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1

COMO DESCOBRIR  
SEU MELHOR EU

Às vezes nos sentimos frustrados com “quem somos”. An-
siamos por ser melhores. Mas não sabemos muito bem 
o que isto significa.

Nietzsche tem muita empatia com esse tipo de inquie-
tação. Não adverte que deveríamos estar satisfeitos com 
o que temos e lembrar que as coisas podiam ser muito 
piores; nem diz que no panorama geral do mundo somos 
grandes felizardos e precisamos nos recompor e seguir 
em frente. Pelo contrário, ele nos convida a prestar aten-
ção no que acontece quando ficamos insatisfeitos com 
nós mesmos. Vê aí um indício de saúde psicológica. Quer 
que entendamos essa insatisfação, levando-a a sério e 
fazendo algo a respeito.

Eis algumas ideias iniciais do que poderia nos trans-
formar numa versão melhor de nós mesmos: ganhar mais 
dinheiro, fazer coisas mais empolgantes, conseguir traba-
lhar no que gostamos, mudar de casa, encontrar uma saída 
para um relacionamento insatisfatório, fazer novos amigos, 
concluir uma pós-graduação. Podem ser excelentes metas. 
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Mas note que são todas externas. Dizem respeito a coisas 
que poderíamos fazer ou ter. E quanto ao que diz respeito 
a nossa maneira de ser? Quem somos realmente, em nós 
mesmos e por nós mesmos? E por que não botamos a mão 
na massa? Por que não nos tornamos as pessoas que que-
remos ser? Será que somos preguiçosos demais?

É a pergunta feita por Nietzsche num ensaio intitulado 
Schopenhauer como educador:

Perguntaram a um viajante que visitara muitos países que 

atributo comum encontrara em todos os povos. Ele respon-

deu: “A tendência à preguiça.”

Muitos poderão pensar que a verdade completa seria: 

“Todos eles são tímidos.” Escondem-se por trás de “hábi-

tos” e “opiniões”.

No fundo, todo homem sabe que é um ser único, tal 

como só uma vez pode surgir no planeta. Nenhum lance 

de extraordinária sorte será capaz de gerar uma segunda 

vez tão maravilhoso exemplar da diversidade na unidade. 

Ele o sabe, mas o esconde como um segredo cheio de 

culpa. Por quê? Por medo do vizinho, que nele só procura 

os mais recentes convencionalismos, estando por sua vez 

envolto neles.

Mas o que será que leva o homem a temer o vizinho, a 

pensar e agir com o rebanho, em vez de buscar a própria 

felicidade?
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Timidez, talvez, em alguns raros casos. Mas na maioria é 

indolência – buscar o que é fácil. Numa palavra, a “tendên-

cia à preguiça” de que falou o viajante. E estava certo. As 

pessoas são antes indolentes que tímidas. O maior medo 

delas é o pesado fardo que lhes cairia nos ombros com a 

sinceridade a toda prova e com a fala e os atos diretos.

Só os artistas detestam essa preguiçosa perambulação 

por hábitos emprestados e opiniões mal-ajustadas. Eles 

descobrem o segredo culpado da má consciência: a ver-

dade renegada de que todo ser humano é uma maravilha 

sem igual.

Os artistas nos mostram que o homem, até nos menores 

movimentos musculares, é um ser individual. E também – 

como dedução analítica dessa individualidade – um objeto 

belo e interessante: um novo e incrível fenômeno (como 

toda obra da natureza) que jamais poderia tornar-se tedioso.

Se um grande pensador despreza as pessoas, é por se-

rem preguiçosas; parecem pedaços quebrados de louça, 

que nem merecem ser colados.

O homem que não quer permanecer na massa genérica 

precisa apenas parar de “buscar o que é fácil”. Deve seguir 

sua consciência, que clama: “Seja você mesmo! A maneira 

como se comporta e pensa e deseja neste momento – isto 

não é você!”

Toda alma jovem ouve este clamor dia e noite, e fica emo-

cionada ao ouvi-lo. A alma adivinha que uma cota especial 

de felicidade lhe foi destinada pela eternidade – se pelo 
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menos conseguir ajuda para chegar lá. Mas quem estiver 

preso às correntes da Opinião e do Medo não poderá ser 

ajudado a alcançar a verdadeira felicidade.

