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“O objetivo da vida é o autodesenvolvimento. Realizar perfeitamente nossa 

natureza: é para isso que estamos no mundo. Hoje em dia, as pessoas têm medo de si 

mesmas. Esqueceram-se do mais elevado de todos os deveres, o dever que cada um de nós 

tem para consigo mesmo. Claro, elas são caridosas, dão de comer a quem tem fome e 

vestem os mendigos. Mas suas próprias almas andam famintas e nuas. A coragem 

desapareceu de nossa raça. Talvez nunca a tenhamos realmente possuído. O terror da 

sociedade, que é a base da moral, e o terror de Deus, que é a base da religião – são essas 

duas coisas que nos governam. [...] Creio que, se o homem pudesse viver a sua vida em 

toda plenitude, dar forma a cada sentimento, expressão a cada pensamento, realidade a cada 

sonho... o mundo receberia tal impulso de alegria que esqueceríamos os males do 

medievalismo e voltaríamos ao ideal helênico, talvez mesmo a algo mais requintado, mais 

rico, do que o ideal helênico. Mas mesmo o mais corajoso dos homens tem medo de si 

próprio. As mutilações do homem selvagem tem sua trágica sobrevivência na renúncia que 

nos estraga a vida. Somos punidos por nossas recusas. Cada impulso que tentamos abafar 

fermenta em nosso espírito e nos envenena. [...] A única maneira de uma pessoa livrar-se da 

tentação é ceder-lhe. Se resistir, a alma adoecerá por ansiar pelas coisas que proibiu a si 

própria, por desejar aquilo que suas leis monstruosas tornaram monstruosas e ilícitas.2” 

                                                           
1 ALBERTI DA ROSA: Das Unbehagen in der Moral: Freud, Nietzsche und die Umwertung des Bewusstseins. 
2 "The aim of life is self-development. To realise one′s nature perfectly - that is what each of us is here for. People are afraid of 
themselves, nowadays. They have forgotten the highest of all duties, the duty that one ownes to one′s self. Of course they are charitable. 
They feed the hungry, and clothe the beggar. But their own souls starve, and are naked. Courage has gone out of our race. Perhaps we 
never really had it. The terror of society, which is the basis of morals, the terror of God, which is the secret of religion - these are the two 
things that govern us. [...] I believe that if one man were to live out his life fully and completely, were to give form to every feeling, 
expression to thought, reality to every dream - I believe that the world would forget all the maladies of mediaevalism, and return to the 
hellenic ideal - to something finer, richer, than the Hellenic ideal, it may be. [...] But the bravest man amongst us is afraid of himself. The 
mutilations of the savage has its tragic survival in the self-denial that mars our lives. We are punished for our refusals. Every impulse that 
we strive to strangle broods in the mind, and poisons us...." [...] “The only way to get rid of a temptation is to yield to it. Resist it, and 
your soul growes sick with longing for the things it has forbidden to itself, with desire for what its monstrous laws have made monstrous 
and unlawful." WILDE: The picture of Dorian Gray. 
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Permiti-me começar a fala de hoje com um jogo de adivinhação: tentador demais 

especular quem escreveu estas linhas. Alguns dentre os senhores já terão a resposta na 

ponta da língua, induzidos ao ato falho pela minha brincadeira. Outros, ainda duvidam. 

Devo, porém, desapontar os senhores e as senhoras que apostaram em Friedrich Nietzsche. 

Igualmente terei que desenganar os que crêem ser Sigmund Freud o autor. Extraí o trecho 

acima das páginas de O retrato de Dorian Gray, de Oscar Wild: - palavras na boca do 

personagem Lord Henry Wotton. 

Wilde nasceu em 1856, o mesmo ano de Sigmund Freud. Nietzsche é de 1844 –

apenas 12 anos de diferença. Pensadores nascidos numa época em que a abordagem da 

consciência, da moral, dos fundamentos ocultos do comportamento do homem impõe-se 

por força da patente impossibilidade de o tecido social europeu de então sustentar por mais 

tempo o status quo de hipocrisia na sociedade burguesa. Aqui, ao reconhecermos que os 

autores foram os primeiros a suspeitar, os primeiros a estudar elementos escusos do 

comportamento humano e da sociedade, veremos que nos encontramos no âmbito da 

tragédia – tão cara a Nietzsche quanto a Freud: o herói trágico, o precursor, sucumbe e abre 

caminho para o vitorioso que virá depois dele.  

