa 

Deleuze, parece ter sido feita para a cena teatral92, a obra possui um plano conceitual em 

torno de quatro conceitos de maior destaque: o super-homem que conforme vimos 

                                                             
92

 Em Diferença e repetição, 2009a, p. 30: “Zaratustra é inteiramente concebido na Filosofia, mas 
também para cena. Tudo é aí sonorizado, visualizado, posto em movimento, em andamento e em dança. E 
como ler esse livro sem procurar o som exato do grito do homem superior? Como ler o prólogo sem 
encenar o funâmbulo que abre toda a história? Em certos momentos, é uma opera bufa sobre coisas 
terríveis; e não é por acaso que Nietzsche fala do cômico do super-homem”. 
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anteriormente é o anúncio da grande meta ou do “sentido da terra”; a morte de Deus ou 

o niilismo; a vontade de potência e o eterno retorno.  

Esse esquema poderia ser compreendido nas passagens já analisadas: o super-

homem em tensão com o último homem são as duas perspectivas em relação à morte de 

Deus, superação ou apequenamento. A superação exige que o homem torne-se uma 

ponte, ou seja, torne-se criador e para isso precisa afirmar sua vontade, mas a vontade 

não pode afirmar a grande meta ou o futuro, porque está presa ao ‘Foi’, ao passado e 

tem ainda de redimi-lo. Essa “redenção” é a transmutação que implica superar a prova 

do eterno retorno, implica um querer a si e ao acontecimento, aquele querer possível 

pelo tipo existencial do amor fati, capaz de jogar com o acaso, o instinto trágico e 

inocente de jogo que visa tornar a vontade afirmativa. Quatro conceitos que expressam 

o projeto filosófico de transvaloração dos valores. 

Podemos dizer que aí se encontra o essencial do que já investigamos em 

Nietzsche: a tragédia agora como estilo e não teoria93, o espírito heraclítico do 

personagem conceitual Zaratustra, a análise dos valores e dos preconceitos morais, o 

tema da saúde/doença que se passa todo o tempo com o protagonista, a morte de Deus 

etc. Ele também antevê muito do que será escrito no período de grande atividade que se 

sucede. Podemos situar Assim falou Zaratustra como um “cume” desse período que vai 

até a interrupção de sua atividade filosófica. Sua primeira parte foi escrita em apenas 

dez dias e a obra como um todo, finalizada entre 1884 e 1886. 

Do ponto de vista do plano do enredo, a passagem que melhor sintetiza o que se 

dá ao longo de toda a obra com Zaratustra é aquela que abre os seus discursos, na 

primeira parte, logo após os acontecimentos da praça pública narrados no prólogo, a 

passagem intitulada “Das três metamorfoses” narra como o espírito se torna Camelo, 

Leão e Criança, ou seja, tal alegoria da transvaloração dos valores nos diz que: primeiro 

se conhece o peso dos valores, carregando-os como o asceta suporta duras penas para 

provar sua virtude, ele vira a outra face a tapa, arrasta para o deserto ou para a sua 

solidão esses “valores superiores”, esse é o camelo. Mas nessa solidão, o espírito quer 

tornar-se senhor de si e consequentemente precisa matar o velho Deus, junto com o peso 

desses valores superiores que assegura, o Deus figurado como “Dragão” é a imagem do 

dever ou das tábuas dos mandamentos que impõem o “Não farás” ou o “Tu deves”, o 

                                                             
93

 Roberto Machado (2001) defende em seu Zaratustra, tragédia nietzschiana, que Assim falou 
Zaratustra é a obra que supera a antinomia entre pensamento racional e tragicidade artística que ainda 
havia em O nascimento da tragédia, mesmo que a obra se vinculasse à segunda perspectiva, seria escrita 
em linguagem racional e conceitual. 
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leão é aquele que diz “Eu quero”, tem de “Criar liberdade para si e um sagrado Não 

também ante o dever”. Essa criação do leão ainda é um “destruir”, tornou-se capaz de 

“reagir”, nesse sentido ele tem ainda de transmutar-se em criança, que figura a 

inocência da afirmação e a potência de esquecer: “Sim, para o jogo da criação, meus 

irmãos, é preciso um sagrado dizer-sim: o espírito quer agora sua vontade”. 

Essa dura metamorfose se dá com Zaratustra durante os quatro livros que 

compõem a obra e será através dela que ele será anunciado como o “mestre do eterno 

retorno”. Esse tema da solidão, central nas metamorfoses do espírito, é fundamental 

para compreendermos o aprendizado de Zaratustra que culmina na afirmação do 

pensamento mais abismal, que conforme veremos, para ele é o mais duro de ser 

afirmado.  

Como afirma Roberto Machado (2001, p. 29), Zaratustra é “um herói a princípio 

fundamentalmente apolíneo que, no final de um processo de aprendizado, em que deve 

enfrentar o niilismo em suas várias formas, assume seu destino trágico, isto é, diz sim à 

vida como ela é, sem introduzir oposição de valores, afirmando poeticamene seu eterno 

retorno”. Um traço que levará Machado (Ibid., p. 30) a identificar Zaratustra mais com o 

romance de formação moderno (Goethe, Hölderlin etc.) que a tragédia grega 

propriamente. 

Antes de ir para a praça pública na passagem que abre o prólogo e que já 

aparecia no final do livro IV de A Gaia Ciência, logo após o “maior dos pesos”, 

Zaratustra estava só em sua montanha e tendo seu espírito se tornado pleno, abundante, 

sequioso por doar seu aprendizado resolve se dirigir aos homens da praça. Logo 

encontra o eremita, personagem com quem trava uma primeira tensão, a tensão entre 

solidões distintas, também é o momento em que aparece o tema da morte de Deus. 

De um lado Zaratustra ama os homens e vai doar-lhes os frutos da sabedoria 

colhidos na solidão das montanhas, de outro, o eremita antevê e previne contra o 

fracasso da tentativa de Zaratustra, mostrando-se como aquele que se isola, tomado de 

nojo pelos homens e amor ao velho Deus. Vemos, nesse recorte, duas solidões distintas 

e todo o percurso da obra será composto de um movimento de saída afirmativa da 

solidão, o encontro com figuras negativas e reativas, o falar sobre algo a alguém (para o 

povo no início e para os discípulos posteriormente) e seu retorno à solidão. 

Essas figuras reativas que aparecem como adversários ou distorções da doutrina 

do próprio Zaratustra podem ser compreendidas como avatares do niilismo. Já vimos 

em A Gaia Ciência que a morte de Deus ainda se perpetuaria como “sombra”, ou seja, 
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devemos entender o niilismo em seu momento inicial como a postulação de valores 

superiores à vida que a negam, seria como uma espécie de extinção passiva ou como 

observa Deleuze um “nada de vontade”. Portanto, o niilismo já estaria presente para 

Nietzsche no platonismo e no cristianismo como “niilismo negativo”, mas esses 

“valores superiores” e negativos perderiam o peso de fundamento com a moderna 

desvalorização dos velhos valores, sobretudo com o advento da ciência. O homem se 

põe no lugar de Deus, mas ainda assim, seu ateísmo é uma forma de niilismo, “niilismo 

reativo”. 

Nietzsche por fim, compreende-se como um “niilista ativo”, uma experiência 

que só foi possível de ser pensada através de um experimento com sua própria doença, 

que lhe permitira pensar uma transmutação dos valores. Assumindo sua doença (o 

niilismo), ele põe sua filosofia à disposição de uma superação dessa condição ou 

diagnóstico do homem moderno. O tipo existencial do “niilista ativo” não é aquele que 

destrói e reivindica velhos idealismos morais dessacralizados ou “sombras de Deus” 

(niilista reativo), mas aquele que destrói para tornar-se criador. 

Vimos anteriormente que a “Tarântula”, por exemplo, era o “espírito de 

vingança”, que o “eremita” figurava o “niilismo negativo”, também o Anão ou o 

Demônio, como “espírito de gravidade” ou aquele que destila palavras pesadas como 

chumbo ao solitário Zaratustra. Ao longo da obra há muitos outros exemplos que 

ilustram tudo aquilo que Zaratustra terá de superar e que fazem o contrapeso das suas 

quatro noções fundamentais: “morte de Deus”, “super-homem”, “vontade de potência” e 

“eterno retorno”. 

Assim o eterno retorno se dá no texto como uma espécie de enigma, aquele que 

é enfrentado na solidão da personagem. Nesse sentido é que Eugen Fink (2003) observa 

que o super-homem é dito para todos, foi o que vimos no evento da praça pública; a 

vontade de potência se dirige aos discípulos de Zaratustra e o eterno retorno a ele 

próprio. Podemos dizer que aparece por duas vezes implícita e outras duas vezes de 

forma explícita, além das passagens que o simbolizam em alegorias como “uma roda 

que gira por si mesma”, “núpcias com a eternidade”, “anel do retorno”, etc. 

O primeiro vislumbre estaria no prólogo, na última passagem, quando depois de 

ter deixado para trás a praça pública e decidido falar agora aos “eremitas a dois” ou aos 

“criadores”, tem a seguinte visão: 
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então olhou para o céu, indagador pois ouvia no alto o grito agudo de 
um pássaro. E eis que uma águia fazia vastos círculos no ar, e dela 
pendia uma serpente, não como uma presa, mas como uma amiga: 
pois estava enrodilhada em seu pescoço (Prólogo, 10).   

 

Duas imagens do círculo que Deleuze (2007b, p. 35) compreende como “anel no anel, 

como esponsais do casal divino Dionísio-Ariana”. A águia simbolizando o orgulho e a 

serpente a prudência. A relação entre esses animais, que parecem uma espécie de 

instinto de Zaratustra quando este diz: “Que meus animais me conduzam!” (Prólogo, 

10), e o eterno retorno será melhor compreendido em uma outra passagem. 

Na segunda parte da obra, Zaratustra mais uma vez sai de sua solidão para falar 

aos seus amigos e também aos seus inimigos, é acometido de vários momentos de 

tristeza e dor. De um lado aparece a ideia da vontade de potência e de que tem de 

superar a si próprio, de outro tem de enfrentar tudo aquilo que impede sua superação: a 

compaixão, a vingança, o castigo, a recompensa, o espírito de gravidade, o cansaço da 

vida, o nojo ao homem etc., tudo aquilo que é realçado pelos avatares do niilismo com 

que se depara. Um desses inimigos é a personagem do “adivinho” cuja doutrina 

enunciada é “Tudo é vazio, tudo é igual, tudo foi, o saber sufoca!”, tal profecia leva 

Zaratustra a um terrível pesadelo, e será, veremos mais adiante, um dos contrapesos 

negativos à ideia do eterno retorno. 

Mas a segunda das formulações implícitas virá em uma passagem que já 

analisamos anteriormente, “Da redenção”, que é a culminância de toda uma 

compreensão que vinha sendo construída em torno da superação de si. Compreendemos 

com “Da redenção” que não é somente a grande meta, o “super-homem” ou o “sentido 

da terra” capaz por si só de tornar a vontade criadora, pois a vontade também pode se 

enraivecer por não poder “querer para trás”, querer modificar aquilo que não volta e 

assim enraivecer contabilizando aquilo que poderia ter sido e comparando sua vontade 

ressentida com aquilo que é.  

Antes ou além de querer o sentido da terra é preciso afirmar a si próprio, como já 

vimos, tornar a vontade capaz de dizer “assim eu quis”, redimindo-a de vinganças 

imaginárias e ressentimentos. Mesmo aquilo que nos acontece, no sentido contingente, 

não poderia ter sido escolhido de outro modo, por exemplo, ficar doente não é algo que 

poderíamos ter escolhido, mas a forma como lidamos com esse acontecimento, não teria 

sido trabalho de um querer? A redenção da vontade aproxima-se em certa medida do 

amor fati que analisamos em A Gaia Ciência. 
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Será então na terceira parte que encontraremos as duas formulações explícitas do 

pensamento abismal. Ao final da segunda parte, mesmo diante de sua compreensão da 

redenção do tempo, não se mostra capaz de querer ou expressar o pensamento 

afirmativo, ou seja, sua vontade não foi redimida. Em “A hora mais quieta” percebemos 

que tem algo que Zaratustra não quer falar, diante de uma fala “sem voz” que o desafia, 

por fim, essa “fala’’ dirá: “Ó Zaratustra, teus frutos estão maduros, mas não estás 

maduro para teus frutos!”, assim ficará claro que ainda precisa se tornar “criança” e 

portanto ainda precisa mais uma vez da solidão. Não seria essa fala “sem voz” a própria 

solidão de Zaratustra? 

Essa solidão é aquela que ele chamará de “último cume”, aquela que enuncia 

como um “olhar do alto para mim mesmo e até para minhas estrelas” (Z, livro III, O 

andarilho), ou ainda sua “ultima solidão”. Zaratustra sobe uma montanha para 

atravessá-la em direção ao mar, por esse caminho é que na passagem seguinte, toma um 

barco e enuncia a primeira visão explícita do eterno retorno, em “Da visão e enigma”. 

Trata-se de um enigma lançado aos marinheiros narrando os acontecimentos de sua 

recente subida ao cume da montanha. 

Mais uma vez teve de encarar o espírito de gravidade, agora sob a figura de um 

anão que se põe nas suas costas dificultando sua subida. É assim que o descreve: “meio 

anão, meio toupeira; aleijado e aleijador; pingando chumbo em meu ouvido, 

pensamentos-gotas de chumbo em meu cérebro” (Z, livro III, Da visão e enigma, 1). O 

anão puxa Zaratustra ao abismo com frases negativas e zombeteiras, ao que tomado de 

coragem lhe responde: “”Alto lá, anão!”, falei. “Eu, ou tu! Mas eu sou o mais forte de 

nós dois - : tu não conheces meu pensamento abismal! Esse – não poderias suportar!” 

(Ibid.). 

É a enunciação do “pensamento abismal” que desafia a negatividade do espírito 

de gravidade. Sai das costas de Zaratustra, que em decorrência torna-se mais leve. 

Agora ambos se encontram diante de um portal, no qual, temos uma primeira 

enunciação do eterno retorno em seu caráter temporal. Trata-se de um portal de duplos 

caminhos descrito nessa passagem que termina com a formulação de um 

questionamento: 

 

“Olha esse portal, anão!”, falei também; “ele tem duas faces. Dois 
caminhos aqui se encontram: ninguém ainda os trilhou até o fim. 
Essa longa rua para trás: ela dura uma eternidade. E a longa rua para 
lá – isso é outra eternidade. 
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Eles não se contradizem, esses caminhos; eles se chocam 
frontalmente: - é aqui, neste portal, que eles se encontram. O nome do 
portal está em cima: ‘Instante’. 
Mas, se alguém seguisse por um deles – sempre mais adiante e mais 
longe: acreditas, anão, que esses caminhos se contradizem 
eternamente? (Ibid.) 

 

Já podemos inferir nessa passagem o nome do eterno retorno enquanto 

compreensão do tempo: “instante” ou devir. Mas ainda assim o anão irá responder a 

questão ou o enigma do “pensamento abismal” entendendo esse “duplo portal” como 

tempo circular. O tempo como círculo e como linha reta é uma imagem que já havíamos 

discutido a respeito da interpretação deleuziana: Aion e Cronos. Zaratustra não se 

mostra contente com a resposta de seu interlocutor e agrava o enigma. Ele insiste no 

caráter de linha reta do tempo quando pensa tanto na possibilidade de que tudo que 

houve na linha para trás, ou o passado, já tenha transcorrido e assim irá se repetir 

eternamente, bem como aquilo que haveria na linha reta para a frente, ou o futuro. Mas 

a ideia tem um tom hipotético, trata-se de uma questão problemática enunciada nesses 

termos: 

 

E essa lenta aranha que se arrasta à luz da lua, e essa luz mesma, e tu e 
eu junto ao portal, sussurrando um para o outro, sussurrando sobre 
coisas eternas – não temos de haver existido todos nós? 
- e de retornar e andar nessa outra rua, lá, diante de nós, nessa longa e 
horripilante rua – não temos de retornar eternamente? (Ibid.) 

 

Queremos chamar atenção que apesar desse enigma referir-se ao tempo, ainda 

assim a questão subordina-se a um ponto de vista existencial e ético, é o que demonstra 

a ideia de que o espírito de gravidade desaparece junto com o portal logo após 

Zaratustra enunciar seu pensamento abismal, trata-se de um peso elevado aos extremos, 

tal que faz aquilo que é grave e pesaroso, como o anão, declinar e elevar aquilo que é 

leve e capaz de querer-se de novo eternamente. 

Após o enigma, ao final da passagem, segue-se o relato da visão ou premonição 

de Zaratustra que mostra um outro aspecto do eterno retorno, sentimentos que tornam 

difícil a afirmação de uma tal doutrina: o “nojo”, o “horror”. Ele vê um pastor ser 

sufocado por uma “pesada serpente”, obedecendo aos gritos de Zaratustra, o pastor 

morde e arranca a cabeça do réptil transfigurando-se de uma figura agonizante a uma 

figura que ri. Mais uma vez a serpente, mas não a serpente prudência que voa com a 

águia, a da última passagem do prólogo, na qual Zaratustra diz: “Pudera eu ser mais 
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prudente! Pudera eu ser prudente por natureza, como minha serpente!” (Z, Prólogo, 10). 

O que seria então essa serpente? E quem seria o pastor por ela era sufocado?  

A serpente é o nojo ou fastio provocado pela visão do adivinho, o niilismo 

passivo, e o pastor, o próprio Zaratustra. Sobre essa distinção dos animais em Zaratustra 

há um dicionário na obra Nietzsche de Gilles Deleuze, no qual diz que “a serpente 

desenrolada exprime o que há de insuportável e de impossível no eterno retorno, 

enquanto o tomarmos como uma certeza natural segundo a qual tudo volta” 

(DELEUZE, 2007b, p. 35). O que Deleuze interpreta nessa passagem é que Zaratustra 

não compreende sua visão, permanecendo o eterno retorno como um enigma. É somente 

em uma passagem posterior, justamente no momento em que lhe retornam seus animais, 

que ele entende sua visão. 

Essa passagem é intitulada “O convalescente” e é nela que encontramos a 

segunda formulação explícita do eterno retorno. Nela Zaratustra desperta subitamente 

exaltado, dando luz ao seu “pensamento abismal”, ele fala consigo próprio em voz alta, 

chamando atenção de seus animais, mas seu tom passa da exaltação ao nojo, então 

declina, tornando-se convalescente, passando sete dias sem comer, nem beber, 

convulsivo e aos cuidados de seus animais.  

Já não é Zaratustra então quem fala, mas seus animais, anunciando basicamente 

a mesma ideia contida na visão do portal, mas agora como ciclo mecânico da natureza: 

“Tudo morre, tudo volta a florescer, corre eternamente o ano do ser” (Z, O 

convalescente, 2); e em outro momento: “Ensinas que há um grande ano do vir-a-ser, 

uma monstruosidade de grande ano”.  Comentaremos esse aspecto quando formos 

discutir o caráter seletivo do eterno retorno, que conforme Deleuze os animais parecem 

ignorar com essa interpretação. 

Entendemos nessa segunda passagem o enigma da serpente negra e pesada e do 

pastor, pois Zaratustra alude a ter arrancado a cabeça da serpente, ou o grande fastio 

pelo homem que o sufocava. Compreende sua visão quando diz aos seus animais: “e 

como aquele monstro me entrou na garganta e me sufocou! Mas eu lhe cortei a cabeça 

com os dentes e a cuspi para longe” (Ibid.); e mais a frente quando diz: “O grande fastio 

pelo homem – isso me sufocou, me havia entrado na garganta” (Ibid.). O eterno retorno 

é exposto por Zaratustra como retorno do homem pequeno, mais uma vez é tomado pelo 

nojo e recai em sua doença e seus animais que tentam animá-lo a todo custo dizem: 

“teus animais bem sabem, ó Zaratustra, quem tu és e tens de tornar-te: eis que és o 

mestre do eterno retorno – é esse agora o teu destino!” (Ibid.). A passagem, por último, 
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termina com Zaratustra em profundo silêncio, “conversando com sua alma”, 

demonstrando a ligação entre o tornar-se mestre do pensamento abismal e a solidão. E o 

que seria o eterno retorno senão um enigma existencial constituído em um longo 

aprendizado da solidão? 

 

2.4 O eterno retorno cosmológico: A mais científica de todas as hipóteses  

 

A partir do que analisamos em A Gaia Ciência (1882) e Assim falou Zaratustra 

(1884-1885), podemos ter uma ideia do caráter existencial que o eterno retorno possui 

nas obras publicadas de Friedrich Nietzsche. Ainda haverá após essas obras uma 

passagem em Além do Bem e do Mal (1886), o aforismo 56. Vemos nesse aforismo a 

intuição nietzschiana ainda no esquema do sentido negativo e afirmativo da existência. 

