
Ernst Behler. Derrida - Nietzsche, Nietzsche - Derrida. Munique, Paderborn, Viena, Zurique: 
Schönlingh, 1988. trad. Ciro Marcondes Filho

Roteiro Geral das discussões

Introdução

/.../ Haveria bons motivos para situar a leitura nietzscheana de Derrida no quadro do presente. 
(p/12) Contudo, o verdadeiro motivo pelo qual a leitura nietzscheana de Derrida não poderá 
aqui ser colocada sob o ângulo do momento atual ou da pós-modernidade está simplesmente 
no fato de que a particularidade de seu acesso (de Derrida) a Nietzsche não vem, de forma 
alguma, dessa perspectiva. A leitura de Nietzsche relacionada à história do ser ou à história da 
metafísica era coisa de Heidegger. A tese de Nietzsche como o último metafísico ou o último 
filósofo resulta de tal leitura. Derrida trabalha com Nietzsche a partir de uma análise de seu 
texto, análise esta de natureza gramatológica, estruturalista, biográfica mas de forma alguma 
histórica do ser. Ele não quer ler Nietzsche para colocá-lo em algum lugar ou lhe indicar em 
alguma parte seu lugar, mas para sondar seu texto./.../ Neste acesso gramatológico, 
estruturalista, biográfico mas jamais histórico a Nietzsche, Derrida não faz uma escolha, uma 
compilação, uma manipulação do texto Vontade de Potência, de Nietzsche, mas trabalha com 
os escritos figurativos, irônicos da comunicação indireta, geralmente abandonada pela leitura 
filosófica que o próprio Nietzsche publicou. (p.13)

/.../ O mais conhecido escrito deste complexo [de textos sobre Nietzsche], Esporas. Os estilos 
de Nietzsche, de 1972,/.../ é inclusive uma das primeiras manifestações daqueles escritos 
expositivos, que são característicos em relação aos escritos posteriores de Derrida. Nos seus 
escritos primeiros, Derrida desenvolve a autocrítica da filosofia em geral de forma distanciada, 
fria, carente de valor, ligada à nova lingüística, ao modelo de pensamento das funções 
semiológicas formais. Com esse discurso defronta-se, já na Gramatologia, de 1967, um outro, 
que vem de Nietzsche, Freud e Heidegger e que leva à mesma ruptura de época: o efeito do 
signo sem verdade, sem fundamento, sem início e sem meta. Estas seriam antes 
determinações negativas para algo, que, de forma inversa, poderia caracterizar-se como troca 
infinita de signos. O próprio Nietzsche utilizou-se para isso o seu conceito de dinonisíaco (p.14)

Muitos vêem em Derrida um suposto continuador da filosofia de Heidegger, outros vêem em 
seus escritos anteriores sobre Husserl seu melhor livro. De todos os estímulos que Derrida 
recebeu da história intelectual alemã, contudo, são os textos de Nietzsche talvez os mais 
importantes. Isso não se mostra em nenhum outro lugar tão claramente como em um dos 
primeiros escritos de Derrida, na sua discussão com Claude Lévi-Strauss de 1966. Mais ou 
menos no final deste ensaio, Derrida confronta duas formas de pensar, sendo que a primeira é 
o estruturalismo, se bem que se pode da mesma maneira mencionar aí a hermenêutica 
filosófica, a teoria filosófica da comunicação, todos os tipos de revisionismo hegeliano, se se 
completa o conceito lá utilizado de origem pelo de meta. A segunda é a do próprio Derrida, 
mas ela é associada sintomaticamente com a de Nietzsche. Derrida fala aí: "Há duas 
interpretações da interpretação, da estrutura, do signo e do jogo. Uma busca, sonha decifrar 
uma verdade e uma origem, que escapa do jogo e da ordem do signo, e vive a necessidade da 
interpretação como um exílio. A outra, que não se volta mais à origem, aceita o jogo e 
pretende ir além dos homens e do humanismo, sendo homem o nome deste ser que através 
da história da metafísica e da ontoteologia, isto é, da totalidade de sua história, sonhou a 
presença total, o solo assegurador, a origem e o fim do jogo. (p.15) Esta segunda 
interpretação da interpretação, da qual Nietzsche nos indicou o caminho, não procura na 
etnografia, como pretendia Lévi-Strauss, a "inspiradora do novo humanismo".

/.../ Assim, em lugar dos sistemas de subordinação históricos e hierárquicos das história da 
metafísica ocidental aparece o livre jogo dos signos entre si. Saussure e Heidegger são citados 
como desbravadores de caminho para este desenvolvimento. (p.16)/.../ Entretanto, ambas 
estas saídas da metafísica se perderam: Saussure, na medida em que atribuiu à voz humana, 
à substância fônica uma posição privilegiada, e Heidegger, ao se manter preso à presença do 
ser através de seus modos de esquecimento do ser e do lamento de sua ausência. (p.16)

Com os exemplos citados até o momento, iniciou-se a ruptura de época ou a tentativa de 



transgressão de época, mais ou menos por volta do início do século 20 e com as gerações 
posteriores e os decênios na primeira metade do século. No ensaio Finis hominis, de 1968, 
Derrida precisa este fato ao se referir à situação filosófica na França logo após a Segunda 
Guerra Mundial, situação essa que ocorreu de forma análoga em outros países. Como marca 
característica desses anos de reinício intelectual após a guerra, ele destaca que as pessoas se 
uniam em torno de uma "unidade da realidade humana", como sendo a base asseguradora da 
argumentação filosófica. Entretanto, esta foi a marca comum dos existencialismos ateus e 
cristãos, tanto do personalismo da esquerda como da direita, do marxismo, da social-
democracia e da democracia cristã, da leitura antropológica de Hegel, Husserl e Heidegger. A 
suposta realidade já existente do sujeito humano ou da individualidade humana era o 
pressuposto não questionado desse tempo, no qual tudo se realizava, "como se o signo 
homem não tivesse origem, nenhum limite histórico, cultural, lingüístico. Ou mesmo, nenhuma 
metafísica". A Carta sobre o humanismo, de Heidegger, demonstrou enfaticamente que 
qualquer humanismo permanece metafísico. Mas mesmo Heidegger, e até Neitzsche sofreram 
nessa época interpretações humanistas. (p.19)

Em 1961 aparece a interpretação heideggeriana de Nietzsche./.../ Na Alemanha, eram 
vinculadas diretamente a Heidegger principalmente as interpretrações sistemáticas e 
sistematizantes de Nietzsche dos anos 60 e 70. Elas partiam, dito de forma bem genérica, da 
questão central, que se deve colocar, de fato, em última análise a qualquer interpretação de 
Nietzsche, a saber, se o texto aforístico e fragmentado do filósofo, que nega ostensivamente os 
princípios últimos e o contexto sistemático, pode, mesmo assim, ser lido como filosofia 
sistemática da metafísica tradicional. (p.21)

A linguagem de Nietzsche é a do fragmento, da multiplicidade, da separação. /.../ Em que 
consiste esta "parole de fragment"? Alguns indícios devem satisfazer. A escrita fragmentária é, 
antes de tudo, uma recusa do sistema, uma paixão pelo incompleto, uma viagem das idéias. 
Ela ignora a boa opinião que se tenha de si mesmo e quando esta escrita aparece no campo do 
fragmentário ela aceita o risco de um pensamento que já não representa nenhuma unidade. A 
escrita fragmentária ignora da mesma forma a contradição ou, dito de forma positiva, ela 
expressa a multiplicidade - mas não de forma dialética, mas na forma ilimitada da diferença. 
Esta diferença é uma forma própria de pluralismo, nem múltiplo nem unitário, mas um tipo de 
descontinuidade, que, conforme Blanchot, é o grande ponto de virada na história do 
pensamento que Nietzsche realizou e que é ignorada pelos seus comentadores, que pretendem 
"hegelianizá-lo". (P.26)

I. Heidegger

Karl Jaspers estudou Nietzsche na obra Nietzsche: introdução ao entendimento de seu filosofar 
(1950); Karl Löwith estudou-o em A filosofia de Nietzsche do eterno retorno do mesmo (1956).