Tão estreito é o parentesco intelectual de nossos autores que temo que o encontro de 

hoje possa tomar proporções inabarcáveis, se não nos limitarmos a circunscrevê-lo em um 

foco. Escolhi, para tanto, uma obra de cada autor: de Friedrich Nietzsche a Genealogia da 

Moral, de 1887, e, de Sigmund Freud, O Mal-estar na civilização - O desconforto na 

cultura correspondesse, talvez, melhor ao original alemão Das Unbehagen in der Kultur -, 

obra publicada em 1930. Os dois escritos abordam aspectos tão similares, e a partir de 

ângulos tão próximos, que cremos serem os títulos intercambiáveis sem prejuízo de 

conteúdo. Mais que isso, poderíamos especular em fundi-los, daí surgindo O  desconforto 

na moral, a transvaloração da consciência.  

A legitimidade deste empreendimento, porém, já é posta em cheque antes mesmo de 

iniciarmos. Em A Gaia Ciência, Nietzsche, nos dá a refletir: 

“Quem quer mediar entre dois pensadores maduros mostra 

que é medíocre: não tem olhar para o que é único; enxergar 
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semelhanças e fabricar igualdades é característica de olhos 

fracos.3” 

Advertidos já estamos. Resta-nos, agora, procurar uma forma de unir/separar os 

autores de forma a traí-los o menos possível, e destacar mesmo nas semelhanças o que seja 

único de cada um. Vejamos: dizer que algumas das teorias freudianas já tinham sido 

precedidas pelos escritos de Nietzsche não é mais novidade. Porém, a especulação acerca 

de um possível plágio, que circulou ainda há algumas décadas, está hoje descartada. Que 

Freud tenha tido contato com a obra de Nietzsche, contudo, é certo: na época de estudante, 

ele participou por cinco anos das reuniões do Círculo Literário dos Estudantes Alemães, em 

Viena, uma organização pangermanista onde se discutia entusiasticamente obras de 

Schopenhauer, Wagner e Nietzsche.  Assim, em comum na gênese de suas reflexões temos 

que ambos os mestres da suspeita foram fortemente influenciados pela filosofia de 

Schopenhauer – onde Nietzsche realizou plenamente o parricídio filosófico-espiritual, em 

sua maturidade, com uma crítica demolidora -, ademais de tomarem como padrinhos-

protetores entidades do Helenismo clássico: Apolo e Dioniso – para Nietzsche – e Édipo – 

no caso de Freud. Finalmente, ambos procuraram se orientar e embasar suas proposições  

pela ciência natural de sua época.  

Neste quadro de semelhanças, superpor livros como a Genealogia da Moral e O 

Mal-estar na civilização é examinar a paisagem do mundo através de lunetas irmãs. Antes, 

porém, de lançarmos pontes entre o mal-estar cultural de Freud e a arqueologia nietzschena 

da moral, obra da maturidade4, seria prudente nos referirmos ao início das reflexões e das 

suspeitas de Nietzsche.  

Ele inaugura o exame do que seja a consciência <Bewusstsein> já no primeiro livro, 

O nascimento da tragédia (1872). Ali, valendo-se de imagens e analogias do mundo da 

arte, Nietzsche divide a consciência humana em uma instância desperta e consciente e 

outra, que vive oculta alimentando-se de pulsões que lhe dão vida e vigor. Em um primeiro 

momento, sonho e delírio existem ainda separados, em suas alegóricas formas de Apolo e 

Dioniso. Em seguida, a análise atinge o âmbito psicológico, e na passagem seguinte 

                                                           
3 “Wer zwischen zwei entschlossenen Denkern vermitteln will, ist gezeichnet als mittelmässig: er hat das Auge nicht dafür, das Einmalige 
zu sehen; die Ähnlichseherei und Gleichmacherei ist das Merkmal schwacher Augen.” DfW, 228. 
4 Em 1887 Nietzsche estava com 43 anos de idade, e permaneceria lúcido apenas mais dois invernos. 
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podemos antever trechos da Interpretação dos sonhos, publicado por Freud apenas 28 anos 

mais tarde:  

