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INTRODUÇÃO 

Em sua autobiografia intelectual, no capítulo intitu
lado Por que escrevo tão bons livros, Nietzsche observa: Que 
em meus escritos fala um psicólogo sem igual é talvez a primei
ra constatação a que chega um bom leitor - um leitor como eu 
o mereço, que me leia como os bons filólogos de outrora liam o 
seu Horácio. As proposições sobre as quais no fundo o mundo 
inteiro está de acordo - para não falar dos filósofos de todo 
mundo, dos moralistas e outros cabeças ocas, cabeças de repo
lho- aparecem em mim como ingenuidades do erro: por exem
plo, a crença de que altruísta e egoísta são opostos, quando o 
ego não passa de um embuste superior, um ideal... Não exis
tem ações egoístas, nem altruístas: ambos os conceitos são um 
contra-senso psicológico1. 

Como se pode constatar, na presente passagem, Ni
etzsche atribui à psicologia uma função central no con
junto de seu pensamento: do âmago de seus escritos fala 
um psicólogo, como jamais houve outro antes. Tão inau
dito e temerário que pode surpreender os "filósofos de 
todo mundo" em seu permanente sono dogmático, em
balado por fantasias oníricas do tipo representado pela 
crença na oposição entre egoísmo e altruísmo. 

Com efeito, como se poderia pretender que o egoís
mo (tanto quanto seu contrário) pudessem ter qualquer 
efetiva realidade quanto o que lhes dá conteúdo e sus
tentação, o próprio ego, não passa de uma espécie singu-

1 Nietzsche, F. Ecce Homo. Por que escrevo tão bons livros, 5. Trad. Paulo 
César de Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 1995, p. 58. 
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lar de "vertigem", de "farsa superior", de um sentimen
to forte, cujo fundamento, porém, está muito longe de 
ser evidente e inabalável? 

A investigação sobre a natureza e a origem do ego 
constitui uma das tarefas do psicólogo Nietzsche; mais 
precisamente, a tarefa que o distingue como psicólogo e 
de cuja execução depende, em grande parte, a realização 
do projeto de transvaloração de todos os valores. É por meio 
dela que o psicólogo poderá trazer à luz o erro fundamen
tal que está na base de todos os majestosos edifícios teó
ricos da metafísica e, desse modo, quebrar o encantamen
to que mantém em estado permanente de sonho e sono o 
filósofo, cuja missão o destina, porém, a ser aquele que 
tem de estar desperto. 

Eis, portanto, uma das razões pelas quais o tema do 
estatuto e do papel da psicologia constitui um assunto 
de importância central no pensamento de Nietzsche. Es
pero que o presente trabalho possa representar uma con
tribuição para elucidá-la. 

Para além desse problema específico, cabe observar 
que a importância da psicologia foi um aspecto que, a 
rigor, nunca deixou de ser percebido e mencionado na 
recepção da obra de Nietzsche. Todavia, até muito recen
temente, o tema, por si mesmo, quase nunca mereceu 
atenção e cuidado filosófico compatível com a dimensão 
de sua relevância. 

Por isso, com a autoridade-conferida pelo fato de 
ter sido precursor no reconhecimento dessa importân
cia, observa Walter Kaufmann: o próprio Nietzsche se 
considerava o primeiro grande psicólogo da Europa e, 
no entanto, pouquíssimos são os comentadores clássi
cos de seu pensamento que efetivamente levaram a sé
rio essa afirmação. E acrescenta: Isso é, decerto, espantoso. 
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Porém, ainda mais espantoso é que ninguém se espanta com 
isso2• 

O presente trabalho, que teve origem na série de 
conferências pronunciadas no ano de 2001 na Universi
dade do Vale do Rio dos Sinos, dedicadas ao conceito de 
psicologia em Nietzsche, é um fruto e um testemunho 
desse espanto. Nele, procuro compreender algumas das 
principais razões pelas quais Nietzsche pôde se conven
cer - ele sempre tão avesso a "autênticas e últimas con
vicções"- de que a psicologia deveria ser tratada como a 
senhora de todas as outras ciências, na medida em que 
por ela passaria o caminho que conduz aos problemas 
fundamentais do espírito. 

Como Thomas Brobjer, acredito ser mais importan
te do que se deter no fascínio exercido pelas sedutoras e 
provocativas asserções de Nietzsche o gesto de apreen
der e explicitar os genuínos insights de Nietzsche em psico
logia, suas discussões psicológicas e o Jato de que isso constitui 
uma parte integrante e fundamental de sua filosofia. Quem deixa 
de reconhecer isso, deixa de compreender o pensamento de Ni
etzsche3. 

Ao auto-reconhecimento como o primeiro grande 
psicólogo corresponde, em Nietzsche, uma concepção 
ampliada de psicologia: a "grande psicologia". Esta, por 
sua vez, é peça constitutiva de todo seu programa gene
alógico de filosofia. Ela funciona como um operador es
tratégico em sua genealogia da moral, em suas análises 

2 Kaufmann, W. 'Nietzsche ais der erste Grosse Psychologe'. In: Nietzsche 
Studien 7 (1978), p. 262. Não havendo indicação em contrário, as tradu
ções são de minha autoria. 
3 Brobjer, T. Nietzsche's Ethics ofthe Character, Uppsala, Uppsala University, 
1995, p. 56. 
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dos fenômenos religiosos, em sua apreciação das gran
des personalidades históricas antigas e modernas, em sua 
crítica da ciência, da arte, da educação e da política, en
fim, em sua inteira tarefa de "médico e sintomatologista 
da cultura". Num desses insights, Nietzsche nos revela o 
que considera a característica mais própria de seu talen
to psicológico: 

Se tenho algo que me coloca à frente de todos os outros 
psicólogos, é porque minha visão é mais aguçada para a mais 
difícil e intrincada espécie de retroinfluência na qual são come
tidos a maioria dos erros -da retroinfluência que vai da obra a 
seu autor, do ato ao agente, do ideal àquele que dele carece, de 
todo modo de pensar e valorar a necessidade que se encontra 
por detrás dele comandando. 4 

O texto de que foi extraída esta citação tem o título 
sugestivo de Nietzsche contra Wagner. Atas de um Psicólo
go. Nele figuram vários aspectos da "grande psicologia", 
dentre eles, significativamente essa direção fundamental 
do olhar, que vai do fenômeno considerado - um perso
nagem cultural, um corpus doutrinário, uma instituição 
sociopolítica, uma fé religiosa, enfim, um evento signifi
cativo em qualquer das esferas da cultura espiritual - às 
condições originárias de seu surgimento e modificação. 
Nesse sentido, a "grande psicologia", considerada como 
arte da inferência retroativa, recobre um campo semânti
co bem mais amplo do que aquele demarcado pela psi
cologia tradicional. 

4 Nietzsche, F. Nietzsche contra Wagner. Wir Antipoden. In: F. Nietzsche. 
Siimtliche Werke. Kritische Studienausgabe (KSA). Ed. G. Colli/M. 
Montinari. Berlin, New York, München: De Gruyter /DTV. 1980, v oi. 6, p. 
426. 
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O programa dessa "grande psicologia" deve incluir, 
portanto, além da tarefa de reportar a esfera espiritual 
da cultura aos seus condicionantes afetivos e pulsionais, 
uma série de outras tarefas. Dentre elas, gostaria de 
apontar a desconstrução do primado atribuído à cons
ciência no domínio psicológico, o reconhecimento e a 
valorização de um vasto e inaudito psiquismo inconsci
ente, a proposta de um novo conceito de unidade subje
tiva - ou de processos de subjetivação -, que se orienta 
por uma compreensão ampliada do corpo e da raciona
lidade. 

O psicólogo Nietzsche desenvolve uma noção radi
calmente interdisciplinar de sua disciplina, que exige o 
concurso de elementos provenientes da filosofia, da filo
logia, da fisiologia, da história, da antropologia cultural, 
da etnologia, da semiótica, da lingüística, da literatura, 
entre outras, para fazer do pensamento uma escola da 
suspeita permanente, que parte do sentido manifesto das 
produções culturais em busca do sentido oculto em suas 
múltiplas condições de surgimento, desenvolvimento e 
transformação. 

Por essa razão, Brobjer propõe que se considere a 
seguinte figura para facilitar a compreensão: Uma ima
gem ou esquema que pode ajudar a conceitualizar o tratamento 
psicológico que Nietzsche dá à filosofia, assim como a diferença 
entre o modo de Nietzsche e o da maioria dos outros filósofos, é 
dividir o campo de investigação em quatro níveis de abstração 
psicológica. Cada um desses níveis pode ser respectivamente 
associado com: fisiologia, psicologia, psicologia social (ou socio
logia, ou cultura geral), e finalmente metafísica ou idealismo.5 

s Brobjer, T. Op. cit. p. 56. 
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Com efeito, a "grande psicologia" de Nietzsche com
porta todos esses níveis de observação e análise psicoló
gica. É necessário observar, todavia, como aliás o faz o 
próprio Brobjer, que essa esquematização cumpre ape
nas uma função didática de facilitar a compreensão, na 
medida em que as coisas nem sempre estão tão claramente 
separadas nas análises concretas de Nietzsche. 

Do mesmo modo - contra urna inveterada maneira 
simplista de considerar tais distinções-, é necessário tam
bém esclarecer que a "inferência retroativa" partindo da 
obra em direção ao autor, da superfície dos fenômenos 
culturais (o nível metafísico ou idealista de Brobjer) às 
suas condições fisiopsicológicas e sociais de possibilida
de, não implica, para Nietzsche, um reducionismo do 
metafísico ao psicológico, e deste para a "infra-estrutu
ra" (fisiológica) derradeira. 

A "grande psicologia" de Nietzsche, ao invés de au
torizar procedimentos reducionistas dessa natureza, ope
ra de modo variado e complexo, fazendo atuar em con
junto essas diferentes perspectivas, com vistas a alcançar 
uma compreensão tão vasta e completa quanto possível 
do máximo de aspectos e dimensões que todo fenômeno 
cultural relevante necessariamente comporta. 

O próprio Nietzsche, como pretendo mostrar neste 
trabalho, caracteriza seu tratamento psicológico da cultu
ra como fisiopsicologia, o que pode causar a impressão de 
um privilégio da fisiologia, corno determinação em últi
ma instância de julgamento. Reforçam essa impressão as 
teses de Nietzsche sobre o enraizamento fisiológico da lin
guagem, especialmente da gramática, e do inteiro conjun
to de nossas representações conscientes e inconscientes. 

Porém, Nietzsche jamais deixou de considerar, corno 
também espero demonstrar neste trabalho, que a gênese 
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da linguagem, da consciência e da socialidade são simul
tâneas e que esse complexo influi de modo determinante 
em toda maneira de estruturar uma visão de mundo. Esta, 
por sua vez, não somente organiza nossas mentes, mas 
também influencia nossos corpos. 

Nesse sentido, vale a penetrante observação de Brob
jer: O mesmo se aplica à religião, moralidade, filosofia, etc. -
elas são, por derradeiro,fisiologicamente fundadas, porém, como 
crenças conscientes e semiconscientes, elas afetam nossa inter
pretação do mundo e nossa fisiologia. Nietzsche não era estra
nho a como crenças espirituais podem influenciar a fisiologia, 
por exemplo, na forma de doença e doença mental, e ele susten
ta que perspectivas podem, via hábito, se tornar instinto.6 

Essas são as linhas gerais que orientam o presente tra
balho. Nele pretendo apresentar algumas das noções fun
damentais da "grande psicologia", tal como Nietzsche a 
concebeu e praticou. O trabalho não tem, de modo algum, 
a pretensão de ser exaustivo, mas de contribuir modesta
mente para explicitar, com a ajuda da bibliografia de apoio 
mencionada ao final, certos elementos estruturais que dão 
sustentação à teoria da psicologia em Nietzsche. 

Adicionalmente, tenho também a pretensão de ilus
trar, com a análise do caso da psicologia do ressentimen
to, o modo de atuação do psicólogo Nietzsche. Nesse sen
tido, o presente trabalho consiste no movimento inicial 
de uma reflexão que tem em vista compreender a teoria e 
a prática da psicologia no interior do programa filosófico 
nietzscheano. 

A Simone Paulon, Carlos Alberto Gianotti e Marce
lo de Aquino, da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, 

6 Id. p. 69. 
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gostaria de expressar profunda gratidão pelo estímulo, 
apoio e solidariedade, bem como pelo empenho que tor
nou possível esta publicação. 

Maio de 2001. 
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Nietzsche como psicólogo 

Para o problema que se apresenta aqui, o testemunho de 
Dostoiévski é importante - de Dostoiévski, o único psicó
logo, seja dito de passagem, do qual tive algo que aprender: 
ele pertence aos mais belos casos de sorte de minha vida, 
mais mesmo que a descoberta de Stendhal. 1 

Movimento I 

Nietzsche, como psicólogo, é um tema permanente. 
Foi o próprio filósofo, aliás, o primeiro a exaltar seu ta
lento nesse domínio; mais que isso, ele creditava a si o 
mérito de ter, de certo modo, inventado a psicologia: 

Quem, entre os filósofos, foi antes de mim psicólogo, e 
não o seu oposto, superior embusteiro, idealista? Antes 
de mim não havia absolutamente psicologia.- Ser nisso o 
primeiro pode ser uma maldição, é em todo caso um desti
no: por ser também o primeiro a desprezar ... 2 

O tema é, muito comentado; porém, está longe de 
ter sido exaurido, e pode-se dizer que é relativamente 
pouco investigado por si mesmo, de uma maneira pro
funda e sistemática, à altura de sua importância. 

É verdade que, desde as recepções mais antigas da 
obra de Nietzsche, sempre se vislumbrou nele um psicó-

1 Nietzsche, F. Gotzendiimmer gung. Streifzüge eines Unzeitgemiissen, 45. In: 
F. Nietzsche. Siimtliche W erke. Kritische Studienausgabe (KSA) . E. G. Colli/ 
M. Montinari. Berlin/NewYork/München: de Gruyter/DTV. 1980, vol. 
6, p. 146s. Salvo indicação em contrário, todas as citações se reportam a 
essa mesma edição, sendo as traduções de minha autoria. 
2 Nietzsche, F. Ecce Homo. Por que sou um destino 6. Trad. Paulo César de 
Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 1995, p. 114. 
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logo, tanto quanto se o considerou como artista, literato, 
poeta. Todavia, as efetivas razões pelas quais se poderia 
considerá-lo um psicólogo nem sempre foram expostas e 
fundamentadas de modo convincente. Até mesmo por
que, para tanto, seria necessário, em primeiro lugar, esta
belecer previamente o que se deve entender pelo termo 
"psicólogo", na medida em que a expressão designa mo
dalidades diferentes do saber, variando seu conteúdo 
semântico na dependência do momento histórico em que 
a empregamos, ou conforme os diversos entendimentos 
de seus representantes. 

Recepções mais antigas da obra de Nietzsche, como 
as de Jaspers e Fink, reconhecem a importância do pro
blema, mesmo que não o tratem especificamente e de 
modo exaustivo. É sabido que Heidegger, por sua vez, 
minimiza a importância da psicologia em proveito de um 
suposto privilégio da metafísica em Nietzsche, razão pela 
qual é criticado por intérpretes clássicos que o sucede
ram, cuja força seminal ainda perdura em nossos dias, 
como é o caso de Kaufmann. 

Ao se tratar desse tema, não se pode deixar de fazer 
menção a tentativas verdadeiramente grandiosas de le
var a cabo um profundo estudo comparativo entre os 
empreendimentos teóricos de Nietzsche e de Freud, no 
interior dos quais, como não poderia deixar de ser, o en
tendimento que ambos têm de psicologia e de terapêuti
ca também é levado em consideração. É o caso dos mo
numentais trabalhos de Paul Laurent Assoun e de Ulrich 
Irion. E, no entanto, em tais estudos, de amplo fôlego es
peculativo, a magnitude da comparação entre a totalida
de do pensamento de ambos os autores, de certa manei
ra, deixa em plano secundário a relevância específica da 
psicologia para Nietzsche. 
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É esse também o caso do curioso artigo que, em 1979, 
Jean Granier dedica a uma comparação entre Nietzsche e 
Freud, tendo por objeto precisamente o estatuto da filoso
fia nos dois pensadores. 

Pourquoi choisir de centrer une comparaison entre Freud et 
Nietzsche sur la question du statut de la philosophie? Non, 
certes, pour flatter le goat du bizarre ou celui de l'erudition 
spécialisée! - mais pur donner une élaboration théorique à 
une inquietude qui revêt une signification universelle parce 
qu'elle est inscrite au coeur de notre modernité: cette 
inquietude concerne le statut de toute forme de culture qui a 
besoin de caractériser et sauvegarder son originalité face au 
savoir dominant de notre époque, le savoir scientifique. 3 

Pode-se dizer que o trabalho de Walter Kaufmann 
foi suprimir pioneiro no reconhecimento da importância 
fundamental da psicologia para todo o empreendimento 
filosófico nietzscheano: 

Nietzsche via-se como o primeiro grande psicólogo, mas esse 
lado de Nietzsche foi em larga medida ignorado, principal
mente pelos filósofos. Quero tentar mostrar que Nietzsche 
tinha razão- ele foi um grande psicólogo -e que Nietzsche 
se torna mal entendido quando se passa por alto sobre isso4• 

O mesmo Walter Kaufmann, nos anos de 1950, reu
niu o essencial de sua meditação sobre a filosofia de 
Nietzsche em Nietzsche: Filósofo, Psicólogo, Anticristo- refe
rência fundamental para a interpretação anglo-saxônica 
do pensamento do filósofo, na qual Kaufmann se esforça 

3 Granier, J. Le Statut de la Philosophie selon Nietzsche et F r eud. In: Nietzsche 
Studien, vol. 8, 1979, p. 210. 
4 Kaufrnann, W. Nietzsche ais Der Erste Gr asse Psychologe . In: Nietzsche
Studien, vol. 7, 1978, p. 261. 
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por refutar a interpretação de Nietzsche por Heidegger, 
procurando ombrear-se com o pensador da Floresta Ne
gra no que respeita ao alcance especulativo de seu trabalho. 

A despeito dessa ênfase, mesmo em nossos dias os 
estudiosos têm se surpreendido acerca da negligência com 
que o tema da psicologia é tratado pelos comentadores 
de Nietzsche: 

Nietzsche est un des plus grands psychologues qui aient 
existé, peut -être le plus grand, et I' on ne peut qu 'être surpris 
de ce que ceux aqui ont etudié son oeuvre aient accordé si 
peu de place dans leur études à ses découvertes 
psychologiques. s 

Com essas palavras, Louis Corman dá início a um 
livro inteiramente consagrado ao assunto, intitulado Ni
etzsche Psychologue des Profondeurs. 

Num sentido, em certa medida, bastante convergente 
com essa apreciação, o psicanalista e filósofo austríaco 
Reinhardt Gasser leva a efeito uma sistemática compara
ção entre os empreendimentos teóricos de Nietzsche e 
de Freud6, e aí, justamente na parte histórica deste traba
lho, Gasser realiza um estudo minucioso sobre a questão 
da psicologia em Nietzsche, trabalho de mérito incom
parável, especialmente no que conceme à questão da re
lação entre fisiologia e psicologia. 

Recentemente, um dos mais significativos ensaios 
consagrados a esse tema foi escrito por Patrick Wotling, 
com o objetivo de estudar o estatuto e a estrutura da psi
cologia no pensamento de Nietzsche, reforçando a rele
vância e a dignidade filosófica do assunto: 

s Corman, L. Nietzsche Psychologue des Profondeurs. Paris: PUF, 1982, p. 09. 
6 Gasser, R. Nietzsche und Freud. Berlin/New York: de Gruyter, 1997. 
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Ce n'est pas le moindre sujet de fierté de Nietzsche de 
pouvoir prétendre avoir porté à un degré inégale la 
puissance d' elucidation de I' analyse psychologique ... Et 
pourtant, em dépit de cette revendication maintes fois 
réafirmée, il est Jfrappant de constater à quel point l 'exégese 
nietzschéenne a été longtemps réticente à lui accorder ce 
titre, ou, plus précisément, à convenir de l'importance 
capitale de la psychologie dans son expérience de pensée. 7 

O título do ensaio de Wotling é sugestivamente ex
traído do próprio Nietzsche: O Caminho que conduz aos pro
blemas fundamentais; já a partir dele, Wotling sugere, mais 
uma vez seguindo uma pista de Nietzsche em Para Além do 
Bem e do Mal, ser precisamente a psicologia - enquanto se
nhora das demais ciências - aquele caminho privilegiado. 

Já mencionei a auto-estilização de Nietzsche como o 
primeiro psicólogo da Europa. Em consonância com isso, 
gostaria de determinar o objetivo central desse texto: tra
ta-se de uma tentativa de entender, no contexto da obra 
de Nietzsche e em ligação com seus temas fundamen
tais, o significado dessa asserção. 