Aqui sua tipologia é feita entre duas espécies de pessimistas: o primeiro figurado 

em sua perspectiva por “Buda e Schopenhauer”, compreendidos como modos de 

negação do mundo, e o segundo ele descreverá como: 

 

o ideal do homem mais exuberante, mais vivo e mais afirmador do 
mundo, que não só aprendeu a se resignar e suportar tudo o que existiu 
e é, mas deseja tê-lo novamente, tal como existiu e é, por toda a 
eternidade, gritando incessantemente “da capo” [do início], não 
apenas para si mesmo, mas para a peça e o espetáculo inteiro, e não 
apenas para um espetáculo, mas no fundo para aquele que necessita 
justamente desse espetáculo – e o faz necessário: porque sempre 
necessita outra vez de si mesmo – e se faz necessário – Como? E isto 
não seria circulus vitiosus deus [deus como círculo vícioso]? (BM, 
Aforismo 56) 

 

Podemos perceber na passagem aquilo que vimos em A Gaia Ciência sobre o 

tipo do amor fati e o que em Zaratustra compreendemos como o “aprendizado da 

solidão” ou o momento em que o protagonista vem a ser aquilo que é por uma máxima 

afirmação da ideia de seu eterno retorno. Podemos propor agora que nas três obras há 

uma mesma ideia em jogo: a de um grande peso, daí sua associação com uma espécie de 

pessimismo, mas que de tão radical é capaz de fazer com que o pesado afunde no 

abismo e o leve aumente a vontade a sua enésima potência. O ensinamento existencial 

do eterno retorno é uma solidão capaz de superar a reatividade, ou o espírito de Leão 

destruidor de velhos valores, se afirmando enquanto criadora inocente de novas 

avaliações e modos de vida. 
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Mas um dos pontos mais importantes da interpretação deleuziana de Nietzsche é 

sua compreensão do eterno retorno cosmológico, sobretudo por recusar que a relação 

dessa intuição com a ciência seja um aspecto inacabado, menor ou que seria uma 

tentativa falha de comprovar cientificamente sua ideia. Diferente de comentadores que 

tendem a restringi-la ao campo existencial, Deleuze opta por uma análise detalhada dos 

conceitos de quantidade, qualidade e força. 

Entretanto, também é nesse ponto em que menos se prende ao trabalho 

meramente exegético e se propõe a “falar em nome próprio”, retomando o projeto 

estratégico de seu Nietzsche e a filosofia: pensar uma diferença afirmativa contra o 

negativo na dialética. 

Esse caminho interpretativo daria a sua obra de um lado um destaque entre os 

comentários mais significativos sobre a filosofia de Nietzsche, por outro lado, também é 

o ponto em que parece suscitar objeções. Fiel ou não a Nietzsche, a sua compreensão da 

força qualificada como ativa ou reativa, conforme uma diferença de quantidade, é 

fundamental para a sua ideia de “diferença e repetição”, é o que veremos adiante. 

Se sua perspectiva superdimensiona a distinção entre ativo e reativo em 

Nietzsche, essa tendência só pode ser compreendida se levarmos em conta sua 

articulação conceitual com Espinosa. Pondo logo no início do segundo capítulo a 

questão espinosana “o que pode o corpo?”, Deleuze concebe um problema filosófico 

para a formulação cosmológica do eterno retorno, a descoberta das forças ativas, em 

meio aos processos reativos dominantes descritos pela ciência, tais como: adaptação, 

equilíbrio, conservação, reprodução, finalidade, utilidade etc. 

Pretendemos nesse momento expor a compreensão deleuziana dessas questões e 

como se articulam com sua compreensão ético-seletiva do eterno retorno, mas antes 

precisamos fazer uma síntese dessa ligação dos fragmentos póstumos nietzschianos com 

a ciência moderna. 

Já dissemos no início do capítulo que Nietzsche estudou fisiologia, biologia, 

física, enfim, as ciências naturais, e podemos apreender discussões a respeito desses 

temas em algumas de suas obras publicadas em vida. Mas é sobretudo nos fragmentos 

póstumos que se encontram as discussões mais explícitas que relacionam seus conceitos 

filosóficos aos temas científicos da época, seriam nesse sentido os conceitos de vontade 

de potência e eterno retorno, o cerne desse diálogo com o conhecimento científico, pois 

eles respectivamente estão em relação de consonância com a biologia e a física. 



 

92 
 

O próprio Nietzsche chega a admitir o eterno retorno como a mais científica de 

todas as hipóteses94, na medida em que sua radicalidade experimental concebe a 

ausência de finalidade e sentido no universo, mais científica na medida em que se 

propõe a superar as “sombras de Deus” ou os valores teológicos e metafísicos que ainda 

persistem na compreensão do devir. Chegou até mesmo a pensar em 1882 em ir à 

universidade, em Viena ou Paris, estudar matemática e física para formular sua intuição 

em termos científicos95.     

Entretanto, segundo Deleuze o interesse de Nietzsche pela ciência não deve ser 

compreendido meramente como uma tentativa de confirmar a validade de sua hipótese, 

mas devemos levar em consideração nessa hipótese, a crítica dirigida à ciência e em que 

sentido está vinculada aos princípios da doutrina ético/cosmológica nietzschiana. É 

importante lembrar que o eterno retorno se opõe as concepções de finalidade e 

causalidade, afinal, como poderia haver começo ou estado final se assumirmos que há 

uma unidade entre ser e devir?96 Sendo assim, esse pensamento reivindica para si um 

princípio novo, que estaria fora da ciência e justamente por isso, dispõe-se frente as 

concepções científicas consideradas como más-interpretações da repetição. 

Não podemos perder de vista que a ciência faz parte para Nietzsche das formas 

de depreciação97 da existência, do niilismo moderno que já mencionamos quando 

falávamos do trágico (espírito científico iniciado pelo socratismo) e da morte de Deus 
                                                             
94 Fragmento póstumo que consta em A Vontade de Poder, tradução de Marcos Sinésio Pereira Fernandes, 
Francisco José Dias de Moraes, 2008, p. 53, § 55: “Forma européia do budismo: a energia do saber e da 
força constrange a uma tal crença. É a mais científica de todas as hipóteses possíveis. Negamos fins-
conclusões: se a existência tivesse um, então deveria estar alcançado”.  
95 Ver Scarlett Marton (2011, p. 115), “Da biologia à física: vontade de potência e eterno retorno do 
mesmo. Nietzsche e as ciências da natureza”, em Nietzsche e as Ciências.  
96 Aqui estamos visando o fragmento 1062, que está contido na problemática compilação A Vontade de 
Poder, no qual, Nietzsche (2008, p. 509) diz: “Se o mundo tivesse um fim, ele haveria de já ter sido 
alcançado. Se houvesse para ele um estado final não intencional, então este haveria de já ter sido, do 
mesmo modo, alcançado. Se ele fosse capaz, em geral, de um persistir, de um tornar-se petrificado, de um 
“ser”, tivesse ele, em todo o seu devir, somente por um momento, essa capacidade do “ser”, então ele 
teria chegado, mais uma vez, há muito tempo, ao fim do devir, também ao fim do pensar, ao fim do 
“espírito”. O fato do “espírito” como um devir prova que o mundo não tem nenhum fim, nenhum estado 
final e é incapaz de ser.”  
97 Outro artigo que discute a problemática da relação entre o eterno retorno ético e cosmológico é o de 
Ildenilson Meireles Barbosa intitulado “O pensamento do eterno retorno do mesmo e da vontade de poder 
como superação das teleologias cristã e científica”, que analisa o embate nietzschiano contra as 
concepções finalistas que predominam na ciência no que diz respeito ao conceito de força. Dirá: 
“partindo-se do conceito de “força” da mecânica da época, poder-se-ia pensar que Nietzsche seria levado 
a conceber um estado de equilíbrio das forças ou o seu completo esgotamento. Essa era a tendência 
predominante da física moderna: explicar as relações entre as propriedades da natureza a partir do 
conceito de “força infinita” que se expandiria até chegar a um estado de equilíbrio, um terminus. No 
entanto, a primeira alteração efetuada por ele é justamente em relação ao conceito de força. Segundo 
Nietzsche, é preciso afastar de vez o preconceito metafísico de uma força infinita que levaria à aceitação 
de um mundo ilimitado, o que, por sua vez, recairia novamente em um princípio metafísico” (BARBOSA, 
2010, pp. 75-76). 
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(desvalorização dos valores). Duas concepções científicas são aqui significativas, no 

que diz respeito ao embate nietzschiano contra o pensamento metafísico da finalidade e 

da causalidade, serão o mecanicismo e a termodinâmica.  

A primeira sustentando uma rígida causalidade determinista dos fenômenos que 

se dirige a um objetivo último, em oposição ao vitalismo em biologia, a segunda, um 

estado no qual as diferentes temperaturas anular-se-iam seguindo uma tendência 

predeterminada a formar um sistema estável, um “equilíbrio térmico” ou grau de 

“entropia”. Sobre elas, Deleuze dirá que, compreendendo a culminância dos processos 

físicos em termos de estado final e de equilíbrio, ambas as teorias anulam as diferenças 

de quantidade de energia98. Mas o que seriam essas diferenças de quantidade? Iremos 

compreender isso mais adiante. 

Nos termos da física moderna, o estudo das relações entre movimento e repouso 

é denominado “mecânica”, e dentro desse campo, o estudo das leis e causas dos 

movimentos é conhecido por “dinâmica”. É nesse contexto que aparece o conceito de 

“força”, como uma medida quantitativa, uma resultante da interação entre os corpos, 

não podemos pensar em termos físicos a força como algo isolado, mas sempre em uma 

relação entre dois ou mais corpos, mesmo se entendermos um corpo como agente e 

outro como paciente de uma ação, tal como uma parede que recebe um soco, ambos 

exercem uma quantidade de força, de diferentes intensidades. 

Mas a cosmovisão científica do período de Nietzsche, como dos dois outros 

“mestres da suspeita” (Marx e Freud) é marcada, sobretudo, pela máquina a vapor e pela 

revolução industrial (séc. XVIII). Não é à toa a crítica violenta que faz em A Gaia 

Ciência da escravidão em que vivem os trabalhadores de seu tempo99. A termodinâmica, 

como concepção física que orienta esse contexto, estuda a utilização de uma fonte de 

energia que viria a acelerar a vida do homem moderno: o calor ou a transferência de 

energia que se dá entre dois corpos em dois estados de temperaturas distintos. 

O estudo dessas “máquinas térmicas” ou daquelas que transformam calor em 

energia mecânica, foi formulado em duas leis fundamentais: a primeira postula um 

“princípio de conservação e equivalência de energia” e teria sido enunciada de forma 

mais explícita pelo fisiologista alemão Helmholtz (1821-1894), que foi uma das bases 

para a compreensão científica que Nietzsche buscara atribuir à sua doutrina 

                                                             
98 Nietzsche et la philosophie, 2012d, p. 52. 
99 GC, Livro I, Aforismo 40. 
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cosmológica. Tal princípio diz que no universo as várias formas de energia100 

(mecânica, térmica, eletromagnética etc.) são equivalentes e não podem ser criadas ou 

destruídas, mas apenas transformadas, transferidas etc.  

Já a segunda lei postula a noção de “equilíbrio térmico”, ou seja, para haver 

transferência de energia é preciso que haja diferença de temperatura entre corpos dados 

(o frio e o quente), assim sendo, haveria transferência de energia entre as superfícies até 

que as temperaturas se igualassem, por exemplo, o gelo, se colocado em água quente, 

resfria a água enquanto se liquefaz. Assim o sistema atingiria seu grau de entropia, 

como a medida da “desordem” contida no estado de equilíbrio térmico, cuja temperatura 

nunca diminui, mas pode somente aumentar ou manter-se.  

Levando em consideração esse recorte da física, podemos então propor uma 

confrontação com algumas ideias que Nietzsche elabora em fragmentos póstumos101. 

Vemos em fragmentos datados de 1881 como o eterno retorno se constitui como 

cosmovisão física, no fragmento 1 ele propõe o caráter de seu conceito de força:  

 

A medida da força total é determinada, não é nada de “infinito”; 
guardemo-nos de tais desvios do conceito! Consequentemente, o 
número das situações, alterações, combinações e desenvolvimentos 
dessa força é, decerto, descomunalmente grande e praticamente 
“imensurável”, mas, em todo caso, também determinado e não 
infinito. O tempo, sim, em que o todo exerce sua força, é infinito, isto 
é, a força é eternamente igual e eternamente ativa: - até este instante já 
transcorreu uma infinidade, isto é, é necessário que todos os 
desenvolvimentos possíveis já tenham estado aí.  

 

De algum modo essa passagem não está tão distante daquela do portal em 

Zaratustra, mas ela acrescenta algo sobre uma compreensão cosmológica do retorno: a 

ideia de uma força determinada que compõe o universo, uma força que não está ao 

alcance mensurável pela nossa razão, mas que ainda assim é finita em atividade eterna, 

                                                             
100

 O Dicionário de Filosofia de Nicola Abbagnano (2007, pp. 332-333) define energia como: “Qualquer 
capacidade ou força capaz de produzir um efeito ou de realizar um trabalho” e coloca que a guinada no 
conceito de energia, enquanto conceito físico “ocorre em meados do séc. XIX, com a descoberta do 
princípio de conservação da E. (ou primeiro princípio da termodinâmica) por Mayer (1842) e Joule 
(1843), que estabelece a equivalência entre E. mecânica e calor”. Sobre Helmholtz dirá que generalizou 
esse princípio em “sua famosa dissertação Sobre a conservação da força (1847). A ele se deve o uso do 
termo E., que antes se confundia com força; considerou também como E. qualquer entidade que possa ser 
convertida em outra forma e caracterizou a E. como indestrutível, pois comporta-se como qualquer outra 
substância: não pode ser criada nem destruída”, assim segundo Abbagnano, o conceito de “energia” 
passou a ser o segundo conceito importante da física depois de “matéria”. 
101 Aqui estamos levando em consideração a seleção de fragmentos de Gerárd Lebrun e a tradução de 
Rubens Rodrigues Torres Filho, publicada na coleção Os Pensadores e a tradução A Vontade de Poder de 
Marcos Sinésio Pereira Fernandes e Francisco José Dias de Moraes. 
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visto que é determinada e age em tempo infinito. De alguma forma aproxima-se da ideia 

de uma “constante” tal como a proposta pela conservação de energia que analisamos na 

física termodinâmica, mas Nietzsche tomando a ciência como uma imagem 

interpretativa do devir, elabora um contraponto crítico que parece mais estar no campo 

dos valores do que das funções com que a física descreve os fenômenos. 

Seu contraponto entra em confronto com aquilo que a segunda lei 

termodinâmica pretende afirmar: um estado de equilíbrio. A intuição nietzschiana diz 

respeito, como vimos na análise da interpretação deleuziana, a um “Ser do Devir”, 

portanto, não poderia representar um universo em que o vir-a-ser culmina em um Ser 

absoluto ou estado final.  

Se é possível admitir um tal estado (de equilíbrio) em um dado sistema, 

mensurável como “entropia”, teríamos de pensar nessa perspectiva que Nietzsche tenta 

delinear, que esse estado não passaria de um “recorte”, de um “lapso”, que não diz a 

“situação global das forças”, é o que vemos no fragmento 25: “Seja qual for o estado 

que esse mundo possa alcançar, ele tem de tê-lo alcançado, e não uma vez, mas 

inúmeras vezes”. A situação global das forças retornaria então sem início, nem fim, de 

tal forma que tudo está sempre em um contínuo vir-a-ser, em que o presente coexiste 

com o passado e o futuro infinitos. Todo estado que chamamos de “Ser” não seria senão 

o fragmento de uma transição, estados mensurados em funções reativas que se 

pretendem leis universais, tais como o organismo analisado no fragmento 18:  

 

Se o todo pudesse tornar-se um organismo, já se teria tornado. Temos 
precisamente de pensá-lo, como inteiro, tão afastado quanto possível 
do orgânico. Acredito que mesmo nossa afinidade e coerência 
químicas são talvez fenômenos tardiamente desenvolvidos, 
pertencentes a épocas determinadas de sistemas singulares. 
Acreditemos na absoluta necessidade do todo, mas guardemo-nos de 
afirmar de qualquer lei, mesmo que seja uma lei primitivamente 
mecânica de nossa experiência, que esta lei reine e seja uma 
propriedade eterna. – Todas as qualidades químicas podem ter vindo a 
ser e perecer e retornar. Inúmeras “propriedades” podem ter-se 
desenvolvido, para as quais, a partir de nosso ângulo temporal e 
espacial, não nos é possível a observação. A mudança de uma 
qualidade química se efectua, talvez, também agora, só que em grau 
tão refinado que escapa a nosso mais refinado cômputo. 

 

Esse devir da coexistência dos tempos e essa situação global das forças 

determinadas é que diriam respeito à ação das forças ativas, que Deleuze compreende 

como “diferença de quantidade” não reduzida ou anulada pela compreensão reativa 
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científica. Ele supõe aí um mundo “dionisíaco” ou da “vontade de potência” por trás e 

em relação com toda atividade reativa.  

Temos, portanto, os elementos para formular uma primeira compreensão do 

eterno retorno cosmológico que Deleuze encontra em Nietzsche: como uma cosmovisão 

crítica dos valores teológicos, teleológicos e metafísicos encontrados na ciência, 

cosmovisão que propõe o devir como caos-acaso, enquanto natureza irracional sem 

sentido e finalidade, enquanto tentativa de desantropomorfização do devir. Essa 

cosmovisão deve ser compreendida na perspectiva deleuziana que viemos analisando 

até então como parte de uma sintomatologia e tipologia: a força é um conceito 

especulativo da “interpretação” que deve diagnosticar a “constituição das essências” ou 

dos “valores de verdade”.  

 

2.5 Sobre os conceitos de força e diferença de quantidade: a complementaridade 

entre a vontade de potência e o eterno retorno 

 

Quando falávamos no primeiro capítulo sobre o “dionisíaco” colocamos que tal 

designação remetia a um mundo formado por uma pluralidade de forças. Não podemos, 

pois, entender a noção de quantidade sem antes relacioná-la com o conceito de força. O 

pensamento nietzschiano inverte a clássica distinção platônica entre a essência e a 

aparência, isso já o vimos aqui indiretamente quando falamos da unidade entre ser e 

devir. A essência, portanto, para Nietzsche não significará mais algo de natureza 

transcendente, mas antes seria compreendida como uma pluralidade de forças que 

relacionar-se-iam umas com as outras em relações de dominação, de modo que uma 

essência seria “entre todos os sentidos de uma coisa, aquele que lhe dá a força que 

apresenta mais afinidade com ela” (DELEUZE, 1976, p. 8). A essência não diz “o que 

é”, mas “o que está sendo” segundo uma determinada relação de dominação num dado 

contexto. 

Para que compreendamos um determinado objeto, coisa ou fenômeno é preciso 

que saibamos distinguir as forças dominantes e as forças dominadas que dele se 

apoderam, descobrindo assim uma hierarquia entre as forças, que é a expressão das 

diferenças que elas exercem entre si. Sendo assim, podemos definir qualitativamente as 

forças como “ativas” ou “reativas”, mas segundo Deleuze (Ibid., p. 32) a qualidade nada 

mais é do que a “diferença de quantidade”, que “é a essência da força, a relação da força 

com a força”. Essa diferença de quantidade seria irredutível, pois a cada encontro entre 
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forças nos lances do acaso, cada força receberia sua qualidade (ativa ou reativa) 

conforme a diferença de quantidade que ela exerce. A diferença de quantidade é a 

intensidade que a força é capaz de exercer. 

O que seria então uma intensidade? O termo não faz parte ainda do contexto de 

Nietzsche e filosofia (1962), mas podemos encontrar em Diferença e repetição (1968) 

uma compreensão da diferença em termos de “intensidade” que remete à interpretação 

deleuziana da “diferença de quantidade”. É assim que ele define o conceito na segunda 

obra: “A intensidade é a forma da diferença como razão do sensível. Toda intensidade é 

diferencial, diferença em si mesma” (DELEUZE, 2009a, p. 314), entendendo como 

“razão do sensível, a condição daquilo que aparece” (Ibid.) ou “o Desigual em si, a 

disparação tal como é compreendida e determinada na diferença de intensidade, na 

intensidade como diferença” (Ibid.). 

Em Diferença e repetição aparece o termo “quantidade intensiva” que está 

relacionado ao mesmo contexto de discussão de Nietzsche e a filosofia a respeito do 

problema analisado anteriormente, o de uma “energética” em relação com a física. O 

importante é entendermos que essa terminologia mostra a intenção de Deleuze quando 

interpreta o caráter quantitativo da força como uma diferença irredutível a qualquer 

igualdade: pensar a partir de Nietzsche um conceito de “diferença em si”. 

Quanto ao tema da intensidade relacionado ao eterno retorno, podemos fazer um 

paralelo entre a interpretação de Deleuze e a de Pierre Klossowski em “Forgetting and 

Anamnesis in the Experience of the Eternal Return of the Same”. Klossowski (1977) 

apresenta o eterno retorno como uma experiência, como uma espécie de êxtase, de 

grande entusiasmo vivido por Nietzsche no período correspondente à primeira 

formulação do eterno retorno, em A Gaia Ciência. Ele caracteriza-a como uma 

“Stimmung”, ou seja, como uma “tonalidade da alma”, como “o mais alto sentimento” 

(das höchste Gefuhl), e ao mesmo tempo, um pensamento desenvolvido a partir dessa 

experiência e tonalidade, “o mais elevado pensamento”.  

Klossowski irá se perguntar então, como se dá essa passagem da experiência à 

formulação de um pensamento. A partir daí introduz o tema das intensidades: a 

“tonalidade da alma” do eterno retorno é uma flutuação de intensidade e somente uma 

outra intensidade que coincida em termos de grau poderia formular um signo pensável, 

uma interpretação da intensidade originária da experiência. Essa noção de intensidade 

em suas implicações, ao nosso ver, está próxima dessa ideia distinta de “essência” em 



 

98 
 

Nietzsche, tal como nos apresenta Gilles Deleuze, ou seja, da essência ser a afinidade de 

uma força com a coisa que ela tenta significar.  