“Tão certamente quanto das duas metades da vida, a desperta 

e a sonhadora, a primeira se nos afigura incomparavelmente 

mais preferível, mais importante, mais digna de ser vivida, do 

mesmo modo, por mais que pareça um paradoxo, eu gostaria 

de sustentar, em relação àquele fundo misterioso de nosso ser, 

do qual nós somos a aparência, precisamente a valoração 

oposta no tocante ao sonho5.” 

 

 Freud chamará esta função de <Wunscherfüllung>. E para completar, o que 

Nietzsche escreveu posteriormente, em Aurora (1881):  

“...se é permitida minha suposição, de que nossos sonhos têm 

justamente o valor e o sentido de compensar [à noite], até um 

determinado grau, aquela ocasional carência de alimento 

durante o dia6.” 

 Na seqüência, Nietzsche concede mais e mais racionalidade a Apolo – o elemento 

capaz de interpretar o significado dos sonhos -, enquanto o sonho em si vai assumindo 

traços mais e mais dionisíacos e delirantes. Nas palavras do autor, “fatos que prestam 

testemunho preciso de que o nosso ser mais íntimo, o fundo comum a todos nós, colhe no 

sonho uma experiência de profundo prazer e jubilosa necessidade7”. 

 Freud teorizaria acerca deste processo na Interpretação dos sonhos (1900) e 

prepararia ainda uma conferência introdutória (1917) ao que sejam a psicanálise e o 

mecanismo onírico:  

“Os senhores não sabem quão incontrolável e inconfiável é o 

homem mediano em todos os aspectos da vida sexual? Ou 

desconhecem os senhores que toda disputa e agressão, com as 

                                                           
5 So gewiss von den beiden Hälften des Lebens, der wachen und der träumenden Hälfte, uns die erstere als die ungleich bevorzugtere, 
wichtigere, würdigere, lebenswerthere, ja allein gelebte dünkt: so möchte ich doch, bei allem Anscheine einer Paradoxie, für jenen 
geheimnissvollen Grund unseres Wesens, dessen Erscheinung wir sind, gerade die entgegengesetzte Werthschätzung des Traumes 
behaupten. GdT, 4. 
6 “...wenn meine Vermuthung erlaubt ist, dass unsere Träume eben den Werth und Sinn haben, bis zu  einem gewissen Grade jenes 
zufällige Ausbleiben der Nahrung während des Tages zu compensiren.” Morgenröte, 2.  
7 “Thatsachen, welche deutlich Zeugniss dafür abgeben, dass unser innerstes Wesen der gemeinsame Untergrund von uns allen, mit tiefer 
Lust und freudiger Nothwendigkeit den Traum an sich erfährt.” GdT, 1. 
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quais sonhamos à noite, são a cada dia efetivamente 

criminosamente cometidas por homens despertos? O que faz 

aqui a psicanálise senão confirmar o velho dito de Platão, que 

descreve os homens bons como aqueles que apenas sonham 

com as coisas que os outros, os homens maus, realizam?8” 

 Há uma semelhança evidente, em especial no tocante aos mecanismos psicológicos 

da projeção e da sublimação, bem como o desvio do masoquismo. Mas não gostaria de 

restringir-me a ser um mero colecionador de citações e paralelos entre os dois autores. 

Mesmo em terrenos de grande semelhança eis que apontam traços diametralmente opostos. 

Os caminhos percorridos por Freud e Nietzsche certamente se cruzam, mas com destinos  e 

estilos muito diversos: Freud parte da fisiologia para chegar à psicologia – isso atesta seu 

início com Charcot, em Paris, na década de 1880. Já Nietzsche, que nesta mesma década 

teve a atenção chamada pelo aluno de Charcot, Féré, serve-se da psicologia como estágio 

intermediário ao seu verdadeiro objetivo: uma crítica demolidora da sociedade burguesa 

européia na segunda metade do século XIX. Nietzsche parte, portanto, de uma análise 

filológica, apóia-se na psicologia e tem como meta um exame da fisiologia humana – as 

reações psicossomáticas à grave doença que acomete e ameaça extinguir a sociedade: 

decadência e niilismo.   