[A Löwith pareceu que] a leitura de nietzscheana de Heidegger, segundo uma história do ser lá 
instituída, limita demais o filósofo a uma época, quando, por exemplo, no final do ensaio 
"Quem é o Zaratustra de Nietzsche", o ser da moderna técnica, com suas máquinas em 
movimento, é interpretado como uma "construção do eterno retorno do mesmo". Em oposição, 
Löwith vê, neste ensinamento de Nietzsche, "o homem descentrado tra(du)zido de volta ao 
eterno texto básico da natureza [in ewigen Grundtext der Natur]" (p. 32)

Dois ensaios de Heidegger ("A expressão de Nietzsche `Deus está morto´" e "Quem é o 
Zaratustra de Nietzsche?") surgiram de 1936 a 1946, numa época de acontecimentos 
apocalíticos na Alemanha. Nestes anos, Heidegger conseguiu não somente chegar a uma nova 
determinação do pensamento de Nietzsche mas também à sua própria posição filosófica, na 
medida em que a "Questão do Ser", que dominava seu pensamento com exclusividade, se 
transformou de uma "Análise do Dasein" sistemática, filosófico-transcendental, fenomenológica 
ou hermenêutica, em uma "História da interpretação do Ser no decurso da filosofia ocidental. 
(p. 36)
As aulas heideggerianas de Nietzsche são a expressão mais direta e mais ampla para a 
"História do Ser como metafísica" e desenvolvem esta concepção pela primeira vez de forma 
integrada. A tarefa de tal história já vem desde o Ser e tempo, em que ela é esboçada sob o 
título de "A tarefa de uma destruição da história da ontologia". Apesar de sua preferência para 
termos de origem alemã, Heidegger não utilizou aí o termo "Zerstörung" mas "Destruktion" e 



entende-o não no sentido de uma destruição ou liqüidação, como nas línguas de origem latina, 
mas como desmontagem, demolição, de-struere daquelas camadas e depósitos de materiais 
que encobriram a natureza original do Ser no decurso da história do espírito e que forma 
construídas pelo pelo pensamento metafísico acumulado. (p.39)

Diferente do procedimento sincrônico [de Derrida], a destruição da metafísica de Heidegger é 
diacrônica, orientada no sentido da história do ser. (p. 39).

A virada da destruição da metafísica para uma história do Ser teve, entre outros, consideráveis 
conseqüências para o conceito heideggeriano de esquecimento do Ser e é, neste contexto, de 
enorme significação para seu Nietzsche. Enquanto o encobrimento e o esquecimento 
subsequente do Ser havia sido originalmente o resultado de um denominar reducionista do Ser 
como Idéia, cógito, subjetividade, desejo, etc., o conceito de história do Ser sugeria que o Ser 
desejaria expressar-se nas idéias do pensador, que o Ser confiaria nesses pensadores, que 
este "fala" o Ser, ou seja, o ser do ente. (p.40)

Nos escritos do Heidegger tardio este período caracterizado pelo vazio infinito e pelo 
desconsolo geral é o da "era americana" da cibernética e do computador, do "anything goes", 
para o qual Lyotard introduziu o conceito de pós-moderno. Contudo, mesmo nesta descrição 
árida do fim da filosofia ocidental, o pensamento de Heidegger permanece histórica e 
estruturalmente orientado a uma iluminação orientada, à verdade do Ser, da mesma forma 
que sua compreensão de Nietzsche como o "fim da metafísica ocidental" é determinada pela 
"Questão da verdade do Ser". (p. 42)

O Superhomem. O superhomem chega à existência real somente quando a vontade de poder 
deseja o superhomem./.../ Heidegger fala, neste contexto, de uma nova casta, de uma nova 
raça, de um novo "golpe" do homem, que se marca, se bate, se cria para o que ele é [na 
direção do que ele é]. Ele vê o traço específico desta automarcação e desta autocriação "na 
singular severidade da redução [Vereinfachung] de todas as coisas e homens à unidade da 
incondicional autorização da essência do poder para o domínio da terra. Esta conquista é 
atingida por meio de dois processos: pela total maquinização das coisas e pela criação do 
homem".

Heidegger explica: A criação de seres humanos não é "domesticação", no sentido de manter a 
sensibilidade baixa ou paralisada, mas é armazenamento e a limpeza das forças no sentido da 
univocidade do "automatismo" de todo o agir rigorosamente dominável. (p.48)

Hitler. Quando Heidegger falava da subjetividade realizada, do "ser humano invertido e 
transformado em tipo", da simplificação de todas as coisas e homens no sentido de uma 
unidade controlável, da mecanização e na maquinização total, da organização e de automação 
industrial, ele interpretava estes fenômenos costumeiramente como ápice do esquecimento do 
ser. No verão de 1940, no auge do império de Hitler e um pouco antes da submissão da 
França, as coisas para Heidegger pareciam ser diferentes, pois ele via todas essas 
características como traços de caráter do "grande estilo" na luta pela dominação do planeta e 
este grande estilo passava como a única determinação do superhomem. (p.48)

No debate sobre a relação entre Heidegger e o nazismo, é suficiente partir das concepções de 
Richard Rorty e Jürgen Habermas. Rorty assumia a posição do "tanto faz" em relação ao fato 
de que "one of the century's most original thinkers happened to be a pretty nasty character", 
de que denunciava seus colegas judeus secretamente à polícia e buscava destruir carreiras 
acadêmicas por motivos políticos. Rorty colocava-se assim contra Habermas, que em seu O 
discurso filosófico da modernidade criava uma conexão direta entre a "filosofia temporalizada 
da origem" da história do Ser e o nacional-socialismo de Heidegger. (p.48/49)

Para Habermas, este pensamento do esquecimento do Ser em vinculação com o caminho 
privilegiado de acesso dispensa de tal forma a "plausibilidade", pois "não pode ser explicado 
suficientemente a partir de motivos internos"; ao contrário, tem sua origem na "identificação 
passageira com o movimento do nacional-socialismo" e, de fato, era resultado da experiência 
com esse movimento. (p.51)

Gestell e a ruptura com o NS. Heidegger ainda confiava (até 1935) na "revolução nacional-
socialista", "de pôr o potencial da técnica a serviço do projeto de um novo Dasein alemão", 



[mas] com a elaboração da técnica como "Gestell" surgiu sua recusa dessas expectativas e a 
vinculação do fascismo, junto com o americanismo e o comunismo, aos sintomas do "domínio 
metafísico da técnica". (p.52)

Para Derrida vale, da mesma forma, o fato de que não devemos desistir da leitura da obra 
completa de Heidegger, apesar do nazismo inscrito no interior de sua filosofia. Mas ninguém 
conseguiu reduzir o pensamento total de Heidegger à ideologia nazista. (p.54)

Derrida é, sem dúvida, entre os pensadores contemporâneos, aquele que debateu Heidegger 
de forma mais intensivamente crítica, e o fez a partir da convição de que seria ingênuo e 
possivelmente obscurantismo político se se acreditar que se pudesse manter um 
distanciamento do nazismo a partir de um humanismo liberal autoassegurado e a partir de um 
democratismo de esquerda.