Vemos um exemplo dessa proximidade interpretativa em Diferença e repetição 

quando diz remetendo a Klossowski que “a diferença na vontade de potência é o mais 

elevado objeto da sensibilidade, a hohe Stimmung” (DELEUZE, 2009a, p. 342) e ainda 

sobre a relação da vontade de potência e do eterno retorno no intensivo dirá que: 

 

O eterno retorno nem é qualitativo nem extensivo; ele é intensivo, 
puramente intensivo. Isto é: ele se diz da diferença. É este o liame 
fundamental entre o eterno retorno e a vontade de potência. Um não 
pode ser dito sem o outro. A vontade de potência é o mundo cintilante 
das metamorfoses, das intensidades comunicantes, das diferenças de 
diferenças, dos sopros, insinuações e expirações: mundo de intensivas 
intencionalidades, mundo de simulacros ou de “mistérios”. (Ibid., p. 
341) 

 

Do caráter do intensivo trataremos no terceiro capítulo, mas voltando à distinção 

entre o quantitativo e o qualitativo, vimos que é o grau de potência exercido pela força 

como diferença de quantidade que define seu “caráter” ou “qualidade”, entretanto ainda 

não discutimos como funcionam qualitativamente as forças ativas ou reativas. Para 

Nietzsche há um devir-reativo predominante, como já dissemos o espírito de vingança é 

o elemento genealógico de nossa forma de pensar, para ele o niilismo faz parte de nossa 

forma constitutiva de ver o mundo. Vimos também que a questão “quem” descobre a 

qualidade da vontade de potência na origem dos valores, e que a ficção de um “outro 

mundo” constituída pelos ideais ascéticos seria uma cumplicidade entre as forças 

reativas e uma vontade de potência voltada a negação. O problema então passa a ser a 

descoberta das forças ativas. 

A vontade de potência é entendida nesse sentido como o elemento genealógico 

ou aquilo que quer por trás de um determinado valor, mas de que modo ela se relaciona 

com o conceito de força? E, além disso, como se relaciona com o eterno retorno?  

Deleuze (1976, p. 36) entende a vontade de potência ao mesmo tempo como 

“complemento da força e algo interno”, como elemento “diferencial” e “genético” das 

diferenças de quantidade e das qualidades atribuídas as forças em relação. De um lado 

entende a força como “o que pode”, de outro, a vontade de potência como “o que quer”, 

as forças como ativas ou reativas, a vontade de potência como afirmativa ou negativa. 

Assim “é sempre pela vontade de potência que uma força prevalece sobre outras, 
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domina-as ou comanda-as” (Ibid., p. 37) e também é por ela que as forças obedecem, 

que são determinadas a agir ou reagir. 

A implicação de entender a vontade de potência como “querer interno” e 

complemento da força é que os dois conceitos assumem uma diferenciação. Deleuze 

compreende esse “querer interno” a partir do que Nietzsche diz no fragmento 619 de A 

vontade de poder: “O conceito vitorioso, “força”, com o qual nossos físicos criaram 

Deus e o mundo, necessita ainda ser completado: há de ser-lhe atribuído um mundo 

interno que designo como “vontade de poder””. Sobre esse problema de uma relação 

entre a vontade de potência e a força, o trabalho de Wolfgang Müller-Lauter (1997, p. 

110-112), A doutrina da vontade de poder em Nietzsche, encontra um aspecto 

problemático na interpretação deleuziana. Segundo ele o próprio Nietzsche não 

autorizaria essa diferenciação, e um exemplo disso seria o aforismo 36 de Além do bem 

e do mal que declara que toda força atuante é vontade de potência. 

Autorizada ou não por Nietzsche é através dessa diferenciação que poderemos 

compreender em que medida para Deleuze os conceitos de vontade de potência e eterno 

retorno estão interligados e de que modo se relacionam, possibilitando pensar uma 

síntese da diferença a partir do “desigual” e não do “mesmo”. Aproximando Nietzsche 

do kantismo, do qual o conceito de síntese advém, dirá que a vontade de potência é: 

“princípio para a síntese das forças. É nesta síntese, que se relaciona com o tempo, que 

as forças repassam pelas mesmas diferenças ou que o diverso se reproduz” (DELEUZE, 

1976, p. 37); e mais adiante: “o eterno retorno é a síntese da qual a vontade de potência 

é o princípio” (Ibid.), um princípio de natureza plástica, metamórfico, “que não é mais 

amplo do que aquilo que condiciona, que se metamorfoseia com o condicionado, que 

em cada caso se determina com o que determina” (Ibid.). Dito de outro modo, a essência 

é ao mesmo tempo o condicionamento da coisa por uma vontade de potência e a 

expressão de uma vontade de potência condicionada por aquilo a que atribui sentido e 

valor. 

Mas como funciona essa síntese para Deleuze? Esse problema conduz a outro 

aspecto da sua interpretação que iremos tratar adiante: o eterno retorno ético seletivo. 

Como vimos anteriormente a afirmação no eterno retorno é dupla, acontece o mesmo 

com as sínteses, de um lado haveria uma “síntese especulativa” que seria a 

sintomatologia e tipologia que compreendemos como eterno retorno físico-

cosmológico, de outro há uma “síntese-prática” que seria o seu aspecto ético-seletivo. 

Só poderemos compreender a questão do funcionamento das sínteses quando tivermos 
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explicado suficientemente como para Deleuze o eterno retorno é duplamente seletivo e 

implica em um retorno da diferença ou em uma “diferença e repetição”, o que equivale 

dizer que pretendemos com o desenvolvimento da questão “como seria possível um 

devir-ativo das forças?”, tratar da questão central de nosso segundo capítulo: “o que 

retorna no eterno retorno deleuziano o mesmo ou a diferença?”. 

 

2.6 A Superação do devir-reativo das forças e a articulação entre Nietzsche e 

Espinosa na interpretação deleuziana 

 

 Façamos então um resumo de como Deleuze entende o devir-reativo. Por um 

lado, as forças ativas dominadoras exercem sua diferença de quantidade sob a forma do 

comando, são elas que mandam e são elas que obedecem, afirmando a si próprias em 

sua diferença, tendendo a ir sempre ao máximo de sua potência. Enquanto as forças 

reativas, responsáveis pelas funções básicas de organização (utilidade, conservação, 

equilíbrio, adaptação, finalidade, etc.), retiram das forças ativas aquilo que elas podem, 

ou seja, diminuem a potência de agir, fazem “caricaturas” da diferença de quantidade 

(você é mau, você é burguês etc.), tal como era vista do ponto de vista ativo, limitando e 

tornando as forças ativas em reativas.  

Na origem de cada coisa, afirma Deleuze (1976, p. 40), há a diferença entre as 

forças ativas e reativas: “Uma imagem invertida da origem acompanha a origem: o que 

é “sim” do ponto de vista das forças ativas torna-se “não” do ponto de vista das forças 

reativas, o que é afirmado de si torna-se negação do outro”. As forças reativas sendo 

incapazes de afirmar a própria diferença passam a diminuir tudo aquilo que pode algo, 

elas subtraem porque a vontade na qual estão atreladas é pequena. Se há um triunfo das 

forças reativas ou devir-reativo, não seria porque elas se tornariam capazes de subjugar 

as forças ativas, não formam uma “força maior”, mas tornam aquilo que era ativo, 

reativo, ou cúmplice da vontade de negação que se esconde por trás dos valores que 

carregam. 

A reação que antes estaria subordinada a uma vontade afirmativa é 

despotencializada em função de uma imagem invertida daquilo que para tal vontade era 

ativo, uma nova reatividade é constituída. Tudo isso já vimos aqui quando 

caracterizamos, ao analisar na Genealogia da moral, o tipo sacerdotal, os sentimentos 

de má-consciência, ressentimento e o ideal ascético como seu instrumento. Tratava-se 

do processo de conversão pelo qual o sacerdote redireciona o ressentimento para o 
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interior convertendo-o em má-consciência, a conversão da reatividade vingativa que 

atribui a culpa a alguém para uma reatividade penitente que atribui culpa a si própria, 

favorecendo assim o domínio de uma imagem de negação do mundo, de uma pós-vida. 

Outra imagem do devir-reativo é aquela expressa pelo nojo de Zaratustra diante do 

retorno do homem pequeno, e o quanto as diversas personagens apresentam-se como 

avatares negativos de suas doutrinas, por exemplo, o “tudo é vão” proclamado pelo 

adivinho como caricatura da afirmação de uma ausência de finalidade retornando 

eternamente. 

Diante dessa preponderante separação das forças ativas de suas potências de agir 

como seria possível um devir-ativo das forças? É aí que começamos a entrar no caráter 

duplamente seletivo do eterno retorno, que incide sobre o âmbito cosmológico e ético. 

Mas antes é preciso dizer que há uma certa ambivalência na relação entre as forças 

ativas e reativas. As forças reativas de certo modo são importantes no desenvolvimento 

de uma outra sensibilidade, da qual por sua vez, dependemos para a descoberta das 

força ativas. Um exemplo disso já o vimos quando a respeito de A Gaia ciência 

expusemos a “transmutação” ou “transvaloração dos valores” como um deslocamento 

entre uma perspectiva doente e uma sã. 

É nesse sentido que Deleuze (1976, p. 47) afirma que há “algo admirável no 

devir-reativo das forças, admirável e perigoso”, que se expressa pelos tipos que ao 

mesmo tempo em que se adaptam a uma determinada configuração reativa, extraem 

desse meio uma potência superior: o doente, o religioso etc. Isso se dá na medida em 

que há vários tipos de forças reativas que “mudam de nuança conforme desenvolvam 

mais ou menos seu grau de afinidade com a vontade de nada” (Ibid.). Ao mesmo tempo 

que uma força reativa pode ser diminutiva ela pode ser obediente e resistente, pode ser 

até mesmo auto-destrutiva.  

Assim Deleuze atribui ao genealogista como filósofo-médico a arte de distinguir 

as perspectivas, separar a vontade afirmativa na origem, de sua imagem invertida, 

distinguir entre as forças ativas e reativas segundo os graus de afinidade com uma 

vontade que afirma ou que nega. É essa relação entre ação e afirmação, reação e 

negação, que define um devir-ativo e um devir-reativo das forças. O genealogista 

descobre assim aquilo que a força ativa pode, mas, além disso, é preciso fazê-la objeto 

de afirmação, levar a força ao máximo do que ela pode. 

Esse desenvolvimento da força em atividade que vai ao máximo do que pode 

tem como condição o grau de potência ou de intensidade da vontade de potência 
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afirmativa. É nesse sentido que Deleuze entende a vontade de potência também como 

um poder de ser afetado, tendo em vista uma outra fase do pensamento nietzschiano, 

anterior a formulação do conceito, na qual Nietzsche falava em termos de “sentimento 

de poder”102. Esse outro aspecto da vontade de potência o conduz a uma aproximação 

de Nietzsche a Espinosa que em sua obra fundamental Ética (III, Definição 3) 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”. 

Há duas passagens no segundo capítulo de Nietzsche e a filosofia que nos 

mostram essa aliança conceitual. A primeira é justamente o tópico de abertura intitulado 

“O corpo”. Essa passagem nos mostra que se não sabemos o que é um devir-afirmativo 

da mesma maneira conforme um lema espinosista conhecido: “O fato é que ninguém 

determinou, até agora, o que pode o corpo” (Ética, III, Proposição 2, Escólio). O corpo 

será definido então por Deleuze (1976, p. 30) como uma “relação entre forças 

dominantes e forças dominadas”, ou seja, como hierarquia formada pela relação entre as 

forças ativas e reativas. Retoma então essa articulação entre os pensadores no mesmo 

capítulo na passagem que analisamos no parágrafo anterior, intitulada “Vontade de 

poder e sentimento de poder”. É nesse segundo momento que defende uma proximidade 

dos pensadores na medida em que para ambos haveria uma correspondência entre as 

“quantidades de força” e um “poder de ser afetado”, tal que “Quanto maior o número de 

maneiras pelas quais um corpo pudesse ser afetado tanto mais força ele teria (Ibid., p. 

44). 

Deleuze faz de Nietzsche e Espinosa aliados nesse ponto para pensar o seu 

conceito de intensidade103 ou “diferença em si”, tarefa que depende da descoberta de um 

devir-afirmativo que possa fazer daquilo que difere um objeto de afirmação. Vemos 
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  Deleuze (1976, p. 44) diz em Nietzsche e a filosofia que “o poder foi tratado por Nietzsche como uma 
questão de sentimento e de sensibilidade, antes de sê-lo como uma questão de vontade”. 
103

 Nesse ponto temos em vista o trabalho Corpo e pensamento: alianças conceituais entre Deleuze e 
Espinosa de Cíntia Vieira da Silva que dedica todo o seu primeiro capítulo a mostrar as peculiaridades 
dessa aliança, sobretudo no que diz respeito à consideração da unidade entre vida e pensamento, à 
utilização do medo pelo tipo sacerdotal como meio de dominação, ao tema do corpo ou à possibilidade 
para o filósofo de extrair uma potência de pensamento de um modo de vida ascético, entre outras questões 
que vão além do alcance de nosso trabalho. No que diz respeito ao aspecto privilegiado em nossa análise, 
a questão do intensivo e da diferença, estamos de acordo com Cíntia (2013, p. 34) quando diz na 
introdução de seu trabalho que “a filosofia de Espinosa, ao definir a essência singular como grau de 
potência, torna-se uma importante aliada para toda e qualquer tentativa de pensar o intensivo”, e quando 
diz a respeito da aliança específica com Nietzsche que “Tal aliança configura um jogo entre esses dois 
filósofos no pensamento deleuziano, jogo em que chega a ser construída uma “identidade Nietzsche-
Espinosa”, em que Deleuze estabelece ressonâncias entre os dois que não preexistiriam a seu esforço 
conceitual e que, no entanto, não são desprovidas do rigor de uma leitura extremamente atenta” (Ibid., p. 
36). 
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isso, por exemplo, em seu Curso de 9 de dezembro de 1980 sobre a filosofia de 

Espinosa, no qual compreende a “essência” como “grau de potência”, como uma 

“maneira de ser” ou “existência quantificada conforme a potência, conforme o grau de 

potência que a define” (DELEUZE, 2012b, p. 96), aproximando por fim essa 

compreensão da essência como potência, da prova seletiva do eterno retorno: “O que eu 

faço, o que eu digo, é o que eu poderia fazer um modo de existência? Se não posso, é 

feio, está mal, é errado. Se eu posso, então sim!” (Ibid., p. 97). O eterno retorno seria 

assim aquilo que descobre o que pode ser afirmado e o que não pode, descobre os graus 

intensivos da vontade, as polaridades ou os “tipos”104, as afecções que um corpo é capaz 

ou não de suportar, e a vontade de potência, por sua vez, figuraria aquilo que leva essa 

afirmação até a última consequência. 

 

2.7 A forma mais elevada e mais extrema da vontade: o eterno retorno ético 

seletivo 

  

Vejamos, pois, como Deleuze compreende a seleção ética no eterno retorno e 

aquilo que ela implica enquanto critério para o pensamento, critério que nos aponta para 

uma crítica e um perspectivismo das forças, para uma sintomatologia compreendida em 

sentido cosmológico que independe da validade científica ou não da intuição 

nietzschiana, assim como outra compreensão da individuação, uma ética das 

intensidades que pensa a criação de modos de existência.   

Nas discussões apresentadas em um colóquio sobre Nietzsche, realizado em 

1964, o Colóquio de Royaumont, que estão contidas no texto: “Conclusões sobre a 

vontade de potência e o eterno retorno”, Deleuze formula o problema do eterno retorno 

da seguinte maneira: 

 
como explicar que o eterno retorno seja o mais desolador 
pensamento, aquele que suscita o “Grande Desgosto”, mas que 
é também o mais consolador, o grande pensamento da 
convalescença, aquele que provoca o super-homem? 
(DELEUZE, 2008, p. 160) 
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 Ainda no Curso sobre Espinosa de 9 de dezembro de 1980, mencionado nessa seção, Deleuze (2012b, 
p. 98-103) caracteriza esses “graus de potência” como a diferença entre polaridades distintas de modos de 
existência ou “tipos” como viemos trabalhando no contexto de Nietzsche e a filosofia. Da mesma forma 
que vimos em Nietzsche as diferenças entre um tipo nobre e outro escravo, Deleuze mostra o quanto 
Espinosa de algum modo antecedia Nietzsche nesse ponto quando pensava não em termos de “bem e 
mal”, mas de modos de existência fortes e livres ou impotentes e escravos, é neste ponto também que 
aproxima os filósofos no que diz respeito ao tipo sacerdotal como aquele que exerce um poder triste e 
reativo. 
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Devemos retomar duas passagens do eterno retorno na obra de Nietzsche que 

remetem a essa questão: O aforismo 341 de A Gaia Ciência, intitulado “O maior dos 

pesos”, aquele que apresenta-nos a hipótese de um demônio que profere a seguinte 

sentença como um desafio: “Esta vida, como você a está vivendo e já viveu, você terá 

de viver mais uma vez e por incontáveis vezes; e nada haverá de novo nela...” (GC, 

livro IV, aforismo 341). Em seguida Nietzsche nos questiona se amaldiçoaríamos 

aquele que proferiu tal pensamento ou se o dignificaríamos como a um deus, caso nossa 

vida valesse tanto a pena ser vivida a ponto de querermos sua repetição.  

Em “O convalescente”, Zaratustra encontra-se enfermo com o “pensamento mais 

abismal” (Z., O convalescente, 1), na medida em que lhe sugere a ideia de que “o 

pequeno homem retorna eternamente” (Ibid., 2), é algo que Zaratustra deve superar, o 

nojo do homem, seus animais o apresentam a compreensão do eterno retorno como 

ciclo natural e mecânico, enquanto Zaratustra os censura a todo momento: “- Ó bufões e 

realejos, calai-vos!” (Ibid., 2) – diz-lhes Zaratustra, que ao final de toda uma série de 

falas dos animais fica em silêncio com seus próprios pensamentos. 

Tais passagens nos sugerem outra questão: o que retorna no eterno retorno? 

Seria o Mesmo? É precisamente nesse ponto que a interpretação de Deleuze intervém. 

Com relação à convalescença105 de Zaratustra dirá que “Se Zaratustra sara, é porque 

compreende que o eterno retorno não é isso [o retorno do homem pequeno]. Ele 

compreende, enfim, o desigual e a seleção no eterno retorno” (DELEUZE, 2008, p. 

163). Entendemos que essa compreensão deleuziana de que Zaratustra sara se baseia na 

censura que este dirige aos seus animais e no silêncio em que imerge ao final de todo o 

discurso deles, esses dois elementos sugeririam que de um lado seus animais não 

compreendem o eterno retorno e de outro que Zaratustra convalesce quando entra em 

diálogo consigo próprio e os animais o deixam em paz.  

Seria então desse ponto de vista o caráter seletivo algo que não permitiria que 

tudo retornasse. Entretanto, aquilo que está contido na passagem do “demônio”, por 

                                                             
105 Oswaldo Giacóia Jr. (2013, p. 194) mostra o caráter ativo da convalescença, como ato de ser “capaz de 
voltar a si”, como “autodomínio” com o qual o doente desativa o ressentimento, “a sede de vingança” e 
faz a “assimilação ativa” de sua enfermidade. Um pouco mais adiante Giacóia (Ibid., p. 198) distingue 
dois tipos de ressentimento: o primeiro da impotência “como aquele incapaz de evitar a forma mais 
grosseira e deletéria de reação”,  permanecendo atado a vingança, o segundo seria um ressentimento 
supérfluo, considerado nocivo e, portanto, proibido e superado pelo doente. A partir desse segundo 
ressentimento, esse que vemos bem na cena do nojo de Zaratustra ao homem pequeno, podemos 
compreender que a convalescença, enquanto seu sintoma, faz parte de uma “transição para uma nova 
saúde” (Ibid., p. 199). 
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exemplo, é uma prova seletiva lançada a existência que sugere que tudo retorna tal qual 

é, sempre foi e será, assim como também a passagem de Além do bem e do mal, o 

aforismo 56, quando diz “tudo novamente”, “do início” etc. Não seria nesse sentido um 

mesmo aquilo que retorna? Qual a natureza dessa seleção no eterno retorno? Devemos 

compreendê-la, pois é a partir dessa seletividade que Deleuze propõe que o que retorna 

é a diferença, e não um “mesmo”. 

No pensamento de Deleuze, a seletividade é dupla seguindo o raciocínio do que 

já discutimos a respeito da complementaridade entre a vontade de potência e o eterno 

retorno, implicando uma dupla síntese que remeteria Nietzsche ao projeto crítico 

kantiano. De um lado uma síntese especulativa remetendo ao eterno retorno físico-

cosmológico, de outro uma síntese prática remetendo ao eterno retorno ético-seletivo. A 

primeira extraindo um devir-ativo das forças, a segunda afirmando-se a partir do devir-

ativo. Essa dupla seleção ainda o leva a pensar todo esse processo do ponto de vista de 

uma “ontologia-seletiva” como expressão da dupla-afirmação de que falávamos no 

primeiro capítulo: afirmação do devir e do ser do devir, implicando agora em um devir 

seletivo e um ser seletivo. 

Todo esse esquema interpretativo, ao nosso ver, decorre de sua compreensão 

especulativa do pensamento nietzschiano que diferencia “vontade de potência” como 

querer interno ou diferença na origem e “força” como efetuação de ações e reações, 

visando produzir essa síntese que pensa a diferença a partir do desigual. A primeira 

seleção seria a da síntese prática, ou seja, aquela que elabora uma regra visando eliminar 

os “semi-quereres”, as vontades indecisas dos maus jogadores aos quais se dirige 

Zaratustra, e descobrir a forma mais elevada da vontade.  

É assim que Deleuze (1976, p. 48) formula uma máxima que traduz o imperativo 

do eterno retorno: “O que tu quiseres, queira-o de tal modo que também queiras seu 

eterno retorno”, ela expressa aquilo que vimos na passagem do demônio. Poderíamos 

dizer que é a partir dessa máxima que entendemos a diferença na origem entre as forças 

ativas e a imagem invertida da reatividade, pois ao lançarmos essa prova seletiva aos 

quereres descobriríamos quais seriam capazes de repetirem a si próprios tais como são 

pela eternidade e quais não o seriam, não suportariam o “maior dos pesos”. Essa síntese 

descobre que o que pode ser afirmado é tudo aquilo que vai até o máximo do que pode, 

independente de um valor moral pretensamente superior. É o querer mesmo que devém 

superior, se torna uma “criação”, por isso mesmo uma “preguiça que desejasse seu 

eterno retorno, uma tolice, uma baixeza, uma covardia, uma maldade que desejassem 
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seu eterno retorno, não seria mais a mesma preguiça, não seria mais a mesma tolice” 

(Ibid.), haveria o início de uma transmutação no próprio “querer”.   