 Em O nascimento da tragédia, Nietzsche lança mão da parábola do Rei Midas, que 

captura o fauno Sileno e dele ouve a terrível verdade: 

“Estirpe miserável e efêmera! Filhos do acaso e do tormento!  

Por que me obrigas a dizer o que seria para ti mais salutar não 

ouvir? O melhor de tudo é para ti inteiramente inatingível: 

não ter nascido, não ser, nada ser. Depois disso, porém, o 

melhor para ti é logo morrer.9” 

 Esta enfermidade será também identificada por Freud. Depois de aperfeiçoar a 

teoria que descreve o comportamento de neuróticos compulsivos <Zwangneurotisches 

                                                           
8 “Ist ihnen nicht bekannt, wie unbeherrscht und unzuverlässig der Durchschnitt der Menschen in allen Angelegenheiten des Sexuallebens 
ist? Oder wissen Sie nicht, daß alle Übergriffe und Ausschreitungen, von denen wir nächtlich träumen, alltäglich von wachen Menschen 
als Verbrechen wirklich begangen werden? Was tut die Psychoanalyse hier anderes als das alte Wort von Plato bestätigen, daß die Guten 
diejenigen sind, welche sich begnügen von den zu träumen, was die anderen, die Bösen wirklich tun?" Freud, 9. Vorlesung zur 
Einführung in die Psychoanalyse. 
9 “Elendes Eintagsgeschlecht, des Zufalls Kinder und der Mühsal (...) das Allerbeste ist für Dich gänzlich unerreichbar: nicht geboren zu 
sein, nicht zu sein, nichts zu sein. Das Zweitbeste aber ist für Dich - bald zu sterben." GdT, 3. 
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Verhalten> a partir do trabalho com neuróticos de guerra, descreveu o sintoma que chamou 

de síndrome de repetição <Wiederholungszwang>: uma pulsão psíquica que busca 

reinstaurar um estado primevo análogo ao inorgânico, e que anseia fazer da morte o 

objetivo da vida. Nietzsche, que se apresenta como médico de uma sociedade doente, não 

tem bisturis como instrumento; dispõe de sua linguagem – é com ela, com sua ironia que 

pretende sacudir o paciente, fazê-lo reconhecer a gravidade de seu estado. Além disso, 

acena com um remédio dos mais poderosos: contra o nihilismo, uma arte afirmativa da 

vida.  

 Já temos dados para apontar a distinção mais fundamental entre os autores: ela se 

encontra na forma de encarar a ciência e, com ela, a possibilidade de conhecimento. 

Conhecer em Nietzsche reveste-se de um matiz muito próprio: é um querer pensar (que 

equivale a viver) sem pensar, é o buscar de uma filosofia que não se esgote na 

racionalidade – esta sim, atalho errado que o homem teria tomado em eras ancestrais. 

Nietzsche anseia por uma filosofia do futuro que deposite seu conhecimento direto no 

coração do homem, uma filosofia que seja arte, música, forma de vida, afirmação de vida, 

negação do pessimismo schopenhaueriano. Já Freud, no que tange à ciência, quer de 

qualquer forma evitar a impressão de que ela mesma possa estar envolvida no tecido 

inconsciente da articulação e da superação das pulsões. Por mais que tenha pesquisado a 

ânsia infantil de saber <Wisstrieb>, Freud nunca abordou a questão de um possível papel 

desempenhado pelo narcisismo no funcionamento das ciências. E mesmo depois de 

descobrir a tripartição do Ego e embasar sua teoria do inconsciente, mantém a confiança de 

que a ciência possa levar a um conhecimento verdadeiro do Ego e da realidade. Isto, como 

sabemos, é questionado por Nietzsche, que propõe a arte como forma de vida, já que, em 

suas palavras, “a verdade nos destruiria10”.  

