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Eu, eu, eu ... você e todos nós 

Parece-me indispensável dizer quem sou. [ ... ] A desproporção entre 
a grandeza da minha tarefa e a pequenez de meus contemporâneos 
manifestou-se no fato de que não me ouviram, sequer me viram. [. .. ] 
Quem sabe respirar o ar de meus escritos sabe que é um ar das alt1.eras, 
um ar forte. É preciso ser feito para ele, senão há o perigo nada peque
no de se resfriar. 
Friedrich Nietzsche 

Aqui, não vou contar a ninguém os "dez passos" para nada, nem vou 
dar dicas de o que fazer ou nâo para .ter sucesso. Esse vai ser apenas um 
relato das lições que o mundo e a· vida me ensinar(!m até este momento. 
Nesta curta mas intensa trajetória, muita gente fez questão de não me 
enxergar. .. 
Bruna Sur(istinha 

COMO ALGUÉM SE TORNA o QUE É? Isso perguntava Nietzsche logo no sub
título de sua autobiografia, significativamente intituJada Ecce Homo e 
redigida em 1888, nos meses prévios ao "colapso de Turim'. Após esse 
episódio, o filósofo mergulharia em uma longa década de sombras e va
zio, até morrer "desprovido de espírito", de acordo com os amigos que 
o visitaram. Nas faíscas desse livro, Nietzsche re isa sua trajetória com a
fume ambição de "dizer quem sou". Para isso, solicita a seus leitores que
o ouçam, "pois eu sou tal e tal; sobretudo, não me confundam!". É ela ro
que atributos como a modéstia e a humildade estão radicalmente au n
tes no texto, mas isso não pode surpreender em alguém que se orgulha a
de ser oposto "à espécie de homem que até agora se venerou como virtuo
sa", preferindo ser um sátiro a um santo. 1 Essa atitude, porém fez com
que seus contemporâneos enxergassem na obra de Nier.z he uma mera
evidência da loucura. Suas fortes palavras, aquilo tão 'im 'n o · mon -
truoso que ele tinha a dizer, foram ljdas como sintomas de um fatídiL


