E como é desconfortável e desprovida de significado a 

vida sem esta libertação! Não há na natureza criatura mais 

desolada e marginalizada que o homem que rompeu com 

seu verdadeiro gênio e nada faz além de espreitar sem 

rumo por aí. 

Não há por que atacar ou criticar um homem assim. Ele é 

uma casca sem semente; um pano pintado, esfarrapado e 

desconjuntado; um espantalho que não causa medo, nem 

certamente piedade.

O preguiçoso “mata o tempo”. Mas uma época que busca 

a salvação na opinião pública – ou seja, na preguiça privada 

– devia ser “morta” de uma vez por todas. 

Quero dizer que será riscada da verdadeira História da 

Liberdade da vida. As futuras gerações ficarão enojadas 

quando contemplarem retrospectivamente um período do-

minado por homens-sombra projetados na tela da opinião 

pública. Aos olhos de alguma distante posteridade, nossa 

época pode muito bem ser o capítulo mais sombrio da his-

tória, o mais desconhecido porque o menos humano.

Eu caminhei pelas novas ruas das nossas cidades, pen-

sando que, de todas as terríveis casas que esses cavalheiros 

construíram com sua opinião pública, não restará uma só 

pedra em cem anos. E as opiniões desses atarefados pe-

dreiros poderão muito bem ter ruído junto com os prédios.
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E, no entanto, como podem encher-se de esperança 

aqueles que sentem que não são cidadãos dessa época! Se 

fossem cidadãos, teriam de participar da missão de “matar 

o tempo”, e assim – como cidadãos – morreriam com ele. 

Mas alguém que não se sinta cidadão desta época pode 

desejar, isto sim, dar vida a um tempo melhor, para por sua 

vez viver nessa vida.

Mas, ainda que o futuro não nos ofereça nada em que 

possamos depositar esperança, o maravilhoso fato de exis-

tirmos no presente momento nos proporciona o maior estí-

mulo para viver de acordo com nossos próprios padrões. É 

inexplicável que devamos viver apenas hoje, embora tenha 

havido uma infinidade de tempo em que poderíamos ter 

existido. Coube-nos apenas a duração de um momento 

(um “hoje”) nessa infinidade; precisamos revelar por que 

existimos. 

Temos de responder a nós mesmos por nossa existência, 

e, portanto, seremos nossos verdadeiros guias, não admi-

tindo que nossa existência seja aleatória ou sem sentido.

É preciso encarar o enigma [da vida] com ousadia e arrojo; 

especialmente considerando que a chave pode ter sido 

perdida, como quer que as coisas se encaminhem.

Por que se aferrar a seu pedacinho de terra, ou a seu pe-

queno negócio, ou ouvir o que diz o vizinho? É provinciano 

demais prender-se a pontos de vista que já não convencem 

a duzentas milhas de distância. Leste e oeste são sinais 

inventados para enganar covardes como nós.
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“Tentarei conquistar a liberdade”, diz a alma juvenil; “e se-

rei impedido, só porque dois países se odeiam e entram em 

guerra, ou porque há um mar entre duas partes do planeta, 

ou é ensinada na vizinhança uma religião que não existia 

há 2 mil anos.

“E isto não é você”, diz a alma. “Ninguém, senão você 

mesmo, pode construir a ponte pela qual terá de atravessar 

o rio da vida. Existe um sem-número de caminhos e pontes 

e semideuses que alegremente o transportarão, mas só ao 

preço de você perder o seu eu; seu eu teria de ser hipote-

cado, e depois perdido.

“Há uma estrada que ninguém pode percorrer, só você. 

Não pergunte aonde leva; vá em frente. Quem foi que disse 

estas palavras verdadeiras: ‘O homem mais alto se eleva 

quando não sabe aonde o conduz seu caminho’?”

Como podemos “encontrar a nós mesmos” de novo? 

Como o homem pode “se conhecer”? Ele é uma coisa obs-

cura e velada. Se a lebre tem sete peles, o homem pode 

soltar setenta vezes sete peles, e ainda não ser capaz de 

dizer: “Aqui realmente está você; não há mais peles.”

E também essa escavação em si mesmo, essa franca e 

violenta descida no poço do próprio ser, é, para começo de 

conversa, algo problemático e perigoso. O indivíduo pode 

facilmente machucar-se tanto que nenhum médico será ca-

paz de curá-lo. E para quê, se tudo dá testemunho de nossa 

essência – nossas amizades e inimizades, nossa aparência 
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e nossas saudações, nossas lembranças e nossos esque-

cimentos, nossos livros e nossa escrita!