Em Ser e tempo, Heidegger decidiu evitar a palavra "espírito" (Geist), por que ela obscurecia o 
caminho para a questão do Ser; contudo, no famoso discurso de reitor, ele suprimiu até as 
aspas com as quais ele escrevia a palavra e germanizou-a no sentido de "alma" (Gemüt). O 
espírito aparece sob o signo da liderança e realiza sua autoafirmação na Introdução à 
metafísica. Em 1953 apareceu o espírito nas interpretações de Heidegger de Trakl, como uma 
chama que se acende a si mesma e deixa uma cinza branca. (p.55-56)

II. Derrida

Enquanto nos mais recentes trabalhos, a crítica heideggeriana de Derrida procede operando de 
uma forma muito especial, às vezes com uma única palavra (espírito, mão, sexo), nos 
primeiros escritos está em primeiro plano o mesmo ponto de partida da crítica à metafísica e 
da autocrítica da filosofia. (p.59).

/.../ Na sua discussão com Heidegger, tratava-se principalmente do conhecimento das "prises 
de la métaphysique" [capturas da metafísica] dessa filosofia e estas "tomadas" pareciam-lhe 
principalmente a "última determinação da diferença como ôntico-ontológica, ainda de forma 
curiosa presa à metafísica".

Neste lugar, então, aparece uma virada de Nietzsche, como algo característico. Trata-se de 
poder pensar sobre idéias da verdade do Ser em suas últimas conseqüências e atribuir ao 
pensamento um formato que não seja, como na linguagem do Ocidente, determinado como 
"diferença entre o ser e o ente", mas que seja um passo antes nietzscheano que 
heideggeriano. Derrida completa em seguida, dizendo que tal passo hoje evidentemente não é 
possível mas deve-se mostrar "como ele se anuncia". /.../ O Nietzsche de que aqui se trata 
não é aquele esquema sistemático que Heidegger construiu em suas preleções mas um 
Nietzsche de uma capacidade desconstrutiva até hoje não conhecida. (p. 60)

[Em Heidegger, a superação do humanismo, da metafísica, se dá com o recuo à "proximidade 
do próximo"]. Assim associa-se a este pensamento uma "metafórica da proximidade, da 
presença simples e direta", na qual termos como "vizinhança, morada, casa, serviço, 
conservação, voz e ouvido" têm primazia e inscrevem esta língua "numa certa paisagem". 
(p.62)

Exatamente neste lugar Nietzsche é importante para Derrida, pois é ele que apela para a 
vigilância contra "esta segurança do próximo, este pertencimento comum e esta autenticidade 
do nome do homem e do nome do Ser". Ao mesmo tempo, fica claro aqui que esta crítica 
heideggeriana ou esta desconstrução de Heidegger situa-se alguns degraus mais fundo do que 
aquelas dos escritos sobre o Espírito, a Mão e o Sexo, de Heidegger. Pois aqui se trata de 
pontos de partida fundamentais de Heidegger, a vinculação da possibilidade de sua filosofia, de 
seu princípio estrutural, ou seja, o princípio da pátria, da proximidade, da presença, em uma 
palavra, da identidade. Nietzsche, ao contrário, é o pensador que nos ensinou pensar a 
diferença de falar ao mesmo tempo muitas línguas e de produzir muitos textos. Nietzsche 
introduziu-nos ao fato de que se trata de estilos, que precisam estar no plural". (p.62)

Teoria da escrita de Derrida. [Contra o privilégio da voz e a submissão da escrita] A concepção 
do "ouvir-se falando" através da substância sonora marca, para ele, toda a "idéia do mundo", 



com todas as suas diferenças entre o que é mundano e não-mundano, o externo e o interno, 
identidade e não-identidade, universal e não-universal, acima de tudo, porém, a temática 
fundamental da presença como base da metafísica. (p.65)

O caráter derivativo da escrita mostra-se em Platão na contraposição entre "má escrita" [a 
comum] com a verdade da alma./.../ [Em Aristóteles] como "produtor do primeiro signo", a 
voz é um parente próximo da alma. Todo significante é um derivativo, mas a voz está mais 
próxima ao significado do que a escrita.

Teoria dos signos em Nietzsche. Para a teoria da escrita, o que é importante é a "exterioridade 
do significante" e da "escrita em geral", o que revela que naquela época a leitura e a escrita, a 
produção e a interpretação de signos e o texto em geral como tecido de signos são remetidos 
à sedundariedade. Secundários em relação à Verdade e ao sentido que se constitui pelo e nos 
elementos do logos. (p.68)

Mas, para Derrida, não há signo lingüístico que anteceda à escrita, o que faz com que se 
desmorone a "idéia de signo" no sentido clássico.

O livro em Derrida. O livro é uma totalidade finita ou infinita dos significantes fechada em si 
mesma. Antes dele havia a totalidade dos significados (Verdade, Sentido, etc.). A idéia do 
livro, que remete sempre a uma totalidade natural, é totalmente estranha à do sentido da 
escrita. Ela cobre a teologia, o logocentrismo de forma enciclopédica contra a irrupção da 
escrita, contra sua energia aforística e contra a diferença. Em Nietzsche há a mais radical 
redução da escrita ou texto ao livro: "A escrita não está originariamente submetida ao logos e 
à Verdade". Nietzsche [como Lacan] é pela liberalização do significante de sua dependência a 
um Logos. Leitura, escrita e texto são operações origionárias. (p.71)

Significado em Heidegger. Heidegger diz que a instância do Logos e a Verdade do sentido são 
o primeiro significado [primum signatus]. Ele se realiza no léxico e na sintaxe e em todos os 
significantes lingüísticos. Para Heidegger, essa experiência manifesta-se como "experiência do 
Ser" e o Ser - quer como "palavra original" quer como "palavra transcendental" - concede às 
outras palavras a possibilidade de "serem palavras", e, com isso, desfrutarem um pré-
entendimento. Para sair da metafísica, Heidegger dirige a pergunta a respeito da verdade, do 
sentido, do logos. Como isso não permite nenhuma certeza, tal fato abala a ontoteologia e a 
unidade da palavra se desloca. O Ser, na forma léxico-sintática, enraiza-se numa significância 
histórica determinada. Ele só se torna possível "riscado": ainda é legível mas a presença de um 
significado transcendente desaparece. (p.73)
Entretanto, com a ruptura heideggeriana [do Ser "mudo" para o Ser "em voz alta"] e com a 
palavra riscada permanece o perigo de um retorno regressivo: retorno a um começo, a uma 
"pátria". Em Derrida, a saída não é orientada para uma origem, um fundamento, mas é 
nietzscheana, não tendo nada a ver com o Ser ou o Ente. (p.74)

Saussure e seu significado transcendental. O problema de Saussure é o recurso a um 
significado transcendental, final de uma série de significações, algo que não remete a um 
significante mas, indo além da cadeia de significantes, a partir de um determinado momento, 
não tem mais a função de significante. Derrida não concorda: cada significado tem também o 
papel de um significante.

Igualmente, seu conceito de estrutura : como signo, ela é um conceito tão velho como 
epistème. É também o caso de conceitos como unidade, ordem, contexto, sistema. Com tal 
centro ou origem ou uma tal presença assume-se alguma coisa que está fora da estrutura e 
que não pode mais ser conciliável com o pensamento da pura estruturalidade da estrutura. O 
"centro" orienta a estrutura, equilibra e inviabiliza a idéia de uma estrutura não-organizada. 
Ele cuida para que o princípio de organização da estrutura mantenha o "jogo das estruturas" 
em seus limites. A "estrutura tem de ter um centro"; um centro que ponha limite no jogo das 
estruturas é algo que se subtrai à estruturalidade da estrutura e a domina. Assim, o centro 
"fica fora" mas, dominando-a, "fica dentro".(p.77)

A história da filosofia ocidental - no período clássico - é a da série de centros que se 
substituem. Sua matriz é a "determinação do ser como presença". O centro é o significado 
transcendental da estrutura. Estações principais no esquema de Heidegger: Idéia, Deus, cógito 



transcendental, desejo de potência. 