Na verdade, essa caracterização é deliberadamente 
ambígua. Ecce Homo afirma que, antes de Nietzsche, não 
havia propriamente psicologia. E, todavia, O Crepúsculo 
dos !dolos proclama Dostoiévski como um mestre com 
quem Nietzsche tem algo a aprender nessa matéria. Ora, 
se Dostoiévski lhe ensinou psicologia, obviamente 
Nietzsche não poderia ser, então, o primeiro psicólogo eu
ropeu, na medida em que ele próprio atribui certa prece
dência a Dostoiévski. 

7 Wotling, P. 'Der Weg zu den Grundpr oblemen'. Statut et structure de la 
psychologie dans la pensée de Nietzsche . In: Nietzsche-Studien, vol. 26, 1997, 
p.l. 
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Em face disso, gostaria de tomar - a modo de um 
guia para reflexão- essas duas declarações: "Dostoiévski, 
o único autor com quem aprendi Psicologia" e "eu sou o pri
meiro psicólogo da Europa". Vejamos por quais caminhos e 
a que resultados elas nos conduzem: para começar, per
guntemo-nos o que devemos entender pela expressão: 
"primeiro psicólogo", o que entender por aprender psi
cologia a partir da literatura. 

Iniciemos com a questão do primeiro psicólogo: em 
que se baseia Nietzsche para se outorgar o título de pri
meiro psicólogo da Europa, na medida em que, como ex
catedrático de filologia da prestigiosa universidade da 
Basiléia, e como filósofo, não poderia, de modo algum, 
ignorar a psicologia racional, tradicionalmente conside
rada parte constitutiva da metafísica. 

Não seria admissível, pois, que um filósofo da esta
tura de Nietzsche desconhecesse que a psicologia racional 
- como doutrina teórica da alma, da subjetividade ou da 
psique - era uma parte canônica do saber filosófico; seria 
igualmente extravagante que esse mesmo filósofo igno
rasse o desenvolvimento da psiquiatria, da psicologia 
empírica do século XIX, o trabalho desenvolvido no âmbi
to do que nós poderíamos chamar hoje de psicologia clíni
ca. Com efeito, Nietzsche teve intenso e produtivo contato 
com algumas das principais obras desse gênero: estudou 
os trabalhos dos psicólogos franceses e alemães, ligados à 
psicologia clínica e experimental, bem como, inclusive, se 
entusiasmou verdadeiramente pelos resultados empíricos 
da psiquiatria européia na segunda metade do século XIX 

-ligando-os de maneira estreita à sua própria tarefa de 
desconstrução e auto-superação da metafísica. 

Além disso, como hoje se sabe a partir do trabalho 
filológico e de pesquisa das fontes desenvolvido no âm-

20 Oswaldo Giacoia Junior 



bito da edição histórico-crítica de seus escritos, Nietzsche 
era um leitor interessado nos trabalhos de anatomia e fi
siologia cerebral e de estudos, seus contemporâneos, so
bre criminologia; e as interfaces entre a criminologia, a 
psiquiatria e a medicina legal são evidentes, razão pela 
qual textos de autores como Lombroso, por exemplo, 
eram objeto da curiosidade intelectual de Nietzsche. A 
questão recoloca-se, portanto, com mais insistência: em 
que se funda a pretensão de se atribuir o epíteto de pri
meiro psicólogo da Europa? 

A primeira pista pode ser fornecida pela definição 
corrente de psicologia. A esse respeito, é conveniente 
transcrever uma expressiva lição de Paul Janet, que resu
me, de certo modo, a doutrina oficial: 

La psychologie est la partie de la philosophie que traite de 
l'étude de l'esprit humain et de ses facultés. Elle se ditngue 
de la physiologie qui a pour objet le corps humain et ses 
functions. Le caractere propre des faits qu 'elle étudie c' est 
qu'ils ne peuvent se produire dans un être sans être 
immédiatement connus de celui qui les éprouve, et sans 
que cet être sache ou sente que c' est lu i qui les éprouve. Ce 
sentiment intérieur, inséparable des faits eux-mêmes, est 
appelé conscience. L'être que le possede s'appelle le moi ou 
le sujet: ce qui appartient au moi ou au sujet est appelé 
subjectif; ce que n'est pas le moi est le non-moi, ou l'objet; 
et tout ce qui appartient à [' objet est appelé objectif.B 

Trata-se, pois, de uma concepção de subjetividade que, 
de forma inconteste, ou pelo menos hegemônica, na filo
sofia da época, era identificada ou nucleada na consciên
cia, de tal forma que a psicologia tradicional podia equi-

8 Janet, P. Traité Elementair e de Philosophie . Paris: Librairie Ch. Delagrave, 
1884, p. 878. 
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parar o psíquico ao consciente. Por essa razão, considerar 
a psicologia como ciência da psique seria, em última análi
se, fazer dela uma ciência da subjetividade, na medida em 
que a consciência constitui justamente a estrutura nuclear 
da subjetividade, seu centro de gravidade. 

O que gostaria de sugerir, de início, é que uma das 
razões fundamentais pelas quais Nietzsche se considera 
o primeiro psicólogo da Europa é porque o seu empreen
dimento crítico consiste, no essencial, em desconstituir, 
ou, dito de maneira mais radical e fiel ao projeto, em des
truir essas pilastras metafísicas sobre as quais se assenta
va não somente a psicologia racional, como também as 
bases teóricas da psicologia em geral, pelo menos até o 
momento em que Nietzsche escreve sua obra. 

A reflexão de Nietzsche, como psicólogo, parte, por
tanto, da erosão desse solo teórico e da destruição dessas 
bases, com vistas ao estabelecimento de novos fundamen
tos a partir dos quais se possa construir uma ciência da 
subjetividade, da psique, ou da alma- vale dizer, uma psi
cologia, porém liberada dos preconceitos metafísicos e 
morais aos quais até então estivera ligada. Essa seria uma 
primeira razão, pela qual ele poderia se considerar o pri
meiro psicólogo europeu. 

Essa identificação entre o psíquico e o consciente, 
que constitui um dos alvos privilegiados da crítica 
nietzscheana, não era, como pudemos constatar, uma in
venção de Nietzsche. Nem mesmo um simples lugar-co
mum no domínio teórico da filosofia. Podemos localizar 
num psicólogo como Freud, por exemplo, idêntica críti
ca dessa limitação da psicologia clássica: 

Considero, porém, legítimo e apropriado continuar a man
ter a representação intuitiva dos dois sistemas. Evitamos 
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qualquer abuso desse modo de representação quando nos 
recordamos que representações, pensamentos, formações 
psíquicas em geral não devem ser, de modo algum, locali
zadas em elementos orgânicos do sistema nervoso, porém, 
por assim dizer, entre eles, onde resistências e facilitações 
formam o correlato que a eles corresponde. Tudo que pode 
se tornar objeto de nossa observação interna é virtual, como 
a figura dada pelo curso dos raios de luz no telescópio. Os 
próprios sistemas, porém, que nada têm de psíquicos, e ja
mais se tornam acessíveis à nossa observação psíquica, é
nos legítimo considerá-los semelhantes às lentes do teles
cópio que projetam a figura. Prosseguindo nessa metáfora, 
a cesura entre os dois sistemas corresponderia à refração 
na transição para um novo meio. 9 

O primeiro elemento que gostaria de destacar aqui é 
a idéia de que estamos tentando circunscrever uma região 
do aparelho psicológico que não é identificável à estrutu
ra anátomo-fisiológica do sistema nervoso. Não se trata 
aqui de localizar na estrutura neuronal do sistema nervo
so central as diversas funções psíquicas, como na verdade 
era a pretensão do Projeto de uma Psicologia para Neurólo
gos, mas de circunscrever uma região do psíquico que pode 
ser objeto de ciência; circunscrever dois sistemas já supõe, 
portanto, uma revolucionária posição, ou uma ruptura de 
Freud em relação à psicologia tradicional. 

Até aqui temos promovido psicologia por conta própria, já 
é tempo de investigar as doutrinas que dominam a Psico
logia atual e examinar a sua relação com as nossas coloca
ções. A questão do inconsciente na Psicologia é, segundo a 
expressão vigorosa de von Lipps (1897), menos uma ques-

9 Freud, S. Die Traumdeutung. Cap. VII. In: S. Freud. Werke. Studienausgabe . 
Ed. Alexander Mitscherlich/ Angela Richardas. Frankfurt/M: Fischer 
Taschenbuch Verlag, 1982, vol. II, p. 579. Tradução de minha autoria. 
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tão psicológica do que a questão da Psicologia. Enquanto a 
Psicologia resolveu essa questão por meio de uma explica
ção verbal, o psíquico seria precisamente o consciente; e 
processos anímicos inconscientes seriam um palpável 
contra-senso, ficava excluído um aproveitamento possível 
das observações que um médico podia obter de observações 
de estados psíquicos anormais. 10 

Desse modo, na medida em que a psicologia tradi
cional veio identificando consciente e psíquico, não exis
tia explicação possível para os fenômenos patológicos ra
dicados na parte inconsciente do aparelho psíquico, do 
mesmo modo como não havia uma explicação científica 
plausível para os fenômenos do sonho. 

Para Freud, sem a diferenciação dos sistemas cons
ciente e inconsciente, não existe possibilidade de fazer 
um tratamento adequado daquela região nova de fenô
menos psíquicos, de circunscrever um campo próprio de 
fenômenos e leis, de preservar para ela uma autonomia 
teórica e metodológica, ligada à estrutura e ao funciona
mento do psiquismo. 

No primeiro capítulo de O Eu e o Isso, encontramos 
novamente a crítica de Freud àquela limitação do psíqui
co ao consciente, dessa vez formulada de um modo ain
da mais assertivo: 

lO !bid. 

A diferenciação do psíquico em consciente e inconsciente é 
o pressuposto fundamental da psicanálise, e o único pres
suposto que dá a ela a possibilidade de entender os tão fre
qüentes quanto importantes processos patológicos na vida 
psíquica, de inseri-los na ciência. Ainda uma vez, e dito de 
outra maneira: a psicanálise não pode alocar a essência do 
psíquico no consciente, porém precisa considerar o cansei-
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ente como uma qualidnde do psíquico, que pode se acres
centar a outras qualidades ou permanecer ausente. Se eu 
pudesse me representar que todos os interessados em Psico
logia leriam este livro, então eu estaria preparado para que, 
já neste ponto, uma boa parte dos leitores se detivesse e não 
prosseguisse comigo, pois aqui se coloca a primeira restrição 
(Schibboleth) da psicanálise. Pois, para a maioria dos erudi
tos, a idéia de um psíquico que ao mesmo tempo não seja 
consciente é inconcebível, de tal maneira que, para eles, esta 
idéia parece absurda, refutável por mera lógica. Creio que 
isso decorre dn circunstância de que eles jamais estudnram 
os fenômenos relativos à hipnose e ao sonho, que- para não 
falar dos fenômenos patológicos - obrigam a essa hipótese. 
Sua Psicologia da consciência, porém, não é capaz de resol
ver os problemas dos sonhos e os problemas da hipnose.11 

Como se pode inequivocamente constatar, a identi
ficação visada por Nietzsche entre psíquico e consciente, 
que fazia da psicologia a ciência da consciência, ou do eu 
enquanto consciência, não constitui mera idiossincrasia 
nietzscheana, mas domina o cenário da psicologia tradi
cional, até segundo o insuspeito testemunho de Freud. 

Dessa maneira, se o próprio Freud reconhece que o 
pressuposto fundamental da psicanálise consiste na di
ferenciação entre instâncias do psiquismo, então já pode
mos compreender melhor a razão pela qual Nietzsche 
pode se arvorar em primeiro da Europa: psicólogo na 
exata medida em que, para ele, o reconhecimento de pro
cessos psíquicos inconscientes, ou a dissociação entre a 
subjetividade e a unidade da consciência- dito metafisi
camente, a dissolução da unidade substancial da "alma" 

11 Freud, S. Das Ich und das Es. In: S. Freud. Werke. Op. cit., vol. III, p. 283. 
Tradução de minha autoria. 
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- constitui um dos principais efeitos de sua crítica da 
moral, da religião e da metafísica. 

É por essa via que ele julga poder levar a cabo a ta
refa de instaurar as condições de possibilidade de uma 
verdadeira ciência da psique, desembaraçada dos fetichis
mos ancestrais que deram origem à metafísica ocidental. 
Por essa razão, a reflexão sobre a psicologia faz parte do 
programa de crítica genealógica da filosofia, ou melhor, 
essas são duas tarefas coevas, mutuamente dependen
tes, o que torna a psicologia, para Nietzsche, o caminho 
que conduz aos problemas fundamentais. 

Gostaria de inserir no presente contexto uma análi
se do aforismo 23 de Para Além do Bem e do Mal, célebre 
passagem que encerra parte inicial do livro denominada 
"Os preconceitos dos filósofos". Essa primeira parte, ou 
secção, de Para Além de Bem e do Mal é o capítulo princi
palmente dedicado à teoria do conhecimento e à crítica à 
tradição da história da filosofia. É nele que estão conti
das as (antí)teses fundamentais do perspectivismo, bem 
como a exposição conceitual da doutrina da vontade de 
poder. Essa primeira parte - verdadeiro pórtico frontal 
do Ensaio de uma Filosofia do Futuro- se encerra justamen
te com o aforismo 23, entoando o elogio da psicologia, 
nele considerada por Nietzsche como ciência superior, 
pois que - uma vez depurada das hipóstases e fetichis
mos atávicos - fornecerá a base teórica suficiente para 
uma doutrina científica da subjetividade, não imantada 
pelo infundado privilégio da consciência, nem pelo cor
respondente dualismo insustentável entre o corpo e a 
alma, que nele tem sua origem. 

Por essa razão, Nietzsche considera a psicologia a 
ciência que conduz aos problemas fundamentais: à idéia 
de uma racionalidade ampliada, cujo paradigma é dado 

26 Oswaldo Giacoia Junior 



pelo corpo e pelos impulsos- a "grande razão", de que a 
consciência ou o "espírito" constituem a fachada e a su
perfície simplificadora. Essa é a concepção filosófica que 
está na raiz da doutrina do perspectivismo, entendida 
como inversão do platonismo e superação da crítica tra
dicional do conhecimento. Por sua vez, é o perspectivis
mo que fornece a base epistemológica para uma inter
pretação global do mundo centrada no conceito de von
tade de poder, que, enfim, superaria o pensamento me
tafísico originado em Platão e constituiria o resultado fi
nal do projeto crítico-genealógico de Nietzsche. 

Toda a psicologia tem estado pendente, até agora, de pre
conceitos e de temores morais, não ousou descer até a pro
fundidade. Concebê-la como morfologia e como doutrina 
do desenvolvimento da vontade de poder, tal como 
eu a concebo, é algo que ninguém sequer roçou com seus 
pensamentos. Na medida, com efeito, em que é permitido 
reconhecer o que até agora se escreveu como sintoma do 
que até agora se silenciou. 12 

O aforismo abre-se com um exemplo privilegiado 
do que Nietzsche exercita como sintomatologia: tudo 
aquilo que se escreveu até agora, em psicologia, não tem 
valor senão como sintoma daquilo que a psicologia pro
priamente silenciou. 

A força dos preconceitos morais penetrou a fundo no mun
do mais espiritual, no mundo aparentemente mais frio e 
mais livre de preconceitos, e, como já se entende, produziu 
efeitos nocivos, paralisantes, ofuscadores, distorcidos. Uma 
fisiopsicologia autêntica se vê obrigada a lutar com resis-

12 Nietzsche, F. fenseits von Gut und Base . Aforismo 23. In: KSA. Op. cit., 
vol. 5, p. 38s. 
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tências inconscientes que habitam no coração do investi
gador, ela tem contra si o coração: já uma doutrina do 
condicionamento recíproco dos instintos bons e maus pro
voca, como imoralidade mais sutil, pena e desgosto a uma 
consciência ainda mais forte e animosa; - e ainda mais o 
provoca uma doutrina da derivabilidade de todos os ins
tintos bons, a partir dos instintos perversos.13 

De acordo com isso, se a psicologia esteve, até então, 
atrelada a preconceitos morais enraizados no coração do 
próprio psicólogo, então quem pretende levar a efeito uma 
investigação profunda, nesse domínio, teria que lutar con
tra resistências afetivas difíceis de vencer. Por conseguin
te, a proposta de uma fisiopsicologia sofre, atuando con
tra si, a pressão de poderosas forças inconscientes enraiza
das na sensibilidade moral do cientista. Por causa disso, 
uma teoria que considere a recíproca condicionalidade 
entre instintos ''bons" e "maus" - ou seja, entre impulsos 
venerados pela tradição, ou por ela anatemizados, em todo 
caso, do ponto de vista dessa tradição, mutuamente ex
cludentes - é, em grande medida, intolerável para os ou
vidos de um investigador, em quem a força dessas resis
tências afetivas inveteradas faz valer suas exigências. 

Isso ocorre em grau ainda maior, se considerarmos 
que, para além do condicionamento recíproco, trata-se 
aqui de uma teoria que afirma que impulsos positivos, 
os "bons", derivam de impulsos perversos, "malignos". 
Tal teoria provoca contra si não apenas uma certa indis
posição, mas o máximo de repulsa. 

13 /bid. 

Mas, supondo que alguém considere que, inclusive, os afe
tos: ódio, inveja, avareza, vontade de domínio são afetos 
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condicionantes da vida, algo que tem que estar presente, 
por princípio e de um modo fundamental, na economia glo
bal da vida, e que, em conseqüência, tem que ser intensifi
cado, no caso de que a vida deva ser intensificada, este al
guém padecerá semelhante orientação no seu jufzo como 
uma maresia. Entretanto, tampouco esta hipótese é, nem 
de longe, a mais penosa e estranha que cabe fazer nesse 
reino gigantesco, quase novo ainda, dos conhecimentos 
perigosos. E há, de fato, centenas de bons motivos para que 
do mesmo permaneça afastado todo aquele que pode. Por 
outro lado, se alguém, alguma vez, desviou seu barco até 
este rumo e prosseguiu até aqui, ora, pois bem: Avante! 
Agora cerrai vigorosamente os dentes! Abri os olhos! Mãos 
firmes no timão! Estamos navegando diretamente sobre a 
moral, deixando-a para trás, e, com isso, nós sufocamos, 
nós trituramos talvez nosso próprio resíduo de moralida
de, enquanto fazemos e ousamos fazer nossa viagem para 
além- mas que importamos nós? Nunca antes se abriu 
um mundo mais profundo de conhecimentos a viajantes e 
aventureiros temerários; e a um psicólogo que, desse modo, 
realiza sacrifícios- não o sacrifizio dell'intelletto, ao con
trário -, ser-lhe-á lícito ao menos exigir que a psicologia 
volte a ser reconhecida como a senhora das ciências, para 
cujo serviço e preparação existem todas as outras ciências. 
Pois a psicologia volta a ser, doravante, o caminho que con
duz aos problemas fundamentais. 14 

Gostaria de ressaltar dois aspectos importantes con
tidos nessa passagem: em primeiro lugar, a psicologia 
deve voltar a ser reconhecida como a senhora das ciênci
as para cujo serviço e preparação existem todas as ou
tras. Trata-se aqui, obviamente, de uma provoç:ação dire
ta, pois a senhora de todas as ciências, para cujo serviço e pre-

14 Ibid. 
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paração existem todas as outras, era, sabidamente, a Teolo
gia. A própria filosofia não era senão a sua serva. O efeito 
da provocação consiste numa inversão da consagrada hi
erarquia entre as ciências. Em realidade, o que ocorre é 
muito mais do que uma simples reversão de posições, 
em que o antigo elemento inferior toma o lugar do supe
rior e vice-versa. Como ciência fundamental, a psicolo
gia pode fornecer a explicação adequada (científica) para 
um conjunto dos problemas e questões que acabam por 
fulminar as pretensões de legitimidade da Teologia. 

A psicologia não metafísica será, dito mais uma vez, 
a ciência para cujo serviço e preparação existem todas as 
outras, porque ela vai permitir que todo um universo de 
conhecimentos mais profundos venha a preencher, no ho
rizonte da cultura, o vazio de sentido provocado pela "mor
te de Deus". Destituir a teologia de seus privilégios ances
trais significa dinamitar os bastiões, as cidadelas melhor 
defendidas da cultura ocidental. Entre elas, principalmen
te, a crença na "alma", isto é, no núcleo substancial do "eu", 
na medida em que tal crença está na raiz daquele célebre 
"fundamento inconcusso" da filosofia moderna, lançado 
por Descartes como ponto de apoio arquimediano sobre o 
qual se assenta o edifício do saber moderno. 

Desse modo, a substituição da teologia pela psicolo
gia, guindada ao posto de ciência fundamental, passa 
necessariamente, para Nietzsche, pela dissolução daquele 
resíduo de moralidade, que oferece dura resistência à crí
tica psicológica. E essa dissolução do fundo moralista da 
psicologia é uma tarefa que começa pela destruição do 
primado da consciência e pela refutação da idéia de sub
jetividade identificada com unidade da consciência. 