É esta a maneira mais eficaz: deixe que a alma em cres- 

cimento contemple a vida com a pergunta: “O que real-

mente amou? O que a puxou para cima, dominou-a e 

abençoou-a?”

Disponha à sua frente as coisas que você honrou. Talvez 

elas revelem, em seu ser e em sua ordem, uma lei que é a 

lei fundamental do seu próprio ser.

Compare esses objetos. Veja como um deles completa, 

amplia, transcende e explica o outro: como formam uma 

escada que você vem subindo o tempo todo para encontrar 

seu verdadeiro ser.

Pois o seu verdadeiro ser não está profundamente escon-

dido dentro de você. Encontra-se em altura infinita acima de 

você – pelo menos, acima daquilo que você costuma tomar 

por si mesmo.

(Schopenhauer como educador, 1874)

Ele resume tudo ao definir a educação:

A verdadeira educação é uma libertação. Remove as ervas 

daninhas, o entulho e os vermes que atacam os delicados 

ramos da planta. A verdadeira educação é leve calor e suave 

chuva.

(Schopenhauer como educador, 1874)
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O que significa essa experiência de encontrar algo “mais 
alto” e “acima” de nós? Uma das maneiras de encarar a 
questão é pensar em pessoas que admiramos, que de 
certa maneira parecem ser o tipo de pessoa que quere-
mos nos tornar. Não as admiremos apenas pelas suas 
realizações – como podemos admirar um grande atleta, 
um explorador ou um empresário bem-sucedido. Há, 
principalmente, na maneira de ser dessa pessoa, em 
suas atitudes e sua maneira de existir, algo que nos fala 
e seduz – o que parece apontar na direção do nosso bom 
desenvolvimento.

Nietzsche admirava muito o grande poeta alemão (e 
dramaturgo, funcionário público, viajante, amante, co-
lecionador, diplomata, romancista…) Goethe:

Goethe – não um acontecimento alemão, mas europeu: uma 

magnífica tentativa de voltar atrás para superar o século 

XVIII [a época de Goethe] por um retorno à natureza, uma 

elevação à naturalidade do Renascimento, uma espécie de 

autossuperação desse século. – Ele trazia em si os instin-

tos mais fortes do século: sentimentalismo, idolatria da 

natureza, o anti-histórico, o idealista, o irreal e revolucioná-

rio (– sendo este uma forma do irreal). Invocou a ajuda da 

história, das ciências naturais, da antiguidade, da mesma 

forma que Spinoza, acima de toda atividade prática; cercou- 

se exclusivamente de horizontes fechados; não se separou 

da vida, colocou-se bem dentro dela; nada o desencorajava, 
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e ele chamava para si a responsabilidade por tudo que po-

dia, acima de si mesmo, dentro de si. Aspirava à totalidade; 

combatia a separação entre razão, sensualidade, sentimento, 

vontade; disciplinou-se num todo; criou-se…

…

Goethe concebia um ser humano forte, superiormente 

instruído, capacitado em todas as atividades físicas, e que, 

mantendo-se alerta e cultivando a autorreverência, ousasse 

autorizar-se toda a abrangência e a riqueza da naturalidade, 

forte o suficiente para sua liberdade; um homem de tolerân-

cia, não por fraqueza, mas por força, pois saberia como usar 

em proveito próprio o que destruiria uma natureza mediana; 

um homem ao qual nada seria proibido, exceto a fraqueza, 

fosse essa virtude chamada vício ou virtude…

Um espírito assim emancipado posiciona-se no meio do 

universo com um alegre e confiante fatalismo, na fé de 

que só o que é separado e individual pode ser rejeitado, 

de que na totalidade tudo é redimido e afirmado – ele não 

mais nega…

(Crepúsculo dos ídolos, 1889)

A pessoa que admiramos está “acima” de nós – e desperta 
admiração, talvez, em certos momentos, inveja. 

Nietzsche não se limitou a contemplar seu herói com 
muda admiração, ou aplauso. Quis descobrir o segredo 
de Goethe. Quis saber como esse homem admirável tor-
nou-se a pessoa que foi. É a questão fundamental: como 
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são de fato alcançadas as coisas impressionantes? Não 
basta observar. Queremos nos tornar mais parecidos 
com aquilo que admiramos.