Com o aparecimento de Nietzsche, Freud e Heidegger instalou-se uma "ruptura", uma "fissura" 
no modo clássico de pensar. O centro ou o "significado transcendental" da estrutura não é mais 
pensado como uma presença estável fora mas dentro da própria estrutura, signo entre signos. 
Assim, já não há centro, o centro não pode mais ser pensado na forma de algo existente, que 
não possui nenhum lugar determinado, mas como uma função, um não-lugar onde se dá a 
troca infinita. Assim, tudo vira "discurso" e o jogo das denominações tende ao infinito. (p.78-
9)

Para Saussure, a escrita é um fenômeno inútil e perigoso. Ora, mas ele só trabalhou com a 
escrita fonético-alfabética. Para Derrida, não podemos privilegiar uma substância, pois, assim, 
excluímos outra(s). Só assim se poderá manter o "jogo formal das diferenças". Mas, pergunta-
se: como se pode falar de introdução da escrita e do texto quando já se neutralizou toda 
substância? Isso só será possível se abandonarmos os conceitos clássicos de escrita (= cópia 
da voz) e se usarmos o conceito ampliado. (p.80)

Tal encadeamento de signos é o texto, no qual só há de fato diferença e pistas de pistas. 
Falando-se semiologicamente, o grama seria o signo mais geral e a semiologia se constituiria 
como gramatologia. Na medida em que grama é uma estrutura ou um movimento que não é 
pensável pelo par presença/ausência mas como consistindo no jogo da diferença, dever-se-ia 
chamar a nova semiologia, em vez de gramatologia, melhor como diferança. Pela sua forma 
total de funcionamento, a diferança não é naturalmente compatível com um conceito estático, 
sincrônico, taxonômico, a-histórico, etc. de estruturalismo; por outro lado, ela não é "a-
estrutural". As transformações atuantes sistemáticas e reguladas dão aqui motivo para uma 
ciência estrutural, lá não. Pode-se mesmo dizer que a diferança desenvolve em alta medida 
exigências legítimas do estruturalismo. Contudo, não se poderá dizer que qualquer "ente 
presente e não-diferente" [in-diferente] da diferança a precede ou antecede, isto é, um sujeito 
que "seria a agente, autor e senhor da diferança, e a ele ela iria possivelmente se impor 
empiricamente". Ao contrário, a subjetividade "é conseqüência da diferança, um efeito inscrito 
no sistema da diferança". (p.81)

A diferança seria o irredutível de nossa época. Nela vemos antes a crise e não a soma daquilo 
que poderíamos chamar, de forma reduzida, como Época./.../ Como exemplo do pensar nas 
dimensões da diferança, Derrida cita, ao lado do princípio saussureano da diferença 
semiológica, os seguintes: a diferença de forças em Nietzsche; a possibilidade de 
"desbravamentos" e dos efeitos retardados em Freud; a irredutibilidade da pista do outro em 
Levinas e a diferença ôntico-ontológica em Heidegger./.../ A transgressão na metafísica 
ocidental não se opera pelo pensamento da diferença, pela nova lingüística ou semiótica do 
estruturalismo mas no discurso histórico, filosófico e psicanalítico de nosso tempo. (p.83)

Os conceitos convencionais da filosofia estão viciados. A indisposição lingüística /.../ é para 
Derrida apenas mais uma manifestação da diferança. A língua não é um efeito de um sujeito 
falante; ao contrário, este sujeito está inscrito na língua e é, ele mesmo, parte do jogo da 
diferança./.../ Esta não é algo presente; ela não tem essência nem existência, não pode 
sequer ser definida no sentido da antiga teologia. A diferança não só não se deixa reduzir a 
uma reapropriação ontológica ou teológica, mas, na medida em que ela mesma abre espaço, 
na medida em que a ontoteologia - a filosofia - produz seu sistema e sua história, a diferança 
a abrange, a inscreve em si e a supera irrevogavelmente. (p.83)

Nietzsche e Freud dão pistas para sondar a diferança. Nietzsche: a atividade principal na 
consciência permanece inconsciente. O consciente age mas as forças não são suas. A força 
nunca está presente: ela é um jogo de diferenças e qualidades. Para ele, diferança é 
sintomatologia. Ela diagnostica o desvio ou a astúcia da uma instância mutilada em sua 
diferança. A interpretação em Nietzsche jamais é desvelamento da verdade, como seria a 
exposição da coisa em sua presença, mas o deter-se é substituído por um decifrar interminável 
("interpretação ativa"). Ela tem a ver com a "cifra (cógigo) sem verdade", ou seja, um sistema 
de cifras que não são dominadas pelo valor de verdade. Este é, na melhor das hipóteses, uma 
função inscrita, transcrita. O "sistema da gramática metafísica" é usado em oposição à cultura, 



à filosofia e à ciência dominante. (p.84)
Derrida questiona o Sentido admitido por Heidegger fora da cadeia de significações, 
perguntando: Mas como se pode pensar o "fora do texto" ? Ou seja, podemos ir além da 
"história do Ser"? Além de sua linguagem e de tudo que é nela denominável? O "fora do texto" 
supõe a metafísica, a saudade de verdade do Ser e do Ente. Para Derrida, assim, não há essa 
área transcendente. 

III. Nietzsche

Leituras de Nietzsche: Deleuze, Foucault. Conforme Gilles Deleuze, a busca da verdade em 
Nietzsche é substituída pela interpretação, avaliação e valorização, pela experimentação. Em 
lugar de perguntar "o quê", pergunta-se "quem": o senhor, o escravo, o padre.

Para Foucault (em: "Nietzsche, Freud, Marx"), as interpretações de Marx, Nietzsche e Freud 
nos "ofendem", seriam incômodas, inscrevendo-se como "feridas narcísicas", como o foram a 
virada copernicana, darwiniana e freudiana (p.89). A interpretação tornou-se uma tarefa 
infinita: quanto mais avançamos, mais chegamos a uma zona de perigo na qual a 
interpretação é refutada e desaparece como interpretação, envolvendo o intérprete (cf. 
Nietzsche, Além..., aforismo 39: as pessoas se arruinam ao chegarem ao conhecimento pleno) 
(p.89). É que as palavras não são mais do que interpretações, é o primado da interpretação 
sobre o signo. O signo torna-se, então, inimigo, "mau", assim como o capital em Marx, o 
sintoma em Freud. Esta hermenêutica já não crê na existência absoluta do signo./.../ 
Hermenêutica e semiótica tornam-se "inimigos implacáveis", pois a hermenêutica nega a 
existência de signos originais. (p.90)

Mas por que uma interpretação não termina? Porque a relação clássica entre significado e 
significante não é mais intacta e se transformou numa relação mutante (o signo não passando 
de uma interpretação de outro signo?).
Foucault (em: "Nietzsche, a genealogia, a história") compara também a historiografia com a 
genealogia: A história vê os acontecimentos da perspectiva da meta, com um sentido 
antecipado e com uma observação teleológica; já a genealogia vê a causalidade dos 
acontecimentos, os episódios da história, os detalhes e jogos casuais fora de uma finalidade 
pré-concebida. (p. 91)

Sobre as origens. As análises feitas da Genealogia da moral mostram que atrás das coisas não 
está o seu ser secreto não-datado, mas que o segredo dessas coisas talvez esconda-se no fato 
de não terem essência ou de seu ser ser formado pedaço por pedaço por alguma forma que 
lhe seja estranha. (p.92)

Conforme Nietzsche, perseguir o caminho confuso da origem é confirmar o trajeto das coisas 
em sua própria dispersão; é marcar os acasos, as variações mínimas - ou, contrariamente, as 
inversões completas - os erros, as falsas valorizações e os cálculos equivocados, considerar 
quais, o quê, que valor para nós deu origem; é descobrir que de forma alguma a verdade ou o 
ser são a raiz daquilo que conhecemos e somos; quem o é é a externalidade dos acasos. 
(p.92)

Vejamos o exemplo da punição em Nietzsche: A "origem" ou a "finalidade" da punição 
precisam ser mantidas cuidadosamente separadas, se bem que as pessoas geralmente as 
vêem unidas. De forma ingênua, descobre-se em primeiro lugar uma "finalidade" na punição, 
como, por exemplo, a vingança ou o amedrontamento, para aí então explicar sua origem; da 
mesma forma que as pessoas vêem o olho como algo feito para ver e a mão, ao para pegar". 
Ora, a causa do surgimento de uma coisa e sua utilidade são coisas distintas (p.92).