 E é justamente graças a esta posição que autoriza a crítica da filosofia nietzschena à 

psicanálise enquanto um processo funcional aparentado à confissão e ao consolo metafísico 

na igreja católica. A psicanálise, fiel à crença freudiana na ciência, procura conhecer o 

homem, procurar constatar suas funções inconscientes – já Nietzsche abre mão de querer 

classificar a psique humana. Ao invés de tentar descrever como o homem é, Nietzsche olha 

mais à frente: ele quer teorizar como o homem deveria ser, como ele teria de ser pensado 

                                                           
10 GdT, 25. 
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para que se torne forte. Um pensamento irreconciliável com a psicanálise, já que, para 

Nietzsche, quando o super-homem estiver de posse de sua força, de sua potência, ele se 

tornará melhor e pior11 – um pensamento que nos remete a Aristóteles, para quem o homem 

medíocre é incapaz de atos de grandeza tanto quanto de baixeza. 

 Um dos raros momentos, aliás, em que Freud cita Nietzsche é para referir o super-

homem como o chefe da horda primitiva, em Totem e Tabu (1913): “um super-homem 

como o que Nietzsche espera ainda para o futuro”12. Freud vê o super-homem selvagem e 

indomável no passado remoto: para ele, toda a cultura humana só pôde desenvolver-se a 

partir de um processo que sufocou as pulsões primitivas – a renúncia a estas pulsões são 

inculcadas na criança em sua primeira infância.  

Esta renúncia cobrará seu preço: em O mal estar na civilização que Freud reconhece 

que, por mais segurança e bem-estar que a cultura - a civilização - tenha possibilitado ao 

homem, este continuará sempre nutrindo por ela um ódio profundo.  

“O que chamamos de nossa civilização é em grande parte 

responsável por nossa desgraça e [...] seríamos muito mais 

felizes se a abandonássemos e retornássemos às condições 

primitivas.”13 

 A explicação para esta atitude de hostilidade, na teoria de Freud é a mesma para a 

qual Nietzsche identifica a doença da sociedade: na Genealogia da moral, Nietzsche fala de 

uma inversão dos valores, de uma revolta escrava na moral -  uma realização judaico-cristã 

– ocorrida quando o dualismo platônico (que desvaloriza o mundo sensível em que 

vivemos) une-se ao judaísmo (com sua inversão de valores, exaltando a derrota, a pobreza, 

a fraqueza) - “Seus profetas fundiram em um só ‘rico’, ‘ateu’, ‘mau’, ‘violento’, ‘sensual’, 

e pronunciaram pela primeira vez com desprezo a palavra “mundo”. Pois estas vertentes 

que valorizam justamente o desprezível e desvalioso cobram um vigoroso impulso ao 

unirem-se ao cristianismo, com seu ódio a tudo o que é belo, saudável, potente. Freud, de 

forma análoga, acredita que a longa e duradoura insatisfação para com a civilização “já 

deveria estar em ação com a vitória do cristianismo sobre as religiões pagãs, de uma vez 

                                                           
11 “...und dass der Mensch besser und böser werden muss.” AsZ, 2.  
12 “...ein Übermensch, den Nietzsche erst von der Zukunft erwartet.” Freud, GW, Bd IX, S. 564. 
13 Freud: O mal-estar na civilização, III, 93. 
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que se achava intimamente relacionada à baixa estima dada à vida terrena pela doutrina 

cristã14”. 

 A Genealogia da Moral é a tentativa de Nietzsche de explicar este estado de coisas.  

Ele parte de uma suspeita, de que não enxergamos os alicerces podres de nossa cultura por 

estarmos acostumados a eles. Apenas uma dor lá no fundo – abaixo da consciência – delata 

um mal-estar, um desconforto em viver-se desta forma. Ele pergunta qual a origem de 

nossos conceitos de bem e mal (sobre quais pressupostos o homem criou o que chama de 

bem e mal, e que valor têm estes pressupostos – entenda-se aqui por pressupostos todo o 

sistema de valoração, que decide o que vai ser louvado como bom e o que vai ser 

apostrofado de mau, ruim. E mais: estas noções obstruíram ou promoveram o crescimento 

do homem? Elas são indícios de miséria, de empobrecimento, de degeneração da vida? 