A esse respeito, é ilustrativo - talvez mesmo impe
rioso- um recurso ao aforismo 354, do V Livro de A Gaia 
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Ciência. Como se sabe, esse V Livro é um texto que 
Niezsche acrescenta à segunda edição de A Gaia Ciência, 
publicada em 1886. Trata-se, portanto, de um texto quase 
contemporâneo de Para Além do Bem e do Mal e Para a 
Genealogia da Moral, em que esse problema é tratado de 
maneira exemplar. Talvez se possa até ir mais longe, a 
ponto de afirmar que o conjunto das questões envolvi
das nessa tarefa constitui como que a mais profunda "ca
mada geológica" da filosofia madura de Nietzsche, seu 
mais radical momento de auto-reflexão. 

O problema do ter-consciência de si (mais corretamente: 
do tomar-consciência de si) só se apresenta a nós quando 
começamos a conceber em que medida poderíamos passar 
sem ela: e é nesse começo do conceber que nos coloca a fi
siologia e a zoologia .. . 15 

De acordo com o texto, só podemos apreciar ade
quadamente o significado de "ter consciência" na exata 
medida em que percebemos em que extensão podemos 
prescindir dela. E não existe melhor forma de se inteirar 
dessa prescindibilidade da consciência do que através da 
fisiologia e da zoologia. De quase todos os processos fi
siológicos fundamentais da vida vegetativa, e mesmo sen
sitiva, está ausente a qualidade psíquica da consciência. 

E, no entanto, fisiologia e zoologia precisaram de dois 
séculos para alcançar a premonição de Leibniz, que voava na 
sua dianteira16• Eis uma observação incidental, profunda
mente irônica, na medida em que Leibniz discemia na 

15 Nietzsche, F. A Gaia Ciência. Aforismo 354. Trad. Rubens Rodrigues 
Torres Filho. In: F. Nietzsche. Obra Incompleta. la Ed. Col. Os Pensado
res. São Paulo: Abril Cultural, p. 224s. 
16 Ibid. 
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mônada, não apenas a perceptio (percepção), mas também 
o apetitus, ou seja, o impulso, como característica; por
tanto, essa imensa riqueza contida na questão do vital, 
do potencialmente orgânico - o duplo vetor, representa
dona! e impulsivo, presente, de maneira inconsciente, 
mesmo nas formações mais embotadas do mundo orgâ
nico - era já uma premonição leibniziana que a fisiologia 
e a zoologia levaram séculos para recuperar. 

Poderíamos, com efeito, pensar, sentir, querer, recordar-nos, 
poderíamos igualmente agir em todo sentido da palavra: e 
a despeito disso, não seria preciso que tudo isso nos en
trasse na consciência (como se diz, em imagem)P 

Poderíamos cumprir todas as nossas funções psíqui
cas superiores, tais como: querer, pensar, sentir, recordar, 
agir, sem necessidade do recurso à função da consciência. 
A própria expressão entrasse na consciência é uma expres
são destacada por Nietzsche e que indica, com muita cla
reza, o caráter antropomórfico das nossas expressões usu
ais. Entrar na consciência supõe pensar a consciência como 
algo espacial. 

A vida inteira seria possível sem que ela, por assim dizer, 
se visse no espelho: como, de Jato, ainda agora, entre nós, a 
parte preponderante dessa vida se desenrola sem esse espe
lhamento - e, aliás, também nossa vida de pensamento, 
sentimento, vontade, por mais ofensivo que isso possa soar 
a um filósofo mais velho.1B 

Não somente nossas funções vitais elementares po
deriam continuar a desempenhar o seu papel sem a cons-

17 Ibid. 
18 Ibid. 
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ciência - com o que concordariam todos os fisiólogos -
senão que, mais ainda, nossas funções psíquicas "supe
riores", como pensamento, sentimento, vontade, afetivi
dade, podem ter seu curso independentemente da cons
ciência - por mais que isso soe ofensivo e ultrajante aos 
ouvidos de um velho filósofo, sobretudo se pensarmos 
que, de acordo com uma venerável tradição filosófica, o 
"eu", ou a unidade da consciência, deve necessariamente 
acompanhar todas as nossas representações. 

Afirmar que pode haver representação, mais que 
isso, intuir um universo de pensamentos e sentimentos, 
volições, movimentos e atividades sem consciência -
mormente se considerarmos a então corrente identifica
ção entre subjetividade e unidade da consciência-, esta é 
uma asserção ofensiva para um filósofo mais velho. Daí 
impor-se, pois, a indagação: 

Para que em geral consciência, se no principal ela é supér
flua? -Ora, parece-me, se queremos dar ouvidos à minha 
resposta a essa questão e à suposição, talvez extravagante, 
que o refinamento e força da consciência estão sempre em 
proporção com a aptidão de comunicação de um ser huma
no (ou animal) e a aptidão de comunicação, por sua vez, 
em proporção com a necessidade de comunicação.19 

Isso significa que a força e o grau de refinamento da 
consciência se determinam em proporção com a força e o 
refinamento da faculdade de comunicação. Isso suscita, 
de imediato, uma questão central: aquela que inscreve a 
consciência como função da capacidade de comunicação 
animal. Por sua vez, o poder de comunicação determina
se em função da necessidade de comunicação. Não so-

19 Ibid. 
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mente o ser humano, também os animais são tanto mais 
capazes de se comunicar quanto mais carentes de comu
nicação. O que existe, portanto, é uma relação entre a for
ça, o grau de desenvolvimento da consciência e a neces
sidade de comunicação. 

Esse último ponto deve ser entendido, 

não como se o próprio homem singular, que é precisamente 
mestre em comunicar e tornar inteligíveis suas necessida
des, fosse também, ao mesmo tempo, aquele cujas necessida
des mais o encaminhassem aos outros. Mas bem me parece 
ser assim no que se refere a raças inteiras e gerações sucessi
vas: onde a necessidade, a indigência, coagiram longamente 
os homens a se comunicarem, a se entenderem mutuamente 
com rapidez e finura, acaba por haver um excedente dessa 
força e arte de comunicação, como que uma fortuna que pouco 
a pouco se acumulou e agora espera por um herdeiro que a 
gaste perdulariamente (-os assim chamados artistas são esses 
herdeiros, do mesmo modo que os oradores, pregadores, es
critores: todos os homens que sempre vêm no final de uma 
longa série, sempre nascidos tarde, no melhor sentido da pa
lavra, e, como foi dito, por essência, perdulários).20 

A necessidade da comunicação, ligada à capacita
ção para tanto, não pode ser dimensionada em escala in
dividual ou particular; do ponto de vista de sua origem, 
essa necessidade de comunicação deve ser avaliada em 
termos de toda uma raça, ou toda a espécie. De tal ma
neira que gerações sucessivas e raças inteiras acabaram 
por desenvolver, a partir da sua necessidade de comuni
cação, um imenso cabedal de capacidade comunicativa. 

Esse é um traço distintivo da perspectiva genealógi
ca em Nietzsche: remeter vertiginosamente o leitor de 

20 Ibid. 
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uma perspectiva que considera uma pré-história hipoté
tica para a história recente, com o propósito de revelar 
como, na pré-história da espécie- a partir justamente da 
indigência e das necessidades que determinam a aproxi
mação dos homens entre si-, produziu-se não apenas o 
suficiente em termos de faculdade de comunicação, mas 
- e isso é o mais importante - um imenso excedente, um 
luxo exuberante, que faz com que agora a humanidade 
tenha acumulado uma tal plenitude de força, que supera 
a perspectiva da indigência e pode esperar por alguém 
que a dissipe perdulariamente. 

Os artistas em geral, especialmente os poetas, os vir
tuosistas do estilo literário, mas também músicos e artis
tas plásticos, os retóricos e pregadores, seriam os herdei
ros privilegiados desse patrimônio. A hipótese visa a su
perar a perspectiva estreita da indigência - de que 
Nietzsche acusa o darwinismo e sua correspondente ob
sessão pela mera conservação. 

Suposto que essa observação é correta, posso passar à su
posição de que consciência em geral só se desenvolveu 
sob a pressão da necessidade de comunicação - que 
previamente só entre homem e homem (entre mandante e 
obediente em particular) ela era necessária, era útil, e tam
bém que somente em proporção ao grau dessa utilidade ela 
se desenvolveu. 21 

Portanto, retoma-se a hipótese (suposto que) anterior
mente suscitada: o desenvolvimento da consciência está 
em função da necessidade de comunicação, e esse desen
volvimento se determina na mesma proporção e grau em 
que a consciência é útil. 

21 Ibid. 
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Consciência é propriamente apenas uma rede de ligação 
entre homem e homem - apenas como tal ela teve de se 
desenvolver: o homem ermitão e animal de rapina não te
ria precisado dela22• 

Se, desde um ponto de vista genealógico, a origem 
da consciência está ligada à pressão da necessidade de 
comunicação, então existe um vínculo essencial entre cons
ciência e comunidade (sociedade)- isto é, não fora a ne
cessidade da vida em comum, não haveria consciência. 

Que nossas ações, pensamentos, sentimentos e mesmo 
movimentos, nos cheguem à consciência- pelo menos uma 
parte deles- é a conseqüência de um terrível, de um longo 
é preciso, reinando sobre o homem: ele precisava, como o 
animal mais ameaçado, de auxz1io, de proteção, ele preci
sava de seu semelhante, ele tinha de exprimir sua indigên
cia, de saber tornar-se inteligível - e, para tudo isso, ele 
necessitava, em primeiro lugar, de consciência, portanto, 
de saber ele mesmo o que lhe falta, de saber como se sente, 
de saber o que pensa. Pois, para dizê-lo mais uma vez: o 
homem, como toda criatura viva, pensa continuamente, mas 
não sabe disso; o pensamento que se torna consciente é 
apenas a mínima parte dele, e nós dizemos: a parte mais 
superficial, a parte pior: - pois somente esse pensamento 
consciente ocorre em palavras, isto é, em signos de 
comunicação; com o que se revela a origem da própria 
consciência. 23 

De acordo com a hipotética reconstituição da gêne
se da consciência, empreendida por Nietzsche, esta não 
somente não pode mais reivindicar para si o estatuto pri
vilegiado de uma faculdade essencial, fazendo parte da 

22 Ibid. 
23 Ibid. 
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própria natureza do ser humano, no sentido em que fora 
entendida pela filosofia tradicional. Também a consciên
cia pode ter sua proveniência vinculada a um vir-a-ser, a 
um processo de constituição, a uma espécie de pré-histó
ria. Sendo assim, ela não pode mais ser simplesmente 
identificada com a essência ou com o núcleo perene da 
subjetividade. Essa (pre)história da consciência se apre
senta, para Nietzsche, como um processo formativo con
duzido sob a imposição de um comando, de um "é preci
so". 

Por que é preciso que se constitua e desenvolva a 
faculdade da consciência? É preciso porque é indispen
sável; para que o homem possa se comunicar, faz-se ne
cessário, antes de tudo, que ele possa refletir, inteirar-se 
daquilo que pretende comunicar. Nesse sentido, a cons
ciência representa justamente a superfície onde seus es
tados interiores se projetam ou refletem; de modo que, a 
partir daí, sabe-se, ou pensa-se saber, aquilo que se quer, 
sente, teme, deseja, pensa, isto é, aquilo que se pode co
municar desses estados. É preciso, portanto, que o ho
mem tenha diante de si um espelho onde possa se refletir 
algo, um objeto a ser comunicado, um conteúdo objetiva
do dos seus estados vividos. 

O que chega até a consciência constitui aquela par
te dos nossos estados anímicos, de nossas representa
ções mentais, que deve ou precisa ser objeto de comuni
cação. Por isso mesmo, segundo Nietzsche, a parte mais 
superficial e pior: -pois somente esse pensamento consciente 
ocorre em palavras, isto é, em signos de comunicação. Aqui
lo de que nós temos consciência é, pois, o que nos ocorre 
(geschiet) em palavras. Gostaria de chamar a atenção para 
o fato de que Nietzsche sublinha, para destacar, as pa
lavras ocorre e signos de comunicação, introduzindo entre 
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elas, significativamente também com destaque, a expres
são ou seja (dass heisst). Essa sinonímia tem a função de 
desvendar (aufdecken) a procedência (Herkunft) da cons
ciência. 

Esta se desvela como o originário ponto de conflu
ência entre consciência, linguagem e sociabilidade, sob o 
vetor da comunicação, a determinar o desenvolvimento 
ulterior, em regime de recíproca influência, da linguagem 
e da capacidade de tomar-se consciente. De acordo com 
isso, as nossas vivências conscientes são somente aque
las que ocorrem, isto é, cuja configuração se dá em pala
vras, ou seja, em expressões lingüísticas. Os estados aní
micos de que somos conscientes são aquelas representa
ções, sentimentos, volições, pensamentos, movimentos, 
etc., que podem ser acolhidos no espaço da linguagem, 
isto é, no veículo da comunicação. E, por outro lado, so
mente aquilo que pode ser dito - o comunicável, o que é 
suscetível de se tomar comum -, aquilo que pode ser lin
güisticamente articulado, ascende à consciência. 

Tais considerações pressupõem, porém, a existência 
de processos psíquicos complexos, extremamente elabo
rados, todo um universo multifacetado de vivências, 
"pensamentos" e atos psíquicos não necessariamente 
conscientes- semiconscientes ou inconscientes, em todo 
caso, não estruturados verbalmente. Pois está pressuposto 
que a esfera da consciência se limita ao que é "pior" e 
"superficial", ao comunicável, configurado lingüística
mente para fins de comunicação. 

Tanto é assim que o texto de Nietzsche diferencia 
explicitamente entre desenvolvimento da razão e desen
volvimento do tornar-se consciente da razão, indican
do, com isso, que razão e consciência da razão- ou an
tes, razão e consciência- não são sinônimos, que se pode 
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pensar num instigante domínio de racionalidade não 
consciente: 

Dito concisamente, o desenvolvimento da linguagem e o 
desenvolvimento da consciência (não da razão, mas somente 
do tomar-consciência-de-si da razão) vão de mãos dadas. 
Acrescente-se que não é somente a linguagem que serve de 
ponte entre homem e homem, mas também o olhar, o toque, 
o gesto; o tomar-consciência de nossas impressões dos sen
tidos em nós mesmos, a força de poder fixá-las e como que 
colocá-las fora de nós aumentaram na mesma medida em 
que cresceu a urgência de transmiti-las a outros por sig
nos.24 

O desenvolvimento da consciência e o da linguagem 
-entendida, nesse contexto, em sentido amplo, não ape
nas como verbal, mas incluindo todos os meios expressi
vos de transmissão de vivências - caminham juntos, na 
medida em que sua finalidade é comunicação. Ora, co
municar significa também tornar comum, isto é, reduzir 
ao que se pode partilhar com o outro, àquilo em que um 
eu e um outro podem se identificar, àquilo que suprime a 
diferença entre ambos. Como signo de comunicação das 
representações conscientes, a linguagem opera como os 
conceitos, ou seja, ela produz o idêntico, o abstrato, as 
significações comuns, obtidas por igualação do desigual, 
pela supressão da diferença individual. Nesse sentido, 
ela não pode expressar o que é singular e autenticamente 
único, já que seu elemento próprio é o abstrato, aquilo 
que é abstraído de um e de outro, o elo que os liga, o 
corte médio entre eles, aquilo que, por ser comum a am
bos, não é mais, estritamente, nem um, nem outro. 

24 Ibid. 
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O homem inventor de signos é ao mesmo tempo o homem 
cada vez mais agudamente consciente de si mesmo; somente 
como animal social o homem aprendeu a tomar consciên
cia de si mesmo - ele o faz ainda, ele o faz cada vez mais. 25 

A linguagem, a consciência e a sociedade têm uma 
origem comum. Sendo assim, há que se admitir que nem 
a consciência, nem a linguagem, nem a sociedade são um 
dado, um fato natural, não sujeito à transformação, ao 
vir-a-ser, à história. Nesse domínio, nada há, pois, que 
seja dado de uma vez por todas, mas o mesmo devir que 
está presente na linguagem, está presente também na 
sociedade e na consciência. 

Mas com isso já está indicado também um outro as
pecto de importância fundamental: não podemos disso
ciar a consciência e o desenvolvimento da consciência 
nem da linguagem, nem da capacidade de comunicação; 
como também não podemos dissociá-los da consciência, 
do social. Isso implica que nossas pretensões discursivas 
e comunitárias serão aquelas que nos remetem ao socius, 
ao próximo, e nos bloqueiam as vias de acesso ao próprio, 
ao si mesmo, tomando a consciência e a linguagem reféns 
do gregário, do identitário, do inautêntico. 

25 lbíd. 

Meu pensamento é, como se vê: que a consciência não faz 
parte propriamente da existência individual do homem, mas 
antes daquilo que nele é natureza de comunidade e de reba
nho; que também, como se segue disso, somente em refe
rência à utilidade de comunidade e rebanho ela se desen
volveu e refinou e que, conseqüentemente, cada um de nós, 
com a melhor vontade de entender a si mesmo tão indivi
dualmente quanto possível, de conhecer a si mesmo, sem-
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pre trará à consciência, precisamente, apenas o não-indivi
dual em si, seu corte transversal- que nosso pensamento 
mesmo, pelo caráter da consciência- pelo gênio da espé
cie que nele comanda-, é constantemente como que majo
rizado e retraduzido para a perspectiva do rebanho. 26 

Numa inversão paródica da ironia socrática, conhe
cer-se a si mesmo, na medida em que significa tomar
consciência-de-si, implica perder-se de si mesmo. Daí a 
importância, no contexto filológico de que nos ocupamos, 
do jogo permanente operado por Nietzsche entre Gemein
de (comunidade) e gemein (comum, medíocre, sem per
der de vista a conotação pejorativa que o termo tem, em 
linguagem coloquial, significando vulgar, grosseiro, ab
jeto). De modo provocativo e cínico, o que o texto preten
de insinuar é que somente o que é "gemein" ingressa na 
esfera da consciência. Porque a consciência se desenvol
ve em função, sob a perspectiva e a pressão dos juízos de 
valor da "Gemeinde", ou da "Gemeinschaft", substantivos 
sinônimos em alemão, significando comunidade social. 
Com isso, a genealogia nietzscheana traz à luz também a 
raiz do parentesco originário entre a consciência, a lin
guagem e a moral, isto é, as formas e hábitos de avaliação 
presentes nos usos e costumes, nas regras praxeológicas 
e nas formas de conduta, orientadas e legitimadas por 
valores e crenças socialmente partilhados. 

Esse é um dos principais sentidos do terminus 
nietzscheano 'rebanho', moral do 'rebanho', perspectiva 
do 'rebanho', que tem a função de ressaltar o ponto de 
vista e o modo dominante de valoração do senso comum, 
o igualitário e uniformizante; pois, em um rebanho, des-

26 Ibid. 
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consideram-se principalmente as características singula
res; cada indivíduo vale e é contado unicamente como 
exemplar da espécie, nunca pelo que é intrinsecamente, 
antes por aquilo que nele é specimen. Daí por que o afo
rismo cuja interpretação empreendemos se intitula justa
mente O Gênio da Espécie. 

Ao afirmar que a unidade da consciência (a "alma", 
o intelecto, o "espírito") não constitui o núcleo da subje
tividade; que tomar consciência de si é perder-se a si 
mesmo, para si mesmo; que temos que postular uma ra
cionalidade inconsciente (em sintonia com o corpo e os 
impulsos), Nietzsche pretende subverter toda uma an
cestral tradição filosófica que vai de Sócrates ao idealis
mo alemão, passando pelos pensadores medievais, por 
Descartes, Leibniz e todos os pais fundadores da filoso
fia moderna. A consciência não pode mais ser pensada 
como o atributo essencial da substância "Eu", nem mes
mo - uma vez destituída daquela dignidade ontológica 
que lhe atribuía a metafísica dogmática- como a percep
ção transcendental que, nos termos de Kant, deve ser ne
cessariamente pensada como elemento formal, unidade 
sintética que acompanha indefectivelmente todas as nos
sas representações. 

Ao fazê-lo, Nietzsche descortina uma cumplicidade 
inusitada entre filosofia e psicologia, que nos reconduz 
ao aforismo 23 de Para Além do Bem e do Mal. Pois a des
construção do tradicional primado da consciência não 
produz efeitos unicamente no âmbito da teoria do conhe
cimento e da crítica da religião e da metafísica. Ela abre 
novas perspectivas para uma verdadeira ciência da psi
que; pois, na medida em que a psicologia permanece sob 
a limitação imposta pelo primado da consciência, persis
tindo em identificá-la com o psiquismo em geral, é toda 
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a psicologia que se mantém cativa da "perspectiva do 
rebanho", ou seja, dos fetiches e hipóstases atávicas ges
tadas no seio do "gênio da espécie". 