Nietzsche diz que "algo existente, algo surgido é a cada nova vez retraduzido em novas visões, 
apreendido, reorientado a um novo uso por um novo poder superiora ele".

Nietzsche: "A história total de uma `coisa´, de um órgão, de um uso", pode ser vista, segundo 
esta forma de ver, como uma "cadeia continuada de signos de interpretações e correções 
sempre renovadas", cujas causas não precisam, entre si, estar num contexto, mas, ao 
contrário, devem estar sob condições que se seguem e se substituem de forma puramente 



casual. Assim, a punição não tem um sentido, mas uma síntese total de "sentidos", que se 
cristalizam "num tipo de unidade", que é dificilmente separável, analisável e - o que se precisa 
destacar muito bem - totalmente indefinível". Da perspectiva nietzscheana, "nenhum conceito, 
no qual se sintetiza um processo semiótico total, pode ser definido. Só se define aquilo que 
não tem história" (p.93).

Da mesma forma, as pessoas buscam o conceito-raiz original do termo, por exemplo, "valor". 
Ora, as palavras são como "bolsas" em que se esconde ora isso, ora aquilo. 

Assim, o caráter total do mundo é caos, não como ausência de necessidade, mas ausência de 
ordem, encaixe, forma, beleza, sabedoria. (p.94) "Um mundo em que o pensar humano tem 
seu equivalente e medida, um mundo de verdade em que poderíamos apanhar é ingenuidade. 
Tal mundo não é "nenhum objeto mas uma condensação e uma lapidação [Rundung] sobre 
uma magra soma de observações". Ele está "em fluxo" [im Flusse], algo "a ser", como uma 
falsidade que se desloca continuamente e jamais se aproxima da verdade, pois, não há 
nenhuma verdade". (p.94)

Em função da convicção de que o violentar, o pôr em ordem, o reduzir, o abandonar, o 
bloquear, o condensar, o falsificar, tudo isso pertence à essência da interpretação, via Nietzsche 
como algo inteiramente necessário a contínua "inversão de perspectiva", ou seja, a troca de 
horizonte por outros sempre novos. (p.98)

Mas, afinal, que intenções fundamentam nossas interpretações e determinam a falsificação dos 
fatos? O possível motivo é o medo, a forma como ele aparece na interpretação das coisas 
inanimadas, no ato de olhar o céu, o campo, as rochas, o bosque, as trovoadas, as estrelas, o 
mar, a paisagem, a primavera, cujo aspecto pacífico "sem o exercício arcaico do medo, de ver 
isso tudo sob um sentido segundo, escondido", ou seja, pondo tudo isso em contato com o 
mundo humano, não existiria. "Não teríamos nenhuma alegria com a natureza como não 
teríamos nenhuma alegria com as pessoas e animais não fosse este mestre da sabedoria do 
entendimento, que é o medo" (p.99-100)

Mas, seria só esse o caráter do Ser (infinita interpretabilidade)? Não há outro, sem 
interpretação? Para Nietzsche, o intelecto humano não pode fugir disso, de "ver-se a si mesmo 
sob suas formas perspectivistas e só nelas se ver". (p. 100)

A interpretação interminável é como a concepção de jogo, jogo do mundo, da arte e da 
filosofia de Nietzsche. Ela vem do romantismo (francês: Baudelaire). É a autonomização do 
estético, sua aplicação em outros contextos (cf. Kant, Schlegel). Nietzsche apropria-se da 
"poesia pura" de Baudelaire mas utiliza-a para pensar a "decadência". Trata-se de pessimismo 
estético e niilismo. (p.101-2)

Em relação à arte, Nietzsche é ambivalente: ora ela é arte pela arte, ora tem meta, intenções 
(p.103). Mas é na filosofia que o jogo é decisivo. Filosofia é jogo para ele, desde Heráclito, que 
via o mundo como jogo de Zeus. Este filósofo "que aprendeu junto com os artistas e com o 
nascimento da obra de arte como a luta da multiplicidade pode portar em si lei e 
acomodamento, como o artista se coloca contemplativamente em relação à obra e atuando 
sobre ela, como necessidade e jogo, conflito e harmonia se emparelham para criar a obra de 
arte".

Nesta mesma "inocência", como o jogo do artista e da criança em Heráclito, atua o fogo 
sempre vivo, ele constrói e destrói na inocência - e este jogo é Aion que joga consigo mesmo. 
Heráclito não precisava provar, como Leibniz, que este "é o melhor dos mundos"; bastava-lhe 
dizer que ele é o belo, inocente jogo do Aion. Para Nietzsche, assim deve ser aquilo que 
Heráclito via, ou seja, o ensinamento da lei no vir-a-ser e do jogo na necessidade devem, de 
agora em diante, serem vistos como o definitivo: ele abriu as cortinas deste que é o maior de 
todos os teatros. (p.104) 

O estilo. O super-homem não é nenhum modelo prescritivo de auto-realização humana ou 
auto-superação mas a exposição de um comportamento diante da vida, que superou o niilismo 
e o ressentimento e que considera seriamente a vida como eterno retorno. Um modelo 
genérico. (p.106)



"Vontade de poder" seria assim não uma doutrina mas uma recomendação para substituir o 
pensamento das coisas pela apreensão de fatos, sendo que as séries de fatos seriam de 
natureza totalmente casual e consistiriam em interpretações cambiantes.(p.106)

Nietzsche totalitário. Heidegger via no Projeto nietzscheano uma forma de totalitarismo. 
(p.111). Sua interpretação era contudo viciada: trata-se de um saber que se apresenta a partir 
da postura de pensador "metafísico". O totalitarismo de Nietzsche estaria em sua declaração 
do domínio do sistema planetário como obrigação da Grande Política (p.113). O meio seria 
uma nova casta dominando a Europa, que estabeleceria metas para milênios. O novo "Partido 
da Vida" teria como missão a alta criação (reeducação) da humanidade, a liquidação sem 
piedade dos degenerados e dos parasitas (Ecce Homo). O surgimento de associações 
internacionais de raças teria como função criar uma nova raça de senhores, futuros "senhores 
da Terra", uma nova aristocracia constituída sobre a mais rígida autolegislação, na qual se 
daria ao desejo de filósofos da violência e dos tiranos da arte a duração de milênios (p.114).

Como se explica isto, comparando-se com a postura autocrítica ou crítica da metafísica em 
Nietzsche?. Richard Rorty teria a resposta: "o vocabulário do filósofo deveria ser separado em 
um setor privado, irônico, autocrítico, e em um pequeno setor público, político. Entre os dois 
não haveria nenhuma ligação (p.114). É o que ocorreu nos EUA, onde Nietzsche foi 
"despolitizado". Kaufmann diz: "Nietzsche não era político, não se pode vê-lo sob este ângulo". 
(p.115)

Deveríamos submeter o filósofo a uma leitura branda ou dura? Nenhuma delas. Não se trata 
de uma diferenciação satisfatória, pois ela parte principalmente de um possível 
"protofascismo", enquanto, acima de tudo, deveria se tratar de considerar o texto em sua 
totalidade e em suas respectivas singularidades. Parece que Derrida oferece, também para 
este caso, uma resposta, na medida em que em primeiro plano está o texto no seu trabalho 
com Nietzsche.