Revela-se nelas a plenitude, a força, a vontade da vida, sua coragem, certeza, seu futuro? 

A Genealogia da Moral foi concebida com um complemento para Além do bem e do 

mal (1886), e interpreta o pano de fundo de toda a civilização como um embate entre forças 

de criação e forças de destruição, o que equivale a dizer que os instintos do homem não 

descansam em sua tentativa de solapar os alicerces da cultura, em um paralelo psicológico-

antropológico-investigativo à oposição estética de Apolo e Dioniso apresentada em O 

nascimento da tragédia. Traduzido uma vez mais em uma terminologia freudiana, temos o 

conflito eterno de Eros e Thanatos.   

 Freud explica a separação de Ego e mundo externo tendo como finalidade o desvio 

de certas excitações desagradáveis: “o Ego não pode utilizar senão os métodos que utiliza 

contra o desprazer vindo do exterior, e este é o ponto de partida de importantes distúrbios 

psicológicos”15. 

 Uma teoria muito similar à que Nietzsche nos fornece na Genealogia da Moral: o 

processo de interiorização do homem é que propiciou o nascimento da psique – Nietzsche 

emprega aqui o termo <Seele>, alma em alemão. O homem, adaptado de modo feliz à 

natureza selvagem, à vida errante, à guerra, à aventura, teve que renunciar aos seus instintos 

– esta a exigência da sociedade que nascia, seus instintos ficaram sem valor. O homem viu-

se reduzido a pensar, inferir, calcular, combinar causas e efeitos, viu-se reduzido à sua 

consciência. Seus antigos instintos, porém, não cessaram de fazer exigências. O homem 

                                                           
14 Ibid., III, 94. 



 9 

teve que buscar compensações novas e “subterrâneas”, voltam-se os antigos instintos para 

dentro, e aqui Nietzsche localiza o ponto de partida da “ânsia pelo nada”, o que chama de 

ideal ascético.  

 Assim sendo, a própria consciência <Bewusstsein> do homem é será sempre má 

consciência, pois é produto do jogo dos instintos no processo de interiorização do homem. 

A má consciência é a doença que o homem teve que contrair sob a pressão da vida que 

passou a adotar em sociedade. 

 Freud vê uma possibilidade de livrar-se de uma parte de nossos sofrimentos agindo 

sobre estes impulsos instintivos que ficaram represados, reprimidos e sempre espreitando a 

partir do nível inconsciente. Só que, se porventura tiver êxito, “tal como prescrito pela 

sabedoria do mundo peculiar ao Oriente e praticado pelo ioga16”, o indivíduo estará 

igualmente abandonando toda vida ativa: sacrificará sua vida e alcançará apenas uma 

felicidade da apatia, da ausência de paixões. A isto alude Nietzsche em Além do bem e do 

mal, quando fala do ditado que as mães chinesas ensinam às suas crianças já em tenra 

infância: siao-sin, apequena teu coração, quer seja, encolhe, renuncia à vida ativa – este,  

para Nietzsche, o verdadeiro fundamento das civilizações17. 

 A civilização doente é a que, para Nietzsche, baseia-se em uma moral de escravos – 

em oposição à moral dos senhores. A moral escrava, depois de sua revolta, passou a 

dominar a Europa - o que aconteceria se os fracos, oprimidos, os sofredores estabelecessem 

um padrão moral a partir deles mesmos? Possivelmente resultaria daí uma desconfiança 

pessimista para com o homem, ele não pode crer que a felicidade dos senhores seja 

“verdadeira”; ele privilegia e valoriza qualidades que servem para aliviar a existência de 

seres sofredores: nasceria uma moral basicamente utilitária (os únicos meios de pressão e 

persuasão destes espíritos): baseada na piedade, na paciência, na humildade. Os senhores, 

pelo contrário, não querem apequenar seus corações, querem fazê-lo grande e destemido: 

