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Resumo: O objetivo do presente artigo é dedicar algumas palavras a um dos temas centrais da reflexão de 

Nietzsche, a saber, a tensão que existiria entre ciência e vida. Mais especificamente, será discutida a 

acentuada tendência do pensamento nietzschiano de opor o conhecimento cultivado pelo homem de 

ciência ao conhecimento capaz de servir à vida. Na esteira desta discussão, serão traçadas aproximações 

pontuais entre o pensamento de Nietzsche e a “dialética do esclarecimento” (de Adorno e Horkheimer) e 

com o argumento de Giorgio Agamben sobre o “homem sem conteúdo”. Pretende-se apresentar a ideia de 

que a crítica nietzschiana ao conhecimento que não instrui a vida é uma crítica ao desinteresse. Apesar da 

noção de vida perpassar as diversas fases do pensamento de Nietzsche, acreditamos que o texto do jovem 

Nietzsche intitulado “II Consideração Intempestiva: Sobre as vantagens e desvantagens da história para a 

vida” seja imprescindível para abordar o tema. 

Palavras-chave: Ciência; conhecimento; Friedrich Nietzsche; vida. 

 

Abstract: The purpose of this article is to dedicate a few words to one of the central themes of 

Nietzsche's reflection, namely the tension that existed between science and life. More specifically, will be 

discussed the marked tendency of Nietzsche's thought to oppose the knowledge cultivated by man of 

science to the knowledge able to serve life. Following this discussion, specific approximations will be 

drawn between Nietzsche and the “dialectic of enlightenment” (of Adorno and Horkheimer) and Giorgio 

Agamben's argument about the “man without content”. It is intended to present the idea that Nietzsche's 

criticism of knowledge that does not instruct life is a critique of disinterest. Although the notion of life 

run-through the various phases of Nietzsche's thought, we believe that the young Nietzsche's text entitled 

"II Untimely Meditations: On the Use and Abuse of History for Life" is imperative to approach the 

theme. 
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I - Consideração Inicial 

 “Odeio tudo aquilo que somente me instrui sem aumentar ou estimular diretamente a 

minha atividade”. Fazendo uso dessas palavras de Goethe, Nietzsche começa a sua “segunda 

consideração intempestiva”, onde ele versa sobre “as vantagens e desvantagens da história para 

a vida”. Tendo essa sentença como mola propulsora, o presente texto visa trabalhar o embate 

montado por Nietzsche entre conhecimento de um lado e vida do outro: isto é, será discutido a 

acentuada tendência do pensamento nietzschiano de opor o conhecimento cultivado pelo 

homem de ciência ao conhecimento capaz de servir à vida. Diante disso, a intenção dos 
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parágrafos que seguem será a busca por alguma possível direção que possa responder a seguinte 

pergunta: como o caráter formador do conhecimento seria capaz de servir à vida? 

 De imediato, cabe dizer que a noção de vida perpassa praticamente toda a obra de 

Nietzsche e, por mais que ele use este conceito sem se preocupar em defini-lo de forma 

rigorosa, é possível perceber certa constância em seu significado. Vida em Nietzsche refere-se 

sempre à espontaneidade do surgir e perecer, vida diz respeito a tudo o que irrompe com 

vitalidade e autoafirmação, é o superar a si mesmo característico do nietzschianismo, enfim, é 

um movimento de forças muito próximo da sua noção de vontade de poder. Veremos ao final do 

texto como noção de vida desvela também uma crítica ao desinteresse. 

 

II - Nietzsche e a “Dialética do Esclarecimento”:  

O saber que aliena e se afasta da vida. 

 Como sabido, a “segunda intempestiva” de Friedrich Nietzsche é uma crítica frontal ao 

historicismo e ao hegelianismo reinante na Alemanha do século XIX. Não obstante, para além 

da crítica à forma de historiografia em voga, esse texto nietzschiano apresenta um tom 

extremamente atual por ser, em linhas gerais, uma crítica da cultura. Com vista para isso, por 

mais que a “segunda intempestiva” seja considerada um trabalho do ainda jovem Nietzsche, 

pode-se entender esse escrito como uma porta de entrada privilegiada ao âmago de suas ideias, 

dado que ali já se encontrava o que há de mais essencial no que diz respeito a sua crítica da 

modernidade. A forma como ele analisa nesse escrito os protocolos formais da ciência segue o 

mesmo passo das suas analises sobre a moral e a religião, isto é, nesses diversos âmbitos ele se 

coloca como um pensador em defesa dos instintos vitais que foram paulatinamente atrofiados. 