IV. Nietzsche - Derrida

Os estilos de Nietzsche. A mulher como "verdade". No texto "Os estilos de Nietzsche", Derrida 
expõe as formas de se ler Nietzsche: o signo puro de uma verdade presente em cada caso, o 
decifrar ativo, a afirmação do mundo como jogo e dos estilo "no plural". Esporas é um texto 
que cria uma conexão diferenciada entre a pena, o estilete, o punhal e mesmo o guarda-
chuva, que remete ao impulsionante mas também ao perfurante que permanece de forma 
deliberada em Nietzsche e que se volta contra a presença, o ser encobridor, o sentido, a 
verdade. (p.118).

Nietzsche trabalha este tema correlacionando-o à mulher e com isso o discurso da 
verdade/estilo/mulher cai num contexto insolúvel, que dá à exposição um caráter irônico, 
brincalhão, frívolo. A mulher, para ele, é uma forma enigmática, alegórica, que representa 
forma, vida, verdade, estilo e nenhuma identidade definível, nenhuma entidade ontológica; ela 
escapa ao entendimento e não deixa ver "seu fundamento". A mulher em Nietzsche é um 
simulacrum que dispõe da actio in distans, que atua à distância, seduz à distância, ou seja, 
pelo estulo, pelo não-reconhecimento (p.119). Um outro modo ilusionista de efeito, que 
Nietzsche ilustra com a mulher, refere-se ao gestual encobridor, ocultador e o contexto secreto 
entre mulher, vida, sedução, vergonha e todos os efeitos de ocultamento. (p.119)

Em Nietzsche, o mundo é repleto de coisas belas mas pobre, muito pobre em instantes ou 
desvendamentos dessas mesmas coisas. Mas talvez seja esta a mais forte magia da vida: "há 
um véu entretrançado com ouro, véu de belas possibilidades sobre si mesmo: prometendo, 
resistindo, encabulado, gozador, solidário, sedutor, sim, a vida é uma mulher". (p.120)

A verdade é uma mulher (mas só o filósofo ingênuo e dogmático acredita na verdade e na 
mulher). Um ser que não se deixa capturar. Como não há verdade, mulher é o nome daquela 
inverdade da verdade: enigma da não-presença da verdade (p.120).

A distância que é necessária para a atuação da mulher (verdade) parece abrir espaço para a 



verdade, mas a verdade (mulher) distancia-se: "ela engole, encobre insondavelmente, sem fim 
e sem solo, aquela essencialidade, aquela identidade, aquela singularidade. Cego neste ponto, 
o discurso filosófico naufraga - ele precipita-se na sua queda. Não há uma verdade da mulher, 
pois esta é a distância insondável da verdade, a não-verdade da verdade".

Derrida poderia ser lido como um texto feminista. Neste caso, a dissolução da verdade na 
mulher significa a liquidação - resultante da metafísica platônica e do falocentrismo - da 
fixação da verdade da mulher. Isso é importante porque a mulher é aquele ser que não crê no 
efeito da castração mas tampouco em seu inverso, na anticastração.

"Eu temo que as mulheres maduras - no mais profundo esconderijo de seu coração - são mais 
céticas que os homens: elas crêem na superficialidade do Dasein como no seu ser, e todas as 
virtudes e produndidades são para ela somente o encobrimento desta "verdade", o 
encobrimento muito desejável de um pudendum, isto é, uma questão de honestidade, de 
vergonha" (A gaia ciência). (p.121)

A interpretação da interpretação. Conforme Derrida, a questão da interpretação situa-se "no 
lugar onde a questão do estilo atravessa pelo véu de verdade e pelo simulacro da castração o 
corpo da mulher" (p.121) O desafio maior está no conceito de heterogeneidade dos textos de 
Nietzsche.

Nietzsche sabia muito bem em que consistiam as repercussões de nomes como mulher, 
verdade, castração, efeitos ontológicos de presença e ausência, mas não desejava a pura 
negação de suas exigências usuais nem escrevia nenhum discurso simples contra a castração 
ou seu sistema; utilizava-se, ao contrário, da "paródia discreta", da "estratégia da escritura", 
da "diferenciação ou a separação das penas", ou seja, do "estilo" com uma palavra: a 
"heterogeneidade do texto". Mas mesmo esta heterogeneidade limitava para ele 
"irrevogavelmente a pertinência destas questões hermenêuticas ou sistemáticas" e retira "do 
controle do sentido ou do código sempre uma zona marginal". (p.122)

Derrida: "Se os aforismos nietzscheanos sobre a mulher não são coerentes entre si nem com 
os outros, então é preciso aceitar - de forma bem tola - que isso ocorre porque Nietzsche não 
via clara nem amplamente, e que havia uma certa cegueira rítmica, regular, no texto, que não 
poderíamos ignorar. Para Derrida, Nietzsche aparece "um pouco perdido na malha do texto", 
como uma aranha, isto é, não concordante com aquilo que surgiu através dela. De qualquer 
forma, não há, para ele, "uma mulher", uma verdade em si da mulher em si, como o confirma 
a "tipologia colorida, a multidão de mulheres, filhas, irmãs, solteironas, amantes, governantes, 
prostitutas, virgens, avós, menininhas e moças" de sua obra. (p.122)

Para Derrida, não há uma verdade de Nietzsche, tampouco da diferenciação sexual em si. Toda 
a ontologia esconde simplesmente essa não-decidibilidade, pois, ela nada mais é do que efeito 
de revisão, apropriação, identificação, a saber, efeito da verificação de identidade de um 
pressupsoto antes feito. A questão da mulher deixa suspensa a "oposição decisiva entre o 
verdadeiro e o não-verdadeiro". Ela declara que o processo hermenêutico nada vale. (p.123)'

Não se trata, em última análise, em relações como estas, dos sexos, de nenhuma ordem 
fixada ou existente, senão de "processos de propriação" [Propriationsprozesse] de relações 
continuamente mutantes, que se subtraem àquela dialética e àquela decidibilidade ontológica.
(p.123)

Para Derrida, em sua teoria diferencial do signo, não se trata mais do "quê", pois é o processo 
de propriação que organiza a totalidade dos processos da língua e da troca simbólica. A 
história da verdade é um processo de propriação. O próprio não obedece a nenhum 
questionamento ontofenomenológico ou semântico-hermenêutico. A questão do sentido ou a 
verdade do Ser não consegue captar a questão do próprio, do dar/tomar, do dar/manter, do 
dar/prejudicar, do coup de don. Ela não pode captá-la porque está, ela própria, inserida nisso. 
"Toda vez que um problema do próprio princípio, do `em si´, aparece no âmbito da economia, 
da lingüística, da retórica, da psicanálise, da política, etc., a forma onto-hermenêutica de 
questionamento depara-se com seu limite. (p.124)



O caso "Esqueci meu guarda-chuva". Derrida concentra-se no estudo deste fragmento 
Nietzsche. (p.124-5). Os fragmentos citados desenvolvem sua potencialidade para uma 
hermeneuein. Inicialmente, esta frase "não é nada". Tanto não o é que pode ser facilmente 
traduzível para qualquer outra língua, sem perdas. Contudo, nada sabemos sobre o fragmento 
e este não-saber fica fora de qualquer questionamento hermenêutico, que é seguro de seu 
próprio horizonte. Naturalmente, pode-se ousar outras operações de interpretação, mais 
elaboradas. Por exemplo, o deciframento psicanalítico, em que as pessoas sabem ou acham 
que sabem o que significa o símbolo guarda-chuva (p.126).