“Ein hartes Herz legte Wotan mir in die Brust”, é a resposta de Siegfried ao mundo. Este 

homem ajuda aos infelizes (desamparados), mas não por piedade, e sim graças a um 

                                                                                                                                                                                 
15 Ibid., I, 76-7. 
16 Ibid. , 86-7. 
17 “Es giebt ein Sprüchwort bei den Chinesen, das die Mütter  schon ihre Kinder lehren: siao-sin mache dein Herz klein! Dies ist der 
eigentliche Grundhang in späten Civilisationen: ich zweifle nicht, dass ein antiker Grieche auch an uns Europäern von Heute zuerst die 
Selbstverkleinerung herauserkennen würde, - damit allein schon giengen wir ihm wider den Geschmak.” JGB, 267. 
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impulso decorrente do excesso de potência; ele tem orgulho de não ter sido feito para a 

piedade, ele orgulha-se de não ter sufocado seus instintos e pulsões. 

 Paralelamente a isto, Freud pergunta-se, intrigado, como cumprir uma das 

exigências ideais da sociedade civilizada, o mandamento que reza “amarás ao teu próximo 

como a ti mesmo”, e que, desdobrado, estende-se a perdoar os nossos inimigos. Em um 

momento raro, Freud admite que a arte pode ocasionalmente articular pensamentos que são 

tabu para a ciência. Em suas palavras, “um grande escritor pode permitir-se a dar expressão 

a verdades psicológicas severamente proscritas”. É um verso de Heinrich Heine que Freud 

toma como exemplo do verdadeiro sentimento que pulsa logo abaixo do verniz moral da 

sociedade burguesa:  

“Minha disposição é a mais pacífica. Os meus desejos são: 

uma humilde cabana com teto de palha, mas boa cama, boa 

comida, o leite e a manteiga mais frescos, flores em minha 

janela e algumas belas árvores em frente de minha porta; e, se 

Deus quiser tornar completa a minha felicidade, me concederá 

a alegria de ver seis ou sete de meus inimigos enforcados 

nessas árvores. Antes da morte deles, eu, tocado em meu 

coração, lhes perdoarei todo o mal que em vida me fizeram. 

Deve-se, é verdade, perdoar os inimigos – mas não antes de 

terem sido enforcados.18” 

 Para Nietzsche, uma existência moral exclui a possibilidade de viver-se uma 

existência autônoma; entenda-se que tal existência autônoma só poderá ser vivida pelo que 

ele chama de “indivíduo soberano, igual apenas a si mesmo, novamente liberado da 

moralidade do costume, indivíduo autônomo supramoral”19. E de onde vem o fato de 

sermos decadentes, de nossa sociedade estar enferma? O doutor filólogo diagnostica: 

fizemos a escolha errada. A moral agora reinante é apenas uma possibilidade entre muitas. 

Ela não tem fundamentos metafísicos e não é inerente ao homem, não é atributo intrínseco 

da humanidade. Nietzsche dá-se conta de que a moral é influenciada pelo tempo, 

historicidade e cultura, e que em um dado momento da história humana fez-se a opção pela 

repressão, pelo sufocar dos instintos. Assim sendo, a moral é produto do homem, e a casta 

                                                           
18 Heine, apud Freud, 115. 
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sacerdotal, para manter seus privilégios, alega, há dois mil anos, que ela tem vínculos com 

a racionalidade e com a verdade. Traduzindo-se: é mentira que ser moral é ser racional e 

verdadeiro.  

 Quando Freud discorre acerca da gênese da consciência humana e da moral como 

produto da repressão, apresenta tese semelhante. O controle do fogo, por exemplo, só foi 

possível quando o primeiro homem reprimiu seu desejo infantil de competir falicamente 

com as chamas e refreou o desejo de apagá-las com um jorro de urina. Este homem 

primitivo pode submeter o fogo para seu próprio uso, recebendo uma grande recompensa 

cultural por sua renúncia ao instinto. Como consolo por ter sido expulso do útero materno, 

constrói para si mesmo cabanas – paliativo para a falta daquele “primeiro alojamento pelo 

qual, com toda probabilidade, o homem ainda anseia, e no qual se achava seguro e à 

vontade”20.  