Mas segundo Deleuze essa primeira seleção não elimina a reatividade, apenas 

descobre a hierarquia entre as forças, não levando ainda essa hierarquia a uma inteira 

transmutação. A segunda seleção é algo peculiar da sua interpretação106, ela incide 

justamente sobre o outro aspecto problemático de sua interpretação cosmológica, pois 

ela faria transmutar a relação que vimos entre a vontade de potência negativa e as forças 

reativas. Deleuze extrai de alguns fragmentos de A vontade de poder o entendimento de 

que o eterno retorno seria a forma extrema do niilismo107, nesse sentido ao confrontar o 

devir-reativo com o eterno retorno se produziria uma “quebra de aliança com as forças 

reativas” (Ibid., p. 49). 

Já vimos que a transvaloração dos valores ou o devir-ativo só seria possível a 

partir de uma transformação do devir-reativo preponderante, como por exemplo, o caso 

da relação doença/saúde, é justamente isso que Deleuze reivindica como segunda 
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 Em Alegria: a força maior Clement Rosset (2000, pp. 86-88) procura mostrar uma insuficiência na 
interpretação deleuziana. Concorda com o seletivo no eterno retorno no que diz respeito a uma regra 
prática distinta da regra kantiana, entretanto a interpretação de Rosset afirma que o eterno retorno teria 
como sentido extremo uma adesão incondicional ao real em seu melhor e em seu pior, que retornariam na 
mesma ordem e sequência. Assim discorda da ideia deleuziana de uma segunda seleção que para ele seria 
possível na concepção leibniziana do eterno retorno que se diz em função de uma progressão do bem. 
Considera que nesse ponto a interpretação de Deleuze careceria de textos de apoio e ainda que há uma 
passagem de Ecce Homo em que o filósofo considera sua mãe e sua irmã objeções ao eterno retorno. Ao 
nosso ver o modo interpretativo de Deleuze em seu caráter não somente exegético mas de criação faz algo 
que Rosset, que prefere as obras publicadas por Nietzsche em vida, não considera justo levar em conta na 
interpretação do eterno retorno seletivo “os textos concernentes a vontade niilista, que não há razão 
alguma de ligar ao tema do eterno retorno”. Não se trata de uma “progressão do bem”. O reativo como 
preponderante retorna transmutado em favor de uma diferença e de uma afirmação que eram invertidas na 
origem de um determinado jogo de forças. A negação já não possuiria um papel superestimado como 
seria para Deleuze na dialética hegeliana, passa a ser secundária a uma afirmação que lhe seria mais 
originária. Nietzsche nesse sentido é um personagem conceitual deleuziano cuja “função polêmica” é 
pensar a afirmação da afirmação contra a negação da negação dialética. A trasmutação ou trasvaloração 
dos valores é pensada como produto dessa dupla seleção no eterno retorno, através da qual, nada pode 
entrar no Ser sem sofrer uma metamorfose. A negação do reativo ou ruptura da vontade de negação com 
as forças reativas significa, portanto, que o “não” deixa de ser “depreciação” para ser “distância” de tudo 
aquilo que diminui a potência de agir. É mais a cumplicidade com a baixeza do que o baixo, aquilo que é 
eliminado do eterno retorno. Negar passa a ser parte de uma outra forma de sentir, pensar e ser, na qual a 
afirmação tem seu valor autônomo e a diferença é levada ao máximo do que pode. 
107 Consideramos interessantes para pensar esse problema duas passagens de A vontade de poder, a 
primeira o trecho do fragmento § 55 que diz: “O sucumbir apresenta-se como um dirigir-se para o fundo, 
como uma seleção instintiva daquilo que se precisa destruir. Sintomas dessa autodestruição dos 
malsucedidos: a autovivissecção, a intoxicação, a embriaguez, o romantismo e, antes de tudo, a coação 
instintiva para ações com as quais se transformam em mortais os poderosos inimigos ( - assim como se 
punisse o seu próprio carrasco), a vontade de destruição como vontade de um instinto ainda mais 
profundo, do instinto de autodestruição, da vontade de nada” e a segunda o fragmento § 1055: “Um modo 
de pensar e uma doutrina pessimistas, um niilismo extático, sob certas circunstâncias, pode ser 
indispensável justamente ao filósofo: como uma pressão poderosa e como um martelo com os quais lhe 
despedaça e tira do caminho raças que degeneram e estão agonizantes, para abrir passagem para uma 
nova ordenação da vida ou para inspirar, naquele que quer degenerar e agonizar, um ansiar pelo fim”.  
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seleção. Ao invés de “voltar-se contra si mesma”, tal como era quando a força ativa era 

transformada em reativa, uma vez que era diminuída sua potência de agir, “as próprias 

forças reativas seriam negadas e conduzidas ao nada” (Ibid.), ao menos naqueles 

espíritos fortes capazes de afirmar o eterno retorno, produzindo assim essa forma de 

“negação ativa”, algo que nos remete a tipologia do nobre como aquele que afirma sua 

própria diferença em primeiro lugar, sendo capaz de acionar a reação ou a negação 

como um poder inerente a essa afirmação primeira.  

Fazer a negação como vontade niilista negar o devir-reativo, segundo Deleuze, é 

algo que conduz ao risco de um declínio, pois pode-se descobrir o querer como incapaz 

de afirmação, como capaz de querer o próprio declínio. O eterno retorno ético-seletivo 

pode ser interpretado nesse sentido como um experimento com o pensamento, um 

experimento de transvaloração dos valores. Isso significa dizer que somente aquilo que 

suporta a prova do eterno retorno retorna, o que ele elimina são os “semi-quereres”, 

separa “as formas superiores das formas médias” (DELEUZE, 2008, p. 164). É uma lei 

da ação que não diz o que cada um deve fazer, pois só aquele que submete sua 

existência a prova pode avaliar quais são essas “formas superiores”. A partir de tal 

prova cada ação se torna singular e é definida segundo a perspectiva deleuziana por um 

duplo poder, um poder de afirmar-se como forma superior e um poder de dizer não 

aquilo que é diminuto sob uma forma extrema da vontade que diz: “agora ou nunca”. 

 

2.8 Nietzsche contra Kant: a máxima do eterno retorno como paródia do 

imperativo categórico 

  

Deleuze sugere que essa regra que vimos enunciada como síntese prática é uma 

“paródia” do imperativo categórico kantiano108, porém diferente de Kant, Nietzsche não 

põe nenhum universal acima da particularidade dos acontecimentos, retornamos assim a 

figura do jogo: do acaso-necessidade que se opõe a causalidade-finalidade do espírito de 

vingança. O eterno retorno é experimental na medida em que tudo aquilo que nos 

acontece, ou seja, os acasos felizes e infelizes de um mundo sem finalidade última 

                                                             
108 Deleuze (2009a, p. 27), em Diferença e repetição, sugere que Zaratustra “rivaliza” com Kant e propõe 
uma fórmula para o eterno retorno: “o que quiseres, queira-o de tal maneira que também queiras seu 
eterno retorno”, em seguida comenta: “Há aí todo um “formalismo” que subverte Kant em seu próprio 
terreno, uma prova que vai mais longe, pois, em vez de relacionar a repetição com uma suposta lei moral, 
parece fazer da própria repetição a única forma de uma lei para além da moral”; e por último irá propor 
que “Há um além e um aquém da lei que se unem no eterno retorno, como a ironia e o humor negro de 
Zaratustra”. 
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(como as doenças, por exemplo), têm um duplo aspecto, se por um lado decaem nossa 

potência, de outro abrem-nos a outras perspectivas, é sempre um outro lance de dados 

que retorna.  

Opondo-nos as interpretações piedosas da existência abrimos o pensamento a 

outra seletividade, para algo que ainda não conhecemos (daí a descoberta das forças 

ativas ser um problema). Para Nietzsche, estaríamos enredados ainda na teia metafísica 

do espírito de vingança. Quando esse niilismo enfrenta sua convalescença, no registro 

ético ocorre a “redenção” do querer, e no registro cosmológico o devir-ativo do negativo 

é capaz de negar e subverter a versão reativa. Parafraseando Nietzsche, não há fatos, 

somente interpretações, somente a perspectiva ativa é capaz de transvalorar todos os 

valores, ou seja, o que retorna é a diferença expressa na possibilidade de tornar-nos 

criadores. 

 

2.9 A mais elevada ironia e o mais elevado humor: o eterno retorno da diferença 

enquanto paródia de doutrina  

 

Ao longo do capítulo analisamos algumas designações que foram dadas por 

Nietzsche ao seu pensamento do eterno retorno do mesmo: o mais alto sentimento, o 

mais alto pensamento, o maior dos pesos, o pensamento abismal e a mais científica de 

todas as hipóteses. Vimos já de início que essas designações impunham um problema de 

interpretação, aquele que quer saber: qual a originalidade da intuição nietzschiana? 

O próprio Nietzsche com seu pensamento ataca em um fragmento póstumo a 

ideia de “novidade”109. Não é curioso que ao propor uma transvaloração crítica de todos 

os valores se utilize praticamente dos mesmos termos de tudo aquilo que critica? 

Termos advindos da metafísica, da moral, da religião, da ciência? Essas questões estão 

muito próximas daquela que motivou, por exemplo, a interpretação de Martin 

Heidegger: Nietzsche era um metafísico? Tal questão o levava a caracterizar o filósofo 

como “último metafísico”, como aquele que esgota a metafísica por uma “inversão do 

platonismo”, através do conceito de “vontade de potência”.  

Mas a interpretação de Gilles Deleuze segue outro caminho. Como vimos 

anteriormente, sua compreensão do eterno retorno possui um vínculo maior com a 

leitura de Pierre Klossowski. Um primeiro ponto dessa ligação que analisamos foi a 

                                                             
109

 Ver o fragmento § 1062, tradução de Rubens Rodrigues Filho, em Obras Incompletas. 
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relação entre o conceito e a morte de Deus, compreendendo aí um descentramento de 

qualquer identidade prévia e uma abertura para uma flutuação de intensidades. Mas essa 

ligação entre ambos ainda possui um segundo ponto relevante, que é coextensivo ao 

primeiro, a compreensão do eterno retorno como “paródia”110 ou “simulacro de 

doutrina”. 

Como já podemos apreender a partir de nossas análises, a intuição que adveio a 

Nietzsche em Sils-Maria tem como signo ou símbolo o “círculo”. Mas a ideia de 

circularidade não seria uma noção bastante antiga? A serpente que morde a própria 

cauda ou envolve um ovo, o pássaro que renasce das cinzas, os ciclos da colheita, o 

ciclo de reencarnação e transmigração das almas ou “metempsicose”, a ressurreição do 

cristo ou até mesmo, na filosofia moderna, o círculo-espiral dialético hegeliano, ou 

ainda as regularidades da natureza descritas por funções científicas. Qual relação pode 

existir entre essas imagens da repetição que tanto conhecemos e o eterno retorno 

nietzschiano? É assim que Deleuze (2008, p. 169) formula a questão no colóquio de 

Royaumont: 

 

Como explicar que o eterno retorno, sendo ele a mais velha ideia, 
presente nas raízes pré-socráticas, seja também a inovação prodigiosa, 
aquilo que Nietzsche apresenta como sua descoberta própria? E como 
explicar que haja o novo na ideia de que nada há de novo? 

 

A partir dessa questão ele chama atenção para os caracteres distintos da ideia do 

eterno retorno nos antigos: nem dogma, nem uma constante, sempre misturada a outros 

temas conforme cada civilização. Apesar das aparentes semelhanças não é nem uma 

ideia de Heráclito, nem do Zoroastro histórico que inspirou a figura de seu Zaratustra, 

assim ressalta Deleuze (Ibid., p. 170), ainda no colóquio:  
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 Há um texto muito interessante de Maria Cristina Franco Ferraz que trata do caráter de paródia da 
filosofia nietzschiana intitulado “Nietzsche: filosofia e paródia”. Ferraz chama atenção, por exemplo, para 
o próprio caráter paródico do título de sua obra Ecce homo: “No texto autobiográfico escrito em 1888, em 
que Nietzsche se afirma não um homem, mas pura dinamite, não um santo, mas um bufão (ein 
Hanswurst), a carga explosiva da paródia, em sua filosofia, atinge sua mais alta intensidade. O filósofo 
que demoliu os valores judaico-cristãos nele se traveste, desde o título, com a curiosa máscara do “ecce 
homo”, frase com que Pôncio Pilatos apresentou aos Hebreus Jesus coroado de espinhos, pronto para o 
sacrifício final” (FERRAZ, 2002, p. 113), e mais adiante fala do caráter de paródia da relação Dionísio e 
Cristo: “Por efeito da paródia – repetição na diferença que supõe, paradoxalmente, uma identificação e 
uma distância igualmente radicais -, o sacrifício cristão é reinterpretado, torcido, remetido a um ritual 
mais arcaico na cultura ocidental, vinculado a outro deus que também foi morto e esquartejado: Dioniso 
Zagreus” (Ibid., pp. 113-114).  



 

110 
 

Se Nietzsche estima que sua ideia é absolutamente nova, isso não é 
certamente por falta de conhecimento dos Antigos. Ele sabe que 
aquilo que ele chama de eterno retorno nos introduz numa dimensão 
não ainda explorada. Nem quantidade extensiva ou movimento local, 
nem qualidade física, mas domínio de intensidades puras. 

 

A compreensão desse estranho jogo de proximidade e distância que o eterno 

retorno sugere com as versões antigas da ideia ainda não tinham em Nietzsche e a 

filosofia (1962), nem em “Conclusões sobre a Vontade de potência e o eterno retorno” 

(1967) uma associação explícita com uma compreensão paródica da filosofia 

nietzschiana. No primeiro podemos apreender essa ideia de forma implícita no jogo 

tipológico que já analisamos, por exemplo, na relação entre Cristo e Dionísio, em que as 

narrativas possuem caracteres próximos, mas sentidos distintos. 

Compreendemos com isso que a transvaloração de todos os valores que se 

constitui ao longo da vida filosófica de Nietzsche, compreendida por Deleuze como 

procedimento de avaliação e interpretação que faz da crítica não a recognição de velhos 

valores, mas a criação de novos, não poderia mesmo conceber a ideia de “novidade” no 

sentido de algo “inédito”. O “novo” não seria senão produto de uma repetição e seus 

remanejamentos dos componentes doadores de sentido de uma ideia: Dionísio como 

paródia do Cristo é a transmutação (negação ativa) da marca de negação (a cruz) 

dirigida contra esse mundo, a regeneração de Dionísio despedaçado é uma afirmação 

dessa vida. 

A aproximação entre as concepções de retorno e a ideia nietzschiana se dá 

justamente na medida em que as entendemos sob o conceito de “repetição”. Nesse 

sentido é que Oswaldo Giacóia (2013, pp. 297 – 325), por exemplo, concebe uma 

aproximação entre certas concepções do Budismo e o caráter de redenção da vontade no 

eterno retorno nietzschiano sob os seguintes aspectos: 1) A partir da compreensão em 

Ecce Homo do Budismo não como religião, mas como uma forma de fisiologia, de 

higiene de toda forma de ressentimento; 2) Aproximando a ideia de uma vontade presa a 

um ‘Foi’ impotente, ao ressentimento, ao ciclo de “repetição infinita do Karma-

Samsara”; 3) Por uma aproximação entre a noção de “Karma” e “fatalismo”, como 

ideias do “destino” ou da repetição do passado; 4) Uma necessidade de 

“esclarecimento” acerca do próprio ressentimento que envolve uma repetição do vivido 

doloroso como no momento da convalescença de Zaratustra e no Budismo pela 

aquisição de “Dharma” (doutrina), e 5) A subsequente cura pela própria repetição da 
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doença: no caso de Nietzsche o “amor fati” como afirmação de si e no caso do Budismo 

a conversão do ciclo de Karma-Samsara em Nirvana. 

Além dessa convergência de concepções na análise de Giacóia em torno da 

repetição, ele encontra um ponto de vista próximo na repetição do trauma no consultório 

psicanalítico, como forma de dotar o indivíduo da capacidade de angustiar-se e assim 

encarar o problema que o prende a uma repetição compulsiva de um comportamento, ou 

na repetição em Kierkegaard, que visa uma conquista de si no campo da fé. Giacóia 

propõe também um contraponto entre Nietzsche e o Budismo. Se no primeiro a 

repetição é uma “vivência sensível-corpórea”, no segundo se dá como “auto-

iluminação”. 

A compreensão deleuziana do eterno retorno também visa o conceito de 

“repetição”, embora não proponha aproximações diretas com qualquer das concepções 

antigas. É em Diferença e repetição, que aparecerá por fim, sua articulação com Pierre 

Klossowski em torno da concepção de “paródia”. 

Deleuze (2009a, p. 25) compreende a repetição em Nietzsche como “potência 

teatral” cujo par expressivo é “Dionísio-Zaratustra”. Assim como no exemplo anterior 

concebe repetir como “libertar a vontade de tudo que a aprisiona, fazendo da repetição o 

próprio objeto do querer” (Ibid.). Também compreende a repetição em Nietzsche como 

“categoria fundamental da filosofia do futuro”, na medida em que se oporia a toda 

forma de generalidade: lei da natureza (ciclo), lei moral universal.  

A generalidade como repetição do mesmo seria, na perspectiva deleuziana, 

contraposta pela repetição no eterno retorno como descoberta da diferença, de um lado 

ele dispõe a figura do “professor público” como aquele que se submete as 

generalidades111, de outro, faz ver a repetição nietzschiana como “logos do pensador 

privado”. É no cerne dessas distinções que aparece o potencial de confrontação do 

aspecto paródico do pensamento nietzschiano: “No fulgurante ateísmo de Nietzsche, o 

ódio à lei e o amor fati, a agressividade e o consentimento são a dupla face de 

Zaratustra, tirado da Bíblia e contra ela voltada” (Ibid., p. 27) 

                                                             
111 Nessa distinção Deleuze retoma o tema do texto de Nietzsche “Schopenhauer educador”, utiliza-a 
sobretudo para referir-se a Kant. Em Nietzsche e a filosofia, por exemplo, diferencia em relação ao 
problema da crítica, o legislador kantiano do genealogista nietzschiano, perguntando-se “de que modo 
Kant compreende sua ideia de filosofia-legislação. Por que Nietzsche, no exato momento em que parece 
retornar e desenvolver a ideia kantiana, agrupa Kant entre os “operários da filosofia”, aqueles que se 
contentam em inventariar os valores em curso, o contrário dos filósofos do futuro?” (DELEUZE, 1976, p. 
64). 
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Em outra passagem, Deleuze analisa a filosofia da diferença em Leibniz e Hegel 

e seu caráter de representação infinita ou “orgíaca”, dissocia o eterno retorno do círculo 

dialético hegeliano, que no movimento de contradição sempre se rompe em outros 

círculos, figurando uma espiral ou o movimento infinito da diferença produzido pelo 

negativo, nesse sentido compreende que “o círculo de Hegel não é o eterno retorno, mas 

somente a circulação infinita do idêntico por meio da negatividade. A audácia hegeliana 

é a última e a mais poderosa homenagem prestada ao velho princípio [o da identidade]” 

(Ibid., p. 85). 

Será em uma nota de rodapé da passagem intitulada “A eliminação do negativo 

no eterno retorno” que evocará a noção de paródia contida na obra Un si funeste desir 

de Pierre Klossowski, retomando-a diretamente quando analisa o problema da diferença 

em Platão. Nesse contexto, a paródia aparecerá como compreensão de um dos 

problemas fundamentais do pensamento nietzschiano: a reversão do platonismo. 

Compreenderemos melhor esse ponto no terceiro capítulo quando analisarmos o 

conceito de diferença. Mas nesse momento devemos compreender a interpretação desse 

tópico no sentido de um “triunfo dos simulacros” que se daria para Deleuze (Ibid., p. 

106) a partir de uma recusa do “primado de um original sobre a cópia, de um modelo 

sobre a imagem”, não tendo mais o fundamento, dessa perspectiva, o direito de 

identidade em relação as diferenças, restam apenas as perspectivas singulares. É assim 

que irá associar a partir de Klossowski o simulacro (diferença) ao eterno retorno como 

procedimento paródico: 

 

Cada coisa só existe retornando, cópia de uma infinidade de cópias 
que não deixam subsistir original nem mesmo origem. Eis por que o 
eterno retorno é dito “paródico”: ele qualifica o que ele faz ser (e 
retornar) como sendo simulacro. O simulacro é o verdadeiro caráter 
do que é – “o ente” – quando o eterno retorno é a potência do Ser (o 
informal). 

