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Convenção Colli / Montinari: 
siglas das obras de Nietzsche

As obras de Nietzsche foram caracterizadas nas notas de rodapé 
segundo a convenção proposta por Colli / Montinari, em que 
às siglas em alemão seguem as do idioma em que se dá a tra-

dução, isto é, no caso deste livro, em português. A seguir, apresentamos 
apenas as obras utilizadas aqui.

M/A – Morgenröte (Aurora).

WL/VM – Über Wahrheit und Lüge im aussermolischen Sinne (Sobre ver-
dade e mentira no sentido extramoral).

MAI/HHI – Menschliches Allzumenschliches (Humano, demasiado hu-
mano – volume 1).

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

Za/ZA – Also sprach Zarathustra (Assim falou Zaratustra).

JGB/BM – Jenseits von Gut und Böse (Para além de bem e mal).

GM/GM – Zur Genealogie der Moral (Genealogia da moral).

AC/AC – Der Antichrist (O anticristo).

EH/EH – Ecce homo. 
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Nietzsche e a Genealogia da Moral: uma obra-chave no pensa-
mento nietzschiano é um ensaio que faz justiça ao pensamen-
to deste grande pensador alemão. O texto que Mauro Araújo 

de Sousa oferece ao leitor de língua portuguesa é esclarecedor e nos 
faz pensar: em um país como o Brasil, no qual a vida parece não valer 
nada, Nietzs che é o pensador fundamental para entendermos que se a 
vida não tem seu valor nela mesma, então nada tem valor, pois nenhum 
valor se justifica se o mesmo não tem a própria vida como ponto de 
referência. Este quadro de enfraquecimento de vida é o que Nietzsche 
denomina de niilismo passivo, que permeia vidas despotencializadas da 
vontade de viver uma vida enquanto luta por mais vida.

Àqueles que se entregam, resta a moral de escravos, uma moral 
que está em cada coração, em cada alma, que parece estar no âmago 
do povo brasileiro. Sabemos que há sofredores em todo o mundo, mas 
quando o sofrimento torna-se um modo de ser, uma ilusão para o reco-
nhecimento de si, então transformar-se em um engodo, uma armadilha. 
Se o sofrimento não servir para a transformação dos obstáculos em estí-
mulos para a luta, ele levará quem sofre para uma vontade de nada ou, 
o que é pior, para um nada de vontade. Neste caso, seria um sofrimento 
de fraqueza de vida, o qual não causaria a motivação, a pulsão para se 
sair dele nem traria a força para um saber lidar com as suas desventuras. 
Porém, é esse tipo decadente de sofrimento do niilismo passivo que a 
moral de rebanho, que sempre necessita de um pastor para administrá-
la, termina por provocar, reforçando na sociedade o aumento de sofre-
dores que “justificam o desvalor da vida”. Diante desse desafio, Nietzs-
che apresenta uma radical tresvaloração dos valores.

Os valores aristocráticos, isto é, tornar-se bom, tornar-se nobre, 
tornar-se cheio de vida, poderoso para a luta cotidiana, tornar-se belo 
porque divino enquanto um tipo humano para além da mediocridade 
contra a vida, esses valores seriam os valores de uma nova cultura, em 
que as pessoas não quereriam ser rebanho. Mas parece que essas são 
característica de pouquíssimos e, então, o ódio que crava as unhas e 
roem os dentes toma conta dos sacerdotes da moral escrava e de seus 
seguidores. Esses tipos sacerdotais entoaram seus cantos que invadiram 
os ouvidos dos que se sentem derrotados e soprou-lhes: ser nobre é ser 
do mal, ser poderoso é ser tirano, ser belo é ser vaidoso, ser feliz é ser 
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idiota, ser forte é ser cruel, amar é dar-se para a morte e não afirmar a 
vida e amar o próprio corpo como destino (amor fati) e com todas as 
suas forças vitais.

Nietzsche, como o leitor poderá perceber neste ensaio, é o filóso-
fo revitalizador, que escreve com o martelo na busca de questionar os 
caminhos tortuosos que a moral vigente construiu. Conhecedor de que 
os valores que permeiam religiões, ciências e filosofias nem sempre são 
valores de poder de vida; Nietzsche detecta que estas três áreas presta-
riam um desfavor à própria vida enquanto vontade de potência. O filó-
sofo da tresvaloração da moral usa seu “bisturi” filosófico – instrumento 
capaz de separar minuciosamente as raízes da moral – assim como usa 
seu pensamento, permeado pela sua vivência, para pensar um novo ho-
mem, aquele que se ama, que o próprio destino, seu corpo, sua vida, 
que rejeita o além na ânsia de viver intensamente o aquém da vida, que 
percebe na vitalidade da existência uma alegria incomensurável de vi-
ver e embebedar-se do sabor mais sublime da Terra, deste mundo, cora-
josamente afirmando: este é o único dos mundos no qual vivemos...

Quem será capaz de ter a coragem de acompanhar Nietzsche e 
abrir uma trilha própria, de “morar em sua própria casa” (no frontispício 
da sua obra intitulada A Gaia Ciência) e deixar de ser rebanho? Quem 
partilharia dessa sua afirmação tão radical da vida? Quem afirmaria 
a própria existência, mesmo diante de um mundo que nos afetasse 
 tortuosamente? É para ponderar estas respostas que este ensaio nos 
convida.