Para Freud, o guarda-chuva, muito além do "objeto simbólico", torna-se a "metáfora de um 
conceito metapsicológico"; além disso, não é apenas no guarda-chuva mas é no "esquecimento 
do objeto" que a psicanálise se reconhece. (p.126). Assim, acreditaríamos que os psicanalistas 
possuam o domínio hermenêutico sobre este resíduo./.../ Mas, de fato, não o sabemos. Este 
inédito, legível como algo escrito, só pode permanecer secreto, não porque contenha um 
segredo mas porque carece deste e pode, em suas dobras, levar a supor uma verdade 
escondida. (p.127)

Derrida desenvolve sua teoria do texto pelo caminho da ironia. Um texto não é um texto, diz 
Derrida, se não ocultar à primeira olhada, ao primeiro que chega, a lei de sua composição e as 
regras de seu jogo (p.127). O texto permanece para sempre imperceptível. Suas leis e suas 
regras, contudo, não estão ancoradas na insuficiência de um segredo; é que elas, no presente, 
não podem estar assentadas em algo que se poderia chamar, de forma rigorosa, percepção. 
(p.127)

Este conceito de texto não significa que se deva desistir, por princípio, de trabalhar sobre o que 
o texto diz: "isto seria novamente a reação estetizante e obscurizante da hermeneuein. Pois 
para dar conta do limite estrutural, para considerar - se possível precisamente - este caráter 
do texto deve-se empreender o mais possível o deciframento (interpretação ativa de 
Nietzsche; escritura expositória que "põe em cena", de Derrida). "Contudo, isso não agrega 
saber, não anuncia o outro lado; ela atravessa e divide um trabalho científico, do qual ele é 
pré-condição e abre-se sobre ele./.../ Em relação a Nietzsche, deve-se avançar o mais longe 
possível na interpretação escrupulosa, mas não há totalidade dos textos de Nietzsche. 
Acreditar encontrar isso seria expor-se ao ridículo. (p.128)

Independência americana e assinaturas. Derrida se pergunta ser a independência norte-
americana poderia ser lida como a expressão do abandono da velha metafísica. O estudo das 
assinaturas firmadas no texto da declaração de Independência poderia servir para estudar esta 
questão: assinar é se responsabilizar. Nietzsche teria "assinado sua obra", ele foi o único 
filósofo que associou a filosofia ao seu nome, que a fez em seu nome. Na questão da 
assinatura e do nome próprio /.../ trata-se das implicações políticas nos escritos do 
filósofo./.../ A política do "nome próprio", em Derrida, trata do uso do ouvido. Não é o self que 
produz sua autobiografia mas o ouvido do outro que assimila o texto do autor e o prende a 
uma assinatura. (p.130) A autobiografia não se efetiva quando ela ocorre mas mais tarde, 
quando ouvidos recebem a mensagem. A assinatura ocorre do lado do receptor. Por isso é 
importante: nós é que somos responsáveis pela assinatura do texto do outro, que herdamos.
Daí pergunta Derrida, como é que o nome de Nietzsche mistura-se com o que há de pior em 
nosso tempo? Nesta questão, Derrida insiste que não há nada de contingente no fato de que 
"a única política que fez Nietzsche agitar a mais alta e mais oficial das bandeiras, foi, de fato, a 
dos nazistas". Mas isso não significa que esta política nietzscheana tenha sido a única, nem 
que corresponda à melhor leitura de sua herança, tampouco que aqueles que não se referem a 
isso o leram melhor. Não: o futuro do texto não está fechado. Contudo, se nas feridas ainda 
abertas de uma época, a única política chamada de nietzscheana tenha sido a dos nazistas, ela 
é necessariamente significativa e precisa ser questionada em toda sua amplitude (p.132-3)

A questão é: se a "grande política" de Nietzsche já está superada ou ainda "está por vir", isto 
é, se vem depois do terremoto do qual o nacional-socialismo e o fascismo tenham sido apenas 
episódios" (p.133). No que se refere ao seu texto sobre as instituições de ensino, por exemplo, 
a mulher está fora dos textos.

Quando Derrida imagina uma "biografia" de Nietzsche, ele pensa em algo diferente do 



convencional: trata-se da fronteirização entre obra e vida, sistema e sujeito do sistema. Não é 
uma leitura imanente à obra nem externa, empírico-genética. Ela é dynamis graças à sua 
força, seu poder, sua potência virtual e movente e não é nem ativa nem passiva, nem interna 
nem externa. (p.134).

Em oposição à vida não há um algo, objeto que se põe diante dela, como a morte, o 
tanatológico ou tanatográfico. Contrariamente, a vida tem também uma preocupação [Mühe, 
sentido antigo], objeto de uma ciência a se criar, no sentido que a filosofia e as ciências 
sempre deram a esta palavra como estatuto regular da ciência. As ciências podem, neste 
sentido, conquistar seu objeto "sem atraso, sem retrocesso", mas são, com isso, 
substancialmente ciências do Morto. A ciência da vida é aquela que precisa contar com 
"atrasos", "recuos", e tem que usar aquela preocupação que não é necessária ao estatuto do 
morto do objeto da ciência e que localiza a "fronteirização" entre ambos os "corpos": do texto 
e da pessoa do autor. (p.134)

Derrida entende, por exemplo, a autoapresentação de Nietzsche em Ecce Homo, como uma 
astúcia da dissimulação. Nietzsche fala, no final do livro:"Vocês me entenderam? Dionísio 
contra os Cruzados". E ainda: "Ecce Homo, Cristo, não é Cristo, nem mesmo Dionísio, mas 
talvez o nome do `Contra´, o Contranome, a luta que se declara e se denomina entre os dois 
nomes". Tudo isso parece satisfazer para Derrida a fim de pluralizar a forma única do nome 
próprio e a máscara homônima e emaranhar todas as linhas do nome num labirinto - do 
ouvido naturalmente. (p.135-6)

Derrida destaca a duplicidade contraditória de Nietzsche. A idéia da vida do meio-dia não é 
nenhum lugar, nenhum espaço, mas uma "fronteira que vai imediatamente desaparecendo", 
que escapa da idéia de unicidade quando se tenta captá-la. De tudo isso surge, para Derrida, o 
"protocolo impossível de leitura e principalmente o protocolo de ensinamentos e tudo o que 
possa apoiar-se numa história sombria, obscura e pérfida, na explicação, dizendo que 
Nietzsche falou isso e aquilo, por exemplo, sobre a vida, no sentido da existência humana ou 
no sentido biológico". (p.136)

Isso porque o que Nietzsche destaca é exatamente o lado duplo, contraditório de sua 
existência: "Como meu pai, já estou morto; como minha mãe, vivo e envelheço" [Ecce Homo] 
(p.136). Nietzsche via a conseqüência mais importante de sua dupla natureza, que - conforme 
sua opinião - mais o marcava, na perspectiva-óptica da vida. A partir da perspectiva do doente 
até os conceitos e valores sadios e o inverso, a partir do preenchimento e da autocerteza da 
vida rica descendo ao trabalho secreto dos instintos de decadência: a chance de inverter as 
perspectivas. (p.137)

Derrida comenta a leitura Heideggeriana de Nietzsche: Heidegger insiste na unidade ou a 
unicidade do pensamento de Nietzsche. Ora, a "unicidade" não é só da metafísica ocidental ou 
de Nietzsche mas do próprio Heidegger. (p.137)

Debate Derrida - Gadamer (1981). Gadamer expõe num debate com Derrida sobre a 
interpretação os princípio de sua hermenêutica filosófica e dá a toda sua exposição a tônica da 
"boa vontade para entender", procurando criar uma vinculação de sua fala com a de Derrida. 
Este, em sua exposição, fala, ao contrário, de uma "boa vontade para o poder", querendo com 
isso dizer o quanto de vontade de dominação, apropriação, indicação de lugar, classificação, 
redução, castração está presente numa evocada "boa vontade para entender" da 
hermenêutica. Ele critica a aspiração de universalidade da hermenêutica e a "outra reflexão do 
texto", implícitas em Gadamer. Este responde com o texto: "Não obstante, o poder da boa 
vontade", ao que Derrida transcende através da contestação "Interpretar as assinaturas 
(Nietzsche/Heidegger)", onde apresenta uma análise crítico-filológica do Nietzsche de 
Heidegger. Aí Derrida deixa claro que "é assim que a hermenêutica filosófica trabalha". (p.141)
Heidegger opera com obras secundárias e suspeitas de Nietzsche. Ele coloca como argumento 
o fato de que "só iremos ter condições de compreender Nietzsche se o colocarmos como 
consecução da metafísica ocidental" (p. 142). O lugar de Nietzsche estaria, assim, sempre 
dentro dessa metafísica, enquanto que a questão da verdade estaria fora (além) da metafísica. 
(p.143)