 

 Assim compreendemos a paródia como uma forma de pensamento 

perspectivística que põe em jogo em que medida as identidades são o funcionamento do 

próprio simulacro112, a produção de uma singularidade (diferença). Essa paródia como 

                                                             
112 Sobre a identidade como funcionamento do simulacro ver Diferença e repetição, 2009a, p. 183: “O 
sujeito do eterno retorno não é o mesmo, mas o diferente, nem é o semelhante, mas o dissimilar, nem é o 
Uno, mas o múltiplo, nem é a necessidade, mas o acaso. Ainda mais: a repetição no eterno retorno 
implica a destruição de todas as formas que impedem seu funcionamento, categorias da representação 
encarnadas no caráter prévio do Mesmo, do Uno, do Idêntico e do Igual. Ou então o mesmo e o 
semelhante são apenas um efeito do funcionamento dos sistemas submetidos ao eterno retorno. É assim 
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forma do humor recusa qualquer pretensão de universalidade, recusa a “fé” como 

seriedade da “doutrina” do pensador subsumido à Igreja e ao Estado, ela é transfigurada, 

e nesse sentido: 

 

O eterno retorno não é uma fé, mas a verdade da fé: ele isolou o duplo 
ou o simulacro, liberou o cômico para dele fazer um elemento do 
super-homem. Eis porque, como diz ainda Klossowski, o eterno 
retorno não é uma doutrina, mas o simulacro de toda doutrina (a mais 
elevada ironia); não é uma crença, mas a paródia de toda crença (o 
mais elevado humor): crença e doutrina eternamente por vir. 
Propusera-nos demais que julgássemos o ateu do ponto de vista da 
crença, da fé de que se pensa estar ele ainda animado [como o era em 
Pascal], em suma, do ponto de vista da graça, para que não sejamos 
tentados pela operação inversa: avaliar o crente pelo ateu que o habita, 
anticristo eternamente dado na graça e para “todas as vezes” (Ibid., p. 
144). 

 

Esse elemento paródico, podemos sugerir a partir do que já vimos, é aliado da 

agressividade do Leão, da iconoclastia da crítica, no sentido em que Zaratustra exigia 

como virtude ao homem superior, para que haja o super-homem, o riso, os pés leves e a 

alegria. Entendemos assim que a transvaloração não se confunde com uma negação a 

priori de uma perspectiva contrária, mas a descoberta das forças ativas envolvem uma 

subversão de tudo aquilo que é diminutivo na reatividade dominante, nos modos 

estabelecidos de compreender o devir, ou seja, a compreensão da “repetição” como 

“identidade”. 

Por esse viés Deleuze insiste em Diferença e repetição no caráter original do 

eterno retorno nietzschiano. Retomando a ideia exposta no colóquio de Royaumont, a 

de que o eterno retorno descobre uma “dimensão ainda não explorada” que é a das 

“intensidades puras”, ele recusa qualquer redução seja a um “eterno retorno físico”, seja 

a um “eterno retorno astronômico” como formas de retorno do mesmo, ou seja, 

respectivamente com a transformação cíclica dos elementos ou o movimento circular 

dos astros, é assim que analisa o limite dessas duas formas: 

 

por um lado, ele encontra um primeiro limite qualitativo nas 
metamorfoses e nas transmigrações, com o ideal de uma saída da 
“roda dos nascimentos” [como na metempsicose]; por outro lado, ele 

                                                                                                                                                                                   
que uma identidade acha-se necessariamente projetada ou, antes, retrojetada sobre a diferença originária e 
que uma semelhança se acha interiorizada nas séries divergentes. Desta identidade, desta semelhança, 
devemos dizer que elas são ‘simuladas’: elas são produzidas no sistema que remete o diferente ao 
diferente pela diferença (daí por que um tal sistema é, ele próprio, um simulacro)”. 
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encontra um segundo limite no número irracional, na irredutível 
desigualdade dos períodos celestes (Ibid., p. 340) 

 

É essa originalidade que ele interpreta em Nietzsche como a descoberta do 

intensivo, em consonância com Pierre Klossowski, é o que o permite tornar o eterno 

retorno não uma repetição do mesmo, no sentido do “semelhante” ou do “igual”, mas da 

diferença como “a metamorfose integral, o desigual irredutível. A profundidade, a 

distância, o bas-fond, o tortuoso, as cavernas”. Em suma, Deleuze descobre nesse fundo 

sem fundo, a-teológico e a-teleológico descoberto pelo eterno retorno de Nietzsche em 

sua experiência extática, que o faz descentrar-se do “eu” e atravessar todas as suas 

máscaras, conforme a caracterização de Klossowski, a expressão da diferença por ela 

mesma, não reduzida a nenhuma das representações postuladas: religiosa, metafísica, 

moral ou científica. E é do caráter dessa diferença que iremos nos ocupar no capítulo 

que segue. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

115 
 

Capítulo 3 – O eterno retorno como colagem e a filosofia da diferença 
 

Encontrar é descobrir, capturar, roubar. Mas não há um método para descobrir, apenas uma longa 
preparação. Roubar é o contrário de plagiar, de copiar, de imitar ou de fazer como. A captura é sempre 
uma dupla-captura, o roubo, um duplo-roubo. É assim que se cria, não algo de mútuo, mas um bloco 
assimétrico, uma evolução a-paralela, núpcias, sempre <<fora>> e <<entre>>. 

 
Gilles Deleuze & Claire Parnet - Diálogos  

 

3.1 O eterno retorno da diferença como colagem: repetição e diferença 

 

Embora tenhamos discutido ao longo do texto algumas passagens de Diferença e 

repetição (1968), a nossa investigação tomou como central o estudo das passagens de 

Nietzsche e a filosofia (1962) que tinham ou relação direta com o eterno retorno ou que 

pudessem nos dar elementos para contextualizar o aparecimento do conceito na filosofia 

de Nietzsche.  

Queremos destacar agora três pontos que serão importantes para a conclusão de 

nosso percurso e que serão retomados agora sob um outro viés: o primeiro será o 

problema ontológico do eterno retorno, que analisamos através da concepção de jogo; o 

segundo ponto será a questão do estilo filosófico nietzschiano e os traços intensivos dele 

extraídos a partir dos quais Deleuze elabora um estilo filosófico próprio; e o terceiro 

será a questão do método, a relação entre genealogia e  dramatização. 

Nossa tarefa será a de mostrar a inspiração nietzschiana em Diferença e 

repetição na elaboração de uma filosofia da diferença, ou seja, aquela que pensa a 

diferença a partir dela mesma, em uma determinação afirmativa, sem estar subordinada 

aos critérios de identidade e contradição que fariam dela, em grande parte da tradição 

filosófica ocidental, um objeto negativo, uma vez que  por esses critérios fosse inscrita 

na representação.  

Essa tarefa nos exigiu compreender a apropriação conceitual do eterno retorno, 

visto que pensar uma diferença em si somente seria possível a Deleuze a partir de um 

conceito diferenciado de “repetição”, pensado do ponto de vista de um “eterno retorno 

da diferença”. Será preciso, pois, antes de retomarmos os três pontos acima 

mencionados, compreendermos de maneira sintética alguns aspectos do projeto 

filosófico de Diferença e repetição fundamentais para a nossa discussão.  

Já no prólogo de sua obra Deleuze situa a filosofia da diferença ontológica de 

inspiração heideggeriana e a categoria de repetição como temas contemporâneos que 

perpassam o estruturalismo, o romance contemporâneo e a psicanálise, por exemplo. 
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Sua tese defende que as categorias “diferença” e “repetição” que estariam presentes 

nesses regimes de signos, dão indícios de um modo de pensamento emergente em lugar 

do paradigma hegeliano que pensava em termos de idêntico e negativo, idêntico e 

contraditório etc. 

Deleuze (2009a, p. 15) compreende que esse movimento de emergência de um 

novo modo de pensar é fruto de um mundo moderno marcado pela “falência da 

representação” que tem uma relação com a “morte de Deus” de que falávamos no 

capítulo anterior. Com o velho Deus morre o “primado da identidade” (Ibid.) e do 

sujeito, com isso abre-se a possibilidade de pensar do ponto de vista da diferença. 

Assim um dos pontos importantes da obra reside em uma análise dessa subjetividade 

moderna como simulacros produzidos por um jogo complexo de repetições, visando um 

perspectivismo dos modos de atualização diferencial das subjetividades. Nesse sentido a 

relação “diferença” e “repetição” forma entre outras coisas uma teoria da individuação, 

em que as individuações seriam impessoais em um campo formado de singularidades 

pré-individuais, algo que, conforme veremos possui uma relação fundamental com o 

eterno retorno.  

A tarefa que Deleuze empreende em sua tese é dupla: elaborar de um lado um 

conceito de “diferença pura” que não tem de ir até a negação e ao contraditório; e de 

outro, de “repetição complexa” como produtora das diferenças. Não devemos entender 

os dois termos como elementos dissociados, pois compõem uma inter-relação na qual o 

primeiro seria o conceito de diferença e o segundo a própria diferença em si mesma, em 

seu estado puro. 

Essa dupla tarefa não é possível a Deleuze sem que vá até a problemática 

ontológica que vimos quando falávamos a respeito do jogo enquanto um símbolo do 

mundo em Eugen Fink. Conforme dizíamos naquele momento há algo que antecede 

todo projeto filosófico, um “valor supremo”, “critério” ou como iremos ver em 

Diferença e repetição um conjunto de “pressupostos” que determinam ou orientam o 

que significa pensar. Como observa Philippe Mengue (1994, p. 139) em Gilles Deleuze 

ou Le système du multiple o que está em jogo nesse projeto seria pensar o ser e o 

pensamento que o pensa, nesse sentido o ser seria a diferença e o pensamento que o 

pensa aquilo que já chamava mesmo em Nietzsche e a filosofia de “imagem do 

pensamento”. Não seria possível pensar uma “diferença em si” sem antes uma revisão 

dos pressupostos que orientam a imagem canônica do pensamento, aquela que Deleuze 

caracterizará como “dogmática”.  
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Um último elemento que queremos destacar como parte constituinte da filosofia 

da diferença deleuziana é aquilo que ele chamará ainda no prólogo de Diferença e 

repetição de “pesquisa de novos meios de expressão filosófica” (DELEUZE, 2009a, p. 

18) que para ele teria sido “inaugurada por Nietzsche” (Ibid.). Esse foi um tópico 

fundamental do primeiro capítulo no qual mostramos na análise do estilo nietzschiano a 

incorporação posterior dos termos “tipologia” e “sintomatologia” como “crítica” e 

“clínica”. Mas nesse momento a análise do estilo é conduzida para um outro campo: a 

História da Filosofia.  

Gilles Deleuze antes de escrever sua tese dedicou um grande tempo de suas 

atividades a História da Filosofia. Relação que conforme vimos na introdução se dava 

tanto em um sentido crítico, em relação ao papel repressor que ela exerceria ao 

pensamento, quanto em um caráter inventivo que o fazia criar alianças intensivas com 

pensadores com os quais teria certa afinidade. Nesse sentido sua relação com a História 

da Filosofia como meio diferenciado de expressão é caracterizada enquanto uma 

“colagem”, nas palavras do próprio Deleuze: 

 

Parece-nos que a História da Filosofia deve desempenhar um papel 
bastante análogo ao da colagem numa pintura. A História da Filosofia 
é a reprodução da própria filosofia. Seria preciso que a resenha em 
História da Filosofia atuasse como um verdadeiro duplo e que 
comportasse a modificação máxima própria do duplo.  

 

Essa ideia de uma História da Filosofia como colagem nos conduz a pensar 

naquilo que a epígrafe que abre esse capítulo nos diz sobre um “duplo-roubo”. Podemos 

pensar uma extração cuidadosa do eterno retorno como peça conceitual da maquinaria 

filosófica nietzschiana, que ao funcionar no projeto deleuziano confere a ele o mais 

elevado critério ou valor para dar sentido ao seu intuito, o de elaborar um conceito da 

diferença a partir da repetição considerada como “diferença em si”.  

Podemos apontar dois traços intensivos fundamentais da estilística dessa 

filosofia da diferença, extraídos dessa relação com Nietzsche: o eterno retorno 

compreendido como paródia através de Klossowski figuraria uma potência teatral e 

compreendido como colagem, por sua vez, figuraria uma potência de “roubo”. O duplo 

repete algo que já não é mais o original, toda repetição já implica uma diferença, algo se 

passa “fora” e “entre”, produz-se um “bloco assimétrico”. 
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3.2 O eterno retorno como univocidade do ser na ontologia deleuziana: anarquia 

coroada e distribuição nômade 

 

Vimos como Deleuze compreendia o eterno retorno de um ponto de vista 

ontológico através da noção de jogo: Nietzsche como o pensador de um “jogo divino”, 

aquele que também associávamos a Heráclito. Jogo do Aion, a criança ou a inocência do 

devir e da existência. Tudo isso fazia o seu entendimento do eterno retorno convergir na 

ideia de uma dupla afirmação. 

Dessa dupla afirmação dizíamos que a primeira afirmava o devir; a segunda o 

ser do devir, culminando em uma unidade do múltiplo como tempo do jogador aiônico, 

aquele que se determina a jogar a partir de uma só afirmação do acaso, abolindo ganhos, 

perdas e finalidades, tornando-se um com o devir, consumando-se como um tipo criador 

ou transvalorador dos valores. Ser e devir, vida e pensamento, ética e ontologia 

formando nessa concepção do jogo uma “univocidade”, ou conforme dissemos em 

relação ao “jogo ideal” de Lógica do sentido, um lance “ontologicamente uno”. 

A compreensão da ideia de uma diferença que não seja conduzida e subsumida à 

negação ou à contradição depende, pois, que esclareçamos em que medida o eterno 

retorno é concebido em Diferença e repetição como uma concepção unívoca do Ser. 

Antes disso, precisamos situar brevemente o contexto da História da Filosofia em que se 

insere a problemática da univocidade. 

Em primeiro lugar devemos levar em conta o embate entre os Sofistas, Platão e 

Aristóteles em torno da questão do Ser, da Verdade e da Linguagem. Embate que tem 

raízes ainda no interdito parmenídeo de que só podemos dizer o Ser e do não-ser nada 

pode ser dito. Nesse contexto surgem questões como: as palavras dizem as coisas ou 

formam uma segunda realidade? Como o uno pode ser ao mesmo tempo múltiplo? 

Enfrentando os argumentos dos Sofistas que no geral tendem a neutralizar as pretensões 

da linguagem de dizer o Ser, Aristóteles se esforça por elaborar uma teoria da 

significação que seja uma refutação dos jogos argumentativos dos Sofistas. 

O problema da significação reside na constatação de que não há correspondência 

entre palavras e coisas. É nesse sentido que Pierre Aubenque (2012, p. 117) ressalta 

sobre esse problema enfrentado por Aristóteles que “uma mesma palavra significa 

necessariamente uma pluralidade de coisas e que a equivocidade (o que Aristóteles 

chamará de homonímia) longe de ser simples acidente da linguagem, de inimigo, 
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aparece como vício das palavras”. Assim Aristóteles distingue a linguagem em duas 

equivocidades: uma pluralidade de significados e uma pluralidade de significações.  

É na segunda equivocidade que ele busca pensar uma unidade, remeter a 

linguagem a uma “essência” onde os Sofistas só consideravam os “acidentes”, por esse 

viés a “teoria aristotélica da linguagem pressupõe uma ontologia” (Ibid., p. 130). Tal 

ontologia não remeteria ainda ao unívoco, pois se ocuparia da pluralidade de 

significações do Ser por meio de categorias e gêneros. O Ser se expressa de várias 

maneiras de cada categoria de que se diz: “Ser por si e ser por acidente, ser em ato e ser 

em potência” (Ibid., p. 156).  

Podemos entender o termo “unívoco” como contraposto a “equívoco”113. Em um 

sentido aristotélico os termos diziam respeito à expressão das diferenças consideradas 

sob relações de gênero, na determinação de quantos nomes podem ser atribuídos a um 

determinado indivíduo e quantos indivíduos podem ser agrupados em um nome. Por 

exemplo, “animal” é algo unívoco ou sinônimo que posso dizer do “homem” ou do 

“cão”; enquanto o termo “cão” é algo equívoco ou homônimo daquilo que o “homem” 

é, não designa “homem”, embora estejam em um mesmo gênero unívoco (animal), cada 

um forma um gênero equívoco conforme suas diferenças específicas (acidentais). 

Mas e se dissermos em relação ao “Ser”, que tem uma amplitude bem maior de 

designantes, que é unívoco? Não o podemos considerar como um simples “gênero”114. 

Tal questão só pode ser compreendida se levarmos em consideração a recepção 

medieval dessas distinções aristotélicas, que leva a uma disputa em torno das 

concepções de “analogia” e de “univocidade” enquanto termos que expressam o 

“Ser”115. 

                                                             
113

 Ver Dicionário de filosofia, Nicola Abbagnano, “Unívoco e equívoco”, p. 984-985. 
114

  Ver Diferença e repetição, 2009a, p. 61: “Retenhamos a razão pela qual o Ser não é um gênero: é 
porque as diferenças são, diz Aristóteles”. Sobre a definição de gênero em Aristóteles ver Roberto 
Machado, Deleuze, a arte e a filosofia, 2009, p. 52-53: “Um gênero é um conceito abstrato determinável 
por uma diferença extrínseca, isto é, por uma diferença que não deve conter em seu conceito o gênero do 
qual ela é diferença, enquanto toda classificação de conceitos se faz no interior do conceito de ser, isto é, 
de cada diferença de ser pode-se dizer que ela é”. 
115

 Sobre esse problema de distinção entre os termos “unívoco”, “equívoco”, “análogo” etc, ver o texto de 
Luiz B. L. Orlandi (2000, p. 80-81) “Nietzsche na univocidade deleuziana” que comentaremos mais a 
diante: “Lembro apenas que a tese da analogia do ser foi, entre outras coisas, uma tentativa de evitar tanto 
a equivocidade quanto a univocidade fatiada. Para colocar Deus como ser supremo, era preciso disciplinar 
a equivocidade, mas sem perder a ideia de que o ser se diz em vários sentidos. Donde a necessidade de 
uma medida aplicável a todos os entes, uma “medida comum”, dita “analógica”, capaz de hierarquizar os 
entes. Para além da mera “analogia vulgar”, fundada em simples similitude entre percepções distintas, 
distinguiram-se dois tipos mais elaborados de “relação analógica” para manter, sem equivocidade, a ideia 
de que o ser se diz em vários sentidos: analogia “de proporção” (com um termo de referência na série) e 
analogia “de proporcionalidade” (que é a relação de relações do tipo matemático A está para B assim 
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Esses termos faziam parte de uma das problemáticas teológicas fundamentais 

que orientavam o pensamento na Idade Média: a distinção e a vinculação entre o “Ser 

de Deus” e o “ser das criaturas”. Por uns considerados como “análogos”, ou seja, 

semelhantes em certos aspectos, mas separados ou equívocos no “Ser”, é o caso, por 

exemplo, de Santo Tomás de Aquino; por outros considerados como “unívocos”, ou 

seja, Deus e as criaturas formando uma só designação no “Ser”, é o caso do filósofo 

escocês Duns Scot.  

Do ponto de vista da analogia o ser das criaturas só tem uma essência na medida 

em que está em relação de continuidade e é derivado do Ser de Deus, conforme algo que 

lhes seja análogo, por exemplo, a “sabedoria” que permitiria ao ser imperfeito conhecer 

e realizar algo que o remete à perfeição. Do ponto de vista da univocidade, Duns Scot se 

opunha a tal distinção afirmando que o “Ser” se diz de todas as coisas que existem, 

Deus e criaturas, portanto o Ser não se diria para ele por “analogia”, mas de forma 

“unívoca”116. 

O problema da univocidade será incorporado ao pensamento de Deleuze no 

contexto de sua filosofia da diferença que coloca para si como tarefa “Tirar a diferença 

de seu estado de maldição” (DELEUZE, 2009a, p. 57). Esse “estado de maldição” diz 

respeito ao modo pelo qual grande parte da tradição filosófica fez da diferença uma 

representação racional subordinada aos critérios da identidade, da analogia, da oposição 

e da semelhança. 

Essa crítica da representação está associada a Aristóteles que ao elaborar uma 

“lógica da diferença” confunde, segundo a interpretação de Deleuze, “o estabelecimento 

de um conceito próprio da diferença com a inscrição da diferença no conceito em geral” 

(Ibid., p. 60-61) e confunde ainda “a determinação do conceito de diferença com a 

inscrição da diferença na identidade de um conceito indeterminado” (Ibid.). O que está 

em jogo nessa tradição que aí se inicia é a questão de uma diferença que por seu caráter 

insubordinado só pode ser pensada como “mediação”, “conceito reflexivo” ou 

                                                                                                                                                                                   
como C está para D, tipo produtivo de “metáfora”, segundo Aristóteles, mas ao qual este não reduz a 
“multiplicidade dos sentidos do ser”)”. 
116 Ver História da Filosofia, Émile Bréhier, p. 177: “Duns Scot, além disso, parece abandonar o 
princípio de analogia universal que Boaventura e até em Santo Tomás, era o grande motor da 
continuidade. Ao declarar que o ser tem sentido unívoco e não equívoco, a respeito de Deus e das 
criaturas (isto é, que significa a mesma coisa), retira todo fundamento à relação de analogia, a qual 
permite passar de um termo (a criatura), ser no sentido derivado, a outro, Deus, que é o ser no mais nobre 
sentido. Isso porque a criatura e Deus se referem, pelo mesmo título, à noção de ser, que não dá, assim, 
meio algum de distingui-los ao aproximá-los”. 
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“representação orgânica”, reduzindo-a às formas do “mesmo”, a um mediador de 

passagem entre diferenças específicas e diferenças genéricas. 

A intuição ontológica da univocidade do Ser seria a condição de possibilidade 

para Deleuze de toda uma subversão categórica que dota seu pensamento de outros 

critérios de expressão para a diferença, uma outra forma de pensar a distribuição das 

diferenças no Ser e as individuações que implica. Intuição sem a qual a diferença não 

teria um conceito à altura de sua própria existência “anômala”. Antes que um 

fundamento, a univocidade compõe o papel de signo, de pensamento elevado ou 

afirmativo, forma extrema de conceber o Ser pela qual a “diferença sem conceito” seja 

ela mesma produtora do conceito de diferença. O Ser já não seria então uno consigo 

próprio e distinto e superior ao múltiplo, que teria de se distribuir conforme uma 

derivação do Ser por analogia, em uma fixação de indivíduos em identidades 

conceituais pré-concebidas. Sob um ponto de vista unívoco o Ser “se diz da própria 

diferença” (Ibid., p. 67), o uno é o múltiplo. 

