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Resumo: O presente trabalho pretende 

expor o pensamento do filósofo alemão 

Friedrich W. Nietzsche acerca do 

ressentimento em consonância com as 

práticas do ordenamento jurídico atual. 

Atentar-se-á, portanto, às origens do 

Direito, enquanto costumes, e ao ponto 

de apropriação do mesmo pelo advento 

do ressentimento, proveniente da moral 

cristã, cujos reflexos ainda estarão 

presentes nas práticas penais da 

atualidade. Em seguida, a análise será 

voltada ao intento deste Direito 

subjugar os instintos dos criminosos 

mediante o ideal de culpa propagado 

pela moral dos escravos, e os resultados 

deste intento na sociedade atual. Para tal 

finalidade, a primeira e segunda 

dissertações de Genealogia da Moral 

serão analisadas, bem como aforismos 

pontuais de outras obras do filósofo e 

textos de seus comentadores a fim de 

compreender até que ponto o Direito se 

vê absorvido pelo ressentimento e quais 

as conseqüências de tal evento. 
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INTRODUÇÃO 

Este trabalho propõe situar o filósofo e 

filólogo alemão Friedrich Nietzsche 

como um jurista de singular importância 

para a contemporaneidade. Para tanto, 

os olhos se voltarão aos dois primeiros 

textos da Genealogia da moral, nos 

quais Nietzsche aborda dentre diversos 

assuntos, a origem do conceito moral de 

culpa e a temática do ressentimento.  

Este, por conseguinte, será o foco do 

presente ensaio, o qual busca aproximar 

o conceito nietzschiano de 



ressentimento dos parâmetros que 

regem o ordenamento jurídico atual. 

Primeiramente, no entanto, 

buscando-se tal empreendimento, lança-

se o olhar à origem dos direitos. Estes, 

de acordo com o filósofo, remetem a 

uma tradição e à medida que a 

indolência abate sobre seus agentes, 

chega-se a crer que esta tradição sempre 

existira, torna-se sagrada, reservando-

se, pois, a obrigação de continuar a 

cumpri-la.  

Com o entendimento da origem 

e desenvoltura dos costumes, o presente 

trabalho questiona então, onde se 

encontra o Direito em tal esfera. E a 

resposta encontrada na obra 

nietzschiana apresenta o germinar do 

Direito como ordenamento da vontade 

de uma comunidade e assim, o homem 

violento, o poderoso, será o fundador do 

Estado e, por conseguinte, o fundador 

do Direito de punir e subjugar os mais 

fracos. 

No entanto, com o decisivo 

confronto entre Roma e Judéia, no qual 

os poderosos romanos sucumbem aos 

judeus, ao povo sacerdotal do 

ressentimento, dá-se a inversão dos 

valores: os miseráveis, os pobres, os 

doentes e necessitados passam a 

configurar os bons, e o forte, o nobre, é 

considerado então cruel, ímpio e 

desventurado. Com este evento, o 

ressentimento se alastrou por todos os 

campos da sociedade.  

O ressentimento, segundo 

Giacóia, é um sentimento reativo, tal 

qual amarras que mantêm o ressentido 

aferrado ao seu sofrimento, que busca 

um culpado para seus males longe de si 

próprio, algo vivo, segundo Nietzsche, 

“no qual possa sob algum pretexto 

descarregar seus afetos, pois a descarga 

de afeto é para o sofredor a maior 

tentativa de alívio, de entorpecimento”.
 

Dessa forma, com a inversão de valores 

originária da rebelião da moral escrava, 

o “mau”, a saber, o culpado pelos males 

que lhes aflige não é outro, senão, 

aquele que outrora fora considerado 

“bom”, o nobre, o poderoso, que agora 

se vê sob a ótica venenosa do 

ressentimento. 