Pode-se dizer que uma das formas de caminhar pela “segunda intempestiva” seja lendo-

a à luz da sua crítica às práticas e à postura dos acadêmicos que eram contemporâneos de 

Nietzsche, ou seja, esta “intempestiva” pode ser lida como uma espécie de crítica às mazelas da 

esfera formadora do conhecimento – ou, para usar um termo mais familiar ao filósofo alemão, 

esse texto do jovem Nietzsche é uma crítica à Bildung
1
. 

Duas são as chaves de leitura para se compreender como a “segunda intempestiva” 

contribui para a questão de como o caráter formador do conhecimento seria capaz de servir à 

vida. Ambas, evidentemente, perpassam a crítica nietzschiana à valorização do saber histórico 

característico da Alemanha do século XIX. A primeira delas seria a crítica da Bildung (ou da 

certeza de que a máxima erudição histórica contribui para a formação de um indivíduo), e a 

                                                 
1

 O termo Bildung pode ser traduzido corriqueiramente por “educação”, “instrução”, “formação”, 

“construção” ou “ilustração”. Todavia, este conceito é muito singular para a cultura alemã 

(principalmente no século XIX), deste modo, para evitar que o essencial se “perca na tradução”, a 

Bildung deve ser entendida como um saber desinteressado, marcadamente burguês, essencial para 

qualquer indivíduo potencializar a sua própria dimensão moral e intelectual. 
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segunda seria a crítica da ciência (ou da pretensão da disciplina histórica de se tornar ciência). 

Aliás, seja dito de passagem, o excesso de saber histórico se confunde, em Nietzsche, “com os 

excessos da erudição ela mesma”
 2
. Visto isso, para melhor tratar da primeira chave elencada 

acima, creio ser de grande ajuda traçar alguns paralelos entre a crítica nietzschiana ao 

conhecimento (Bildung) e a crítica de Adorno e Horkheimer ao caráter hostil do esclarecimento, 

isto é, à “dialética do esclarecimento”. 

No início do terceiro capítulo do livro “Dialética do Esclarecimento”, intitulado 

“Excurso II: Juliette ou Esclarecimento e Moral”, Adorno e Horkheimer fazem uma rápida 

referência ao clássico programa do esclarecimento, que, como é por todos sabido, tem sua mais 

famosa definição no famoso texto de Immanuel Kant de 1783: onde o esclarecimento seria a 

“saída do homem da sua menoridade, da qual ele próprio é culpado.”
3
 – e, por sua vez, esta 

menoridade pode ser entendida como “a incapacidade de fazer uso de seu entendimento sem a 

direção de outro indivíduo”
4
. Nesse sentido, tanto Adorno e Horkheimer quanto Kant parecem 

partir do pressuposto de que o esclarecimento seria o “programa teórico e pedagógico que [...] 

identificou na razão a única instância normativa capaz de levar a bom termo o avanço da 

humanidade”
5
. Porém, enquanto Kant via no esclarecimento um processo de emancipação 

intelectual, Adorno e Horkheimer percebem o esclarecimento como um processo que reproduz a 

alienação, a barbárie, a mistificação das massas e, por conseguinte, os meios e mecanismos de 

dominação. Deste modo, cabe aqui destacar, segundo os dois pensadores de Frankfurt, é nesse 

ponto que reside o aspecto funesto do esclarecimento e, justamente, onde é possível aproximá-

los da filosofia de Nietzsche. 

O ponto a ser destacado é que o tom pessimista do conceito de esclarecimento exposto 

por Adorno e Horkheimer é muito diferente da perspectiva kantiana. Em diversos momentos de 

seu livro, os dois autores criticam abertamente os pressupostos e as implicações da filosofia de 

Kant – principalmente no primeiro e no terceiro capítulo. Nesses capítulos, eles afirmam que a 

“a Crítica da Razão Pura baniu o pensamento”
6
, “os conceitos kantianos são ambíguos”

7
 e que 

“a raiz do otimismo kantiano, segundo o qual o agir moral é racional mesmo quando a infâmia 

tem boas perspectivas, é o horror que inspira a regressão à barbárie”
8
. Diante disso, deixando as 

devidas singularidades de lado, é possível afirmar que Adorno e Horkheimer apresentam alguns 

acentos nietzschianos em sua perspectiva, visto que eles também enxergam no processo de 

                                                 
2
 Como observa Olímpio Pimenta. Cf. PIMENTA, Olímpio. Existem espíritos livres entre nós?. In: 

Cadernos Nietzsche, p. 171. 
3
 KANT, Immanuel. Resposta à pergunta: Que é “Esclarecimento” (Aufklärung), p. 63. 