Adorar o gênio por vaidade. Como nos temos em alta conta, 

mas de modo algum esperamos ser um dia capazes de 

traçar o esboço inicial de uma pintura de Rafael ou de uma 

cena de uma peça de Shakespeare, convencemo-nos de 

que a capacidade de fazê-lo é excessivamente maravilhosa, 

um acidente absolutamente incomum, ou, se ainda tiver-

mos uma sensibilidade religiosa, uma graça do alto. Assim, 

nossa vaidade, nosso amor-próprio, fomenta a adoração 

do gênio, pois ele só não fere se pensarmos nele como 

muito distante de nós mesmos, como um milagre (Goethe, 

desprovido de inveja, chamava Shakespeare de sua “es-

trela das maiores alturas”, lembrando-nos do verso “não 

cobiçar as estrelas”).

Mas, à parte essas alusões a nossa vaidade, a atividade 

do gênio não parece de modo algum fundamentalmente di-

ferente da atividade de um inventor mecânico, um estudioso 

da astronomia ou da história, um mestre da tática. Todas es-

sas atividades se explicam quando imaginamos homens de 

pensamento ativo em determinada direção; que se valem de 

todos os meios com essa finalidade; que sempre observam 

com avidez a própria vida interior ou a de outras pessoas; 

que veem modelos e estímulos em toda parte; que não se 

cansam de reorganizar seu material.
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Do mesmo modo, o gênio nada mais faz que primeiro 

aprender a colocar pedras, depois a construir, sempre bus-

cando material, sempre a moldá-lo e remodelá-lo. Toda ati-

vidade humana é incrivelmente complicada, não só a do 

gênio: mas nenhuma é um “milagre”.

De onde vem, então, a crença de que só há gênio no 

artista, no orador ou no filósofo? De que só eles têm “in-

tuição” (atribuindo-lhes assim uma espécie de lente má-

gica através da qual podem ver diretamente o “ser”)? É 

evidente que as pessoas só falam de gênio quando consi-

deram muito agradáveis os efeitos do grande intelecto ou, 

por outro lado, quando não querem sentir inveja. Chamar 

alguém de “divino” significa: “Aqui não precisamos com-

petir.” Além disso, tudo que é completo e perfeito é admi-

rado; tudo que se desenvolveu é subestimado. Acontece 

que não se pode ver na obra de um artista como ela se 

desenvolveu: é a sua vantagem, pois sempre que vemos 

a evolução ficamos algo frios.

(Humano, demasiado humano, 1878)

Mas “ficar frios” é na verdade algo bom, pois assim 
nos aproximamos do sentimento de que também está 
ao nosso alcance buscar a realização de grandes coisas. 
Só que não – como achávamos anteriormente – por um 
magnífico ato de realização, e sim pela concentração de 
nossos esforços, pela lenta aquisição do domínio, pelo 
gradual acúmulo de percepções relevantes, pela meticu-
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losa diferenciação do que é crucial e do que é equivocado, 
pela prática e pela repetição.

Por paradoxal que pareça, Nietzsche advertiu que essa 
tomada de consciência é considerada uma má notícia. 
Pois, se as grandes coisas estão ao nosso alcance, isso 
significa que de fato podemos competir. A grande obra 
deixa de ser “divina”. Não é mais apresentada como algo 
distante e inatingível.

Basicamente, o que Nietzsche diz é isto: as coisas que 
ansiamos fazer e realizar – o tipo de pessoa que pode- 
ríamos vir a ser – estão na verdade ao nosso alcance. 
Mas o caminho até cada uma dessas metas tem esta 
dificuldade: é um caminho que envolve sofrimento, con-
trariar-se consigo mesmo, decepção, inveja e frustração. 
Ele afirma que é sempre por meio dessas dificuldades 
que surgem boas coisas. Elas não ocorrem espontanea-
mente, por sorte. Contemplando de fora aquilo que ad-
miramos (uma pessoa bem-sucedida), o que vemos são 
os efeitos. Mas geralmente não temos oportunidade de 
observar também a história do seu desenvolvimento. Não 
vemos as noites de angústia, os medos, a insegurança. 
Mas essa descoberta é estranhamente alentadora. Ajuda- 
nos a ver que o sofrimento não é um sinal de fracasso, na 
tentativa de sermos a melhor versão de nós mesmos, mas 
parte necessária do processo de nos tornarmos quem 
queremos – e devemos – ser.


