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RESUMO ESTENDIDO
Apresentação
A partir do conceito desenvolvido pela filosofia nietzschiana conhecido como
doutrina do eterno retorno, cujo mote norte do assunto traz em si uma
problematização profunda sobre o sujeito da modernidade, temos condições de ampliar
o debate contemporâneo atual sobre o problema da subjetividade moderna que coloca
em xeque a autoridade do sujeito marcado pelo racionalismo intelectual quando em
contraste a hipótese do eterno retorno. Na medida em que aprofundamos esta questão a
partir deste conceito filosófico nietzschiano nos aproximamos do problema do
subjetivismo moderno aponta a partir de um ponto de vista que até antes de Nietzsche
tinha sido pouco explorado. A utilização do seu experimentalismo como método
filosófico levou-durante certo período de tempo acreditar seriamente na hipótese cíclica
relativo a doutrina do eterno retorno como um eterno retorno do mesmo. Deste modo,
quando procuramos aprofundar esta questão à luz do problema ético que o conceito
aponta, temos de colocá-lo em relação a implicação ética que este conceito que tende
um abalo fundamental quanto a individualidade humana e, portanto uma provocação
clara ante ao princípio da individualidade.

Metodologia e uso de fontes
A metodologia utilizada será utilizando o princípio hermenêutico para analisar
alguns texto filosóficos de Nietzsche onde se encontram a doutrina do eterno retorno.
Dentre as fontes principais utilizadas, faremos uso da obra Gaia Ciencia e Assim falou
Zaratustra, além de cartas e anotações não publicadas onde encontram-se os textos
sobre a temática.

Desenvolvimento
A partir do método de análise hermenêutica, verificar-se-á assim, alguns de seus
possíveis desdobramentos no viver moderno de hoje a partir de análise de alguns textos
nietzscheanos (Assim falou Zaratustra, Gaia Ciência, cartas e os fragmentos póstumos)
em que é apresentada sobre diversas formas a doutrina do eterno retorno. Assim,
também se levará em conta algumas interpretações de outros filósofos que buscaram
revisitar a doutrina sobre um ponto de vista mais atual tal como Scarlet Martton e Pierre
Klossowsi como comentadores centrais em nossa análise sobre a doutrina do eterno
retorno a partir do enfoque para o problema da individualidade moderna. A partir deste
percurso teórico argumentativo, buscar-se-á desenvolver um breve retrospecto histórico
que ampliará nosso entendimento do momento histórico-filosófico peculiar que abriu
possibilidade para o desenvolvimento do conceito ontológico do eterno retorno do
mesmo de Nietzsche; em que o mesmo testemunhava uma profunda crise de valores
conhecida hoje como a crise da modernidade. Sobre tais investidas, a partir deste
pequeno retrospecto, poder-se-á ter uma significativa ferramenta ontológica a mão, no
qual se terá uma compreensão mais nítida e focada das bases epistemológicas e
ontológicas em que se lançaram as sementes deste constructo filosófico de caráter
renovador para a filosofia, acarretando assim, num marco nodal e indo mais além dum
entendimento comum, ampliando horizontes de uma ontologia nietzscheana que
intentava superar-se. E esta mesma ontologia, fora observada por Heidegguer como uma
tentativa final de superação da própria metafísica clássica que se desmoronava em
ruínas, concebida pelo próprio como aquilo que seria o pensamento mais pesado, um
definitivo divisor entre o Nietzsche juvenil e a maturidade. Pode-se assim, abrir um
campo preliminar próprio, permitindo ser possível rever ao mesmo tempo, as condições
para a emergência da respectiva doutrina – o eterno retorno do mesmo – mas, em
concomitância, poderá ser mais factível ampliar nosso olhar e reforçar o poder de
análise e reflexão para um antepassado recente de uma crise profunda de valores do
qual, de alguma forma, herdamos.

Resultados alcançados
Os resultados preliminares desta pesquisa abriu a possibilidade para pensar que o
tema relativo a doutrina do eterno retorno foi consideravelmente explorado pelo filósofo
em dentro de um recorte temporal sendo um conceito fundamental de sua filosofia. A

partir desta constatação, levamos a encontrar na filosofia nietzschiana do eterno retorno
encontrar algumas relações entre seu conceito relativo ao eterno retorno e a
possibilidade de, por meio de sua versão ética, lançar uma crítica fundamental a
modernidade e, principalmente a crença em uma entidade ontológica e divina. A
provocação que incita a versão ética da doutrina, isto é, a de reviver eternamente a
mesma vida, trata-se na verdade, uma provocação fundamental ao individualismo
moderna que ataca nas bases a partir da desmitologização do divino ao incitar que o
homem tome uma decisão em um tempo que passa no agora ou seja, em um instante
transformador.
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