Liberada dessas superstições e preconceitos ances
trais, a psicologia poderia, enfim, se constituir como sa
ber renovado, fundado numa concepção pluralista da 
subjetividade, da "alma", do "Eu". Para uma tal psicolo
gia, se descortinaria um conceito novo de racionalidade, 
produto da dissolução das pseudo-evidências da metafí
sica tradicional, como a crença na unidade eterna e mo
nádica da alma; com isso, estaria, por fim, aberto o cami
nho que conduz aos problemas fundamentais 

Além disso, seria necessário chamar a atenção para 
um importante elemento adicional. É preciso destacar que 
a crítica de Nietzsche ao primado da consciência se de
senvolve a partir de uma recusa do "tipo homem", ou do 
ideal de humanidade surgido em uma sociedade civil bur
guesa, emergente da revolução industrial- mais precisa
mente de uma sociedade de massa, em que vigora hege
monicamente o privilégio do coletivo, em detrimento do 
individual. 

Desse ponto de vista, domina a desconsideração da 
diferença e da singularidade, de modo que a postura 
nietzscheana traz consigo também uma resistência ao 
modo dominante de valoração moderna, uma crítica da 
modernidade política. 

Nossas ações são, no fundo, todas elas, pessoais de uma 
maneira incomparável, únicas, ilimitadamente individu
ais, sem dúvida nenhuma; mas, tão logo nós as traduzimos 
na consciência, elas não parecem mais sê-lo ... Isto é pro
priamente o fenomenalismo e perspectivismo, assim 
como eu o entendo: a natureza da consciência animal 
acarreta que o mundo, de que podemos tomar consciência, 
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é apenas um mundo de superfície e de signos, um mundo 
generalizado, vulgarizado- que tudo que se torna consci
ente justamente com isso se toma raso, ralo, relativamen
te estúpido, geral, signo, marca de rebanho que, com todo 
tornar-consciente, está associada a uma grande e radical 
corrupção, falsificação, superficialização e generalização. 27 

Por conseguinte, a sobrevalorização da consciência 
não garante necessariamente a "objetividade plena" do 
conhecimento, o acesso à estrutura ontológica da reali
dade, mas precisamente uma redução à perspectiva do 
comunicável, portanto, a uma espécie própria de pers
pectivação: aquela das generalidades e superfícies. 

Por último, a consciência que cresce é um perigo; e quem 
vive entre os mais conscientes dos europeus sabe até mesmo 
que ela é uma doença. Não é, como se adivinha, a oposição de 
sujeito e objeto que me importa aqui: deixo essa distinção 
aos teóricos do conhecimento, que ficam presos nas malhas 
da gramática (a metafísica do povo). E nem é bem a oposição 
entre coisa em si e fenômeno: pois estamos longe de conhe
cer o bastante para sequer podermos separar assim. Não 
temos, justamente, nenhum órgão para o conhecer, para a 
verdade; sabemos (ou acreditamos ou imaginamos) preci
samente o tanto que, no interesse do rebanho humano, da 
espécie, pode ser útil: e até mesmo o que aqui é denominado 
utilidade é, por último, simplesmente uma crença, uma 
imaginação e, talvez, precisamente aquela estupidez, a mais 
fatal de todas, de que um dia sucumbiremos.2B 

Tudo aquilo que sabemos, o que se torna consciente 
- e precisamente na medida em que isso ocorre - já se 
tomou prisioneiro dessa teia da comunicação lingüísti-

27 Ibid. 
28 Ibid. 
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ca, estando, portanto, prefigurado na estrutura lógico
gramatical formada pelas categorias e regras de nossa lin
guagem. Algo assim como a "realidade objetiva" é indi
zível e, portanto, inacessível à consciência. Todo conhe
cimento consciente e discursivo é necessariamente pers
pectiva, "ficcionado" a partir da gramática da linguagem, 
formulado em termos de comunicação. Sabemos, pois, 
apenas precisamente o tanto que, no interesse do reba
nho humano, do "gênio da espécie", pode nos ser útil. 

Isso, porém, não desemboca numa genealogia utili
tarista da consciência e da linguagem, pois Nietzsche se 
apressa em relativizar o ponto de vista utilitário; pois si
tuar-se na perspectiva da utilidade implica recorrer a uma 
categoria da linguagem, que faz parte da mesma rede de 
conceitos que está na origem comum da linguagem, da 
consciência e da sociabilidade. Por isso, ele pode acres
centar: 

e até mesmo o que aqui é denominado 'utilidade' é, por 
último, simplesmente uma crença, uma imaginação e, tal
vez, precisamente aquela estupidez, a mais fatal de todas, 
de que um dia sucumbíremos.29 

Nada garante, em derradeira instância, qualquer 
posição privilegiada, fora da rede das perspectivas, na 
medida em que a perspectiva crítica, de onde se enuncia 
o discurso de Nietzsche, se insere, ela também, no hori
zonte lógico-gramatical comum das perspectivas possí
veis, como um elemento da rede de comunicação. Essa é 
a razão pela qual, no aforismo comentado, Nietzsche co
meça a extrair as conseqüências de sua hipótese genealó
gica pelo termo grifado suposto que essa observação é 

29 Ibid. 
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correta ... O único privilégio que pode reivindicar para 
sua hipótese e suas conclusões consiste num aprofunda
mento e intensificação do elemento essencial da própria 
consciência, isto é, no aprofundamento da reflexão. A pers
pectiva crítica só pode ser tal porque reduplica a refle
xão, voltando-a contra si mesma, problematizando-se, 
pondo a si mesma em questão. Nesse sentido, seu ele
mento é a auto-reflexão e, a partir daí, não pode se furtar 
ao reconhecimento de seu próprio caráter perspectiva. 

Percebe-se, pois, que a instituição de uma interpre
tação global do mundo, fundada numa teoria perspecti
vística do conhecimento- ou seja, a ambição nietzschea
na de subversão da tradição metafísica ocidental-, é uma 
tarefa que passa necessariamente pela redefinição do obje
to tradicional da psicologia. É somente depois de nos 
desembaraçarmos dos preconceitos da "alma", do "Eu", 
do "Eu" como sujeito, do sujeito como unidade da cons
ciência, que a psicologia poderá então nos instruir com 
um conhecimento efetivo, esclarecido, acerca da nature
za da nossa subjetividade - abrindo caminho para uma 
sóbria, lúcida e realística crítica do conhecimento que nos 
esclareça sobre os limites e as possibilidades da "razão". 
Eis por que esse primeiro movimento de interpretação 
nos permite compreender, ao mesmo tempo, por que 
Nietzsche pode se intitular o primeiro psicólogo da Eu
ropa e porque é justamente a psicologia a "ciência que 
conduz aos problemas fundamentais". 

Movimento 11 

Gostaria de propor o início de um segundo movi
mento de interpretação que nos levará a uma compreen
são mais profunda da questão da importância da psico-
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logia para Nietzsche. O fio condutor de nossa reflexão 
consistiu, até aqui, na reconstituição da crítica de 
Nietzsche ao privilégio concedido à consciência pela fi
losofia e pela psicologia tradicionais. Tentei indicar que 
essa sobrevalorização da unidade da consciência - que 
culmina em sua identificação com a totalidade do psí
quico e com o núcleo da subjetividade- tem raízes remo
tas no platonismo em suas mais diversas formulações. 

É de um platonismo difuso que se teria nutrido e 
consolidado a crença inveterada no privilégio da parte 
racional da alma, fonte do conhecimento verdadeiro, pelo 
qual se testifica nosso parentesco originário com o mun
do das essências inteligíveis. O intelecto, ou faculdade de 
conceber as idéias, seria, portanto, a parte nobre e sublime 
da alma, que nos permite o acesso possível ao que é, em si, 
verdadeiro, belo e bom. Esse é o "verdadeiro mundo" do 
Ser, de uma realidade estável e eterna, que se opõe ao 
"mundo aparente" do devir, das ilusões originadas na ex
periência sensível e na instabilidade das opiniões, que só 
nos fornecem mero simulacro de realidade, região das som
bras insubsistentes, entre as quais vagueia errante nosso 
corpo- nosso "Eu" empírico, prisão de nossa alma. 

Nosso intelecto, ou razão, consistiria, pois, na parte 
imortal da alma, e o conhecimento inteligível seria o ca
minho ascendente que a conduziria de volta à sua pátria 
de origem, afastando-se das incertezas do conhecimento 
sensível e da fatal volubilidade das paixões. Essa parte 
racional de nossa alma seria, pois, de origem divina, su
perior ao corpo e distinta dele. Ela seria, mais propria
mente, o núcleo espiritual de nossa subjetividade. 

Nutre-se aqui, pois, a força de uma concepção de 
filosofia como exercício ascético, vale dizer, em termos 
extremos, como preparação para a morte, pela qual a alma 
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se redimiria da prisão do corpo e retornaria à divindade 
de sua origem. Nietzsche identifica esse traço ascético com 
uma espécie de pecado original da metafísica; como me
tafísica, a filosofia se institui a partir da negação e desva
lorização do sensível, do corpo, da materialidade, do 
movimento, do transitório, do devir, do histórico. 

Essa oposição ascética entre sensível e inteligível, es
sência e aparência, eternidade e duração, se apóia, pois, 
numa doutrina que postula a pertença da alma ao mundo 
das idéias. Não existiria, portanto, nenhuma possibilida
de de partição do real em um mundo verdadeiro e um 
mundo aparente, original e simulacro, se não fosse por
que a alma é em nós o princípio que nos liga ao verdadei
ro mundo; se não fosse, por assim dizer, o caráter e a natu
reza divina da nossa alma. É precisamente o que há em 
nossa alma de divino, enquanto espiritual, que nos toma 
aparentados com o verdadeiro mundo das essências, cuja 
idéia fundamental é a idéia de Bem, ou a idéia de Deus. 

Portanto, a verdade é de origem divina e nós esta
mos, por assim dizer, ligados a ela pela natureza divina 
da nossa alma. O que em nós é corpo, é precisamente 
aquilo que deve ser afastado para que possamos ter aces
so a esse reino puro das essências. Para Nietzsche, como 
se sabe, a doutrina cristã da imortalidade da alma é uma 
interpretação vulgarizante do platonismo. A extensão po
tencialmente universal do Cristianismo, depois da deca
dência do mundo helenístico e do império romano, pre
para as bases para a consolidação do que viria a ser a 
moderna cultura ocidental. 

A genealogia nietzscheana esforça-se por demons
trar a persistência desses mesmos pressupostos tanto no 
pensamento medieval quanto na filosofia moderna, sen
do o dualismo de Descartes uma de suas mais significa ti-
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vas tentativas de transfiguração filosófica. Além disso, 
Nietzsche pretende também revelar como a crença no que 
denomina de "preconceitos" metafísicos não está presente 
apenas no racionalismo cartesiano e na filosofia que dele 
deriva, mas constitui espólio comum do pensamento oci
dental e dele não se desfaz nem a filosofia, sua contem
porânea, nem mesmo a mais moderna, pretensamente 
neutra, ateísta e materialista ciência da natureza. 

Segundo ele, também os modernos lógicos e físi
cos mais rigorosos- ainda mesmo que professem o mais 
intransigente ateísmo e creiam unicamente na realida
de da matéria- permanecem reféns de "ancestrais arti
gos de fé metafísicos", que têm sua raiz na crença ime
morial da unidade da "alma", do "Eu". Para demons
trar essa asserção, a ousadia intelectual de Nietzsche 
recorre ao exame crítico justamente do que se autocom
preende como o contrário absoluto do espiritualismo 
metafísico-religioso, ínsito à doutrina do primado da 
consciência. 

Por essa razão, o alvo da crítica genealógica é, en
tão, assestado na crença largamente dominante nos mei
os científicos da época, a saber, na versão moderna do 
atomismo materialista. Tentemos compreender essa cor
relação, aparentemente inusitada, entre o atomismo mate
rialista e a psicologia. 

Grosso modo, poderíamos caracterizar o atomismo 
materialista como a doutrina segundo a qual o inteiro 
conjunto da realidade - com inclusão de nosso universo 
anímico e espiritual, também da consciência- é compos
to de moléculas, átomos, enfim, de partículas elementa
res de matéria. Tais unidades elementares de matéria se 
combinam de modos diferentes, dando origem à totali
dade dos fenômenos dos mundos interno e externo. A 
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inteligibilidade desse todo só pode ser fornecida pelas 
leis da matéria e do movimento. Para além disso, nada 
de real existe. Esse tipo de atomismo é uma doutrina per
feitamente materialista, que considera entidades como es
pírito, alma, intelecto e razão, uma estruturação comple
xa e altamente elaborada de unidades elementares de ma
téria de natureza mais sutil e refinada. 

Com o atomismo materialista, no âmbito da física 
moderna, a consciência científica teria ultrapassado o "in
gênuo" atomismo metafísico de Demócrito e construído 
um modelo que permite uma interpretação global dos 
fenômenos naturais à altura dos progressos atuais da ci
ência. Para Nietzsche, todavia, essa asserção- que, de 
acordo com sua autocompreensão, julga ter acesso ao 
próprio texto da natureza, ao contrário das teorias mais 
antigas, que não passariam de interpretações mais ou me
nos falsificadoras daquele texto - permanece, ela tam
bém, inconscientemente refém das mesmas armadilhas 
da metafísica que pretende denunciar. 

Paradigmático, nesse sentido, é o aforismo 12 da pri-
meira parte de Para Além do Bem e do Mal . 

No que se refere ao atomismo materialista, esta é uma das 
coisas mais bem refutadas, e talvez não exista hoje na Eu
ropa, entre os eruditos, ninguém tão inculto que continue 
atribuindo a ele uma significação séria, exceto talvez para 
uso doméstico, a saber, como uma abreviatura dos meios de 
expressão. 30 

Percebe-se que, desde o início, Nietzsche recusa à te
oria atomista materialista o caráter de texto. Ela também 

30 Nietzsche, F. Jenseits von Gut und Bose. Aforismo 12. In: KSA. Op. cot., 
vol. 5, p. 262s. 
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pertence ao âmbito da linguagem, não passando de meio 
de expressão. Sua validade e sua utilidade se justificam 
por razões "econômicas", como uma economia dos meios 
de expressão, na medida em que fornece um esquema abre
viado para descrição de fenômenos empíricos. Descrever 
a realidade empírica a partir da hipótese da combinação 
de partículas ou átomos de matéria é uma simplificação, 
para fins de descrição e manipulação de certos fenômenos 
observáveis, o que não autoriza concluir que a própria "re
alidade" seja composta de tais átomos materiais. 

A inferência, nesse sentido, pressupõe a petição de 
princípio de acordo com a qual seria possível conhecer 
essa estrutura básica do real, independentemente de nos
sas hipóteses, ou, dito de outro modo, independentemen
te das condições "subjetivas" de nosso aparelho cogniti
vo, que se enraízam, em derradeira instância, na estrutu
ra lógico-gramatical de nossa linguagem. 

A refutação mais radical do atomismo materialista se dá, 
graças, sobretudo, àquele polonês Boscovich que, junto com 
o polonês Copérnico, foi até hoje o maior adversário e o 
maior vitorioso contra a aparência sensíve/.31 

Copérnico e Boscovich aparecem aqui como adver
sários da aparência sensível; com isso, Nietzsche quer 
dizer que os modelos matemáticos empregados por am
bos permitem a construção de hipóteses teóricas sobre os 
fenômenos naturais que ultrapassam os dados forneci
dos pelos sentidos, ou seja, a aparência sensível. Não, 
porém, no mesmo sentido em que se colocam para além 
da experiência sensível as hipóstases da metafísica tradi
cional, isto é, as idéias ou essências inteligíveis. 

31 Ibid. 
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Os modelos de Copérnico e Boscovich também for
necem a moldura teórica para uma "realidade inteligí
vel", distinta dos fenômenos fornecidos pelos sentidos, 
porém os efeitos que se podem extrair de tais modelos se 
encaminham numa direção inteiramente distinta da me
tafísica tradicional. Eles representam momentos avança
dos na história da ciência ocidental porque eles descons
troem, desconstituem supostas evidências, até então ad
mitidas como verdades inquestionáveis. 

A refutação físico-matemática do geocentrismo, para 
a qual contribuem decisivamente as hipóteses de Copér
nico, tem contra si justamente o testemunho dos senti
dos: vemos efetivamente que o Sol gira em tomo da Terra. 
Para que se possa pôr em questão a prodigiosa força de 
convencimento de um testemunho dessa espécie, é pre
ciso dispor de uma teoria que seja muito mais forte e con
sistente do que·a evidência empírica imediata. 

O mesmo caso ocorre com Boscovich: 

pois, enquanto Copérnico nos persuadiu a acreditar, con
tra todos os sentidos, que a terra não está fixa, Boscovich 
ensinou-nos a abjurar também da crença na última coisa 
na Terra que estava fixa, a crença no material, na maté
ria, no átomo, nesse último resíduo de partículas terres
tres; foi esse o maior triunfo sobre os sentidos até então 
conquistado na Terra. 32 

Se, com Copémico, dissolve-se a crença em que a 
Terra está fixa (atentemos para a polissemia desse "estar 
fixa"- isto é, ser inabalável, segura, constante), então não 
se pode mais crer em nenhuma estabilidade no universo. 
Este se tornou, no mais radical sentido do termo, infinito. 

32 Ibid. 
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Caberia então a Boscovich abalar a crença na última 
coisa que, ainda depois dos imensos progressos da cons
ciência ilustrada, "estava fixa". A crença na existência do 
mundo físico, terrestre, material, como o único mundo 
subsistente - não se podendo mais admitir a existência 
de nenhuma realidade supraterrestre, de nenhum mun
do "espiritual", metafísico. Essa inversão da crença me
tafísica tradicional consistiria, pois, no único artigo de fé 
"ainda fixo" para os herdeiros dos progressos das Luzes, 
os representantes atuais da consciência científica. 

Mas é preciso ir ainda mais longe e declarar guerra tam
bém contra a necessidade atomística, que ainda tem uma 
perigosa sobrevivência, em regiões onde ninguém suspeita 
- uma guerra impiedosa, à faca, do mesmo modo que aque
la proverbial necessidade metafísica. 33 

"Necessidade metafísica" é uma expressão que recebe 
destaque no texto, na medida em que denota um procedi
mento argumentativo que Nietzsche considera grosseira
mente circular, consistente em tentar explicar a existência 
de alguma coisa ou faculdade por uma espécie de necessi
dade da existência da mesma. Um dos exemplos mais ilus
trativos seria, para Nietzsche, a explicação dada por Scho
penhauer para a existência e sobrevivência da metafísica. 
Esta existiria por força de uma "necessidade metafísica", 
porque o ser humano tem uma necessidade de metafísica. 
Como se percebe de imediato, a suposta explicação não 
esclarece, estritamente, nada; trata-se de uma mera confis
são cifrada da ignorância, disfarçada pela habilidade retó
rica e pelos malabarismos mentais dos metafísicos. 

33 Ibid. 
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Da mesma forma, dizer que o atomismo existe em 
função de uma necessidade de reduzir a matéria as suas 
estruturas elementares não significa fornecer nenhuma 
explicação do atomismo materialista; significa simples
mente constatar a existência do atomismo materialista e 
mais nada; significa fazer uma petição de princípio no 
próprio fenômeno que se pretende explicar. Explicar a ori
gem da necessidade do atomismo materialista, sem recor
rer a essa mesma necessidade como fato, representa um com
bate ainda mais aguerrido e radical contra a metafísica, 
que ainda mesmo nessa versão do materialismo se en
contra aninhada. 

Esse fóssil metafísico da "necessidade atomista" con
tinua presente, da maneira mais perigosa, em terrenos 
onde ninguém a suspeitaria, da mesma maneira como 
sobrevive aquela "necessidade metafísica", que é ainda 
mais funesta que a "necessidade atomística". É necessá
rio dar um "basta" a uma outra forma de atomística, ain
da mais nefasta, que o Cristianismo doutrinou, o mais longa
mente e da melhor maneira, a atomística da alma.34 

É preciso ter presente que, para Nietzsche, o Cristia
nismo é o platonismo popularizado; portanto, o que se 
nomeia aqui são os dois adversários maiores: Platão, por 
um lado, e o Cristianismo, por outro. É por causa disso 
que Nietzsche afirma que o atomismo anímico é a dou
trina mais prolongadamente ensinada. Sendo assim, a 
versão materialista do atomismo ainda não é o solo mais 
profundo a que a crítica pode chegar, porque há um pon
to ainda mais radical que o atomismo materialista, que é 
o atomismo psíquico, o atomismo da alma. 

34 lbid. 
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Permita-me designar com a expressão atomismo anímico 
aquela crença que concebe a alma como indestrutível, eter
na, indivisível, como mônada, como átomo: essa crença nós 
devemos expulsá-la da ciência. Dito entre nós, não é neces
sário, de modo algum, desembaraçar-se por isso da própria 
alma e renunciar a uma das hipóteses mais antigas e vene
ráveis, coisa que costuma ocorrer à inabilidade dos natura
listas, os quais apenas tocam na alma e a perdem. 35 

Do mesmo modo como o atomismo materialista acre
dita na unidade elementar, atômica, da matéria como ele
mento último da realidade, o atomismo psíquico acredita 
na alma como sendo simples, indivisível, indestrutível, 
eterna, mônada - princípio substancial. Eles têm, portan
to, um núcleo comum, a crença na categoria de unidade e 
de substância. O atomismo anímico, postulando a alma 
como simples, elementar e indivisível, conclui que ela não 
pode se decompor, por conseguinte, não perece, é eterna. 