4
 Ibidem. 

5
 FIGUEIREDO, Vinicius de. O Dualismo da Crítica. In: Revista de Sociologia e Política, p. 125. 

6
 ADORNO, Theodor W.; HORKHEIMER, Max. Dialética do Esclarecimento, p. 33. 

7
 Ibidem, p. 73. 

8
 Ibidem, p. 56. 
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formação intelectual e moral do esclarecimento burguês uma lógica corrosiva que torna a 

produção de conhecimento um fim em si mesmo, esmaecendo desta maneira o seu caráter 

formador de espíritos livres por torná-lo mecânico e quantitativo. Em suma, para pensarmos 

como Nietzsche, pode-se dizer que o “esclarecimento” promove uma lógica e uma dinâmica 

alienadora a partir do momento em que ele deixa de servir à vida. 

Em seu livro, Adorno e Horkheimer retratam o esclarecimento de forma nefasta, pois, 

enquanto este for um movimento incessante de explicação do mundo, a sua constante de 

elucidações agiria em função de um princípio de dominação da natureza que, por sua vez, se 

desdobra em uma alienação do homem. Este seria, em linhas gerais, o preço a se pagar: ao 

tornar tudo passível de esclarecimento, o ser humano acaba por restringir a sua própria 

capacidade de discernimento
9
. Pois, como os pensadores frankfurtianos reiteram em vários 

momentos de seu texto: “poder e conhecimento são sinônimos”
10

. Importa dizer aqui, esse 

argumento que equivale “poder” e “conhecimento” é relevante pois ele permite uma 

aproximação ainda mais nítida com a filosofia de Nietzsche: ao criticar os eruditos de sua época 

(chamando-os ironicamente de “os mais sábios entre todos”), o filósofo alemão afirma que eles 

são ávidos por tudo conhecer e sempre querer esclarecer a “verdade”. Ao fazer isso, ele afirma 

que essa “vontade de verdade” que lhes é característica é, com efeito, “vontade de poder”. 

Contudo, por mais paradoxal que seja, esta vontade de poder é contrária às pulsões vitais mais 

íntimas. Essa crítica nietzschiana já aparece de forma bem clara em seu primeiro livro, “O 

nascimento da tragédia”, quando ele crítica a figura socrática como a potencialização máxima 

do “homem teórico” e opõe o “insaciável conhecimento otimista” à “necessidade trágica da 

arte”.
11

 

Alguns anos mais tarde, em seu livro “Assim falou Zaratustra”, Nietzsche sintetiza essa 

sua crítica à erudição e ao homem teórico ao colocar no mesmo patamar conhecimento, verdade 

e poder. No canto chamado “Da superação de si mesmo” o filósofo alemão escreve: 

Chamais “vontade de verdade”, ó mais sábios entre todos, aquilo que vos impele e inflama? 

Vontade de tornar pensável tudo o que existe: assim chamo eu à vossa vontade! 

Tudo o que existe quereis primeiramente fazer pensável: pois duvidais, com justa desconfiança, de que já 
seja pensável. 

Mas deve se adequar e se dobrar a vós! Assim quer vossa vontade. Liso deve se tornar, e submisso ao 

espírito, como seu espelho e reflexo. 

Esta é toda a sua vontade, ó mais sábios entre todos, uma vontade de poder; e também quando falais de 

bem e mal e das valorações. 