 Desta forma, de renúncia em renúncia, de consolo em consolo, erigiu seu edifício de 

civilização, sua masmorra moral, na qual agora definha à espera de extinção. Da extinção, 

sim, pois outro não poderá ser o desenlace da supressão pela ciência das leis de seleção 

natural, reduzindo a mortalidade infantil e prolongando consideravelmente a vida do 

homem médio. Consolos, porém, que parecem ser insuficientes para reconciliar o homem 

com a cultura civilizatória. Enfim, pergunta Freud, “de que nos vale uma vida longa se ela 

se revela difícil e estéril em alegrias?21”  

 Nietzsche expressou-se apenas com outras palavras, mas explica também o 

nascimento da consciência como resultado de dor e abstinência. A criação de uma memória 

no bicho homem não pode ter sido conseguida com meios suaves: ”grava-se algo a fogo, 

para que fique na memória: apenas o que não cessa de causar dor fica na memória”22. A 

dor como o mais poderoso tônico da memória, a dor aliada das religiões – para Nietzsche, 

no fundo, sistemas de crueldades: o sacrifício dos primogênitos, a castração, tudo isso vai 

se interiorizando e criando o ideal do asceta. Com a ajuda de castigos horríveis 

(apedrejamento, empalamento, a roda, o dilaceramento, o pisoteamento por cavalos, a 

fervura em óleo, o esfolamento, a exposição do criminoso todo lambuzado de mel às 

                                                                                                                                                                                 
19 GdM, II, 2. 
20 Freud, 97.  
21 Ibid. , 95.  
22 GdM, II, 3.  
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moscas, ao sol) cria-se um sistema jurídico, e correm todos a renunciar ao crime para viver-

se os benefícios da sociedade.  

“E realmente! Com a ajuda dessa espécie de memória chegou-

se finalmente à “razão”! – Ah, a razão, a seriedade, o domínio 

sobre os afetos, toda essa coisa sombria que se chama 

reflexão, todos esses privilégios e adereços do homem: como 

foi alto seu preço! Quanto sangue e quanto horror há no fundo 

de todas as “coisas boas”!23” 

A conclusão a que Nietzsche chega é que o indefensável absolutismo moral 

(escamoteando o relativismo de suas posições) esconde a ferida maior da moral reinante: 

sua imoralidade. A exigência para a cura é um remédio amargo, mas o doente não tem 

vontade: é necessária uma crítica dos valores morais, uma crítica do próprio valor destes 

valores, uma crítica do sistema de valoração. 

Minha última observação é que, entre Freud, o homem da medicina, crente na 

ciência, e o filósofo Nietzsche - descrente e mesmo crítico da ferramenta  científica - foi 

curiosamente o filósofo que ainda encontrou uma forma de prescrever uma cura. Freud, 

mesmo esforçando-se sempre por salvar a fé na ciência, termina sem conseguir apontar uma 

trilha para fora do quase xeque-mate em que a civilização se atolou. Termina seu ensaio 

praticamente abandonando-se ao destino. Acredita que tudo vai depender de o 

desenvolvimento humano (sempre a fé na ciência) conseguir superar Tanatos, o instinto de 

agressão e autodestruição. Já Nietzsche, consoante à sua filosofia da afirmatividade à vida, 

lega-nos a medida da esperança, a receita do super-homem: 

“Algum dia [...] ele virá, o homem redentor, o homem do 

grande amor e do grande desprezo, o espírito criador cuja 

força impulsora afastará sempre de toda transcendência e toda 

insignificância. [...] Esse homem do futuro [...] esse toque do 

sino do meio dia [...] que torna novamente livre a vontade, 

que devolve à terra sua finalidade e ao homem sua esperança, 

                                                           
23 “Und wirklich! mit Hülfe dieser Art von Gedächtniss  kam man endlich zur Vernunft! - Ah, die Vernunft, der  Ernst, die Herrschaft 
über die Affekte, diese ganze düstere  Sache, welche Nachdenken heisst, alle diese Vorrechte und  Prunkstücke des Menschen: wie theuer 
haben sie sich bezahlt  gemacht! wie viel Blut und Grausen ist auf dem Grunde aller  guten Dinge!” GdM, II, 3. 
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esse anticristão e antiniilista, esse vencedor de Deus e do nada 

– ele tem de vir um dia... 24“ 
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