Essa é, pois, a mesma crença que constitui o elemen
to nuclear do ensinamento platônico-cristão - a alma 
como princípio imortal aparentada com as idéias eter
nas, que, por causa disso, é capaz de conhecer as essên
cias puramente inteligíveis, a verdadeira realidade, situ
adas além do mundo transitório, do simulacro, da apa
rência, do corpo, da inconstância das paixões. 

A condição de que essa alma se volte para a sua pá
tria de origem e a ela retome é a negação desse mundo 
das sombras, e, mais precisamente, do corpo. A ascese, o 
caminho da sabedoria filosófica são a condição dessa con
versão. Por conseguinte, o atomismo anímico é um dos 
mais fundamentais artigos de fé da história do pensa
mento ocidental, na medida em que é a doutrina mais 

35 Ibid. 
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longamente ensinada e, portanto, mais bem consolida
da, incorporada ao nosso pensamento e ao nosso discur-
so. 

Eis a razão pela qual fazer a crítica do atomismo psí
quico é uma tarefa absolutamente necessária, desde que 
se pretenda descer à raiz de nossos preconceitos, pré-juí
zos. Para levar a cabo tal tarefa, a filosofia e a psicologia 
podem tomar como aliados os cientistas Boscovich e Co
pérnico, que trilharam caminhos pelos quais foram con
duzidos a uma ciência dos fenômenos astronômicos, des
comprometida tanto com relação à metafísica como com 
relação à suposta evidência empírica mais grosseira. 

O que Boscovich prova- recorrendo a noções dinâ
micas como campo de força e ação a distância -é que os 
fenômenos do movimento e das relações entre pontos de 
força situados num campo podem ser explicados a partir 
de noções e conceitos de acordo com os quais as forças 
produzem seus efeitos independentemente de sustenta
ção num resíduo elementar e residual de matéria- num 
átomo, de onde tais efeitos se irradiariam. Boscovich de
monstra isso recorrendo a modelos e cálculos físico-ma
temáticos, ou seja, de acordo com procedimentos valida
dos pelos rigorosos procedimentos e métodos da razão 
científica. 

Desse modo, do ponto de vista do desenvolvimento 
da própria física e da mecânica - a partir do emprego de 
modelos matemáticos para a construção de hipóteses fí
sicas e astronômicas - é possível construir uma teoria da 
ação a distância baseada na noção de campo de força, 
que prescinde da hipótese acerca da existência de átomo 
de matéria. Esta é a razão pela qual a refutação do ato
mismo materialista não é uma mera pretensão da filoso
fia, mas é passível de demonstração científica, estando 
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em sintonia com o desenvolvimento da própria ciência. 
Analogamente, no interior da filosofia, uma crítica do co
nhecimento levada às suas últimas conseqüências pode 
prescindir da hipótese do atomismo anímico, isto é, pode 
prescindir da hipótese de uma unidade substancial, sim
ples e indecomponível, da alma, do "Eu". 

Ao fazer a autocrítica do conhecimento, Nietzsche, 
ao mesmo tempo, desconstrói o objeto tradicional da psi
cologia racional, abrindo caminho para uma outra psico
logia, desembaraçada do ônus ontológico da alma subs
tancial. A ingenuidade dos "naturalistas" consiste em pre
tender substituir a alma por partículas elementares de 
matéria, sem perceber que tais unidades são sucedâneos, 
transfigurações da mesma hipóstase. Por essa razão, no 
momento em que os naturalistas pretendem ter apanha
do a alma - pela anatomia, pela fisiologia cerebral, pela 
decodificação do genoma -,eles, de novo, imediatamen
te a perdem e, com ela, também a possibilidade de aban
donar o território minado da metafísica da unidade. 

Para tanto, 

não é necessário, de modo algum, desembaraçar-se da alma 
e, com isso, renunciar a uma das hipóteses mais antigas e 
veneráveis, coisa que costuma ocorrer à inabilidade dos na
turalistas, os quais apenas tocam a alma e a perdem. Mas 
está aberto o caminho que leva a novas formulações e refi
namentos da hipótese da alma e conceitos tais como alma 
mortal, alma como pluralidade do sujeito e alma como 
estrutura social dos impulsos e dos afetos querem ter, 
doravante, direito de cidadania na ciência.36 

Da mesma forma como Freud, que postulava para o 
psíquico um domínio próprio de objetos, conceitos e 

36 Ibid. 
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métodos, também para Nietzsche, doravante, hipóteses 
do tipo alma mortal, alma entendida como pluralidade 
do sujeito, como estrutura social de impulsos e de afetos, 
passam a ser plausíveis, desde que a identificação do psí
quico com o consciente tenha sido desconstituída, desde 
que tenha sido abjurada a crença na unidade substancial 
da alma, até mesmo em suas formas remanescentes mais 
inusitadas, como no atomismo anímico. 

Ao pôr fim à superstição que até agora proliferava com uma 
frondosidade quase tropical em torno da representação da 
alma, o novo psicólogo se desterrou a si mesmo, desde logo, 
por assim dizê-lo, a um novo deserto e a uma nova descon
fiança - pode ser que os psicólogos antigos vivessem de 
modo mais cômodo e mais divertido-; por fim, ele se sabe, 
justamente com isso, também condenado a inventar- e, 
quem sabe, talvez a encontrar. _37 

Mais uma vez aqui, é necessário ter presente o jogo 
de palavras entre inventar (erfinden) e encontrar ifinden), 
chamando a atenção para o aspecto heurístico e lúdico, 
mas também arriscado, ousado, das construções de hi
póteses científicas. O novo psicólogo abandonou a supers
tição da unidade e conseguiu se desembaraçar do feitiço, 
ou do fetiche, da alma substancial; tomou-se, por isso 
mesmo, capaz de pensar a alma - e, com ela, a unidade 
subjetiva- de uma outra maneira, por exemplo, como 
estruturação hierárquica dos impulsos e afetos; com isso, 
ele se desterrou para um deserto, isolando-se do conví
vio possível com os seus pares, que persistem na identi
ficação do psíquico com a consciência. 

Privado do diálogo, não lhe resta outra alternativa 
senão inventar (erfinden), já que a tradição não pode mais 

37 Ibid. 
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lhe fornecer aquilo de que necessita. Porém, quem sabe 
se a invenção não é exatamente o caminho da descober
ta? Quem sabe se Erfindung (invenção) não é exatamente 
aquele caminho ao longo do qual talvez se possa finden, 
isto é, encontrar alguma coisa? Como ficções úteis, tais 
hipóteses cumprem uma importante função heurística, 
possibilitando um alargamento de horizontes para o psi
quismo. A tarefa do novo psicólogo é ousar, ensaiar pro
cedimentos que estejam à altura do grau de desenvolvi
mento alcançado pelo mais avançado conhecimento ci
entífico e, com isso, ser capaz de pensar modalidades 
variadas de constituição da unidade do sujeito, vedadas 
pela crença na unidade substancial da alma. 

E, se a tradição platônico-cristã se erigiu sobre a 
base da crença no primado da alma - e se essa tradição 
ruiu-, então por que não tomar como fio condutor o 
complexo campo de fenômenos constituído pelo corpo? 
O corpo pode servir de paradigma para a constituição 
de uma hipótese sobre a unidade do sujeito, muito mais 
rica e plausível que o atomismo psíquico. O psicólogo 
Nietzsche desconstitui, pois, as evidências até então as
sentes, sobre as quais se fundamentava o edifício teóri
co da psicologia racional; ao fazê-lo, ele provoca a des
truição da crença imemorial na unidade do sujeito, na 
unidade da consciência, que, para Nietzsche, é incons
cientemente induzida pela função gramatical do sujei
to. De modo absolutamente desconcertante, a crítica da 
psicologia racional se vincula com o projeto de dissolu
ção dos "preconceitos" da razão, inscritos na estrutura 
da linguagem. 

Muito mais tarde, em um mundo milhares de vezes mais 
ilustrado, veio, com espanto, aos filósofos a segurança, a 
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certeza subjetiva no manuseio das categorias da razão. Eles 
concluíram que elas não poderiam derivar da empiria - a 
inteira empiria estaria em contradição com elas. De onde 
derivam elas?- E na fndía, como na Grécia, cometeu-se 
o mesmo engano: temos que já ter habitado, alguma 
vez, um mundo mais elevado (ao invés de em um 
muito inferior: o que teria sido a verdade!). Temos que 
ter sido divinos, pois temos a razão. De Jato, nada teve 
até aqui uma força de convencimento mais ingênua do que 
o erro do Ser-, como foi formulado pelos Eleatas, por exem
plo: ele tem a seu favor cada palavra, cada sentença que 
pronunciamos! -Mesmo os adversários dos Eleatas ainda 
sucumbiram à sedução de seu conceito de ser: Demócrito, 
entre outros, quando inventou seu átomo ... A razão na 
linguagem: Oh, que enganadora personagem feminina! 
Temo que não nos desembaraçaremos de Deus, porque ain
da cremos na gramática ... 38 

É a essa mesma sedução da gramática a que sucum
biu o projeto cartesiano de omnibus dubitandum, que ins
taura a filosofia moderna. Também Descartes permane
ceu enfeitiçado pelos "erros da razão petrificados na lin
guagem", ou "na superstição dos lógicos". Contra estes, 
Nietzsche observa que 

um pensamento vem quando ele quer, e não quando eu 
quero; de maneira que é uma falsificação do conteúdo de 
Jato dizer: o sujeito eu é a condição do predicado penso. 
Isso pensa: mas que isso seja precisamente aquele antigo, 
proverbial 'eu' é, dito de maneira suave, apenas uma hipó
tese, uma afirmação, sobretudo nenhuma certeza imedi-

38 Nietzsche, F. Gotzendiimmerung. Die "Vernunft" in der Philosophie 5. In: 
KSA. Op. cit., vol. 6, p. 77s. 
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ata. Por fim, já se Jaz demais com esse isso pensa: já esse 
isso contém uma interpretação do processo e não perten
ce ao próprio processo. Infere-se aqui segundo o hábito gra
matical: pensar é uma atividade, a cada atividade per
tence alguém que atua, conseqüentemente ... Mais ou 
menos segundo idêntico esquema, a antiga atomfstica bus
cou, para a força, que produz efeitos, ainda aquela parti
cuia de matéria, onde ela assenta e a partir de onde ela 
produz efeitos, o átomo. Cabeças mais rigorosas aprende
ram finalmente a passar sem esse resíduo terrestre, e tal
vez algum dia nos acostumemos, também da parte dos ló
gicos, a passar sem aquele pequeno isso (no qual se volati
lizou o venerável velho Eu).39 

Nosso raciocínio é permanentemente induzido pela 
força ancestral do hábito inveterado - mesmo nas mais 
remotas regiões do rigoroso conhecimento científico -; 
aqui o irresistível poder de atração presente na estrutura 
formal da proposição atributiva: a partir das categorias 
lógico-gramaticais de sujeito e predicado, subsistência e 
inerência, inferimos em termos de substância e atribu
tos, causas e efeitos e, com base nisso, construímos nossa 
interpretação global do universo, sustentada por essas 
hipóstases; procedemos, pois, como se tais ficções repro
duzissem a estrutura do real, e não fossem justamente 
interpretações dos processos que observamos. 

Nosso conhecimento consciente só pode ser consti
tuído a partir desse esquema transcendental de formula
ção e interpretação de nossas representações. Todavia, não 
se pode confundir tais esquemas semióticos com uma 
realidade ontológica: nosso "Eu", nosso si mesmo, é muito 

39 Nietzsche, F. Jenseits von Gut und Bose Aforismo 17, op. cit., p. 30s. 
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mais que sua superfície e fachada, ou seja, muito mais 
que a ilusão de unidade da consciência. Se pode parecer 
o contrário, é que a tanto nos desencaminha a sedução 
da gramática. 

Porém, como vimos acima, o novo psicólogo se en
contra desterrado num deserto de silêncio, privado do 
convívio de seus semelhantes. Seu elemento vital se en
contra no campo da reflexão, sobretudo na reflexão acer
ca das possibilidades e dos limites da razão e da lingua
gem. Se a interlocução, o diálogo, no campo da filosofia e 
da psicologia ainda não é possível para ele, então sua 
ousadia talvez o conduza a procurar apoio e alianças tam
bém entre os perdulários da criação lingüística, entre os 
escritores e os poetas. 

Movimento 111 

Ao final do segundo movimento, mostramos como, 
refutando Descartes e os preconceitos dos lógicos, 
Nietzsche dissolve a ilusão da unidade simples do "Eu", 
da consciência, ou da "alma", por meio de uma análise 
do enraizamento lógico-gramatical do pensamento. To
mando como objeto da crítica o pretenso fundamento in
concusso, o ponto arquimediano sobre o qual Descartes 
assentava seu projeto de uma mathesis universalis- isto é, 
a evidência presente no juízo "cogito, ergo sum", toma
do como intuição, ou "certeza imediata"- Nietzsche in
vestiga e denuncia sua efetiva complexidade, mostrando 
como nele não se dá, de modo algum, a presença imedi
ata do objeto à consciência. O que nele pode verificar uma 
suspeita mais radical e audaz é que aqui também se trata 
de uma interpretação, fundada em procedimentos e for
mas de inferência radicados na estrutura elementar da 
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sentença gramatical. Dessa maneira, não se sustenta mais 
a hipótese cartesiana, de acordo com a qual o intelecto, a 
alma, ou a faculdade de conceber e julgar constituem o 
predicado essencial do ser que eu sou. 

Todavia, se o ser ou a essência do "Eu" não pode ser 
identificado com uma res cogitans, a filosofia contempo
rânea tentou encontrar um sucedâneo para o "Eu", cuja 
essência não pode mais ser discernida na ratio, mas, nem 
por isso, deixa de poder ser reconduzido a uma unidade 
fundante. Se o fundamento erigido por Descartes foi des
construído, subsistiria ainda uma outra forma de intui
ção, que poderia nos franquear o acesso à unidade essen
cial de todo o existente? A resposta é afirmativa, e 
Nietzsche atribui a Schopenhauer esse grandioso feito da 
racionalidade metafísica. 

Para Nietzsche, o sistema de Schopenhauer repre
senta o mais avançado ponto do desenvolvimento da me
tafísica, aquele ponto em que esta teria recebido sua fun
damentação científica. E justamente Schopenhauer desco
bre uma outra modalidade de unidade simples, sobre cujo 
pano de fundo se individualiza nossa personalidade, mas 
que constitui também a única essência do universo, a" coi
sa em si mesma", que Kant julgava inacessível ao conhe
cimento. Apenas que, para Schopenhauer, essa entidade 
metafísica não é um princípio inteligível, mas um impul
so cego e insaciável, a vontade. 

Ao atacar a concepção schopenhaueriana de vonta
de, Nietzsche pretende dar prosseguimento, em outra 
frente, a seu trabalho de psicólogo. Ao empreender a aná
lise da suposta certeza imediata, presente na proposição 
"eu quero", Nietzsche tem como meta dissolver essa pres
suposta simplicidade e certeza, da mesma maneira - e 
por meio de idêntico procedimento metódico - empre-
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gada na desconstrução da unidade substancial do "eu 
penso": 

Os filósofos costumam falar da vontade como se esta fosse 
a coisa mais conhecida do mundo; sim, Schopenhauer deu 
a entender que a vontade era a única coisa por nós pro
priamente conhecida, inteiramente conhecida, conhecida 
sem subtração e acréscimo. A mim parece, porém, que Scho
penhauer também nesse caso, só fez precisamente o que 
filósofos costumam Jazer: que ele assumiu e exagerou um 
preconceito popular. Querer parece, para mim, sobretu
do algo complicado, algo que somente como palavra é uma 
unidade, - e justamente em uma palavra reside o precon
ceito popular, que se tornou senhor da sempre apenas exí
gua precaução dos filósofos. Sejamos, pois, uma vez mais, 
precavidos, sejamos não-filosóficos40• 

Gostaria de chamar a atenção para a similaridade 
entre os procedimentos críticos empregados por Nietzsche 
contra Descartes, Kant e Schopanhauer. Todos eles, para 
Nietzsche, procedem do mesmo modo tipicamente filosó
fico: transfigurando um preconceito popular em doutrina 
metafísica, eles elaboraram uma ficção sobre a unidade, 
em regiões de fenômenos onde tal unidade não existe. Para 
a observação do psicólogo Nietzsche, 

todos os estados de espírito mais fortes trazem consigo 
uma ressonância de sensações e estados de espírito afins: 
eles revolvem a memória, por assim dizer. Algo em nós se 
recorda e torna-se consciente de estados semelhantes e de 
sua origem. Assim, se formam rápidas conexões familiares 
de sentimentos e pensamentos, que, afinal, seguindo-se 
velozmente, já não são percebidas como complexos, mas 

40 Nietzsche, F. Id. Aforismo 19, op. cit., p. 31s. 
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como unidades. Nesse sentido ,fala-se do sentimento mo
ral, do sentimento religioso, como se fossem simples uni
dades: na verdade, são correntes com muitas fontes e aflu
entes. Também aí, como sucede freqüentemente, a unidade 
da palavra não garante a unidade da coisa.41 

Tudo se passa como se à unidade verbal correspon
desse uma unidade ontológica real, ou seja, como se à 
palavra vontade correspondesse uma coisa, uma faculda
de. Isso, porém, não é senão, ainda uma vez, sedução e 
indução da gramática da linguagem, uma espécie de sor
tilégio do pensamento, que Nietzsche freqüentemente in
dica por meio do emprego do verbo verführen (seduzir)42• 

Sedução remete aqui, pois, a descaminho, desgarramen
to, erro e, em certo sentido, delírio. Seduzido pela força 
de convencimento da unidade verbal, o pensamento de
lira acerca de uma entidade, ou de uma faculdade psí
quica real e unitária (a Vontade), cuja existência está muito 
longe de ser demonstrada. 

Digamos: em todo querer há, em primeiro lugar, uma plu
ralidade de sentimentos, a saber, o sentimento do estado de 
que nos afastamos, o sentimento do estado para o qual 
tendemos, o sentimento desse próprio afastar-se e desse 
tender, e, além disso, um sentimento muscular que os 
acompanha e que, tão logo queremos, ainda que não po
nhamos em movimento braços e pernas, inicia seu jogo 
por uma espécie de hábito,.43 

41 Nietzsche, F. Humano, Demasiado Humano, I, 14. Trad. Paulo César de 
Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 2000, p. 24s. 
42 Formado a partir do radical führen (guiar, conduzir). Antecedido do 
prefixo ver- com sentido negativo -, o verbo significa tanto desencami
nhar, extraviar, como seduzir. 
43 Nietzsche, F. Jenseits von Gut und Base , 19, op. cit., p. 31s. 
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Nietzsche coloca em ação, nessa passagem, um pro
cedimento característico de sua genealogia e que consis
te em revelar a complexidade do que se apresenta, à pri
meira vista, como simples, unitário: todo ato volitivo 
implica e envolve uma multiplicidade de sentimentos e 
estados vividos. Pertence à natureza da volição (e do de
sejo) uma meta para a qual tende, da mesma maneira que 
o sentimento do estado, ou condição, de que o sujeito, ao 
realizar o ato de volição, anseia por se desprender; a ela 
pertence igualmente aquele "sentimento muscular", o im
pulso que impele o movimento em direção àquela meta, 
ainda que a ele não corresponda necessariamente um 
deslocamento físico de órgãos do corpo. 

Assim como sentir, e, na verdade, um múltiplo sentir, tem 
que ser reconhecido como ingrediente da vontade, assim, 
em segundo lugar, também ainda o pensar: em todo ato da 
vontade há um sentimento que comanda; e não se deve acre
ditar que se possa separar esse pensamento do querer, como 
se então ainda permanecesse a vontade!44 

Estamos em face de um grau superior ao acima men
cionado procedimento de complexificação: não se 
trata mais de reconhecer, em todo querer, apenas uma 
multiplicidade de sentimentos atuando numa espécie de 
"ressonância simpática", mas também pensamento: um 
pensar inseparável do sentir e do querer. Essa imbrica
ção entre querer, sentir e pensar tem como conseqüência 
uma derrogação da doutrina psicológica tradicional, que 
postulava a existência de distintas faculdades para o que
rer (Vontade), o sentir (Sentimento) e o pensar (Intelecto, 
Razão). 

44 lbid. 
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Sentimentos e pensamentos são momentos consti
tutivos de toda e qualquer volição real, de todo ato da 
vontade que realizamos. Se acrescentarmos a isso que a 
esse ato pertence não somente um pensar, mas um pen
samento que comanda, então se pode inferir daí que todo 
ato volitivo é, em derradeira instância, um jogo de for
ças, uma correlação de forças entre moções de energia 
psíquica de espécies diversas. 