Quereis ainda criar o mundo ante o qual podeis ajoelhar-vos: é a vossa derradeira esperança e 

embriaguez.12 

                                                 
9
 “O preço que os homens pagam pelo aumento de seu poder é a alienação daquilo sobre o que exercem o 

poder. O esclarecimento comporta-se com as coisas como o ditador se comporta com os homens. Este 

conhece-os na medida em que pode manipulá-los.” Ibidem, p. 21. 
10

 Ibidem, p. 18. 
11

 Cf. NIETZSCHE, Friedrich. O nascimento da tragédia, p. 94. 
12

 NIETZSCHE, Friedrich. Assim falou Zaratustra, p. 108. 
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 A partir das palavras acima, não é forçoso argumentar que a embriagante “vontade de 

verdade” identificada por Nietzsche é, por assim dizer, um dos motores da “dialética do 

esclarecimento” descrita posteriormente pelos pensadores de Frankfurt. Quer dizer, é justamente 

essa “vontade de tornar pensável tudo o que existe” assinalada na passagem acima que 

caracteriza o aspecto funesto e totalizante da dialética do esclarecimento. Com isso, voltando à 

esteira da “segunda intempestiva”, podemos dizer que o conhecimento e o saber histórico em 

geral não mais promovem o pensamento livre, eles se convertem em uma “curiosidade 

insaciável”
13

 que aliena e degenera a vida – é nesse sentido que o “excesso de história”, segundo 

Nietzsche, é capaz de “matar o homem”
14

. Em linhas gerais, pode-se dizer que esse argumento é 

o estribilho da “segunda intempestiva”, dado que, ao seguir o caminho delineado no texto do 

pensador alemão, pode-se perceber que a dinâmica funesta do conhecimento torna a erudição 

histórica, assim como a busca incessante pelo sentido histórico, uma forma de saber 

“usurpadora e nociva”
15

. 

Em suma, o ponto a ser ressaltado é que essa crítica nietzschiana à erudição (histórica 

ou não) é na verdade apenas umas das faces da sua crítica da cultura, ou melhor, da sua crítica 

da Bildung: por conseguinte, é à luz dessa crítica que se deve entender a sua acachapante 

sentença, a saber, que devemos sempre seguir a fórmula de Goethe e “detestar profundamente a 

instrução que não estimula a vida.”
16

. Diante disso, podemos dizer que o essencial do argumento 

nietzschiano da “segunda intempestiva” desvela-se quase que plenamente na seguinte 

passagem: 

Deve a vida dominar o conhecimento, isto é, a ciência, ou antes deve o conhecimento reinar sobre a vida? 

Qual desses dois poderes é superior ao outro, qual deles deve vencer? Ninguém duvidará de que é a vida, 

pois um saber que destruísse a vida se destruiria também a si próprio.17 
 Esta passagem do texto do jovem Nietzsche deixa clara a nossa intenção com a 

digressão pelos argumentos de Adorno e Horkheimer. Há uma conformidade entre a crítica de 

Nietzsche ao conhecimento cientifico e a crítica dos pensadores de Frankfurt a dinâmica do 

esclarecimento. Como já dito, para Nietzsche a vida se apresenta como um irromper 

espontâneo, uma constante superação de si mesmo. O conhecimento cientifico, na medida em 

que for um conhecimento apático, irá cristalizar a espontaneidade deste movimento de 

autossuperação. Letargia, apatia e desinteresse seriam o contrário do que Nietzsche chamou de 

vida. Doravante, dedicaremos alguns parágrafos ao par antitético vida x ciência. 

 

III - Nietzsche e a crítica da ciência: 

                                                 
13

 Cf. NIETZSCHE, Friedrich. II Consideração Intempestiva: Sobre as vantagens e desvantagens da 

história para a vida. In: Escritos sobre história, p. 95. 
14

 Ibidem, p. 75. 
15

 Ibidem, p. 74. 
16

 Ibidem, p. 68. 
17

 Ibidem, p. 173. 
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O “homem de ciência” como o “homem sem conteúdo”. 

A partir da crítica de Nietzsche ao saber erudito e, por conseguinte, de como a 

capacidade formadora do conhecimento se perde se ele não servir à vida, pode-se refletir 

também sobre a crítica nietzschiana da ciência (ou da pretensão da disciplina histórica de se 

tornar ciência). Como sabido, a história construiu as suas bases epistemológicas ao longo do 

século XIX e o cenário intelectual alemão contribuiu de forma singular para isso. Diversos 

intelectuais contribuíram para a ascensão desta disciplina como uma disciplina científica
18

, logo, 

o historicismo gozava de grande prestígio entre a grande maioria dos pares de Nietzsche.  