Mas antes de compreendermos esse problema de uma subversão categórica da 

“hierarquia” ou distribuição do Ser, precisamos chamar atenção para o procedimento 

deleuziano de “colagem” que opera na constituição do conceito de univocidade. O 

unívoco é pensado em três momentos na história da Filosofia.  

O primeiro é aquele que já mencionamos, é o de Duns Scot, no qual, segundo 

Deleuze o conceito é apenas pensado de forma abstrata, pois dado o risco de 

“panteísmo” que é conceber as criaturas e Deus em um mesmo conceito de Ser, 

tendência de pensamento que contraria os ditames da época117, o “Ser unívoco” é 

pensado como “neutro” ou “indiferente”. Assim o Ser remeteria as diferenças de um 

lado como “distinção formal” que prolonga a univocidade do Ser na univocidade dos 

seus atributos, por outro lado como “distinção modal”, pela qual variam os graus de 

intensidade do Ser unívoco em graus de individuação que não modificam a sua 

“essência enquanto ser” (Ibid., p. 72). 

Em um segundo momento Deleuze atribui a Espinosa o desenvolvimento do 

conceito, remetendo a sua doutrina da “substância única, universal e infinita” (Ibid.), 

aquela que enuncia “Deus sive natura” ou “Deus é a natureza”. Indo para além da 

                                                             
117

 Sobre as polêmicas existentes na época de Duns Scot ver Étienne Gilson (1952, p. 11-13), Jean Duns 
Scot: Introduction a ses positions fondamentales. Na obra Opus Oxoniense, aquela que Deleuze (2009, p. 
71) chamará de “o maior livro da ontologia pura”, Duns Scot delimita as fronteiras entre “filósofos” e 
“teólogos”. As teses que defende no livro eram posteriores a uma condenação em 1277 aos que 
defendiam uma sabedoria puramente filosófica. 
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determinação do Ser unívoco como neutro, faria dele “um objeto de afirmação pura” 

(Ibid.) tornando-o “expressivo”. O que Deleuze vê em Espinosa é uma crítica à mistura 

que o pensamento cartesiano acaba por cair entre o ontológico, o formal e o numérico, 

ou entre a substância, as qualidades e as quantidades.  

Encontramos na primeira parte da Ética, essas instâncias distribuídas conforme 

uma repartição bem delimitada que distingue “substância”, “atributo” e “modo”: a 

primeira como “aquilo que existe em si mesmo e que por si mesmo é concebido” 

(Definição 3); a segunda como “aquilo que, de uma substância, o intelecto percebe 

como constituindo a sua essência” (Definição 4) e a terceira como “as afecções de uma 

substância, ou seja, aquilo que existe em outra coisa, por meio da qual é também 

concebido” (Definição 5).  

Quanto às duas primeiras, Espinosa declara “Não existe senão uma única 

substância de mesmo atributo” (Proposição 8, Demonstração) e “ela existe como 

infinita” (Ibid.), disso se segue para ele que “um ente absolutamente infinito deve 

necessariamente ser definido (como fizemos na def. 6) como consistindo de infinitos 

atributos, cada um dos quais exprime uma essência precisa – eterna e infinita” 

(Proposição 10, Escólio). Os modos por sua vez são algo que se segue da “natureza 

absoluta de um atributo de Deus, ou imediatamente (como na prop. 21), ou por meio de 

uma modificação que se segue da natureza absoluta desse atributo” (Proposição 23, 

Demonstração). Devemos entender, portanto, os modos como “afecções dos atributos de 

Deus” (Proposição 28, Demonstração). 

De toda essa articulação concluímos que tudo que existe, conforme uma 

compreensão espinosista, se segue da natureza eterna e infinita da substância e por esta 

é determinado a operar como que por uma livre necessidade, uma substância unívoca 

que se diz de infinitos atributos que guardam uma relação comum tanto com a 

substância, quanto com os modos ou afecções que deles (dos atributos) se seguem, 

sendo por sua vez secundárias em relação à substância (Proposição 1). A substância 

mantém uma certa independência enquanto as afecções são dependentes da substância. 

Mas como Deleuze remete essa univocidade à diferença? Justamente onde Espinosa 

mantém essa indiferença entre a substância e os modos Deleuze (2009a, p. 73) exige 

uma “subversão categórica” que remete ao eterno retorno, tal que “a própria substância 

fosse dita dos modos e somente dos modos”. 

Se para Deleuze Duns Scot pensava o unívoco e Espinosa fazia dele um objeto 

de afirmação, Nietzsche por sua vez será aquele que “realiza” a univocidade através do 



 

123 
 

eterno retorno. A subversão categórica que realiza essa univocidade já a conhecemos, é 

aquela “segundo a qual o ser se diz do devir, a identidade se diz do diferente, o uno do 

múltiplo etc.” (Ibid., p. 73). É através dessa subversão que o unívoco remete as 

diferenças de quantidade ou aos modos, na medida em que o eterno retorno é concebido 

como retorno da diferença, enquanto instância produtora de uma identidade que gira em 

torno do diferente: a repetição.  

Compreendemos então que é pela ideia de univocidade que a ontologia 

deleuziana propõe um pensamento por meio do qual a “diferença sem conceito” torna-se 

produtora do conceito de diferença, é o que vemos quando Deleuze diz que “A roda do 

eterno retorno é, ao mesmo tempo, produção da repetição a partir da diferença e seleção 

da diferença a partir da repetição” (Ibid., p. 74). É a seletividade que torna esse 

pensamento produtor, somente as “formas extremas” suportam a repetição que ele 

produz, aquelas que se definem pelas “intensidades puras” (Ibid.) da vontade de 

potência, pelo “mundo teatral das metamorfoses” (Ibid.) ou ainda dos “fatores móveis 

individuantes”. 

Por “fatores móveis individuantes” podemos compreender as “quantidades 

intensivas” (Ibid., p. 345), ou seja, tendo em vista que para Deleuze toda intensidade é 

individuante, os fatores móveis seriam graus de individuação que preexistem os 

indivíduos formados. Nesse sentido o eterno retorno é o campo de individuação ou “ser 

comum” (Ibid., p. 74) no qual os fatores móveis remetem os indivíduos as diferenças 

que lhe são precedentes. É por meio desses fatores móveis que os indivíduos são 

constituídos ao mesmo tempo que são passíveis de metamorfoses. 

Mas a relação entre o unívoco e a diferença ainda persiste como uma questão 

problemática uma vez que nos deparamos com declarações como “retornar constitui o 

único Mesmo do que devém. Retornar é o devir-identico do próprio devir” (Ibid., p. 73), 

e tenhamos em mente aquilo que a diferença nos sugere: o múltiplo ou a plurivocidade.  

É o problema formulado por Luíz B. L. Orlandi (2000, p. 80) em “Nietzsche na 

univocidade deleuziana” que questiona como poderíamos conciliar o “pluralismo 

filosófico” contido no jogo de questões que encontramos em Nietzsche (quem? quanto? 

como? etc.) em contraposição ao predomínio da questão “que é?” como modo de 

descoberta da essência, com “a tese deleuziana segundo a qual a obra de Nietzsche 

compõe o terceiro grande momento da ideia de univocidade do ser”. Isso equivale mais 

especificamente a perguntar o que efetivamente a tese deleuziana da univocidade do ser 

interroga. Nesse sentido Orlandi (Ibid., p. 81) aponta-nos para uma compreensão da 
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univocidade como uma fluência de “processos de individuação”, como uma 

diferenciação complexa em sua imanência, linhas de diferenciação labirínticas que são 

formadas pelos complexos do tipo “questão/problema” que constituem o jogo 

ontológico de que falávamos no primeiro capítulo. 

A questão de como a univocidade remete a diferença diz respeito, portanto, ao 

problema ontológico da distribuição do Ser aos entes ou da “hierarquia”, enquanto 

processo de individuação e diferenciação complexa. A distribuição era aquela que 

visualizamos nas diferenças entre um jogo hipotético que procedia por distribuição 

sedentária e um jogo apodítico que procedia por distribuição nômade. O primeiro jogo 

remete à concepção de analogia, na medida em que procede por “determinações fixas e 

proporcionais” (DELEUZE, 2009a, p. 67) enquadrando as diferenças nos “lotes” 

delimitadores da representação; o segundo remete à univocidade no sentido em que ela 

não implica uma hierarquia de delimitação, mas uma “hierarquia que considera as 

coisas e os seres do ponto de vista da potência” (Ibid., p. 68), potência de ultrapassar os 

próprios limites e ir até o máximo do que pode afirmando-se como diferença.  

A univocidade é assim a forma extrema pela qual a diferença em seu caráter de 

desmesura (hybris) pode ser pensada em si mesma, ela é, conforme Deleuze (Ibid., p. 

69), “ao mesmo tempo, distribuição nômade e anarquia coroada”. Pretendemos 

explicitar melhor essas distinções a partir de uma compreensão dos fatores 

individuantes dessa distribuição.  

 

3.3 O eterno retorno como terceira síntese do tempo: a categoria da filosofia do 

futuro 

 

A produção do conceito de diferença pela repetição da diferença em si é algo 

que implica uma síntese do tempo e do inconsciente que remete aos fatores 

individuantes, as intensidades da vontade de potência. Em Nietzsche e a filosofia o 

eterno retorno enquanto pensamento implicava em uma dupla síntese: a síntese 

especulativa e uma síntese prática. A primeira descobria a hierarquia de um jogo de 

forças constituindo essências como apropriações dos fenômenos, a segunda selecionava 

as formas extremas da afirmação, sendo essa dupla síntese conduzida ainda a uma 

seleção ontológica pela qual a diferença afirma-se de sua repetição no eterno retorno: 

afirmava-se o devir, o Ser do devir e o devir como se afirmando do Ser unívoco. 
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Deleuze irá pensar essa síntese do tempo e do inconsciente de um ponto de vista 

que aproxima do empirismo o conceito diferencial de repetição elaborado a partir do 

eterno retorno. No segundo capítulo de Diferença e repetição o conceito nietzschiano se 

insere em uma síntese que dá conta da constituição da subjetividade ou do “espírito” no 

tempo através da repetição, é o que vemos na tese humeana que abre o capítulo: “A 

repetição nada muda no objeto que se repete, mas muda alguma coisa no espírito que a 

contempla” (Ibid., p. 111). Vimos parcialmente essa síntese quando analisávamos a 

presença do tempo no jogo sob a série aiônica e cronológica, mas o tempo nos 

interessava do ponto de vista do jogo do criador e da constituição de uma crença 

experimental implicada pela afirmação do acaso.  

Nesse momento queremos analisar as três sínteses deleuzianas do tempo e como 

por meio delas uma subjetividade constitui-se em hábitos, crenças, desejos, 

contemplações etc., em relação com o “tempo vazio” ou “Eu rachado” ou a terceira 

síntese do tempo pensada a partir do eterno retorno, que retira o tempo de sua ordem e 

que elimina a pré-existência de qualquer identidade prévia, permitindo assim pensar 

essa subjetividade na imanência de seus fatores individuantes. Subjetividade que está 

inserida na diferenciação complexa, pela qual a repetição produz o conceito de 

diferença. 

Na construção das sínteses do tempo mais uma vez intervém o procedimento de 

colagem no qual estão presentes além de Nietzsche, sobretudo, David Hume e Henri 

Bergson, sobre os quais Deleuze já havia escrito anteriormente: sobre Hume em 

Empirismo e subjetividade (1953) e sobre Bergson em Bergsonismo (1966), e além 

deles, Immanuel Kant na determinação de uma visão diferenciada do “cogito”. Vemos 

segundo esse percurso filosófico o quanto Diferença e repetição (1968) vem a ser uma 

grande síntese conceitual.  

A questão do tempo na filosofia da diferença deleuziana é um elemento 

fundamental, que leva, por exemplo, Gualandi (2003, p. 71) a afirmar que “a doutrina 

do tempo é o verdadeiro centro do sistema deleuziano”, o que faz sentido se 

considermos que François Zourabichvili (1994, p. 5) lembra na abertura de Deleuze une 

philosophie de l’evénement, que o próprio Deleuze declarava em todos os seus livros 

investigar a natureza do acontecimento118. Quanto a Diferença e repetição, 

                                                             
118

 Em Lógica do sentido, 2007a, p. 154 o problema do tempo é posto em questão sob a categoria de 
“acontecimento” que podemos relacionar ao tema da terceira síntese do tempo que será objeto dessa 
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Zourabichvili (Ibid., p. 84) chama atenção ainda para aquilo que é constituído pelo par 

conceitual que intitula a tese deleuziana: uma lógica da multiplicidade como conceito do 

tempo. 

Em Empirismo e subjetividade, primeira obra de Deleuze, era discutido um 

problema fundamental do empirismo de David Hume, o problema do hábito. O hábito 

caracterizado como “expectativa” era considerado “a raiz constitutiva do sujeito” 

(DELEUZE, 2012c, p. 109), e consequentemente, o sujeito era considerado “síntese do 

tempo, a síntese do presente e do passado em vista do porvir” (Ibid.). Essa subjetividade 

apresentada como efeito passional de uma síntese temporal virá a constituir em 

Diferença e repetição a primeira síntese do tempo ou “presente vivo”. 

Esse presente vivo é considerado, pois, síntese passiva: nem memória, nem 

operação do entendimento, ele é uma “contração” na imaginação, uma “duração”, a 

constituição do sensível. Essa síntese “contrai uns nos outros os instantes sucessivos” 

(DELEUZE, 2009a, p. 112), ou seja, em sua assimetria ela constitui no presente uma 

previsão generalizante de um evento futuro a partir de algo particular que já foi vivido 

em um passado, do qual já se formou uma representação. Nesse sentido uma 

subjetividade seria constituída de várias contrações ou sínteses passivas que elaboram 

nela formas de sentir tudo aquilo que se repete, prevendo o que sucede essas repetições. 

Tal síntese formaria as fundações do tempo, a representação e a generalidade, sobre a 

qual atuariam as operações das sínteses ativas: memória e entendimento. 

A partir dessa articulação do tempo, Deleuze (Ibid., p. 113) mostra como a 

repetição se desdobra em três instâncias: “este em-si que a deixa impensável ou que a 

desfaz à medida que ela se faz; o para si da síntese passiva; e, fundada nesta, a 

representação refletida de um ‘para-nós’ nas sínteses ativas”. Apreendemos desse 

caráter da repetição a diferença em si como instância genética cujos fatores 

individuantes se desenvolvem em individuações por meio de repetições, elas mesmas 

produtoras de outras diferenças, repetições que remetem aos níveis mais profundos da 

formação da percepção no orgânico, é nesse sentido que Deleuze (Ibid., p. 115) afirma 

que: 

 

na ordem da passividade constituinte, as sínteses perceptivas remetem 
a sínteses orgânicas, como a sensibilidade dos sentidos remete a uma 
sensibilidade primária que somos. Somos água, terra, luz e ar 

                                                                                                                                                                                   
seção. O acontecimento é simultâneamente o tempo aiônico que subsiste em seus efeitos e os estados de 
coisas efetivados no presente cósmico de cronos. 
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contraídos, não só antes de reconhecê-los ou de representá-los, mas 
antes de senti-los. Em seus elementos receptivos e perceptivos, como 
também em suas vísceras, todo organismo é uma soma de contrações, 
de retenções e de expectativas. 

  

Essa série de sínteses passivas constitui um “domínio de signos” ou de “hábitos” 

que implicam em uma crítica do paradigma psicológico que entende o “contrair hábitos” 

a partir de um Eu agente. Deleuze (Ibid., p. 117) irá deslocar assim a contração ao nível 

de um Eu contemplante: “É contraindo que somos hábitos, mas é pela contemplação 

que contraímos. Somos contemplações, somos imaginações, somos generalidades, 

somos pretensões, somos satisfações” e até mesmo “fadigas” (Ibid., p. 120). 

Em suma, devemos reter ao menos dois caracteres importantes dessa primeira 

síntese antes de passarmos à segunda: 1) Ela extrai da repetição uma diferença por meio 

da “contemplação” ou “imaginação”; 2) Ela constitui uma “necessidade” como uma 

espécie de ritmo intensivo, que enquanto “presente vivo” que dura, cria as condições 

para a elaboração das sínteses ativas, essa “necessidade” que se forma do acaso dos 

encontros que constituem uma subjetividade, é entendida como um “complexo questão-

problema”, complexo de “Eus passivos” ou “sujeitos larvares”, esse segundo aspecto 

retomaremos quando formos falar do método de dramatização. 

Já a segunda síntese Deleuze a chamará de “passado puro”. Se a primeira 

elaborava um passado como representação e um futuro como generalização ou hábitos 

contraídos em um presente vivo, a segunda diz respeito à passagem do tempo. A partir 

desse passado contraído da primeira síntese, elabora-se na segunda, a “memória” ou o 

“passado puro” que marca a passagem do tempo na medida em que “constitui o ser do 

passado” (Ibid., p. 124), torna o passado geral, representando o antigo presente no atual, 

faz o tempo passar atualizando-o. 

A partir desse ponto precisamos chamar atenção para o estranhamento que essa 

problematização do tempo parece causar à primeira vista, uma vez que estejamos 

habituados a pensá-lo como uma sucessão de presentes linear do tipo passado, presente, 

futuro. Em um sentido mais complexo, vemos em Deleuze uma sobreposição de 

dimensões ou sínteses, simultâneas e ao mesmo tempo sucessivas enquanto repetições: 

passado, presente e futuro seriam dessa perspectiva instâncias coexistentes a todo 
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momento do que acontece. Mais uma vez podemos ver o pensamento deleuziano muito 

próximo aos paradoxos119 de Jorge Luís Borges.  

Em “O jardim de veredas que se bifurcam”120 é descrito  um livro-labirinto 

reconstituído por um sábio sinólogo chamado Stephen Albert, prestes a ser assassinado 

pelo ancestral de Ts’ui Pên, este que elaborou a estranha obra da qual Albert é guardião 

e decifrador, e que não seria para o seu autor uma mera história épica, mas uma 

“imagem do universo”. Assim é que Albert apresenta o tempo segundo Ts’ui Pên: 

 

Acreditava em infinitas séries de tempos, numa rede crescente e 
vertiginosa de tempos divergentes, convergentes e paralelos. Essa 
trama de tempos que se aproximam, se bifurcam, se cortam ou que 
secularmente se ignoram, abrange todas as possibilidades. Não 
existimos na maioria desses tempos; em alguns existe o senhor e não 
eu; noutros, eu, não o senhor; noutros, os dois. Neste, que favorável 
acaso me depara, o senhor chegou a minha casa; noutro, o senhor, ao 
atravessar o jardim, encontrou-me morto; noutro, eu digo estas 
mesmas palavras, mas sou um erro, um fantasma. 

 

Essa ideia de uma coexistência dos tempos já era desenvolvida em Bergsonismo, 

onde Deleuze (2012a, p. 50) dizia a respeito da coexistência virtual do passado e do 

presente no “passado puro” que 

 

não designam dois momentos sucessivos, mas dois elementos que 
coexistem: um, que é o presente e que não para de passar; o outro, que 
é o passado e que não para de ser, mas pelo qual todos os presentes 
passam. É nesse sentido que há um passado puro, uma espécie de 
“passado em geral”: o passado não segue o presente, mas, ao 
contrário, é suposto por este como a condição pura sem a qual este não 
passaria.  

 

As duas primeiras sínteses do tempo relacionavam-se de tal maneira que a 

primeira, o presente vivo, seria a fundação do tempo, e a segunda, o passado puro, seu 

fundamento. Enquanto a primeira elabora as sínteses passivas da representação e do 

hábito por contração no presente, a segunda desdobra essas sínteses passivas em 

                                                             
119 Em relação ao estatuto paradoxal do tempo em Deleuze, há ainda um outro ponto de suas sínteses do 
tempo que remete a Bergson, que não poderemos nos deter: os quatro paradoxos do tempo. Dizem 
respeito justamente ao “passado puro” e a passagem do tempo e são: 1) A contemporaneidade do passado 
com o presente que ele foi; 2) A coexistência do passado com o novo presente ao qual ele é passado; 3) A 
preexistência do elemento puro do passado em geral em relação ao presente que passa; 4) O cone, que é 
uma” infinidade de graus diversos de descontração e de contração, numa infinidade de níveis”. Ver 
Diferença e repetição, 2009a, p. 126-129.  
120

 Borges, Ficções, 2013, p. 92. O próprio Deleuze (2009a, p. 172) menciona “O jardim de veredas que 
se bifurcam” em Diferença e repetição. 
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sínteses ativas, fazendo dos outros presentes (já passados) contíguos ao presente atual. 

Essas sínteses ativas seriam chamadas de “reprodução e reflexão, rememoração e 

recognição, memória e entendimento” (DELEUZE, 2009a, p. 125), e agiriam sobre as 

sínteses passivas fundando-as. 

Mas o que precisamente conduziria o tempo ainda para uma terceira síntese? 

Segundo Deleuze uma insuficiência dessa segunda síntese como fundamento. Essa 

insuficiência nos remete a algo que mencionamos no primeiro capítulo, a ideia de um 

Eu rachado como acéfalo do pensamento, implicando em uma crítica da imagem 

clássica do cogito cartesiano. 

O que é pensado nessa crítica é a inserção do tempo no cogito a partir da posição 

kantiana. Em Descartes o tempo era expulso do cogito e confiado “a Deus na operação 

da criação contínua” (Ibid., p. 133). Deus é colocado nesse sentido como fiador do “Eu” 

conferindo-lhe uma identidade por semelhança, garantindo-lhe assim a segurança de 

exercer pelo pensamento uma atividade espontânea e voluntária, mas Deleuze pensando 

a partir da morte de Deus121 visualiza na imagem do “Eu” uma rachadura que “instaura 

e interioriza nele uma dessemelhança essencial” (Ibid.). 