Em terceiro lugar, a vontade é não somente um complexo 
de sentir e pensar, mas, sobretudo, ainda um afeto: asa
ber, aquele afeto do comando. Aquilo que é denominado 
liberdade da vontade é essencialmente o afeto de superi
oridade em vista daquilo a que tem que obedecer: eu sou 
livre, ele tem que obedecer. 

Nessa passagem, Nietzsche introduz outro e decisi
vo nível de complexificação (a vontade é não apenas sen
tir e pensar, porém, sobretudo, um afeto), desta feita de
terminado pelo elemento afeto, mais precisamente, afeto 
do comando. Nietzsche emprega a expressão sublinhada 
Affekt. Se a reportamos à origem etimológica, no latim 
affectus, teremos, então, o sentido de disposição, condi
ção, afecção, mas também, pela via de afficio (de que affec
tus é o particípio perfeito), de tocar, ser tocado, mover, 
ser movido, ser afetado. 

Essa consciência se encontra em toda vontade, do mesmo 
modo que aquele tensionamento da atenção, aquele olhar 
reto, que fixa exclusivamente uma coisa, aquela avaliação 
incondicional, agora é necessário isso e nenhuma ou
tra coisa, aquela certeza interior de que se será obedecido, 
e ainda tudo aquilo que pertence ao estado do que coman
da. Um homem que quer, ordena algo nele, que obedece, 
ou que ele acredita que obedece. 
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De acordo com a reconstituição nietzscheana do ato 
volitivo, o querer consiste também, sobretudo, numa dis
posição de ânimo: ao fazê-lo, somos tocados, tomados e 
movidos pelo afeto do comandar, pelo sentimento de dis
por de algo, que obedece. Existe, pois, internamente -
mesmo que não movamos um músculo -, uma divisão 
entre um eu que comanda e um ele, uma curiosa espécie 
de alteridade, um algo, que obedece - que, justamente 
em razão de sua inserção naquela complexa correlação 
de forças que constitui todo querer, tem que obedecer. 

Nietzsche interpreta aqui "liberdade da vontade" na 
chave desse poder de dispor de si, que tem origem no afeto 
de comando: na certeza íntima de que esse comando será 
obedecido, ou, pelo menos, a convicção ou crença de que 
haverá obediência. A liberdade não é um atributo ou pro
priedade inata da faculdade anímica da vontade. Pelo 
contrário, a doutrina tradicional do livre-arbítrio não é 
senão a transfiguração religioso-metafísica da consciência 
desse domínio de si, pelo qual se institui um "Eu" sou 
livre, "Eu" quero e serei obedecido. 

Ora, pois, observe-se agora o que é o mais assombroso na 
vontade- nessa coisa tão complexa, para a qual o povo tem 
apenas uma palavra: na medida em que, em cada caso dado, 
somos, ao mesmo tempo, os que comandam e os que obede
cem- e, como os que obedecem, conhecemos os sentimen
tos do constranger, urgir, pressionar, resistir, mover, que 
costumam ter início imediatamente depois do ato da von
tade; na medida em que nós, por outro lado, temos o hábito 
de nos transplantar enganosamente para além dessa dua
lidade, por meio do conceito sintético eu- acrescentou-se 
ainda à vontade toda uma corrente de errôneas conclusões 
e, conseqüentemente, de falsas avaliações da própria von-
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tade -, de maneira que aquele que quer acredita, de boa fé, 
que querer seja o bastante para a ação. 45 

Nietzsche define aqui o conceito "Eu" como um con
ceito sintético num sentido muito especial: nesse "Eu" se 
realiza uma síntese daquela pluralidade de vivências e 
estados psíquicos numa unidade criada pela consciência. 
O "Eu" é, pois, produto da conscientização daquele afeto 
do comando, daquela poderosa disposição anímica pela 
qual é gerada a convicção de se possuir domínio sobre si 
mesmo. Na medida em que, como quem comanda, nos 
identificamos com os sentimentos próprios dessa condi
ção, como o coagir, o oprimir, o constranger, passamos 
por alto a dualidade inerente a toda relação de domínio e 
sujeição, a saber: a dualidade entre poder e resistência, 
de acordo com a qual o ser coagido I ser constrangido é 
elemento constitutivo de todo comando. 

Essa mesma dualidade também está presente em 
"nós". Entretanto, o conceito "Eu" reúne (sintetiza) tais 
estados antagônicos numa unidade fictícia, cuja expres
são se dá como consciência do poder "da vontade", ou 
melhor, como consciência da "liberdade". A partir daí, a 
complexidade constitutiva da vontade passa a ser pen
sada no registro-síntese operado pela "falsa" impressão 
da unidade do "Eu". O essencial consiste aqui num pro
cesso de unificação e identificação, cujo efeito principal é 
a simplificação do que é complexo. 

45 Ibid. 

Dado que, na maioria dos casos, só é realizado um ato de 
vontade onde também podia ser esperado o efeito do co
mando, isto é, a obediência, então traduziu-se em senti
mento a aparência de que aqui haveria a necessidade do 
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efeito; é o bastante: aquele que quer acredita, com um con
siderável grau de segurança, que, de algum modo, vontade 
e ação sejam uma única coisa- ele atribui o sucesso, a exe
cução do querer, à própria vontade e, ao Jazê-lo, goza de 
um incremento daquele sentimento de poder que todo su
cesso traz consigo. Liberdade da vontade- essa é a pala
vra para aquele complexo estado prazeroso daquele que quer, 
que comanda e, ao mesmo tempo, se coloca como um com o 
executante - que, enquanto tal, co-experimenta o triunfo 
sobre resistências, porém julga consigo mesmo que seria 
sua própria vontade quem propriamente superaria as re
sistências. Desse modo, aquele que quer acrescenta aos seus 
sentimentos de prazer, enquanto aquele que comanda, aos 
sentimentos de prazer das bem-sucedidas ferramentas exe
cutantes, das subvontades serviçais, ou das subalmas
sim, nosso corpo é apenas uma estrutura social de muitas 
almas -.46 

Estamos aqui em face de um processo psíquico ex
tremamente complicado, em que ocorrem, em verdade, 
duas espécies de identificação do "Eu", ou da consciên
cia: por um lado, com o estado e o sentimento de prazer 
de quem ordena e tem a certeza de ser obedecido; por 
outro lado, induzido pela crença na suficiência da vonta
de para a ação, a identificação com os instrumentos e 
meios de execução da vontade -as chamadas subvonta
des serviçais, que obedecem; mais precisamente, com o 
sentimento de prazer dessas ferramentas, sentimento que, 
ele também, tem origem numa outra ilusão: aquela pela 
qual tais serviçais julgam ser por força de sua vontade que 
são vencidas as resistências que se opõem ao desencade
amento do efeito desejado, ou seja, à ação efetiva. 

46 lbid. 

70 Oswaldo Giacoia Junior 



L' effet c' est moi: ocorre aqui o que ocorre em toda comuni
dade bem construída e feliz, a saber, que a classe dirigente 
se identifica com os sucessos da comunidade. Em todo que
rer, trata-se inteiramente de comandar e obedecer, sobre o 
fundamento, como foi dito, de uma estrutura social de 
muitas almas: razão pela qual um filósofo deveria se con
ferir o direito de conceber o querer em si já sob o horizonte 
da moral: a saber, moral como doutrina das relações de do
mínio sob as quais surge o fenômeno vida.47 

Temos aqui, então, todo um domínio de infinitas 
possibilidades abertas para a nova psicologia pela disso
lução da identidade simples da "alma" e do "eu" -tanto 
do "Eu penso", quanto do "Eu quero". O aforismo 19, 
tendo operado a desconstrução do conceito metafísico 
tradicional de vontade, culmina, nas linhas finais, com 
uma reviravolta teórica absolutamente desconcertante: 
em primeiro lugar, considera todas as supostas faculda
des anímicas sob o ponto de vista pluralista de relações 
de poder entre forças psíquicas em oposição e aliança, 
atuando em conjunto tanto nível do pensar quanto no do 
sentir e do querer. Em segundo lugar, dizima o primado 
da consciência que, de acordo com essa reconstrução ge
nealógica, não pode mais ser considerada predicado es
sencial da substância "Eu", mas efeito de relações de do
mínio e obediência entre forças. Por fim, e sobretudo, re
sulta numa completa e radical supressão do abismo en
tre mente (alma, espírito) e corpo, ao efetuar a transição 
brusca para uma concepção do corpo como "estrutura 
social de muitas almas". 

Nada subsiste mais do antigo dualismo entre alma 
e corpo, na medida em que ambos se identificam nesse 

47 Ibid. 
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elemento comum, a saber: ambos só se constituem como 
unidade, mais especificamente, como unidades de orga
nização, cuja metáfora é dada pela "estrutura social". O 
psíquico e o corporal são, ambos, efeitos desses ajusta
mentos; aliás, a psique não é senão uma extensão, um sub
sistema dentro do sistema mais global, que é o corpo. 

Para uma concepção igualmente subversiva, em re
lação à tradição, já apontava o famoso capítulo Os Des
prezadores do Corpo do primeiro livro de Assim Falou 
Zaratustra. Lá se pode também encontrar o ensinamento 
que diferencia pequena e grande razão, sendo o corpo 
identificado com o si mesmo (Selbst), de que a pequena 
razão (intelecto I espírito) é um órgão instrumental. Do 
ponto de vista das funções psíquicas superiores, temos 
estrutura hierárquica entre instâncias ou aparelhos; do 
ponto de vista somático, organização hierárquica entre 
células, tecidos, órgãos e funções- em ambos os casos, 
porém, todos volitivos, sensitivos, pensantes. 

A consciência é, então, apenas a "classe dirigente", 
a função psíquica superior, de regência do conjunto, de 
governo da "coletividade". Ela se identifica com os suces
sos da comunidade, que ela representa, com os êxitos de 
que ela é co-partícipe, apoiando-se e equilibrando-se so
bre um prodígio de força e "racionalidade" que ela não 
apenas não domina como, em grande medida, desconhe
ce. E Nietzsche chega a admitir que esse desconhecimen
to possa pertencer às condições sob as quais pode haver 
direção, governo e, com eles, êxitos da "comunidade". 

Pertence às condições segundo as quais pode haver governo 
certa incerteza em que o governante deve ser mantido a res
peito das disposições particulares e até das perturbações da 
comunidade. Em resumo: obtemos uma apreciação também 
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para o não-saber, o ver-por-alto, o simplificar, o falsear, o 
perspectiva. O mais importante, porém, é que nós entende
mos o comandante e seus subalternos como sendo de idênti
ca espécie, todos sensíveis, volitivos, pensantes, e que por 
toda parte onde vemos ou adivinhamos movimento no cor
po, aprendemos a inferir urna vida complementar, sub
jetiva e invisível. Movimento é uma simbólica para o olho; 
ele indica que algo foi sentido, querido, pensado. O questio
nar direito do sujeito sobre o sujeito e toda auto-reflexão do 
espírito têm aqui seus perigos: que o interpretar-se falsa
mente poderia ser útil e importante para sua atividade.48 

Não temos, ou somos, uma psique, somos várias. 
Somos constituídos como coletividade de muitas almas 
- ou, dito metaforicamente, como uma comunidade so
cial hierarquicamente organizada. Por essa razão, enquan
to elemento da organização psíquica, todo ato volitivo 
singular se insere numa teia complexa de relações de 
domínio. É sob tais relações que se origina o "fenômeno 
vida". Justamente por causa disso, a subversão genealó
gica da pretensa unidade simples da vontade confere ao 
filósofo o direito de considerar a vontade, nela mesma, 
como pertencendo ao universo da moral - desde que 
operemos aqui com um entendimento alargado de mo
ral, inserindo-a entre as condições de vida; entendendo
se moral como doutrina de relações de domínio sob as 
quais a vida surge e se desenvolve. 

Essa ligação com a moral, que de alguma maneira 
estivera presente desde o primeiro movimento, nos con
duz agora ao quarto e conclusivo movimento de nossa 
interpretação do tema Nietzsche psicólogo. Nessa condu-

48 Nietzsche, F. Fragmento Póstumo nr. 40 [21], de agosto/ setembro de 1885. 
In: KSA. Op. cit ., vol. 11, p. 638s. 
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são, pretendo retomar, conforme anunciado desde o iní
cio, a questão deixada em suspenso e que diz respeito às 
relações entre Nietzsche, Dostoiévski e a psicologia. 

Se, até o presente momento, abordamos sobretudo 
a tarefa negativa do novo psicólogo, a dissipação dos fe
tiches e diluição dos "erros da razão petrificados na gra
mática da linguagem" - tarefa que consiste na prepara
ção do terreno para a instauração de uma psicologia des
provida de compromissos ontológicos infundados -, no 
movimento seguinte, pretendo abordar um aspecto mais 
positivo, a saber, um exercício teórico de psicologia, a 
modo nietzscheano. 

Pretendo elucidar uma importante teoria psicológi
ca de Nietzsche, a saber, a psicologia do ressentimento. Des
se modo, poderemos surpreender em ação os procedi
mentos, métodos e hipóteses do primeiro psicólogo da 
Europa, num importantíssimo e fecundo campo de in
vestigação. Ao fazê-lo, pretendo também revelar o grau 
de profundidade dos vínculos que unem, como desbra
vadores dos "labirintos da alma moderna", os psicólo
gos Nietzsche e Dostoiévski. 

Movimento IV 

Gostaria de iniciar pelo registro de alguns dados bio
gráficos que foram legados por uma personagem femi
nina excepcional, uma amiga muito estimada e admira
da pelo filósofo. Trata-se de uma mulher dotada de refi
nada sensibilidade e enorme talento intelectual, Meta von 
Salis-Marschlins, que, em junho de 1887, havia obtido o 
grau de doutora em história e, com isso, se transformado 
na primeira mulher suíça a conquistar tal distinção. Ni
etzsche privava de sua amizade e reconhecimento, nu-
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trindo por ela grande afeição. No livro que publicou so
bre Nietzsche49 escreve Meta von Salis: 

Como conseqüência da tensão de todas as forças espiritu
ais para perseguir as raízes da moral em suas profundezas 
fundamentais e não recuar assustado diante de nenhum 
resultado; em conseqüência de uma cruel tensão interior e 
uma inquietação de descobridor, que fazia estremecer dolo
rosamente todos os seus sentimentos, Nietzsche carecia, 
por vezes, de repouso e ambiente mais amistoso. Ele pró
prio era delicado, facilmente vulnerável, disposto à recon
ciliação, totalmente temeroso de ferir outras pessoas; sua 
tarefa exigia dureza, proibia transigir, trazia sofrimento e 
amargura para ele e para os outros. Nessa ocasião, ele lia, 
então, livros como Depois do Verão, de [Adalbert] Stif
ter, Humiliés et Offensés, de Dostoiévski ... Nietzsche ti
nha lido Humiliés et Offensés - como ele me disse du
rante um passeio pela tarde no lago de Silvaplana- com os 
olhos marejados. Ele condenava toda uma série de sensa
ções e suas intensificações, não porque ele não as tivesse, 
porém, ao contrário, porque ele as tinha e conhecia seus 
perigos. Evidentemente, a conversa entre nós girava mui
to em torno de livros e escritores. Nietzsche tinha le flair 
du livre, e lia muito, apesar de seus olhos enfermos. 50 

O testemunho de Meta von Salis-Marschlins acima 
transcrito data de junho de 1887, ocasião em que Nietzs
che preparava seu escrito polêmico intitulado Para aGe
nealogia da Moral. Caberia acrescentar aqui que, pouco 
antes disso, mais precisamente por volta de fevereiro do 

49 Salis-Marschlins, M. von. Philosoph und Edelmenssch. Ein Beitrag zur 
Charakteristik Friedrich Nietzsches Leipzig: Naumann, 1897. 
50 Apud Janz, C.P. Friedrich Nietzsche. Biographie . Band 2. DTV: München, 
1981, p. 530s. 

Nietzsche como psicólogo 75 



mesmo ano, Nietzsche lê, pela primeira vez, as Memórias 
de Subsolo, leitura que nele produz um impacto tremen
do, que se expressa tanto em sua correspondência, nos 
apontamentos privados, quanto na obra publicada. Essa 
leitura estará destinada a influenciar decisivamente não 
apenas as reflexões que estão na origem de Para a Genea
logia da Moral - texto em que a psicologia do ressenti
mento recebe seu mais aprofundado e extenso tratamen
to teórico -, como também boa parte de sua produção 
filosófica, até a síncope mental que o acometeu em 1889. 

Numa carta escrita ao amigo Fraz Overbeck, datada 
do dia 23 de fevereiro de 1887, Nietzsche registra o seguinte: 

Há algumas semanas não sabia sequer o nome de Dostoié
vski- eu, esse homem inculto, que sequer lê jornais. Um 
achado casual numa livraria trouxe-me aos olhos, comple
tamente por acaso, a obra recém-traduzida para o francês 
O Espírito Subterrâneo, tal como ocorreu com Scho
penhauer aos 21 anos de idade, e aos 35 com Stendhal. O 
instinto do parentesco, ou, como devo nomeá-lo, falou de 
imediato; minha alegria foi extraordinária. Tenho que re
tornar até meu contacto com O Vermelho e o Negro, de 
Stendhal, para me recordar de uma alegria igual. São duas 
novelas, a primeira propriamente uma peça de música, 
muito estranha, não alemã; a segunda, um golpe de gênio, 
uma espécie de auto-escárnio do conhece-te a ti mesmo. 51 

O registro desse arrebatamento tem por objetivo in
troduzir a hipótese de acordo com a qual a psicologia do 
ressentimento, justamente o tour de force do talento de 
Nietzsche como psicólogo, encontra sua versão literária 

Sl Nietzsche, F. Siimtliche Briefe; ed. G. Colli/M. Montinari, Berlin/New 
York/München: de Gruyter/DTV, 1988, vol. 7. Não havendo indicação 
em contrário, as traduções das cartas são também de minha autoria. 
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perfeita e acabada no personagem central das Memórias 
de Subsolo, como se essa novela traçasse os contornos de 
uma figura prototipicamente ressentida, no exato senti
do nietzscheano desse termo. Nesse movimento conclu
sivo, meu procedimento consistirá em analisar dois gru
pos de textos: de um lado, passagens selecionadas de Para 
a Genealogia da Moral; de outro, excertos das duas nove
las, cuja reunião dá corpo às Memórias de Subsolo. 

Moral de senhores X Moral de escravos na Genealogia de Nietzsche 

Como tema filosófico, a questão do ressentimento 
está intrinsecamente associada, na obra de Nietzsche, à 
célebre oposição entre dois tipos de moral: a moral dos 
senhores (aristocrática) e a moral dos escravos (gregária). 
Deixo de lado, de início, toda intenção polêmica e toda 
provocação cínica contida nessa formulação, para exa
minar o traço distintivo essencial que as identifica: ele con
siste na maneira pela qual se avalia, pela qual cada uma 
dessas morais funda seus respectivos conceitos de Bem e 
Mal, com base nos quais são feitos juízos sobre o valor 
moral das intenções e ações humanas. 

Enquanto toda moral nobre nasce de um triunfante sim, 
dito a si mesmo, a moral dos escravos diz não, já de ante
mão, a um fora, a um outro, a um não eu. É esse não que 
constitui sua ação criadora. 52 

Em contraposição à moral aristocrática, que surge 
de uma auto-afirmação, o traço distintivo da moral de 

52 Nietzsche, F. Zur Genealolgie der Moral IT, par. 10. In: Siimtliche W erke, 
ed. G. Colli/M. Montinari. Kritische Studienausgabe (KSA) . Berlin/New 
York/München: de Gruyter/DTV. 1980, vol. 5. 
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escravos é que ela brota de uma negatividade originária. 
Nela a negação constitui, pois, o elemento primeiro e o 
ato criador: um não dirigido ao fora, ao exterior a si, à 
alteridade. 

O contrário ocorre na maneira nobre de valorar. Esta atua 
e brota espontaneamente, busca seu oposto tão só para di
zer sim a si mesma, com maior gratidão e maior júbilo. Seu 
conceito negativo, o baixo, o vulgar, o mau, é tão somente 
um pálido contraste, nascido mais tarde, de seu conceito 
básico positivo, totalmente impregnado de vida e paixão. 
O conceito: nós, os nobres, nós, os bons, os belos, os feli
zes. 53 

Portanto, a valoração aristocrática tem como ponto 
de partida uma espécie de sensação de plenitude e força, 
de auto-satisfação. A perspectiva do olhar, centrada em 
si, afirma espontaneamente a identidade própria; ela não 
tem necessidade de um outro, de um mundo exterior, ao 
qual teria que se opor e negar, para construir o próprio 
eu. É a partir do pathos da distância, de diferença em rela
ção a essa autoconsciência afirmativa, que se instituem 
os conceitos negativos do vulgar, do baixo, do ruim, do 
infeliz, na distância que o separa do que é posto à frente 
e destacado, elevado por seu valor (aristos). O conceito 
contrário ao bom da moral aristocrática, instituído a par
tir do sentimento de diferença em relação a si mesmo, 
não designa o mau, no sentido moral de malvado, mas 
de ruim. 

