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Resumo 

Uma das principais passagens do Assim falou Zaratustra, de Nietzsche, é o capítulo Da 

visão e do enigma, no qual o fenômeno do instante revela-se o marco limítrofe da 

passagem para o super-homem. O instante (Augenblick), representado por um pórtico, é 

o ponto de encontro entre duas eternidades que se opõem, designadas como um 

caminho de volta e para fora. A oposição desses dois caminhos demarcaria o âmbito no 

qual o curso do tempo se desenrolaria. A princípio, pressupor-se-ia que o esquema de 

ambas as vias seria o de uma linha que se estende para trás e para frente 

indefinidamente, tendo como um ponto de partida um centro em comum, configurando 

assim a noção linear do tempo, baseada em uma sequência ininterrupta de momentos 

que se sucedem uns aos outros. Contudo, lá se diz que “a verdade é sinuosa: o próprio 

tempo é um círculo.” O que à primeira vista parece contradizer-se precisa ser 

compreendido pela ótica da enigmaticidade do espírito que rege essas proposições. Em 

nenhum momento, Nietzsche descreve esse duplo caminho como uma linha que se 

estende no espaço ou no tempo. Entretanto, ao circunscrevê-los à comum pertença ao 

instante, a partir do qual e na perspectiva do qual devem encerrar um círculo, formando 

um só circuito de liberação criativa de devir, além de superar a dissipação na realidade 

do mundo das forças ativas que determinam a existência do indivíduo, esta instanciação 

constitui a temporalidade em que a vontade de poder se conjugaria ao eterno retorno. 

Com base nas leituras que Heidegger sobre Nietzsche, o presente trabalho propõe-se a 

uma interpretação de cunho ontológico do conceito de instante em Nietzsche, bem como 

do arco de temporalidade que ele instaura, entendendo-o como uma das principais 

chaves de acesso à compreensão de um dos nós centrais do pensamento nietzschiano. 
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