Por esse motivo, nesta 

sociedade em que impera a moral dos 

escravos, o criminoso será aquele cuja 

ação destoou dos hábitos estabelecidos 

na sociedade em que se encontra 

inserido, da moral vigente, e buscou 

satisfazer a si próprio, a seus instintos 

egoístas atentando contra o próximo.  

A pena, portanto, terá a 

finalidade de fazer o indivíduo 

responder pelos seus atos. Contudo, a 

pena consiste de fato, num meio pelo 

qual se busca impor o ressentimento, 

moldando a consciência do criminoso 



ao encarcerá-lo e assim, fazê-lo refletir 

unicamente e por anos a fio sobre seus 

crimes, com o intuito de criar a 

memória do castigo.  

O castigo, por sua vez, 

enquanto sanção penal deve ser 

proporcional à ofensa causada à 

sociedade e, dessa forma, mede-se com 

base no juízo de valor que esta mesma 

sociedade usa para reprovar suas ações, 

o que se denomina culpabilidade, que 

consiste no juízo sobre o autor do fato, 

um juízo que recai sobre a pessoa e se 

debruça sobre a responsabilidade 

pessoal do sujeito, o qual irá optar 

livremente por se comportar de forma 

contrária ao Direito. 

 

RESULTADO E CONSIDERAÇÕES 

FINAIS 

Em suma, o presente trabalho levanta o 

questionamento que talvez tenha sido 

ignorado no meio jurídico: será o sujeito 

realmente livre para se comportar de 

forma contrária ao Direito e assim, ser 

responsabilizado por suas ações? Em 

Humano, demasiado humano, Nietzsche 

afirma que o indivíduo não pode ser 

responsável por suas ações, uma vez 

que estas são conseqüências necessárias 

formadas a partir de elementos e 

influxos passados e presentes. A partir 

deste conhecimento, chega-se à 

conclusão de que a moralidade do 

Direito Penal, forjada nos sentimentos 

morais de piedade e probidade 

necessários para a conservação dos 

costumes de uma sociedade, fundou-se 

também no erro do livre-arbítrio.  

A saber, o advento do Deus 

cristão, segundo Nietzsche, “trouxe 

também ao mundo o máximo de 

sentimento de culpa”. Dessa forma, 

busca-se a culpa para medir a ação do 

sujeito ao aplicar o castigo, e ao fazê-lo, 

espera-se que este sujeito se torne 

consciente desta culpa. Com a pena, 

espera-se criar no criminoso o remorso 

por suas ações. Deseja-se que o 

criminoso deixe de exteriorizar seus 

instintos e passe a fazê-lo de acordo 

com a sociedade, torne-se ressentido, 

imbuído de culpa e de “consciência 

moral”. Assim, o Direito desta moral do 

ressentimento, ao aprisionar o 

criminoso, busca moldar sua 

consciência, fazê-lo refletir por anos e 

anos sobre sua vil conduta, busca criar a 

memória do castigo, memória esta que 

consiste na verdadeira alma do 

ressentimento, deixará o escravo 

aferrado ao seu sofrimento. E isto é o 

que busca afirmar o presente trabalho, a 

saber, que o Direito ao punir o 

criminoso, mergulhá-lo na memória de 

seu ato, destituí-lo da “ação”, pois o 

homem que age o faz contra os seus 

inimigos, contra os mais fracos, 



sobrepondo-os com sua força e seus 

instintos, procura torná-lo um homem 

de “reação”, de auto-piedade e culpa, e 

nada mais.  

Tal intento, contudo, irá apenas 

endurecer o criminoso, distanciá-lo 

ainda mais da sociedade e aumentar sua 

força de resistência. Este Direito 

apropriado pelo ressentimento, portanto, 

buscará incutir o sentimento de culpa no 

criminoso, conter seus impulsos e torná-

lo um homem reativo, jamais ativo, mas 

encontrará resistência no próprio 

indivíduo que, recorrerá aos instintos e 

à sua própria força para impor o seu 

lugar no mundo. 
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