Simetricamente contrária é a perspectiva segundo a 
qual a moral dos escravos constitui sua oposição entre 
bom e mau. Trata-se, aqui, de uma avaliação parasitária, 

53 lbid. 
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reativa, que tem necessidade prévia de um elemento es
tranho a si para, por antítese, instituir pela via da nega
ção sua própria identidade e seu universo de valores. É 
nessa inversão que radica seu parentesco originário com 
o ressentimento. 

Esta inversão do olhar que estabelece valores, esse necessá
rio dirigir-se para fora, em lugar de voltar-se para si, for
ma parte precisamente do ressentimento. Para surgir, a 
moral dos escravos necessita sempre de um mundo oposto 
e externo, necessita, falando fisiologicamente, de estímu
los exteriores para poder, em absoluto, atuar; sua ação é, 
desde a raiz, reação. 54 

O processo de instituição de valores pelos escravos 
tem por pressuposto, portanto, um processo de inversão. 
O bom, da perspectiva da moral escrava, é o oposto, o 
inverso, do bem afirmado pela moral aristocrática. Do 
mesmo modo, em seu conceito "bom" se reúnem todos 
os atributos e qualidades agrupados sob o conceito de 
ruim da moral dos nobres. Para o escravo, bom é o com
passivo, o que renuncia à ira, à vingança, o que é humil
de, comum, o que se nega a si mesmo, o altruísta. Mau 
(agora em sentido de malvado, que pratica o mal) é o 
que separa, o que diferencia, o que seleciona, o que age, 
agride, ataca, afirma orgulhosamente o próprio eu. 

Ativo e Reativo 

Chegados a este ponto, gostaria de sugerir que essa 
diferenciação entre os dois tipos de moral que vimos fa
zendo até o momento tem seu fundamento numa outra 

54 lbid. 
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distinção, sem a qual o próprio conceito de ressentimen
to não pode ser compreendido. Refiro-me à distinção 
entre ação e reação que, em Nietzsche, tem por base me
nos um conceito mecânico do que um conceito dinâmico 
de força que, por sua vez, introduzirá o par de opostos 
forte e fraco, complementar a ativo e reativo, nobre e ple
beu. 

Desse modo, o que pretendo sugerir é que se deve 
tomar como base fundante da distinção psicológica entre 
os tipos do nobre e escravo a espécie de distinção fisioló
gica entre ativo e reativo e, com ela, deixar-nos guiar pelo 
fio condutor da teoria das forças. O ensaio de Marco Bru
sotti dedicado a Para a Genealogia da Moral nos auxiliará 
na explicitação dessas distinções. 

Vimos que moral aristocrática é caracterizada por 
Nietzsche como ativa e afirmativa. Tais propriedades es
tão relacionadas, por sua vez, às modalidades de descar
ga de forças. Nesse sentido, pode-se 

diferenciar duas espécies de descarga, segundo a força seja 
descarregada por meio de um estfmulo interno ou externo. 
Fala-se em atividade quando a força espontaneamente, a 
partir da própria exuberância, explode para fora. Do mes
mo modo, pode-se falar de atividade quando um ser vivo 
não reage de modo meramente mecânico a um estímulo 
externo, porém o elabora ativamente. Esta é a ativa elabo
ração dos estímulos postulada por Nietzsche, com Wi
lhelm Roux ... Quando um excedente de força não é dado, 
esta só pode ser descarregada por meio de um estímulo ex
terno, o que também pode acontecer, a despeito de sua me
nor potência. 55 

55 Brusotti, M. Die 'Selbstverkleinerung des Menschen' in der Moderne. In: 
Nietzsche-Studien 20, 1992, p. 83, nota 7. 
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Com base nessas explicações, podemos identificar o 
tipo aristocrático com o tipo predominantemente ativo e 
afirmativo, na medida em que, nele, a instituição de va
lores se exerce como descarga espontânea de uma força 
(ou exercício de uma capacidade), sem necessidade de 
algo que atue como estímulo externo. A partir de um sen
timento de plenitude ou excesso, a força valorativa cria, 
a partir de si mesma e projetando-o para fora, o inteiro 
mundo dos valores e dos juízos morais aristocráticos. 

Já o tipo escravo é aquele em quem a força de insti
tuir valores morais tem necessidade de um estímulo ex
temo, de uma alteridade em cuja negação se exerce e des
carrega a natureza reativa dessa força. Aqui, portanto, 
não está presente um excedente de força, mas um índice 
de fraqueza; por conseguinte, não existe a espontaneida
de da ação, mas reação consistente numa inversão dos 
valores nobres. 

Poder-se-ia objetar, porém, que, sendo assim, a mo
ral dos escravos se subsumiria no segundo tipo de ativi
dade distinguido por Brusotti, isto é, aquele que ocorre 
quando um ser vivo não reage de modo meramente re
flexo à excitação externa, mas tem necessidade do estí
mulo para, elaborando-o, promover uma descarga exter
na da excitação; ou seja, seria talvez justamente o caso de 
um excedente de excitação que só pode ser desencadea
da por meio de um estímulo externo elaborado, que ocor
re com menor vigor que a atividade em sentido estrito, e 
que tem por pressuposto a inexistência daquele excedente 
de força que caracteriza a espontaneidade. 

Veremos, porém, que o tipo psicológico do escravo 
não pode ser considerado ativo em nenhum dos dois sen
tidos acima mencionados. Precisamente porque nele pre
domina o ressentimento daqueles seres aos quais está vedada a 
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autêntica reação, a reação da ação; e que se compensam unica
mente com uma vingança imaginária56. 

Para entendermos os motivos pelos quais não se 
pode atribuir atividade ao tipo escravo é necessário en
tender, portanto, o que seja, em essência, o ressentimen
to, isto é, o sentimento e o instinto de vingança, em asso
ciação com a capacidade ou incapacidade de promover 
uma descarga externa dessa energia afetiva. Vimos, pela 
citação supra, que Nietzsche identifica um tipo de res
sentimento que se expressa em seres aos quais é vedada 
a reação autêntica, qual seja, a descarga externa de ener
gias psíquicas em processos mais complexos do que a 
mera resposta reflexa. 

O elemento diferencial é dado, pois, pela noção de 
descarga externa. Para que fim se faz necessária uma des
carga de afeto sob a forma do desejo e do impulso de 
vingança? Trata-se sempre, para Nietzsche, de uma ne
cessidade de anestesiar uma experiência de sofrimento. 

Todo sofredor, todavia, procura instintivamente uma cau
sa para o seu sofrimento; mais precisamente ainda, um 
agente, de modo mais determinado, um agente culpado e 
susceptível à dor- em resumo, algum vivente, em que ele 
pode descarregar seus afetos, efetivamente ou in efftgie, a 
propósito de qualquer pretexto: pois a descarga de afeto é a 
maior tentativa de alívio, isto é, de entorpecimento do 
sofredor, seu involuntário e desejado narcótico contra so
frimentos de qualquer espécie. Unicamente aqui pode ser 
encontrada, segundo minha suspeita, a efetiva causalidade 
fisiológica do ressentimento, da vingança e seus aparenta
dos, numa exigência, pois, de entorpecimento da dor por 
meio de afeto.57 

56 Nietzsche, F. Id. 
57 Id. III, 15, op. cít. 
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O tipo ressentido é aquele no qual ocorre uma inibi
ção ou bloqueio na capacidade de descarga de energias e 
afetos em direção ao exterior. Curiosamente, pois, aque
le tipo psicológico cujo mundo valorativo se constitui a 
partir da negação da alteridade -portanto da influência 
de um estímulo externo - é também aquele que sofre de 
disfunção em sua capacidade de descarga psíquica, não 
podendo desembaraçar-se de impressões vividas, em es
pecial das vivências de desprazer, da dor. 

Se o desprazer faz parte da condição humana, afe
tando o nobre tanto quanto o plebeu, este, no entanto, 
está condenado a não poder afastar da consciência a ex
periência do sofrimento. Essa capacidade ou impotência 
para afastar da consciência a dor vivida é que distingue a 
saúde da doença, a força da fraqueza. É dela que se origi
na o ressentimento, enquanto variante intemalizada do 
sentimento e instinto de vingança. 

O processo do ressentimento não se identifica, pois, 
com o modelo mecânico do arco reflexo. Ele é finalistica
mente orientado no sentido da elaboração psíquica de 
um estímulo que produz desprazer, e consiste em mobi
lizar, voltando-a para uma causa externa "culpada" pelo 
sofrimento, a descarga de um afeto tônico, para apagar 
da consciência a marca da dor vivenciada, fazendo-a se 
esquecer do infortúnio e liberando:..a para novas impres
sões. 

Como descarga de um afeto vigoroso- daí o privilé
gio dos afetos agressivos, como o desejo de vingança-, o 
ressentimento tem um efeito sedativo, ele é, mais propri
amente, "exigência de narcotização da dor por intermé
dio do afeto". Dessa maneira, o processo psíquico dores
sentimento não almeja a descarga externa do afeto pela 
própria descarga. Como observa Brusotti, nele apenas 
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uma propriedade secundária da descarga é posta em ope
ração, qual seja sua capacidade de apoderar-se da cons
ciência e, com isso, de excluir dela a dor. A descarga, e já 
a procura por um estímulo externo, não são aqui espon
tâneas, porém reativas. ss 

Portanto, o que diferencia o ressentimento da "elabo
ração ativa dos estímulos externos", que é uma forma de 
ação, é que o ressentimento é um processo reativo, que 
pressupõe a vivência de sofrimento e a necessidade de 
desembaraçar-se dela por meio de uma descarga súbita 
de um afeto vigoroso, como meio de narcotização da cons
ciência. O entorpecimento é o elemento positivo e princi
pal, a busca de um culpado e a própria descarga são efei
tos secundários, reação à experiência de sofrimento. 

Por sua vez, é a capacidade de liberar-se do sofri
mento que diferencia o ressentimento do tipo aristocráti
co e do tipo escravo. Essa diferença está ligada à eficácia 
da descarga externa, bem como à potência da capacida
de ativa de esquecimento. Para Nietzsche, o tipo aristo
crático pode ser dito forte, porque ele possui uma capa
cidade de esquecimento mais vigorosa, uma robusta for
ça plástica de assimilação, metabolismo e regeneração aní
mica que lhe propicia desvencilhar-se mais facilmente de 
suas experiências negativas. Já o escravo, porque nele 
aquela força do esquecimento se encontra debilitada, 
padece de dispepsia psíquica e não é capaz de excluir da 
consciência a marca das vivências dolorosas; por isso, o 
escravo ressentido é incapaz de perdoar. 

Nos termos dessa teoria nietzscheana do ativo e re
ativo, forte não é aquele que é capaz de sujeitar o outro 
pela violência, ou de impor de modo impiedoso e des-

ss Cf. Brusotti, M. Op. cit., p. 85. 
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considerado seus apetites de poder, seus interesses. Em 
sentido próprio, forte é aquele que possui uma força plás
tica de esquecimento e assimilação mais inteira, mais or
ganicamente sadia: 

Não poder tomar a sério por muito tempo seus inimigos, 
seus acidentes, os próprios crimes- esse é o signo de natu
rezas mais fortes e inteiras, nas quais há um excesso de força 
plástica, conformadora, restauradora, que faz esquecer ... Um 
homem assim sacode de si, de um só golpe, muitos vermes 
que em outras pessoas se aninham subterraneamente. 59 

Quando o instinto de vingança se apodera de um 
tipo psicológico aristocrático, ele desencadeia uma pron
ta reação, consistente na descarga do afeto a ele ligado. 
Não, porém, de modo reflexo, como uma cega reação 
mecânica que repele e faz cessar uma agressão. Essa rea
ção é, no aristocrata, 

a execução súbita do ressentimento, é, ela própria, a des
carga que deve narcotizar a dor. Apenas a descarga por 
meio de uma reação irrefreável e proporcional, dirigida para 
fora, é adequada à tarefa de entorpecer e liberar a consciên
cia; esse ressentimento extremamente eficaz torna a si mes
mo prontamente supérfluo; por causa disso, ele é uma apa
rição rapidamente transitória. 60 

A teoria do ressentimento, fundada na distinção en
tre ativo e reativo, constitui a via pela qual Nietzsche pode 
dar consistência à sua reconstituição genealógica do tipo 
homem caracterizado pela moral dos fortes e dos fracos. 
Não sendo o ressentimento uma reação meramente re
flexa, porém envolvendo um complexo processo de ela-

59 Nietzsche, F. Id. I, 10; op. cit. 
60 Brusotti, M. Op. cit. p., 85. 
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boração psíquica de moções afetivas - provido de uma 
certa "finalidade"-, ele pode ser diferenciado dos pro
cessos mecânicos de manutenção do equilíbrio no interi
or de sistemas de forças. Desse modo, pode servir como 
fator diferencial de certos tipos humanos, de configura
ções de forças psicológicas individuais ou coletivas. 

Unicamente porque o ressentimento não é uma mera rea
ção mecânica - como em Dühring -, não é movimento re
flexo, Nietzsche pode introduzir um fator diferencial e, por 
meio disso, tratar o caso do homem aristocrático como um 
caso especial. Só o homem aristocrático, ativo, escolhe ins
tintivamente e sem hesitação a descarga para fora. Toda
via, mais importante ainda que sua capacidade para uma 
reação instantânea é que ele dispõe de uma força que nem 
sequer deixa o ressentimento irromper de modo algum, ou 
que consegue neutralizá-lo também sem uma instantânea 
e adequada reação externa. 61 

Por essa razão, escreve Nietzsche: 

o próprio ressentimento do homem nobre, quando aparece, 
se consuma e se esgota, com efeito, em uma reação imedia
ta, e por isso não envenena. Por outro lado, nem sequer 
aparece, em inúmeros casos nos quais resulta inevitável 
seu aparecimento em todos os débeis e impotentes.62 

Devemos agora observar mais de perto o elemento 
constitutivo da fortaleza do forte e da debilidade do im
potente. Ele reside na eficácia da descarga externa, aliada 
ao vigor da força plástica e restauradora da capacidade de 
esquecimento. No caso do escravo, sua fraqueza tem ori-

61 Ibid. 
62 Nietzsche, F. Ibid. 
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gem numa perturbação disfuncional no dispositivo dores
sentimento. Nele, a descarga do afeto para fins de narcoti
zação da consciência e supressão da dor está inibida em 
sua direção para o exterior, de modo que ela só pode esco
ar como extravagância do sentimento.63 

Dessa maneira, a descarga só se realiza pelo canal 
subterrâneo da intemalização, voltando-se contra o pró
prio sujeito, de maneira que o sentimento de vingança 
tem que escavar abismos cada vez mais fundos no mun
do psíquico do próprio sofredor. Esse é o ressentimento 
que envenena, o desejo de vingança do dispéptico, cujo 
metabolismo psíquico fica transtomado. É assim que tem 
origem aquele fenômeno paradoxal que consiste na ten
tativa de anestesiar a dor por meio da intensificação de 
outra espécie de sofrimento psíquico, isto é, pelo auto
martírio da consciência de culpa. 

Coisa distinta é, porém, quando a descarga posta em atua
ção não consiste numa reação externa, mas meramente numa 
extravagância do sentimento. Essa descarga de afeto pode, 
com efeito, narcotizar a dor; mas ela não está em condições 
de afastá-la imediata e definitivamente da consciência. Por 
essa razão, o ressentimento permanece e envenena.64 

A fraqueza do homem moderno 

Com essa exposição da gênese e funcionamento do 
ressentimento, espero ter tomado claro, nos limites do 
presente trabalho, que os tipos psicológicos do ativo e do 

63 Nietzsche, F. Zur Genealogie der Moral . 3• Dissertação, 19. In: KSA. Op. 
cit. vol. 5, p. 384s. 
64 Brusotti, M. Op. cit. p., 85. 
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reativo - que estão na raiz da diferenciação entre forte e 
fraco, bem como entre moral de senhores e de escravos
não podem designar categorias sociológicas ou políticas. 
Eles devem antes ser considerados como tipos psicológi
cos, em sentido nietzscheano, tomados em sua pureza 
abstrata. 

Do ponto de vista do efetivamente existente, os di
ferentes sistemas históricos de moral constituem uma 
profusão variada de misturas entre esses tipos ideais. 
Assim também ocorre com os traços característicos do 
senhor e do escravo que convivem, em proporções varia
das, no âmbito de uma mesma cultura, e até no interior de 
uma mesma alma, como diz Nietzsche no aforismo 260 de 
Para Além do Bem e do Mal. A diferença entre ambos não 
configura uma oposição absoluta, mas se determina pela 
configuração, sempre instável, das relações de domina
ção e sujeição entre forças quantitativamente distintas, 
em aliança e oposição. 

Do mesmo modo como não recobrem categorias so
ciopolíticas, os tipos do senhor e do escravo também não 
designam indivíduos singulares, porém figuras culturais, 
tipos psicológicos. Para Nietzsche, o tipo cultural do ho
mem modemo é fundamentalmente um tipo fraco. Essa 
fraqueza se denuncia em todos os domínios da cultura 
superior: no âmbito da ciência, ela se expressa por meio 
do privilégio epistemológico atribuído a conceitos como 
reação e adaptação; na filosofia, pelo privilégio metafísi
co da razão pura e por seu caráter de teologia disfarçada, 
que sempre ainda despreza o corpo em proveito da alma; 
em moral e política, por meio da glorificação do altruís
mo e da extensão universal do espírito de rebanho. O 
homem culto do século XIX representa uma mistura arti
ficial de dandy inglês superafetado com o que ainda resta 
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do primitivo macaco darwiniano que, no entanto, não 
morde mais.65 

O homem moderno é fraco, porque é puramente arti
fício, porque em sua alma não vibram mais as forças vitais 
autênticas. Ele configura aquele tipo de aleijão por exces
so, que Zaratustra tanto ironizava, o aleijado cuja mons
truosidade não consiste na privação de um órgão, mas no 
hiperdesenvolvimento de um deles, em detrimento da in
tegridade do corpo. Esse é o retrato do homem moderno, 
para Nietzsche, a quem o descomunal desenvolvimento 
da consciência e da faculdade de conhecimento implicou 
a teratológica atrofia de todos os outros órgãos vitais; em 
quem o escrupuloso refinamento da consciência moral re
sulta numa intensificação patológica do sentimento de 
culpa, que hipnotiza o psiquismo e esteriliza o agir. 

Todas essas características, ele as encontra expostas, 
a meu ver, de maneira psicológica e literariamente para
digmática, na genial novela de Dostoiévski, que passarei a 
examinar brevemente. Inicio o exame repetindo um pe
queno trecho já citado no primeiro movimento - que, em 
termos surpreendentemente similares aos de Nietzsche, 
identifica o refinamento da consciência com a doença. 

Uma consciência clarividente demais, asseguro-vos senho
res, é uma doença, uma doença muito real. Uma consciên
cia ordinária nos basta mais que amplamente em nossa vida 
cotidiana, isto é, uma porção igual à metade, a um quarto 
da consciência outorgada ao homem culto do nosso século 
XIX e que, para sua desgraça, habita Petersburgo, a mais 
abstrata, a mais premeditada das cidades que existem 
sobre a terra (pois há cidades premeditadas e outras que 

65 Cf. Nietzsche, F. Zur Genealogie der Moral . Prefácio, 7. In: KSA. Op. cit ., 
p. 254s. 
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não o são). Ter-se-ia, por exemplo, amplamente o suficien
te dessa porção de consciência que possuem os homens di
tos sinceros, espontâneos, assim como são os homens de 
ação. 66 

Percebemos aqui a mesma idéia que já víramos apa
recer em Nietzsche: o hiperdesenvolvimento da consciên
cia (apanágio do europeu moderno) é uma doença. Justa
mente em razão do extremo desenvolvimento de sua cons
ciência, o homem culto do século XIX é um ente abstrato, 
diretamente deduzido do plano das Idéias, como que des
tilado de um alambique. Exatamente por isso, ele é inca
paz de agir de modo espontâneo, já que está condenado, 
por seus escrúpulos de consciência, a desdobrar a série 
infinita dos motivos e causas condicionantes de todo agir. 

Jamais consegui nada, nem mesmo ser malvado, não con
segui ser belo, nem mau, nem canalha, nem herói, nem 
mesmo um inseto. E agora, termino a existência no meu 
cantinho, onde tento piedosamente me consolar, aliás sem 
sucesso, dizendo-me que um homem inteligente não con
segue nunca ser alguma coisa, e que só o imbecil triunfa. 
Sim, meus senhores, o homem do século XIX tem o dever de 
ser essencialmente destituído de caráter; está moralmente 
obrigado a isso. O homem que possui caráter, o homem de 
ação é um ser essencialmente medíocre. Tal é a convicção 
de meus quarenta anos de existência.67 

O homem culto padece a enfermidade de sua cons
ciência requintada. Essa enfermidade o toma impotente 
para o que quer que seja. Se tudo aquilo que ocorre, acon-

66 Dostoiévski, F. O Subsolo. In: Os Mais Brilhantes Contos de Dostoiévski. 
Trad. Ruth Guimarães Rio de Janeiro: Edições de Ouro, p. 26. 
67 Id., p. 25. 
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tece em conformidade com as leis fundamentais e inexo
ráveis, delas fluindo diretamente, então essa mesma cons
ciência clarividente deve inferir daí que é completamen
te impossível não somente mudar o que quer que seja, 
mas também agir de modo diverso daquele segundo o 
qual naturalmente se reagirá. 