Entre o “Eu penso” e o “Eu sou”, haveria um “eu passivo”, “receptivo” que se 

constitui no tempo, a partir do qual as duas outras formas do cogito poderiam fazer a 

representação de uma atividade pensante que se dá em um “sujeito passivo”: “Eu 

penso” seria assim algo que “eu digo” a partir da representação de um pensamento que 

pensa em “mim”, das afecções das diferenças determináveis pelo sujeito que as 

experiência no tempo. Mas Deleuze busca diferenciar-se também de Kant na medida em 

que este concebe o “eu passivo” como “simples receptividade sem síntese” (Ibid., p. 

134), e busca restituir com isso condições que assegurem o “mundo da representação”. 

Sua filosofia da diferença detém-se, pois, nessa rachadura do Eu onde Kant 

vislumbra a diferença para esboçar uma compreensão desse “tempo vazio” ou “forma 

pura do tempo” que faz da subjetividade um produto do dessemelhante. Uma primeira 

saída do kantismo ele visualiza em Hölderlin quando este alastra a rachadura declarando 

“o afastamento contínuo do divino” (Ibid.) que conduz a uma “cesura” no tempo. O 

efeito dessa insistência deleuziana sobre o Eu rachado é neutralizar a pretensão de 

                                                             
121

 Essa morte de Deus que tratamos nesse ponto Deleuze (2009a, p. 133) visualiza de certo modo já em 
Kant quando diz: “Eis o que Kant viu tão profundamente, ao menos uma vez, na Crítica da razão pura: o 
desaparecimento simultâneo da teologia racional e da psicologia racional, o modo pelo qual a morte 
especulativa de Deus acarreta uma rachadura do Eu”, entretanto, “Kant não continuaria sua iniciativa: o 
Deus morto e o Eu têm uma ressurreição prática. E mesmo no domínio especulativo, a rachadura é logo 
preenchida por uma nova forma de identidade” (Ibid., p. 134). 
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salvar a representação ou o fundamento, tornando explícito seu caráter de circularidade. 

Algo que podemos visualizar nas duas sínteses anteriores: uma síntese figura a fundação 

e a outra o fundamento, uma é passiva e se desdobra em ativa voltando-se para a 

anterior. 

A “cesura” no tempo e no Eu leva Deleuze a pensar a eventualidade temporal 

para além dessa ordem circular, nesse ponto intervém novamente sua aliança conceitual 

com Nietzsche: a ideia de uma repetição da diferença como acontecimento unívoco. Na 

terceira síntese intitulada “insuficiência da memória”, o tempo é pensado em um outro 

sentido. Agora não é nem o presente, nem o passado que vão ganhar certa primazia 

sobre as outra instâncias, mas o futuro que diz respeito a um outro tipo de repetição, que 

não é mais generalidade, hábito ou memória, mas condição do “novo”. Em que sentido 

Deleuze conduz o tempo a produção do novo? 

Vemos em seu pensamento uma crítica dos postulados da imagem dogmática do 

pensamento que põe em questão elementos como a identidade do sujeito, o paradigma 

psicológico da escolha como superior à contemplação, bem como, a ideia de livre 

arbítrio, crítica comum a Nietzsche e Espinosa. Para além desses elementos que são 

temporais e empíricos, Deleuze propõe pensar um “tempo puro”, não mais subordinado 

à ordem cíclica do movimento. Esse tempo puro seria crítico da história entendida como 

repetição de fatos. 

A terceira síntese é chamada ainda de “síntese estática”, podemos compreendê-la 

a partir da questão da afirmação do acaso no jogo. Essa síntese ao afirmar todo o acaso 

fazendo dele imperativo abole perdas ou ganhos, faz do constante jogar a própria ordem 

do tempo, ordem aiônica em relação com a ordem cronológica. Estático nesse sentido 

significa um tempo que envolve todos os tempos, uma ordem unívoca que comporta 

todas as mudanças, ela mesma não mudando como ordem: uma unidade do múltiplo no 

mesmo sentido de que no eterno retorno o único mesmo que se repete é a diferença. 

Constatamos assim que a terceira síntese remete à fórmula do intempestivo que 

Deleuze extrai de Nietzsche: contra o tempo e em favor de um tempo porvir. Ela é 

pensada sob fórmulas variadas diferente das outras sínteses que seguem um esquema 

mais estruturado. Fórmula hamletiana: “o tempo está fora dos eixos” (Ibid, p. 136); 

fórmula hölderliniana: o tempo que “não rima” (Ibid.); ou edipiana: “matar o pai” (Ibid., 

p. 137). Torna-se apreensível dessas fórmulas o caráter do acontecimento como terceira 

síntese: grande demais para ser agido, fragmentador do Eu, “círculo exotérico” do “uma 
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vez por todas” e “todas as vezes” (Ibid., p. 139) e ainda “a-fundamento universal que 

gira em si mesmo e só faz retornar o por vir” (Ibid.). 

A repetição histórica é posta em questão na medida em que concebe o 

acontecimento por uma “rede de correspondências históricas” (Ibid., p. 138) que “só 

forma repetição por similitude e analogia” (Ibid.) como se as repetições pressupusessem 

fatos. Em outro sentido, Deleuze pensa a repetição como “condição histórica sob a qual 

alguma coisa de novo é efetivamente produzida” (Ibid.). O que se repete nessa terceira 

síntese é o futuro, ao passo que a memória é insuficiente e que o esquecimento é parte 

constituinte do tempo. 

Somos nesse sentido condenados não a escolher a partir de um projeto (como 

propunha Sartre122), mas “condenados a repetir” (Ibid., p. 141). É a partir dessa ideia de 

repetição que se dá no tempo que Deleuze entenderá o eterno retorno como categoria da 

“filosofia do futuro”. Na repetição que lhe é própria serve-se da insuficiência da 

memória ou da morte de Deus e da falência do hábito ou da dissolução do Eu, primeiro 

introduzindo a metamorfose no agente e segundo expulsando o agente e sua “condição 

em nome da obra” (Ibid. 142). Uma repetição que produz o novo como metamorfose.  

O novo dessa perspectiva seria o movimento que faz da repetição “para si-

mesma” uma “diferença em si-mesma”. A terceira síntese constitui um movimento 

seletivo que retira o tempo dos eixos e, portanto, como observa Peter Pál Pelbart (2000, 

p. 93) em “O tempo não-reconciliado”, essa síntese faz com que o pensamento deixe de 

girar “em torno do Mesmo”. Ela reivindica assim um “pensamento sem imagem” contra 

a imagem dogmática do pensamento, é essa imagem que assegura sempre a 

representação como fixadora das diferenças que não cessam de se insinuar para além 

das identidades a que se tentam reduzi-las, “para que possam advir outras imagens do 

pensamento” e “para que se liberem outras imagens do tempo”. O que no campo 

histórico Pelbart (Ibid., p.97) sugere, equivale a dar voz aos “devires-minoritários de 

todos e de cada um”, aos que não tem imagem, na imagem dogmática do pensamento.  

 

                                                             
122

 Em Jean-Paul Sartre, 1987, p. 6, “O existencialismo é um humanismo”: “De início, o homem é um 
projeto que se vive a si mesmo subjetivamente ao invés, de musgo, podridão ou couve-flor; nada existe 
antes desse projeto; não há nenhuma inteligibilidade no céu, e o homem será apenas o que ele projetou 
ser”; e em outro momento (Ibid., p. 9) dirá: “Estamos sós, sem desculpas. É o que posso expressar 
dizendo que o homem está condenado a ser livre”. 
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3.4 O método de dramatização e a atualização de intensidades: o eterno retorno 

como individuação 

 

Ainda há outro aspecto das sínteses que precisamos mencionar de forma alusiva 

e que antecipa, de certo modo, a nossa próxima discussão sobre o método de 

dramatização. As sínteses do tempo serão pensadas também em Diferença e repetição 

conforme um esquema freudiano: a síntese passiva como “princípio de prazer”, o 

passado puro como “princípio de realidade” e o tempo vazio como instinto de morte. 

Nesse outro momento o eterno retorno se desenvolve em uma compreensão dos 

processos de individuação. O interesse de Gilles Deleuze por Freud no processo de 

“colagem” se dá na medida em que o projeto freudiano apresenta a vida biopsíquica 

como se constituindo em um campo intensivo (o Id ou o Isso) no qual se distribuem 

“diferenças e resoluções locais” por meio de repetições produtoras de um inconsciente. 

Trata-se em linhas gerais da constituição de um “Eu narcísico”, contemplante, 

por meio das excitações que fundam “Eros”, ou o “princípio de prazer”, que são ligadas 

aos “objetos parciais” ou “virtuais” por “Mnemósina” ou o “princípio de realidade”, 

esse princípio conduz o “Eu narcísico” para além das excitações às ações, tal como a 

criança que dá seus primeiros passos em direção aos pais. Entretanto, da mesma forma 

que nas sínteses anteriores, esse “Eu narcísico” é rachado pelo tempo vazio ou instinto 

de morte. “Tânatos” desfaz a coerência do “Eu narcísico” conforme o futuro 

indeterminado, definitivo e fortuito que implica a morte impessoal do eu. Esse 

acontecimento seria produtor de um campo de questões-problemas que estariam “acima 

de toda resposta” (DELEUZE, 2009a, p. 166). Potência do acaso que abolindo o Mesmo 

faria o diferente remeter ao diferente no campo de multiplicidades que compõe a 

existência em seu eterno retorno. 

Essa síntese produtora e atualizadora de diferenças intensivas visualizada na 

psicanálise figuraria assim um dentre os exemplos daquilo que Deleuze compreenderá 

por “sistema”. A diferença se atualizaria por esses sistemas que comportariam cada um 

suas próprias intensidades: “as palavras são verdadeiras intensidades em certos sistemas 

estéticos; os conceitos são também intensidades do ponto de vista do sistema filosófico” 

(Ibid., p. 173); podemos falar ainda de sistemas físicos, químicos, sociais etc. Mas o que 

seriam esses sistemas e como funcionariam? 

Um sistema é algo que surge quando “séries heterogêneas” estabelecem uma 

comunicação por meio de um movimento forçado fazendo com que diferenças sejam 
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relacionadas a outras diferenças ou que se constituam “diferenças de diferenças” que 

passam a operar como “diferenciador” que relaciona as diferenças entre si. É assim que 

Deleuze descreve a constituição desses sistemas: “acoplamento entre séries 

heterogêneas; de onde deriva uma ressonância interna no sistema; de onde deriva um 

movimento forçado cuja amplitude ultrapassa as próprias séries de base” (Ibid., p. 172). 

No caso das sínteses do inconsciente Deleuze exemplifica, “Eros” como ressonância 

interna dos acoplamentos de excitações e “Tânatos” como movimento forçado. 

As ressonâncias e o movimento forçado em sua amplitude são entendidos por 

Deleuze como “dinamismos espaciotemporais”123 e só poderiam ser suportados de um 

lado por “Eus passivos” que contemplam os acoplamentos de séries e de outro por 

“sujeitos larvares” que são pacientes desses dinamismos. Tais movimentos da ordem da 

alucinação ou do pesadelo, por exemplo, só poderiam ser suportados por uma atividade 

inconsciente, embrionária ou larvar na medida em que destruiriam a coerência de um 

sujeito constituído. 

As “diferenças de diferenças” ou o “diferenciador”, por sua vez, é chamado de 

“precursor sombrio”, visto que ao provocar o movimento, enquanto diferença em si, o 

precursor se dissimula no próprio funcionamento do sistema, torna-se invisível e se 

disfarça nos efeitos que são identidades e semelhanças segundas em relação às 

diferenças que lhes são genéticas. Algo que já vimos quanto à repetição nas sínteses do 

tempo, de que em um primeiro momento o “em-si da repetição é um movimento “que a 

deixa impensável ou que a desfaz à medida que ela se faz” (Ibid., p. 113). É nesse 

sentido que o “precursor sombrio” será chamado de diferença em si em segundo grau. 

Poderemos compreender toda essa profusão de conceitos a partir de um 

problema que viemos discutindo ao longo do primeiro e segundo capítulo, a questão do 

método em Deleuze e sua inspiração nietzschiana, assim como o complexo sintético de 

forças formado pela relação entre vontade de potência e eterno retorno. Vimos que em 

                                                             
123

 Por dinamismos espaciotemporais podemos entender os movimentos que criam as determinações pelas 
quais os conceitos ganham uma especificação e uma divisão lógica. Os dinamismos encarnam as Ideias 
como estruturas problemáticas apreensíveis em um campo de individuação, no qual, se elaboram 
representações das coisas. Há dinamismos físicos, geográficos, biológicos, sociais etc. que podem 
coincidir na determinação de um mesmo conceito. Os dinamismos determinam de uma coisa “as 
qualidades que ela possui, a extensão que ela ocupa” (DELEUZE, 2008, p. 134), por isso são 
“espaciotemporais”. Eles compõem o movimento que será chamado de “dramatização”, pois permitem 
dramatizar as Ideias. Esses dinamismos são descritos como “agitações de espaço, buracos de tempo, puras 
sínteses de velocidades, de direções e de ritmos” (Ibid.). Dos exemplos utilizados por Deleuze podemos 
destacar a divisão celular, cujos movimentos dinâmicos são descritos como “migrações celulares, 
dobramentos, invaginações, estiramentos” (Ibid.), ou ainda, o exemplo da “ilha”: “O dinamismo 
geográfico da ilha (ilha por ruptura com o continente e ilha por surgimento fora das águas) é retomado no 
dinamismo mítico do homem sobre a ilha deserta (ruptura derivada e recomeço original)” (Ibid., p. 137). 
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Nietzsche e a filosofia o método nietzschiano era caracterizado como genealógico, 

dramático, trágico, na medida em que a essência de algo não era mais objeto da 

pergunta “que é?”, mas era descoberta por uma série de questões: “quem?”, “o que 

quer?”, “o quanto?”, “onde?”, “como?” etc.; que descobriam a constituição de um 

sentido por um jogo de forças, os “dramas” que, por sua vez, remetiam a uma instância 

genealógica dos valores, a “vontade de potência” afirmativa ou negativa. 

Esse procedimento filosófico de problematização será deslocado do pensamento 

nietzschiano para o contexto de Diferença e repetição. O método de dramatização 

deleuziano é um modo, pois, de descobrir, ou antes, de dramatizar os dinamismos que 

atuam em um determinado sistema ou campo intensivo (a sexualidade, uma divisão 

celular, uma composição literária, um sistema filosófico etc.), constituindo assim a 

atualização de diferenças em individuações, especificações e partições que não seriam 

mediadas pela Ideia de uma Identidade primeira, pela Ideia como uma essência. As 

Ideias seriam antes instâncias problemáticas determinadas a se atualizarem em conceitos 

conforme as questões que são postas. Essas Ideias seriam levadas assim a se 

diferenciarem pela própria diferença, sem mediação, constituindo um campo virtual de 

multiplicidades dramatizáveis.  

É nesse sentido que Deleuze (2008, p. 136) diz em sua apresentação feita em 

1967, a “Sociedade Francesa de Filosofia”, intitulada “O método de dramatização”, um 

ano antes de Diferença e repetição que 

 

O conjunto dessas determinações: campo de individuação, séries de 
diferenças intensivas, precursor sombrio, acoplamento [de séries 
heterogêneas], ressonância e movimento forçado, sujeitos larvares, 
dinamismos espaço-temporais – esse conjunto desenha as coordenadas 
múltiplas que correspondem às questões quanto? quem? como? onde? 
e quando?, e que dão a estas um alcance transcendente para além dos 
exemplos empíricos. 

 

A Ideia, conforme a definição deleuziana, é uma “objetidade” (Ibid., p. 132).Ela 

não é simplesmente a coisa empírica, mas antes a condição de possibilidade da 

determinação da coisa, ou seja, uma estrutura124 ou um conjunto de questões ou 
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 Sobre a ideia como estrutura ver Alberto Gualandi (2003, p. 79): “O eterno retorno de Nietzsche é a 
ultima referência da teoria deleuziana da Ideia. Ela resume os três caracteres precedentes da Ideia, a Ideia-
Ser, a Ideia-Estrutura e a Ideia-Tempo, subordinando o Ser e a Estrutura ao Tempo. Em Espinosa, assim 
como nos estruturalistas contemporâneos, a relação entre a Ideia e o múltiplo é ainda uma relação 
estática, lógico-gramatical. A substância exprime-se em seus atributos e em seus modos como a 
Estrutura-significado exprime-se por diferentes significações e diferentes significantes. Em Deleuze, a 
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dinamismos dramáticos que asseguram “uma especificação dos conceitos do 

entendimento pelo qual compreendem cada vez mais diferenças” (DELEUZE, 2009a, p. 

243). 

Mas como a Ideia se atualizaria segundo essa definição? Para pensar esse 

movimento de atualização, a filosofia da diferença deleuziana extrai do cálculo 

diferencial125 uma dialética do cálculo problemático, na medida em que constitui um 

campo matemático que lida não somente com soluções, mas com “a expressão dos 

problemas” (Ibid., p. 256). Assim antes de compreendermos a atualização é preciso 

chamar atenção para os elementos do cálculo na Ideia: 

 

As Ideias têm sempre um elemento de quantitabilidade, de 
qualitabilidade, de potencialidade; têm sempre processos de 
determinabilidade, de determinação recíproca e de determinação 
completa; têm sempre distribuição de pontos notáveis e ordinários; 
têm sempre corpos de adjunção que formam a progressão sintética da 
razão suficiente (Ibid., p. 259). 

 

É assim que encontramos na Ideia as virtualidades com as quais determinamos 

as coisas. Sendo o “virtual” algo que “deve ser definido como uma parte própria do 

objeto real” (Ibid., p. 294) e não oposto ao “real” como estamos acostumados a 

conceber. O virtual deleuziano se diz conforme uma fórmula proustiana: “real sem ser 

atual, ideal sem ser abstrato”; a realidade própria do virtual é a “estrutura”, e a Ideia é 

puramente virtual, portanto, também real. É nesse sentido que Deleuze diz em relação às 

revoluções “que as Ideias, assim como os Problemas, não estão apenas em nossa cabeça, 

mas estão aqui e ali, na produção de um mundo histórico atual” (Ibid., p. 270). 

O objeto é pensado em “duas metades” e sob um esquema “quádruplo” para 

utilizar a expressão de Jean Wahl126. De um lado o objeto é “diferenciado” na Ideia, ou 

seja, indeterminado nas relações diferenciais que comporta, pois ainda carece de ligação 

com as qualidades e partes, por outro lado, ele é “diferençado”, atualizado por 

                                                                                                                                                                                   
relação de expressão entre o Uno e o múltiplo não é uma relação estática mas uma relação em devir, e o 
eterno retorno é a garantia de que o Devir é um verdadeiro devir, isto é, a afirmação ontológica da 
diferença e a negação do idêntico”  
125 No quarto capítulo de Diferença e repetição, “Síntese ideal da diferença” há toda uma série de 
elementos extraídos do cálculo diferencial: o símbolo da diferença “dx”, um princípio de determinação 
recíproca dx/dy e determinação completa etc., que dizem respeito à atualização da Ideia. Deleuze também 
faz um certo recenseamento histórico do cálculo passando por Kant, Leibniz, Salomon Maïmon, Hoené 
Wronski e Bordas-Demoulin. Tema que excede o interesse de nosso trabalho, no momento voltado mais 
especificamente aos “fatores individuantes” e “intensivos”, do que ao caráter extensivo de atualização da 
Ideia.  
126

 Referimo-nos ao que diz Jean Wahl no momento que antecede a discussão com a “Sociedade Francesa 
de Filosofia”. Ver “O método de dramatização” em A ilha deserta, 2008, p. 144. 
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especificações e partições nessas qualidades e partes (extensas). Assim “Todo objeto é 

duplo, sem que suas metades se assemelhem, sendo uma a imagem virtual 

[diferenciada] e, a outra, a imagem atual [diferençada]” (Ibid., p. 295-296). 

O virtual distingue-se também do “possível”, pois o possível diz respeito ao 

“conceito como princípio de representação da coisa, sob as categorias da identidade do 

representante e da semelhança do representado” (DELEUZE, 2008, p. 126), assim o 

virtual se opõe ao “real” como sua imagem, de modo que devemos compreender virtual 

como algo que vai em direção a uma atualização e o possível a uma realização, estando 

assim em primeiro a diferença genética de todo um processo de atualização que torna o 

conceito enquanto representação do real, algo possível. A atualização determina a 

especificação do conceito. 

Em seu duplo aspecto essa atualização será designada por Deleuze (2009a, p. 

295) pela “noção complexa de diferenCi/Çação”. Essa atualização complexa não 

dependerá somente das especificações e partições diferençadas na coisa, para além 

disso, é preciso relacionar a coisa aos dinamismos espaciotemporais atuantes no campo 

de individuação em que ela se atualiza. Os processos dinâmicos seriam então “dramas, 

eles dramatizam a Ideia” (Ibid., p. 305), seja como traçado de “um espaço 

correspondente às relações diferenciais e às singularidades a serem atualizadas” (Ibid.), 

espaço tanto interior quanto exterior ou extenso a coisa; seja como constituição de 

“tempos de atualização ou de diferençação” (Ibid.) que determinam “ritmos 

diferenciais” ou taxas de crescimento, desacelerações, precipitações etc. 

Entretanto em todo esse processo de atualização das diferenças em uma série de 

repetições que as tornam qualitativas e extensivas na determinação conceitual de uma 

coisa qualquer, não perdemos a diferença em si? Já não encontramos nas próprias coisas 

determinadas no campo empírico somente os rastros do precursor sombrio dissimulado 

em identidades e representações? Duplos de duplos cuja distância do movimento 

genético não nos permite dizer nada da diferença em si? 