Heidegger não procede de modo convencional ("O homem e sua obra") mas fala "Quem era 
Nietzsche". A assinatura aqui tem muita importância. O nome Nietzsche, de Heidegger, tem a 
ver com uma ocasião passada, definível, fixa. Em Derrida, ao contrário, dar um nome remete a 
um futuro imprevisível, não fechável (p.143).
Além disso, Heidegger pensa em "salvar Nietzsche de seu destino singular", pois (a) seu 
pensamento não havia encontrado expressão correta nos escritos e (b) seus intérpretes não o 
teriam entendido (na filosofia de vida e de poeta). Ele pretende liquidar as ambigüidades da 
figura de Nietzsche e seus efeitos. Mas, se Heidegger salvar Nietzsche, ele então o condena 
(p.144).

A dupla ação salvadora assemelha-se àquela de um dançarino sobre um cabo esticado ou 
daquela pessoa que está sobre uma corda que vai se desfiando, pondo-a num o risco ainda 
maior: o salvador afrouxa a rede na medida em que se certifica que o dançarino 
desmascarado, defendido pela unidade de seu nome, que por sua vez está garantido pela 
unidade da metafísica, não irá correr nenhum risco. Isto é, ele já estava morto ao cair. (p.145)

Epílogo: Desconstrução e hermenêutica

Derrida e Husserl: A investigação de Derrida vai no sentido de perguntar a Husserl: "O que é 
escrever?". Husserl teria deixado de lado o privilégio do presente vivo, da fala fenomenológica, 
do próprio discurso e preferido sua corporificação na escrita (p.149). Na expressão escrita, 
sempre reativável, o objeto teria seu "dasein persistente", ausente na comunicação oral. 
(p.149)

O filósofo, apesar de considerar a fala, superestima a escrita. É ela que garante a "absoluta 
capacidade de transmissão do objeto"/.../Através dela, a fala oral libera-se de toda vinculação 
com uma subjetividade atual.
A teoria dos signos deste autor é menos língua, texto, interpretação, do que língua vista de um 
ponto de vista lógico e epistemológico. Há para ele, também, congruência entre significado e 
significante (p.150).

A expressão (significante) não é signo de algo mas um significado ideal que exclui a 
polissemia. Exemplo: o conceito "horizonte-nós" [Wir-Horizont] da humanidade, como a 
comunidade do poder falar. (p.151). Ele fala de um mundo objetivo (de todos) e refuta a 
humanidade associada ao tempo. Derrida, diferentemente, considera que os signos exigem 
uma interpretação (no tempo e no espaço). A "virtualidade" da escrita é para ele muito 
ambivalente. Por um lado, é um instituir, mas por outro é passividade, esquecimento, morte. 
São os documentos enterrados para sempre, que traem o "sentido transcendental da morte". 

A crítica de Derrida centra-se no princípio transcendental em fenomenologia, a saber, na 
autopresentificação desvinculada do tempo e do espaço do significado e do sentido, mostrados 
num "autopresente vivo", na consciência. Não se trata de algo primeiro mas de um efeito (do 
jogo da diferença). Ele desaparece por causa do caráter figurativo da língua, das "torrentes de 
consciência" [Bewusstseinsstromes], da consciência interna do tempo, do mundo vivido, da 
contínua aproximação a uma meta final e de todas essas relações com um não-presente, que 
estão acordadas nestas experiências: na não-identidade inscrita no presente assim como na 
morte inscrita na vida" (p.152-3) 

Derrida - Gadamer. O modelo de Gadamer para o ato de entendimento é a conversa, o 
diálogo, o dar e receber que ocorre entre o eu e o texto, assim como a contínua troca de 
diferenças, que tem a ver com coerência, contexto e mesmo correspondência sistemática e, 
com isso, com identidades. A interpretação é um "projetar" de sentido. Inicia-se quando um 
primeiro sentido se mostra, mas que, inicialmente, ainda é só pré-projeto, que será revisto por 
outros rivais, de forma que o movimento de sentido de entender e interpretar sejam contínuos 
novos projetos até se chegar a uma unidade de sentido único. (p.156)

Há, assim, um "contexto progressivo", referente a uma totalidade.

Segundo este modelo, a hermenêutica entende não apenas o ato isolado de entendimento mas 
também o processo de entendimento no interior das ciências individuais, da história humana e 
do estar-no-mundo total, como sendo um contexto de sentido que abrange tudo e, com isso, 



permanece, sem dúvida, preso ao pensamento metafísico. /.../ A hermenêutica, assim, cria o 
guarda-chuva para todos esses processos (p.157). Assim foi, também, a própria história da 
hermenêutica (processo de progressão em estágios ou fases:

hermenêutica romântica, Schleiermacher, Dilthey, primeiro Heidegger, Gadamer) (p.158).
Contrariamente, Nietzsche e Freud não partilham dessa metafísica. /.../ Friedrich Schlegel, 
apesar de ser a virada romântica na história da metafísica, apostava na incompreensão, no 
não-entendimento positivo, na confusão, no caos. Contra o Hegel da "compreensibilidade do 
mundo" e do "absoluto saber", Schlegel ridicularizava a teoria do "melhor entendimento" de 
Schleiermacher (entender o autor melhor do que ele mesmo).

Habermas. Heidegger, Adorno e Derrida fazem, segundo Habermas, oposição ao princípio de 
realidade. Eles se defendem disso como se vivessem à sombra do último filósofo, como se 
lutassem contra um conceito "forte" de teoria, de verdade, de sistema, que há mais de 150 
anos pertencem ao passado. Eles ainda crêem "arrancar a filosofia da ilusão, constituir uma 
teoria que contenha a última palavra". Se fosse essa a tarefa, então a "crítica da razão 
precisaria atingir fundo a raiz". Em realidade, a filosofia hoje não exige mais 
"incondicionalidade do valor ou da fundamentação última" mas persegue, com a "consciência 
falibilista" e, ao mesmo tempo, com aspiração de verdade, ou seja, com a assumida 
possibilidade de revisão de suas teorias, uma "combinação de declarações fortes com 
exigências fracas de estatutos", que de tão pouco totalitárias não podem se oferecer contra 
uma crítica totalizante da razão" (p.165-6).

Aqui, como na hermenêutica filosófica, mostra-se o modelo de um contexto que se amplia 
como modelo de totalidade revisado, moldável.

A crítica de Derrida à teoria hegeliana da comunicação e à hermenêutica considera que (a) 
uma coloca um sujeito finito e uma riqueza infinita, que este não consegue dominar e outra (b) 
diz que a totalidade ficou sem sentido, não pela finitude de nosso olhar mas por uma 
impossibilidade estrutural, pois somos parte de um jogo para o qual há infinitas substituições 
mas não há centro (p. 166).

O conceito de jogo de Derrida se coloca contra a continuidade de todas as interpretações como 
"continuidade lógica", no estilo de Hegel. "A necessidade da continuidade lógica é uma decisão 
ou o meio de interpretação de todas as interpretações hegelianas. Na medida em que ele 
interpretava a negatividade como trabalho, na medida em que ele se fixava em discurso, 
sentido, história, etc., Hegel apostava contra o jogo e o acaso. (p.166)
Ora, quando o jogo libera o sentido ou o sentido do trabalho não se trata mais de saber, mas 
de inscrição: O sentido é uma função do jogo, está num lugar da configuração do jogo, que 
não tem sentido. (p.167).