Sendo assim, a crítica do Nietzsche vai em muitos sentidos na contramão de sua época – 

logo, não é por acaso que ele se intitula intempestivo ou extemporâneo
19

. Justamente no que é 

considerado o século da história, Nietzsche defende que o excesso de erudição histórica e a 

elevação desta disciplina ao patamar de ciência (onde a busca pela objetividade se torna uma 

prerrogativa fundamental) obscurecem as potencialidades dos espíritos livres. Essa crítica aos 

ideais eruditos da Alemanha de sua época deixa-se transparecer em diversas passagens da 

“segunda intempestiva”, como por exemplo, quando Nietzsche nos diz que: 

É justamente desta ideia falsa e infecunda sobre a cultura que procede a educação da juventude na 

Alemanha: a sua finalidade, numa perspectiva pura e ideal, não é de maneira nenhuma formar o espírito 

livre e culto, mas o erudito, o homem de ciência, que pode ser utilizado o mais rápido possível e que se 

mantém distante da vida com o intuito de melhor conhece-la.20 
De acordo com a visão de Nietzsche, “a ambição de fazer da história ciência teria 

justamente aniquilado a possibilidade da história recuperar este elo com a vida.”
21

 Um ponto 

fundamental da crítica de Nietzsche ao homem de ciência (e a erudição desenfreada de forma 

geral) é que o tipo de conhecimento ensejado por essa ambição de cientificidade congela os 

instintos vitais em função da preponderância “de uma habilidade prática que serve a fins 

egoístas”
22

. A busca incessante pela verdade científica, o excesso de história e a superfluidade 

da habilidade prática que degenera a vida são, de acordo com a perspectiva nietzschiana, 

elementos característicos que evidenciam a “miséria interior do homem moderno” 
23

. 

                                                 
18

 Como por exemplo: Leopold von Ranke, Johann Gustav Droysen e Jacob Burckhardt. Para uma boa 

introdução e coleção de textos sobre o tema da disciplina histórica na Alemanha do século XIX, conferir: 

MARTINS, Estevão de Rezende (Org.). História Pensada: Teoria e método na Historiografia europeia 

do século XIX. São Paulo: Editora Contexto, 2010. 
19

 Cf. NIETZSCHE, Friedrich. Crepúsculo dos ídolos, p. 63. 
20

 NIETZSCHE, Friedrich. II Consideração Intempestiva: Sobre as vantagens e desvantagens da história 

para a vida. In: Escritos sobre história, p. 168. 
21

 CALDAS, Pedro Spinola Pereira. Que significa pensar historicamente: uma interpretação da teoria da 

história de Johann Gustav Droysen, p. 163. Sobre o problema da história como ciência, Nietzsche nos 

diz: “De fato, um astro magnífico e luminoso se interpôs efetivamente entre a história e a vida; de fato 

esta constelação foi modificada: através da ciência, pela vontade de fazer da história uma ciência.” 

NIETZSCHE, Friedrich. II Consideração Intempestiva: Sobre as vantagens e desvantagens da história 

para a vida. In: Escritos sobre história, p. 99. 
22

 Ibidem, p. 108. 
23

 Ibidem, p. 110. 
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Usando aqui os termos e o argumento de Giorgio Agamben para melhor aclarar a crítica 

de Nietzsche ao “homem de ciência”, pode-se dizer que este “homem” (que é uma das marcas 

características da modernidade) amputou o conhecimento da esfera do “interesse” para inseri-lo 

e limitá-lo à esfera do “interessante”.
24

 Em outras palavras, ao seguir o fio condutor da crítica 

de Nietzsche, pode-se afirmar que o conhecimento do “homem de ciência” não serve à vida, ele 

não é necessário e não interessa de forma singular como um bem indispensável. Com efeito, o 

conhecimento seria apenas mais um acessório, ou melhor, um complemento que é, no máximo, 

interessante. Se, por um lado, aquilo que é da ordem do interesse é o que serve a vida e cultiva 

os espíritos livres, por outro lado, o que é simplesmente da ordem do interessante é apenas 

devaneio vazio, quer dizer, é supérfluo e mero entretenimento. 

Com efeito, esta oposição traçada por Agamben entre o que é do “interesse” e o que é 

“interessante” já havia sido desenhada por Nietzsche na “Genealogia da moral”. Na terceira 

dissertação deste livro, ele vai na contramão da famosa definição kantiana acerca do belo – onde 

o belo seria o que “agrada sem interesse” – e nos diz que a condição estética remonta a algo que 

nos move de forma avassaladora, isto é, de forma dionisíaca (para usar um termo caro a 

Nietzsche). Indo de encontro ao kantismo, Nietzsche afirma que a arte deve ser completamente 

interessada
25

. 