Mauro Araújo de Sousa, estudioso dos escritos de Nietzsche, ten-
do seu doutoramento realizado do departamento de Filosofia da Pon-
tifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), é um dos grandes 
difusores do pensamento do filósofo em questão. Com um raciocínio 
acurado, linguagem clara, é capaz de nos fazer pensar pelo afeto das 
palavras. Ele despertará o leitor a repensar os próprios valores, assim 
como àqueles que cotidianamente nos impressionam com uma bateria 
de valores decadentes, em uma cultura superficial.

Seu texto foi dividido em uma estrutura que, no crescente do tex-
to, ao mesmo tempo em que expressa seus preciosos insights da obra 
que é seu objeto central – Genealogia da Moral: uma polêmica –, propõe 
corajosamente uma interpretação inovadora e, o que não tem menos 
importância, polêmica, assim fazendo jus ao autor e, consequentemen-
te, ao título da obra que é objeto deste ensaio. Desse modo, mostra aqui-
lo que é pertinente a cada parte dessa importante obra de  Nietzsche. 

Seu ensaio aponta para a importância da mesma, para o grande projeto 
de Nietzsche, a tão conhecida e pouco praticada, ou até não praticada, 
tresvaloração de tudo que foi afirmado como valor pelos sacerdotes da 
moral de escravos.

Por fim, parabenizo-o pelo bom trabalho, pelas horas dedicadas 
em sua escrivaninha, meditando, lendo e escrevendo, para poder par-
tilhar com seus leitores uma obra fundamental do filósofo alemão, no 
intuito de percebermos as filigranas da moral Ocidental. Que a leitura 
do seu ensaio seja a martelada inicial para que a vida seja retomada 
por nós como a referência suprema neste nosso país, que, por vezes, se 
nos mostra tão difícil da propalação vital. Como dirá um grande leitor 
de Nietzsche, que em 2013 completou seu centenário de nascimento: 
“Tudo desaparece diante do medo”.1 Mas diante da coragem, caracterís-
tica fundamental de Nietzsche, tudo se mostra.

andrEi VEnturini Martins

Filósofo formado no Centro Universitário Assunção – UNIFAI / SP. Doutor 
em Filosofia pela PUC-SP, com parte do Doutorado realizado na Université de 
Caen Basse-Normandie (França). Professor no Instituto Maria Mater Ecclesiae 

do Brasil, na Faculdade de Filosofia Paulo VI e membro da Associação Brasileira 
de Filosofia da Religião (ABFR)

1  CAMUS, Albert. Calígula. Paris: Gallimard, 1958, acte II, scéne V, p. 65. 
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Conheci o Mauro na Pós-Graduação da PUC/SP e a impressão do 
primeiro encontro, ocorrido há mais de dez anos, foi se conso-
lidando ao longo dos tempos. De espírito alegre e sério, Mauro 

é um pesquisador determinado e incansável da obra de Nietzsche. Por 
isso eu o apelidei de “Hoplita”.

O Hoplita era o guerreiro de infantaria na Grécia Antiga. Munidos 
com um elmo, um escudo, uma espada e uma longa lança, os hoplitas 
lutavam em formação de falange e em forma de blocos, e assim proje-
tavam as pontas das lanças para o peito de seus inimigos. Portadores de 
uma disciplina rígida, ficaram conhecidos como os melhores guerreiros 
da época.

Acrescento a essas breves considerações uma característica ímpar 
ao Hoplita Mauro, qual seja, Mauro destaca-se do grupo e luta sozinho. É 
um pesquisador que não se prende a nenhuma das atuais correntes de 
interpretação do pensamento nietzschiano. Nesse sentido, é um hopli-
ta solitário. Em outras palavras, é um pesquisador isento de tendências 
que por vezes maculam a interpretação da obra de Nietzsche.

Se a luta solitária não convinha a um guerreiro da antiguidade 
grega, em tempos de pensamento e de cultura de massas, ler um tra-
balho isento de tendências é, no mínimo, um grande privilégio. E como 
invariavelmente acontece com aqueles que trabalham sozinhos, Mauro 
abre uma chave de leitura do pensamento nietzschiano que já se tornou 
referência. Nesse sentido, saliento seus inúmeros e admiráveis trabalhos 
e mais este que ora se apresenta.

Que o brilhantismo de seus insights e suas reflexões sejam mais 
do que seu elmo e seu escudo, que também seja a lança que aponta o 
caminho para a mais rigorosa exegese nietzschiana.

São Paulo, abril de 2014

rodrigo rosas FErnandEs

Graduado em Direito e Filosofia pela PUC/SP. Mestre e Doutor em 
 Filosofia também pela PUC/SP. Professor de Filosofia e História há 20 anos. 

Professor de Filosofia e Teoria Geral do Estado na UNIVERSIDADE SALESIANA – 
UNISAL/SP. Desenvolve pesquisa sobre as questões do Direito no pensamento 

de Nietzsche há mais de 15 anos

Apresentando o autor