É precisamente aí que o eterno retorno da diferença e a vontade de potência 

intervêm no pensamento deleuziano para pensar o caráter originário da diferença, a 

intensidade, e o processo primeiro em relação a diferençação que as especifica, a 

individuação. Como observa Orlandi (2000, p. 84) a imbricação desses dois conceitos 

implica na “inclusão de processos de individuação (implicando intensidades puras) no 

entrelaçamento das linhas de diferenciação atualizantes e de diferençação virtualizantes, 

entrelaçamento tornado labiríntico pela pulsação de questões e problemas”. 
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Tratamos da intensidade em um outro momento, dizíamos que ela “é a forma da 

diferença como razão do sensível” (DELEUZE, 2009a, p. 314), a diferença em si como 

“condição daquilo que aparece” (Ibid.). As diferenças enquanto “quantidades 

intensivas” tendem segundo Deleuze “a anular-se no extenso e na qualidade” (Ibid., p. 

315) como postulava o princípio termodinâmico do equilíbrio térmico. Essa constatação 

o leva a formular uma questão paradoxal, o diferente não seria “o mais elevado 

pensamento” (Ibid., p. 319), mas ao mesmo tempo aquele “que não se pode pensar” 

(Ibid.)? De um lado ele pensa a intensidade como “implicada” e de outro o extensivo 

como “explicado”, assim a intensidade só se anula quando se explica, mas é explicando-

se que ela se desenvolve em um sistema extensivo. 

Conforme Juliette Simont em Le vocabulaire de Gilles Deleuze organizado por 

Robert Sasso e Arnaud Villani (2003, p. 204), o conceito de intensidade está em 

confronto com a ideia de uma “identidade originária”. Tal identidade, segundo uma 

imagem do pensamento predominante na filosofia, que Deleuze qualifica como 

dogmática, seria apreensível por um acordo harmonioso das faculdades de um sujeito 

em sua unidade. Entretanto, a filosofia da diferença que é desenvolvida em Diferença e 

repetição, busca pensar outra disposição das faculdades, não pressupondo mais uma 

“boa natureza” que as incline a conceber um “Mesmo” como identidade. Trata-se, pelo 

contrário, de um exercício discordante que seria o efeito de um encontro “violento” com 

“diferenças puras” na origem, ou “intensidades” que forçam a pensar, a sentir, e a 

imaginar, tornando-se elas mesmas impensáveis, insensíveis e inimagináveis nas 

representações posteriores que fazemos das coisas.   

As intensidades remetem a uma “profundidade original” como “matriz do 

extenso” (Ibid., p. 323), onde o fundo que experienciamos no extenso nada mais é que 

projeção do profundo ou “Ungrund”, o “sem fundo”. O que as aproxima ainda das 

sínteses do tempo: a intensidade explicada como hábito no presente vivo, como fundo 

na memória do passado puro e como “a-fundamento” no tempo vazio ou no eterno 

retorno. Ela é ainda definida como “puro spatium” ou espaço intensivo do qual emerge 

o espaço extenso e as grandezas que o definem. 

Assim a intensidade permanece desigual em si mesma como definimos no 

segundo capítulo em relação as forças, a intensidade é uma “diferença de quantidade” 

irredutível. Mas ainda parece escapar-nos sua diferença em si na medida em que na 

experiência só encontramos esses rastros, pegadas, trilhas do intensivo. Esse paradoxo 

de uma intensidade presente o tempo todo, porém insensível nas qualidades dela 
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advindas, ganha uma formulação interessante quando a intensidade é definida por 

Deleuze (Ibid., p. 333) como “ser do sensível”: 

 

ela é o insensível, o que não pode ser sentido, porque está sempre 
recoberta por uma qualidade que a aliena ou que a “contraria”, 
distribuída num extenso que a subverte e a anula. Mas, de uma outra 
maneira, ela é o que só pode ser sentido, aquilo que define o exercício 
transcendente da sensibilidade, na medida em que ela faz sentir e, por 
isso, desperta a memória e força o pensamento. 

 

A definição precedente permite-nos visualizar o caráter dionisíaco do intensivo, 

tal que as condições transcendentais do exercício da sensibilidade somente se tornariam 

passíveis de experimentação segundo uma fórmula que Deleuze tomará de Rimbaud em 

um outro momento, em Crítica e clínica127 (1993). Segundo essa fórmula só 

chegaríamos ao desconhecido “pelo desregramento de todos os sentidos” que não deixa 

de ser “longo, imenso e raciocinado”, em Diferença e repetição, uma “pedagogia dos 

sentidos”. A intensidade se faz visível neste sentido sob “distorções”, “experiências 

farmacodinâmicas” ou “vertigens”, experiências que talvez só sejam inteiramente 

suportadas por sujeitos larvares, não à toa conduzirem por vezes à completa 

inconsciência. 

É o eterno retorno que descobre para Deleuze esse teatro de intensidades ou de 

metamorfoses da vontade de potência. Quando dizíamos que o eterno retorno não se 

confundia nem com os ciclos astronômicos, nem com os da natureza, ambos extensivos, 

era no sentido de implicar uma concepção do intensivo. Tal concepção que encontramos 

também em Klossowski na sua ficção de uma “experiência vivida” do eterno retorno, 

que anularia as identidades prévias e forçaria a sensibilidade e o pensamento a 

formulação de um signo elevado128. Conceber essa dissolução do Eu é ao mesmo tempo 
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 Crítica e clínica, 1997, p. 42, em “Sobre quatro fórmulas poéticas que poderiam resumir a filosofia 
kantiana”. 
128

 Há sobre esse ponto uma passagem em que Klossowski (1977, p. 139) comenta uma sentença contida 
em uma das cartas loucas de Nietzsche, aquela que diz “Eu sou todos os nomes da história”: “the 
revelation of the Eternal Return brings with it as a necessity the successive realizations of all possible 
identities: “I am all the names of history” – “Dionysus and the Crucified” in the end”, e mais adiante, “At 
the instant when the Eternal Return is revealed to me, I cease to be myself hic et nunc and am susceptible 
to becoming innumerable others”. Klossowski visualiza no eterno retorno esse mundo de metamorfoses 
onde aparecem outras identidades possíveis. Em O Anti-Édipo Deleuze e Guattari (2010a, pp. 36-37) 
também retomam esse enunciado nietzschiano dos “nomes da história” e o comentário de Klossowski 
para definir o caráter universal de todo delírio (histórico, social, pedagógico etc), destacamos as 
passagens: “Não há o eu-Nietzsche, professor de filologia, que perde subitamente a razão, e que se 
identificaria com estranhas personagens; há o sujeito-nietzschiano que passa por uma série de estados e 
que identifica os nomes da história com esses estados: todos os nomes da história sou eu... O sujeito se 
estende sobre o contorno do círculo de cujo centro o eu desertou. No centro está a máquina do desejo, a 
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conceber uma abertura para a multiplicidade de “fatores individuantes” ou 

“metamorfoses”. 

O caráter seletivo do eterno retorno implica, pois, em uma “ética das 

quantidades intensivas” cujos princípios Deleuze (Ibid., p. 343) enuncia do seguinte 

modo: “afirmar até mesmo o mais baixo, não se explicar (demais)”. Essa ética exprime 

um modo de pensamento que visa a diferença em um estatuto afirmativo, “explicar 

demais” é tentar reduzir a diferença à representação, é tentar anular as quantidades 

intensivas conduzindo-as à negação. É por esse viés que os problemas têm para Deleuze 

uma primazia sobre as soluções (explicações) e que a baixeza é afirmada e não 

explicada: “não se explicar demais com outrem, não explicar outrem demais, manter 

seus valores implícitos, multiplicar nosso mundo, povoando-o com todos esses 

expressos que não existem fora de suas expressões” (Ibid., p. 364), perspectivismo 

ético. 

Há também relação intrínseca entre uma “estética das intensidades” e uma 

“dialética dos problemas”, uma como arte do humor a outra como arte das questões. 

Assim a virtualidade da Ideia mantém uma relação tanto com os fatores individuantes 

quanto com as qualidades atualizadas no extenso. É a própria “intensidade que 

dramatiza” (Ibid., p. 345), ela é descoberta nos dinamismos de todo sistema, o que leva 

Deleuze a formular uma noção ainda mais complexa: “indi-drama-diferenCi/Çação” 

(Ibid., p. 346). 

O “indivíduo” não é um “Eu”, mas conjuntos de fatores individuantes que são 

“intensidades envolventes e envolvidas, dessas diferenças individuantes e individuais, 

que não param de penetrar umas nas outras através dos campos de individuação” (Ibid., 

p. 356). As identidades são efeitos de uma vontade de potência como instância genética 

das diferenças sempre retornando, que expressam por sua vez as singularidades pré-

individuais do “Ser unívoco”. É nesse sentido que no eterno retorno o Ser se diz 

unicamente de seus modos: a intensidade se diz dos dinamismos espaciotemporais que 

dramatiza. 

 

 

                                                                                                                                                                                   
máquina celibatária do eterno retorno. Como sujeito residual da máquina, o sujeito-nietzschiano obtém 
um prêmio que traz euforia (Voluptas) por tudo o que ela põe a girar e que o leitor supunha ser apenas a 
obra de Nietzsche em fragmentos” e “Não se identificar com pessoas, mas identificar os nomes da história 
com zonas de intensidade sobre o corpo sem órgãos”.    
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Para ser ele próprio a criança recém-nascida, o criador também deve querer ser a parturiente e a dor da 
parturiente.   

 
Nietzsche – Assim falou Zaratustra, Nas ilhas bem-aventuradas. 

 
Toda filosofia é uma filosofia-de-fachada – eis um juízo-de-eremita: “Existe algo de arbitrário no fato de 
ele se deter aqui, de olhar para trás e em volta, de não cavar mais fundo aqui e pôr de lado a pá – há 
também algo de suspeito nisso”. Toda filosofia é também um esconderijo, toda palavra também uma 
máscara.  

 
Nietzsche – Além do Bem e do Mal, Aforismo 289. 

 

Toda a filosofia de Deleuze, seja suas primeiras monografias sobre filósofos, 

seja seus últimos trabalhos como O que é a filosofia? ou Crítica e clínica é atravessada, 

entre outras coisas, de um lado pela questão da criação, de outro, marcada pela 

heterogeneidade de interesses. No que diz respeito ao nosso problema estudado 

“Nietzsche e o eterno retorno” temos um esquema para compreender o jogo de alianças 

conceituais e sínteses que o pensamento deleuziano propõe. 

A intuição deslocada do contexto de Nietzsche e a filosofia para Diferença e 

repetição é uma Ideia nômade, Ideia-problema que não cessa de produzir variações 

temáticas. Em um primeiro momento o eterno retorno aparece como pré-intuição que 

responde ao problema fundamental do trágico, este acompanhará toda a filosofia 

nietzschiana, o problema do “sentido da existência”. Trata-se de pensar um devir em 

sentido afirmativo, existência estética inocente, aquele que se manifesta pelo Aion ou 

jogo da criança heraclítica. A partir dessa tematização partimos para a questão do “lance 

de dados” e da crença em um sentido da terra, pelos quais vislumbramos em Deleuze a 

afirmação do acaso constituir uma forma de construir problemas filosóficos. Assim o 

pensador acéfalo é forçado a pensar pelos desenlaces trágicos da vida, isso acontece ao 

passo que ele toma a vida em seu caráter de experimentação e aprendizado. 

Em um outro momento já adentrando o período no qual o próprio Nietzsche 

pôde vivenciar o eterno retorno como experiência corpórea e registrá-la em fragmentos, 

cartas, aforismos etc., descobrimos as formas extremas do Ser, do pensamento, da 

vontade, do humor. Formas extremas que implicavam uma seleção cujo problema 

ontológico e existencial já não era tão somente o problema de Nietzsche, mas um 

encontro entre Nietzsche, Espinosa e Deleuze em torno da possibilidade de um devir-

ativo, como descoberta das intensidades e metamorfoses de uma vontade de potência 

afirmativa e uma arte da composição dos encontros que aumentem a potência de agir, de 
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alegrar-se, de ser afetado. Descobrimos assim o quanto o Nietzsche de Deleuze é o 

pensador do “círculo vicioso” de Klossowski, aquele para quem a filosofia é potência 

teatral, mundo de simulacros que abole original e cópia, Identidade e semelhança em 

favor da diferença e da repetição. 

Em um último momento, apresentamos o eterno retorno em meio a uma filosofia 

que se constitui por colagem, no sentido de sínteses conceituais que extraem da história 

da disciplina elementos para a construção de um novo plano de pensamento. É a Ideia 

de um eterno retorno da diferença que qualifica tal procedimento. Esse novo plano de 

pensamento seria uma filosofia da diferença. Enquanto ontologia realizada ou 

univocidade, o eterno retorno daria, então, uma expressão afirmativa ao conceito de 

diferença sem fazê-lo um conceito segundo em relação a identidades analógicas; 

enquanto terceira síntese do tempo e instinto de morte, o eterno retorno descobriria a 

diferença no tempo como repetição complexa, como acontecimento que produz e ao 

mesmo tempo desfaz a coerência do sujeito e de suas representações; enquanto 

individuação o eterno retorno seria a implicação de intensidades puras que são a própria 

diferença em si dramatizável por dinamismos espaciotemporais que atualizam as Ideias. 

A colagem é um duplo da transvaloração dos valores, um simulacro ou sistema 

que funciona conforme os problemas levantados por Deleuze. Paródia da transvaloração 

nietzschiana não como algo que lhe ofereça oposição, mas que se mantém na zona de 

vizinhança, produz o bloco assimétrico. Nietzsche e Deleuze são, nesse sentido, 

“espelhos” que refletem um no outro infinitamente nos transpasses conceituais de um 

plano de imanência a outro. Esse “duplo” aparece como crítica à imagem dogmática do 

pensamento, e é a partir dessa crítica que emerge o conceito de diferença como 

pensamento sem imagem. 

A diferença como produtora por distribuições nômades de conexões 

heterogêneas em seus distintos campos de individuação: científicos, artísticos, 

filosóficos, sociais etc. Assim como a transvaloração visava um tipo criador de novos 

valores e avaliações, esse conceito de diferença visa a criação como atualização da Ideia 

por meio da formulação de problemas, criar é atualizar virtualidades e é isso que a 

colagem faz no sistema filosófico. As diversas sínteses que aí se formam são 

ressonâncias que são engendradas no investigador filosófico e que são produzidas 

simultaneamente pelas faculdades ativas desse investigador. Não é isso que fazemos 

quando escrevemos? Traçar caminhos, tecer conexões, produzir ressonâncias, expressar 

as afecções que habitam nosso corpo? 
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Entendemos aí o que dizia a ética das intensidades: “Não explicar outrem 

demais”. É algo que se torna compreensível uma vez que tenhamos adentrado no jogo 

sintético proposto por Deleuze: produzir a obra ou o acontecimento por meio de seus 

fragmentos, operando por disjunções inclusivas, alianças conceituais, duplas-afirmações 

e não por teses, antíteses e contradições. Além de multiplicar as perspectivas, criar por 

meio da experimentação as condições do pensar. Trata-se mais de estilo que de exegese, 

passar da filosofia à literatura, ou ao cinema; dos processos biológicos à formação 

psíquica; do teatro menor à tragédia grega ou Shakespeare. Esses deslocamentos 

propostos por Deleuze são variações contínuas que diferenciam o pensamento da ordem 

de distribuição sedentária. 

A ética das intensidades é uma afirmação de si enquanto instância produtiva, 

enquanto individuação múltipla mais que sujeito fechado. São as intensidades como 

singularidades que compõem os “indivíduos” que o eterno retorno faz retornar, 

eliminando no processo de emergência de uma obra, tudo aquilo que diminui a potência 

de agir e que portanto, conspira contra sua eclosão: um “Sim” para o jogo da criação, 

um “Não” para os semi-quereres e vontades indecisas, para tudo aquilo que é hesitante 

em lançar os dados e que da tragicidade da vida só pode extrair depreciações. 

Até mesmo esse “Não” é uma afirmação, um “Sim”: não explicar outrem demais 

é afirmar até mesmo o mais baixo. É nesse sentido que a afirmação perspectivística da 

diferença não forma, conforme Deleuze, uma “bela imagem”, mas a criação em si 

mesma já é “crueldade”, para utilizar o termo de Artaud. Criar já é uma violência ante 

um devir-reativo preponderante, uma cruel afirmação da existência que é 

paradoxalmente alegria e aumento de potência, paradoxo sem o qual não se operariam 

as metamorfoses que talham um corpo capaz de pensar.    

A noção de “tipologia” orientou a construção de todo o trabalho. A questão que 

abre a investigação: a de saber se a existência é culpa ou inocência conduziu-nos a uma 

sintomatologia que descobre dois tipos muito próximos. O primeiro o tipo cristão 

reativo que se desdobra em toda uma tradição científica e metafísica de negatividade, o 

segundo, uma transvaloração do anterior que podemos chamar de “pensador do eterno 

retorno”. 

Trata-se de descobrir um tipo capaz de afirmar a existência, um devir ativo em 

meio à predominância de um devir reativo que seria a própria cultura de modo geral.  

Seguindo de perto a genealogia deleuziana dos textos de Nietzsche delineamos 

os traços intensivos desse tipo existencial que pensa o eterno retorno: filósofo 
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dionisíaco que faz do lúdico uma potência de pensamento e do trágico uma afirmação, 

tal como Heráclito e Zaratustra. Jogador de um “jogo divino” que lança mão de outros 

meios de expressão, o aforismo e o poema, para propor um outro modo de pensar 

conforme uma vontade diferenciada. Tal pensador é portador de um instinto de jogo que 

afirma o acaso. Ele é capaz de crer e dar um sentido a esta vida, de convalescer e 

deslocar as perspectivas conforme seus estados corporais, de querer o acontecimento, 

bem como a si próprio ou o amor fati. Pensador de um saber alegre e guerreiro ou “gaia 

ciência”, que transfigura a ideia de um “maior dos pesos”. 

Niilista ativo, o pensador do eterno retorno é aquele que, tal como Zaratustra que 

diz sua doutrina para si mesmo, tem de aprender a viver sua solidão. Ele estabelece uma 

desantropomorfização do devir e encontra em si uma vontade de potência genética de 

uma apropriação de sentido dos fenômenos no mundo, um modo de agir e de pensar que 

molda e se modela a partir de suas vivências. O pensador do eterno retorno é aquele que 

precisa passar pelo devir-reativo para elaborar uma “sensibilidade distinta”, extrair de 

uma determinada condição de vida dolorosa como o ascetismo, por exemplo, uma 

potência superior ou destruir-se de uma vez. Ele encara o risco para descobrir o que 

pode o seu corpo. 

Encontra, pois, em si, um modo de existir que é capaz ou não de afirmar. Torna-

se seletivo e põe a existência à prova. Utiliza o “pessimismo” como instrumento para 

destruir tudo aquilo que não suporta a vida, em favor da alegria. Destrói a aliança da 

vida com as forças reativas e torna-se capaz de acionar a reação como princípio de ação. 

Torna-se capaz de dizer “não” em detrimento dos “sim” submissos. Experimental, o 

pensador do eterno retorno procura as formas extremas da existência: “agora ou nunca”, 

“de uma vez por todas” e faz da vontade afirmativa uma máxima para criar valores. Ele 

faz da repetição objeto do querer. É pensador privado, ateu, intempestivo, espírito livre. 

Nessa tipologia subsiste um ponto fundamental, a relação entre modo de 

vida/existência e modo de pensamento/expressão, entre ambos há em comum a 

intensidade, intensidade dos vividos e intensidade dos signos que os expressam. É essa a 

relação fundamental que pudemos extrair da interpretação deleuziana do eterno retorno.  

No terceiro capítulo, pois, retomamos toda essa tipologia para de um lado expor 

a diferença como “individuação” ou subjetivação e de outro como “expressão” ou 

ontologia. É por isso que o eterno retorno aparece em Deleuze enquanto questão 

existencial, ética e cosmológica, de um lado, como síntese prática e especulativa, em 

torno das intensidades que são fatores individuantes, por outro, como seleção ontológica 
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e “univocidade realizada”, ou seja, subversão categórica que permite dizer ou expressar 

o ser do devir, ou a substância dos seus modos. Uma expressão imanente a um modo de 

vida. 

Percebemos então que um último interesse importante de nosso trabalho é pensar 

uma outra imagem da subjetividade, não identitária, mas composta pela distribuição de 

diferenças ou de singularidades. Mais especificamente de pensar a individuação de um 

modo de existência singular que se envolve e é envolvido por processos criativos que 

não cabem mais em uma imagem dogmática do pensamento. O esforço por dizer um 

modo de existência cujas vivências não cabem nos ditames dos processos de 

comunicação estabelecidos.  

O próprio título “paródia” e “colagem” foi escolhido para dar conta do ato de 

criação deleuziano em aliança com Nietzsche. O método de dramatização desenvolvido 

no terceiro capítulo nos ajuda agora a visualizar o tipo do “pensador do eterno retorno” 

como um complexo de questões: “a existência é culpa ou inocência?”; “É possível um 

devir-ativo das forças?”; “O que retorna nas repetições que se dão na existência o 

mesmo ou a diferença?”; “Quem é capaz de afirmar a existência?”; “Quem é a vontade 

que afirma ou que nega?”.  

Por um lado, parodiar é descobrir a diferença por esses dramas que são traços 

intensivos do próprio Nietzsche se confundindo com as questões levantadas por 

Deleuze. Mostrar o funcionamento do “simulacro” que é o regime de signos 

estabelecido pelas obras de um pensador. Estabelecer uma colagem, por outro lado, é 

pintar um novo quadro conceitual que atualiza as virtualidades intensivas descobertas na 

dramatização. De um lado a “paródia” como diferença, como sintomatologia e como 

crítica, de outro, a “colagem” como repetição, como tipologia e como clínica. 
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