 Redirecionando o olhar para o nosso tema central, a crítica de Nietzsche ao homem de 

ciência, ou, de modo análogo, ao homem de conhecimento, aos doutos ou eruditos, pode ser 

percebida em diversos textos seus. Para dar um exemplo, citando mais uma vez o seu “Assim 

falou Zaratustra”, no canto intitulado “Dos eruditos”, a personagem Zaratustra nos diz as 

seguintes palavras: 

Pois esta é a verdade: saí da casa dos doutos; e, além do mais, bati a porta atrás de mim. 

Por tempo demais minha alma esteve sentada à sua mesa; não fui, como eles, treinado para o conhecer 

como se treina para quebrar nozes. 

Amo a liberdade e o ar sobre a terra fresca; prefiro dormir sobre peles de bois do que sobre seus títulos e 

dignidades. 

Sou demasiado aquecido e queimado por meus próprios pensamentos: muitas vezes isso me tira o fôlego. 

Tenho de sair ao ar livre, longe de todos os quartos empoeirados. 

Mas eles se acham friamente sentados na fria sombra: querem ser apenas espectadores em tudo, e evitam 

sentar-se ali onde o sol queima os degraus.26 
Estes homens doutos e eruditos criticados no canto de Zaratustra, segundo o próprio, “se 

fazem de sábios”, entretanto, são apenas “inventivos nas pequenas astúcias”.
27

 Isto é, como se 

pode ler no trecho destacado acima, o conhecimento é tratado por eles como uma espécie de 

“treinamento para quebrar nozes”. Desta forma, o que o filósofo alemão busca evidenciar é que 

o conhecimento se tornou nocivo porque ele é restrito à sua esfera prática, se tornando deste 

                                                 
24

 O argumento de Agamben trata, na verdade, da questão da arte na modernidade, e não especificamente 

do conhecimento. Todavia, as aproximações e analogias neste sentido são bastante oportunas. Cf. 

AGAMBEN, Giorgio. O homem sem conteúdo, p. 22. 
25

 Cf. NIETZSCHE, Friedrich. Genealogia da moral, p. 86. 
26

 NIETZSCHE, Friedrich. Assim falou Zaratustra, p. 119. 
27

 Ibidem. 
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modo um saber corrosivo por não servir à vida. Em seu livro intitulado “A filosofia na idade 

trágica dos gregos”, Nietzsche caracteriza essa tendência do pensamento de sua época de 

“surdez moderna”
28

, defendendo deste modo que os gregos, ao contrário dos modernos, sabiam 

cultivar o conhecimento sadio, tornando-se assim espíritos livres. 

A busca incessante pela verdade (ou seja, a “vontade de verdade”) seria, desta forma, 

um dos motivos da “surdez” do homem de ciência. Afinal, na medida em a verdade não é nada 

mais do que “metáforas desgastadas”
29

, a sua busca obstinada se torna mera erudição artificial: é 

uma tarefa que nada estimula e nada acrescenta. O objetivo do filósofo alemão com o seu 

grande esforço de crítica à erudição e à cientificidade do pensamento moderno é afirmar que 

esse tipo de saber atrofia os instintos vitais do homem. É nesse sentido que podemos ler na 

“segunda intempestiva”: 

Proclama-se inclusive vaidosamente que “a ciência começa a dominar vida”; pode acontecer talvez que 

ela um dia consiga isso, mas o que é certo é que uma vida assim dominada não valeria grande coisa, 

porque seria muito menos vida e porque garantiria menos vida para o futuro do que a vida tal como era 

antigamente dominada, não pelo saber, mas pelos instintos e por poderosas ilusões.30 
 Esta passagem é significativa porque ela ilustra a antinomia que o filósofo alemão 

estabelece entre vida de um lado e ciência do outro. Em suma, e mais uma vez usando termos 

agambianos para melhor ilustrar o pensamento de Nietzsche, pode-se dizer que o “homem de 

ciência”, quer dizer, o “homem teórico” que busca impetuosamente a verdade e idolatra a 

máxima erudição especializada, se converte no que Agamben chama de o “homem sem 

conteúdo”.
31

 O homem sem conteúdo é, em termos nietzschianos, o homem sem interesse – 

aquele que vive a esmo, que vive oprimido, que nega a vida e se conforma na pequenez de 

uma existência sem cor. 

Em última instância, a crítica de Nietzsche ao conhecimento que instrui sem estimular 

à vida é uma crítica à apatia: a oposição entre vida e conhecimento em Nietzsche simboliza 

uma crítica ao desinteresse. 

 

IV - Consideração final 

Para fins de conclusão, é importante deixar claro que, por mais dura que possa ser a 

crítica de Nietzsche à Bildung, essa crítica só é possível no interior da própria Bildung. Em 

outras palavras, a crítica ao homem de ciência e ao conhecimento que aliena só se dá e, por 

conseguinte, só é possível a partir do próprio conhecimento. Tendo em vista este ponto, pode-se 

dizer que, mais uma vez, a dialética do esclarecimento mostra a sua face – pois esta só pode ser 
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superada a partir dela mesma: o conhecimento que atrofia o espírito do homem só pode ser 

superado a partir do conhecimento que serve a vida – caso contrário, como bem observou 

Nietzsche em seu primeiro livro publicado: “a lógica passa a girar em redor de si mesma e acaba 

por morder a própria cauda”.
32

 

Sem dúvida a crítica nietzschiana ao conhecimento que não serve à vida é um ponto que 

não se limita à sua “segunda consideração intempestiva”, pelo contrário, pode-se perceber que 

este é um tema que perpassa praticamente toda a sua obra. O grande número de citações do 

presente artigo pode comprovar tal fato: pode-se perceber que a crítica à erudição tem início nos 

textos do jovem Nietzsche, atravessa a sua obra e chega até os escritos da sua última fase que só 

foram publicados postumamente. Ao final, a filosofia de Nietzsche pode ser caracterizada, de 

modo sumário, como uma tentativa de “buscar a superação de toda sensibilidade mórbida, 

negadora de nossa condição terrena, em direção à afirmação da existência.”
33

 A personagem 

Zaratustra, por exemplo, critica de forma veemente o homem de conhecimento que busca a todo 

custo a verdade (desenvolvendo assim a sua “vontade de verdade”), pois ele quer conhecer o 

mundo apenas como observador: ele observa, cataloga, cria regras e faz ponderações sobre o 

mundo, não obstante, ele não o “vive”. O homem de ciência ofusca o conhecimento de si 

(entendido aqui como uma espécie de conhecimento vital) em prol de um conhecimento 

objetivo e cientificamente comprovado sobre o mundo. Aliás, diga-se de passagem, o famoso 

argumento de Nietzsche sobre a “morte de deus” também é passível ser lido à luz dessa crítica à 

preponderância do conhecimento científico. O mundo se tornou “desencantado” (usando aqui 

um termo weberiano), quer dizer, ruiu o mito e, com isso, o seu lugar foi tomado pelo 

conhecimento utilitário: e o “conhecimento trágico”, defendido por Nietzsche no “Nascimento 

da tragédia”, cedeu espaço para o “conhecimento otimista”.
34

 Na perspectiva de Nietzsche, o 

conhecimento trágico seria o tipo de conhecimento ideal, que serve a vida por ser da ordem do 

interesse. Ao opor vida de um lado e conhecimento erudito/especializado do outro, Nietzsche 

trama uma crítica aos desinteressados. 

 Em breve síntese, buscando dar alguma direção para a resposta da pergunta que 

apresentamos no começo do presente texto, é possível argumentar que a dimensão formadora 

(Bildung) do conhecimento seria capaz de servir à vida na medida em que o conhecimento não 

seja apenas interessante: com efeito, ele deve ser da ordem do interesse. Posto em outros 

termos, o conhecimento não pode se limitar à esfera da práxis, ele deve produzir algo cujo o fim 

não seja a própria produção. Com isso, se seguirmos o raciocínio de Nietzsche exposto na sua 

“segunda intempestiva”, podemos concluir que aquele que cultiva o conhecimento que instrui 
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sem, entretanto, servir à vida, simplesmente “se estiola do horizonte infinito e se volta para si 

mesmo, para o último reduto do seu egoísmo, lá onde ele pode somente murchar e ressecar. Ele 

provavelmente alcançara a inteligência, contudo, jamais a sabedoria.”
35 
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