O fruto legítimo, o fruto natural da consciência é com efei
to a inércia: cruzam-se os braços com conhecimento de cau
sa. fá falei disso. Digo e repito com insistência: todos os 
homens simples e sinceros, todos os homens ativos, são ati
vos justamente porque são obtusos e medfocres.68 

É isso que os diferencia dos homens simples e espontâ
neos, daqueles que são capazes de agir, de se vingar, de se 
defender, pois que estes não se põem infinitamente a per
guntar pelas causas necessárias das ações e reações. 

Pois bem, é precisamente esse homem simples e espontâ
neo que considero como o homem normal por excelência, 
no qual pensava nossa terna mãe Natureza quando nos 
Jazia amavelmente nascer sobre a terra. Invejo esse homem, 
não o nego: ele é estúpido. Mas que sabeis a esse respeito? 
É possível que o homem normal deva ser burro. É possível 
mesmo que isso seja muito belo. E essa suposição me pare
ce tanto mais justificada quanto, se tomarmos a antítese 
do homem normal, isto é, o homem com a consciência refi
nada, o homem saído não do seio da natureza, mas de um 
alambique (é quase misticismo, senhores, mas estou incli
nado também a essa suspeita), vê-se que esse homem alam
bicado se apaga por vezes a tal ponto diante da sua antítese 
e lhe cede que, malgrado todo o refinamento de sua consci
ência, acontece-lhe não mais se considerar senão tão pe-

68 Id ., p. 35. 
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queno quanto um rato. Será talvez um rato extremamente 
clarividente, mas nem por isso é menos um rato, e não um 
homem, enquanto que o outro é bem um homem; em conse
qüência ... , etc., etc. Mas o pior é que ele se considera a si 
mesmo como um ratinho, ele mesmo! Ninguém, com efei
to, exige dele essa confissão. E isto é muito importante.69 

Esse ratinho, confinado por si mesmo ao seu bura
co, é o homem do subsolo, que se põe a registrar suas 
memórias, como um meio de torturar sua própria cons
ciência requintada, de narcotizar a dor de uma existência 
malograda, revolvendo suas mais dolorosas feridas, fa
zendo da auto-acusação o automartírio, e da tortura um 
meio de defesa contra a dor e o absurdo de sua vida. 

Vejamos então um pouco esse ratinho em ação. Ele tam
bém foi ofendido, por exemplo (ele se sente quase conti
nuamente ofendido), e pretende se vingar. É possível que 
acumule em si mais raiva ainda que o homem da nature
za e da verdade. O desejo desprezível e mesquinho de 
pagar ao seu ofensor o mal com o mal o domina, talvez 
ainda mais violentamente do que domina o homem da 
natureza e da verdade, porque este, em sua rudeza na
tural, considera sua vingança como uma ação perfeitamente 
justa, enquanto que o ratinho não lhe pode admitir a justi
ça, por causa de sua consciência mais clarividente. Mas 
eis-nos enfim chegados ao ato mesmo da vingança. Em 
acréscimo à vilania inicial, o desgraçado ratinho conseguiu 
acumular em torno de si, sob a forma de dúvidas e hesita
ções, tantas outras vilanias, à primeira indagação ajuntou 
tantas outras, completamente insolúveis, que, por mais que 
Jaça, criou em torno de si um atoleiro fatal, um lodaçal 
fedorento, um charco de lama, formado de suas hesitações, 

69 Id., p. 29. 
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de suas suspeitas, de sua agitação, de todos os escarros que 
fazem chover sobre ele os homens de ação que o cercam, o 
julgam, o aconselham e dele riem a bandeiras desprega
das.70 

Quão longe estamos aqui da possibilidade de per
doar aos inimigos- quanto mais de amá-los, ou mesmo 
apenas de honrá-los. Quão longe estamos de um Mira
beau, que Nietzsche elege como exemplo de uma nature
za forte, dotada de uma superabundância de força rege
nerativa e plástica, que restaura e faz esquecer. 

Um bom exemplo disso no mundo moderno é Mirabeau, 
que não tinha memória dos insultos e vilanias cometidos 
contra ele, e que só não perdoava porque - esquecia. Um 
homem assim sacode de si, de um só golpe, muitos vermes 
que, em outras pessoas, se aninham subterraneamente; so
mente aqui é também possível- suposto que, em absoluto, 
isso seja possível sobre a Terra - o autêntico amor por 
seus inimigos. 71 

O veneno do ressentimento atola o ressentido no lo
daçal de seu próprio desprezo, afunda-o no atoleiro fatal 
do ódio, que torna impossível esquecer: 

Não lhe resta então mais nada a fazer, evidentemente, que 
abandonar tudo, simulando desprezo, e desaparecer vergo
nhosamente em seu buraco. E lá, num sujo e lamacento 
subterrâneo, nosso ratinho insultado, batido e escarnecido 
lentamente mergulha na sua raiva fria, envenenada e so
bretudo inesgotável. Durante quarenta anos ele se lem
brará do insulto sofrido, em todos os seus pormenores mais 
vergonhosos ainda, excitando-se malvadamente, atiçando-

70 ld ., p. 30s. 
71 Nietzsche, F. Zur Genealogie der Moral . 1 • Dissertação, 10, op. cit., p. 270s. 
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lhe a imaginação. Ele próprio terá vergonha, mas evocará 
todas as minúcias, passará em revista uma a uma todas as 
circunstâncias, inventará mesmo outras, sob o pretexto de 
que teriam podido acontecer, e não perdoará nada.72 

Creio que em Memórias de Subsolo se pode apreen
der concretamente o fenômeno que o psicólogo Nietzsche 
diagnostica como aquela paradoxal narcotização da dor por 
meio de uma extravagância do sentimento. Em seu buraco, 
durante um tempo inimaginável, o ratinho se excitará 
malvadamente, espicaçando sua própria imaginação, 
cavando mais fundo em seu tormento, instilando fel e 
veneno na chaga aberta, intensificando a dor e o auto
desprezo até o paroxismo, a ponto de envergonhar-se de 
si mesmo, como entorpecente do sofrimento causado pelo 
insulto, que jamais perdoará, nem à afronta, nem a si. 

Gostaria de recorrer agora a outra passagem da mes
ma novela, particularmente ilustrativa das análises leva
das a efeito nesse quarto movimento de interpretação. 
Trata-se do episódio em que o personagem central se en
volve numa rude contenda originada durante um jogo 
de bilhar, numa espécie de cabaré particularmente sórdi
do. Por não compreender quase nada do jogo, aproxima
ra-se excessivamente da mesa, incomodando os jogado
res e, com isso, dando motivo a que um corpulento ofici
al - que, na novela, simboliza o tipo contrário ao rato do 
subsolo - o apanhasse pelos ombros e, sem dizer uma 
palavra, o colocasse novamente de lado, passando por 
ele como se não merecesse sequer ínfima consideração. 

O personagem central- o rato de subsolo- desejava 
vingar-se, mesmo que isso lhe custasse ser batido a taca-

72 Dostoiévski, F. Op. cit., p. 30. 
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das e lançado fora pela janela (hipótese que considera 
com volúpia). 

O diabo sabe o que eu teria dado então por uma boa dispu
ta regular, por uma briga conveniente, literária, por assim 
dizer. Tinham agido comigo como com um mosquito. O 
oficial era corpulento; eu, pequeno e franzino. Todavia, não 
dependia senão de mim provocar um escândalo: se eu ti
vesse protestado, teriam me feito depressa tomar o cami
nho da janela. Mas refleti e preferi me esquivar, com a rai
va no coração_73 

Como se pode perceber pela alusão à estilização, li
terária, marcadamente idealista de uma "briga conveni
ente", essa vingança não pôde ser efetivada, pelas razões 
que já acompanhamos na análise teórica do ressentimen
to e que, aqui, poderemos acompanhar em sua versão 
literária: 

Não foi o temor que me fez partir, mas a vaidade. Tive medo, 
não da estatura de meu ofensor, não das pancadas que teria 
me dado, não de ser expulso pela janela. Não foi a coragem 
ftsica que me faltou, foi minha coragem moral que foi insu
ficiente. Tive medo que todos os assistentes, a começar pelo 
insolente marcador e até esse empregadinha, cheio de espi
nhas, de pescoço gordurento, que se afanava em torno dos 
jogadores, que todos se pusessem a rir de mim, quando ele
vasse a voz para protestar e lhes falasse numa linguagem 
literária. Pois não se pode falar entre nós do ponto de hon
ra, não de honra, porém precisamente do ponto de honra, 
senão se servindo de uma linguagem literária. Em lingua
gem vulgar não se discute ponto de honra. Eu estava per
feitamente certo (o romantismo, vós o vedes, não impede o 

73 Id ., p. 61. 
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senso de realidade) de que eles arrebentariam de rir e que o 
oficial não se contentaria em me bater, mas me obrigaria, à 
custa de pontapés nos rins, a dar a volta ao bilhar, e depois 
disto, somente, tendo talvez piedade, ele me atiraria pela 
janela. Comigo essa miserável história não podia evidente
mente acabar senão assim.74 

Contudo, como sabemos, a história não acaba nem 
assim, nem com uma renúncia total ao plano de vingan
ça arquitetado pelo "herói". Essa vingança fora, desde o 
início, depurada de todos os componentes vulgares e 
grosseiros, literariamente estilizada segundo todos os 
ditames românticos do "belo e do sublime". Os mais ín
fimos detalhes da ação foram estabelecidos previamen
te, o que pressupunha um conhecimento absolutamente 
minucioso da personalidade e dos hábitos do inimigo. 

A parte material do drama consistiria em cruzar com 
o odiado oficial durante o footíng de final de tarde pela 
aristocrática Perspectiva Névski- por onde desfilava, nas 
tardes de verão, a mais seleta sociedade petersburguen
se- e lá, num desesperado gesto de altivez e dignidade, 
barrar-lhe o caminho, não lhe cedendo o passo. Isso deveria 
provar ao oficial e ao "herói" que este não era uma mos
ca, mas um homem digno. Para a realização desse glori
oso feito de revolta, o personagem levou a minúcia à 
máxima exaltação, a ponto de ter sido capaz de atentar 
meticulosamente não apenas para o traje mais conveni
ente ao curso da ação, mas também para o tipo de pele 
que deveria adornar a gola de sua sobrecasaca. 

Depois de hesitações sem conta, de várias tentativas 
frustradas, nas quais, soado o derradeiro segundo, renun-

74 Id., p. 62. 
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dava ao intento e, esmagado, cedia o passo ao adversá
rio, cumulando sobre si a mais abjeta humilhação, tudo 
parecia levar ao fracasso definitivo: 

Uma vez que estava bem decidido a acabar com isso, não 
consegui senão atrapalhá-lo, pois, no último instante, não 
estando mais do que a uma distância de duas polegadas, 
hesitei; ele passou por cima de mim com a mais perfeita 
tranqüilidade. E fui projetado de lado, como uma bola. 75 

E, no entanto, o drama final ainda abrigava surpre
sas e reviravoltas; de súbito, a anelada vingança foi, por 
fim, inesperadamente consumada: 

Tive febre de novo naquela noite; mas, bruscamente, essa 
situação se desenleou para a melhora; na véspera à tarde, 
justamente, eu tinha resolvido renunciar ao meu nefasto 
projeto e abandonar tudo. Com essa disposição de espírito, 
dirigi-me pela última vez para a Perspectiva Névski, a fim 
de assistir, por assim dizer, ao abandono do meu projeto. De 
súbito, não estando mais senão a três passos do meu inimi
go, decidi-me. Não cedi uma polegada e passamos um ao 
lado do outro, como iguais. Ele nem mesmo voltou a cabeça 
e fez cara de não ter notado nada. Mils não era senão uma 
atitude, estou certo disso. Estou certo disso, ainda hoje. O 
choque me foi mais doloroso do que para ele, evidentemente: 
ele era mais forte. Mas não se tratava disso! Eu tinha atingi
do meu fim, tinha salvado minha dignidade, não lhe tinha 
cedido uma única polegada, e o tinha obrigado a me tratar 
publicamente em pé de igualdade. De volta para casa, senti
me completamente vingado de minhas humilhações. Nada
va em alegria. Triunfava. Cantava árias italianas. Natural
mente, não vos descreverei o que se passou três dias depois. 76 

75 Id ., p. 65s. 
76 Id ., p. 66. 

Nietzsche como psicólogo 97 



A ironia da narrativa de Dostoiévski consegue mos
trar que a ação concreta, material - nela mesma irrisória 
e ridícula, mas exaltada ao delírio por uma imaginação 
envenenada pelo rancor-, só pôde ser consumada e, desse 
modo, conduzir, ao fim, à significação redentora que lhe 
atribuía o autor, porque a cena ocorreu, de súbito, não es
tando ele a mais do que três passos do inimigo, para lá 
tendo sido conduzido por desígnio prévio contrário à 
realização da vingança, a saber: para assistir ao abando
no de seu projeto. 

O episódio significa que a suspensão mínima do blo
queio psíquico que impedia a descarga exterior dos afe
tos vingativos - esse desprezível resíduo de ação, essa 
caricatura ridícula de 11 natureza" e 11 realidade", cuja exe
cução, todavia, inebria a alma do homem do subsolo- só 
pôde ser levada a efeito em seu único momento de esponta
neidade, de repente, de imediato. Até esse ponto se apro
ximam as análises do ressentimento e do espírito de vin
gança em Dostoiévski e Nietzsche. 

Para concluir, resgatando a promessa que fizera no 
início, creio que, com a psicologia do ressentimento, pude 
fornecer alguns subsídios relevantes para se compreen
der o aparente paradoxo: foi junto a Dostoiévski que o 
primeiro psicólogo da Europa pôde aprender alguma coi
sa de psicologia. 
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ESQUECIMENTO, MEMÓRIA E REPETIÇÃO 

A idéia de que o homem deva colher testemunho de sua 
ligação com o mundo ambiente por meio de um sentimento 
imediato, desde o início dirigido para isso, soa tão estra
nho, insere-se tão mal no contexto de nossa Psicologia que 
uma derivação psicanalítica, isto é, genética de um tal sen
timento pode ser tentada. Então se nos coloca como dispo
nível o seguinte curso de pensamento: normalmente nada 
nos é mais assegurado do que o sentimento, de nós mes
mos, de nosso próprio eu. Esse eu parece-nos evidente, 
unitário, bem separado de tudo o mais. Que essa aparência 
é um engano, que o Eu se prolonga internamente, sem fron
teiras nítidas, num ser [Wesen] psíquico inconsciente, que 
designamos como Isso (Es), ao qual serve de fachada, isso 
nos foi ensinado pela primeira vez pela investigação psica
nalítica, que ainda nos deve muitas informações sobre o 
relacionamento do Eu com o Isso. 1 

Essa caracterização do estatuto das hipóteses expli
cativas, ou derivações, da psicanálise, como explicação 
genética, é feita pelo próprio Freud no interior de um con
texto particularmente significativo para nós. Tratava-se, 
para Freud, de enfrentar o desafio representado pelo enig
ma do fons et origo da necessidade metafísica e religiosa 
da humanidade. Considerando a interpretação do fenô
meno religioso como expressão de um "sentimento oce
ânico" imediato de pertença ao mundo ambiente, Freud 
contrasta com ela a derivação psicanalítica de tal senti-

1 Freud, S. Das Unbehagen in der Kultur. In: Sigmund Freud Studienausgabe, 
e Mitscherlich et allii, Frankfurt, Fischer Taschenbuch Verlag, 1982, vol. 
IX, p.l98. 
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mente, caracterizando-a como uma teoria que tentare
conduzir uma formação psicológica, individual ou cole
tiva, à economia dinâmica das pulsões, foco originário 
de sua emergência e princípio de sua inteligibilidade. 

Um outro aspecto de suma importância se associa à 
atestação da natureza genética das explicações psicanalí
ticas: Freud chama atenção para um efeito de desnaturali
zação peculiar das hipóteses psicanalíticas. Aquilo que nos 
parece ser mais natural e evidente, isto é, o sentimento 
de nosso próprio eu, acaba por se revelar à investigação 
psicanalítica como um efeito de superfície, uma simples 
fachada, destacada sobre um fundo impessoal [Es], in
consciente, a partir da qual se dá a formação do sistema 
de subjetividade que consideramos (erroneamente) como 
o centro substancial de nossa personalidade. Isso signifi
ca que tanto Freud quanto Nietzsche podem ser conside
rados como pensadores que implodem a noção substan
cial de subjetividade, identificada com a unidade da cons
ciência: esta, elemento nuclear da metafísica da subjeti
vidade, aparece então como uma ilusão superficial do 
sistema psíquico, inteiramente impregnada de historici
dade, atravessada e comandada pela economia e dinâ
mica inconsciente das pulsões. Seja como unidade sim
ples da consciência, como res cogitans ou como Vontade, 
o eu perde seu caráter de dado natural e de unidade au
tárquica da razão ou volição, não mais podendo ser con
siderado senhor em sua própria casa. 

A especial significação dessa definição, no contexto 
mencionado, resulta, pois, da constatação de que essa 
importante reflexão sobre a natureza da teoria psicanalí
tica não é feita a propósito da clínica, ou mesmo das rela
ções entre a psicologia e a consciência, mas vinculada à 
questão que consideramos centralmente decisiva, tanto 
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para a metapsicologia de Freud quanto para a filosofia 
de Nietzsche: a da gênese da consciência moraF. 

Trata-se, então, de um decisivo apoio à tese inter
pretativa de acordo com a qual o próprio Freud não con
siderava a dimensão "sociológica" da psicanálise, isto é, 
a derivação psicanalítica dos fenômenos gerais da cultu
ra como a filosofia, a arte, a religião e a moralidade ape
nas como apêndices ilustrativos acostados aos resulta
dos teóricos mais importantes do trabalho da decifração 
psicanalítica da significação das formações patológicas. 
A interpretação e a crítica do patrimônio simbólico cul
tural constituem, com efeito, uma dimensão essencial do 
trabalho psicanalítico de interpretação. É do bom resul
tado desse trabalho que dependerá o esclarecimento, tão 
completo e fecundo quanto possível, das origens da so
ciabilidade humana. Seus resultados determinarão, além 
disso, o destino da psicanálise como candidata a ocupar 
o lugar central na Weltanschauung científica que, para o 
Aujkléirer Freud, deverá substituir a visão infantil de mun
do forjada pela religião, cujas patológicas fantasias de 
onipotência deverão ser, um dia, substituídas por uma 
atitude adulta de resignação quanto às possibilidades e 
aos limites da ação humana no universo, posto que "o 
deus lagos" não desautoriza a perspectiva de um contro
le técnico-científico parcial, mas efetivo, das potências na
turais e das energias psíquicas. 

Tais considerações nos conectam diretamente com o 
alvo estratégico do projeto nietzscheano de genealogia 

2 Todas as vezes que, no presente trabalho, empregarmos a expressão 
consci€ncia moral, seu significado estará referido à instância psíquica de
signada em alemão pelo termo Gewissen. As razões desse emprego serão 
explicitadas ao longo do texto. 
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da moral, porquanto aqui também se trata, fundamen
talmente, de uma derivação genética da consciência mo
ral. Esse termo constitui a versão luso-brasileira da ex
pressão Gewissen (gewizzenique [interno], no alemão anti
go) que, por seu turno, é tradução do grego syneidésis, 
apoiada no termo latino conscientia, isto é, co-ciência, co
saber. Trata-se do fenômeno psíquico da consciência reli
gioso-moral. Na Europa, como se sabe, esse conceito de 
consciência moral foi primeiramente desenvolvido entre 
os gregos, com apoio na representação segundo a qual 
para todo e qualquer mau comportamento em relação 
aos deuses ou aos homens há sempre uma testemunha, 
isto é, um com-scientia interior. 

O conceito de consciência moral adquiriu então pro
fundidade e significação na ética cristã, mormente no seio 
da filosofia medieval, em que se consolida o matiz de 
significação, aproximando consciência moral de remor
sus ou morsus conscientiae: a penosa convicção de ter agi
do mal. Nessa acepção, a consciência moral está relacio
nada ao senso moral das próprias ações, ao sentimento 
provido de urna faculdade de autojulgamento, à consci
ência de incondicional conformidade ao dever, indican
do ser justa uma ação que se deseja empreender3 . Tanto 
Freud quanto Nietzsche, já antes dele, não se contenta
ram com o fato da consciência moral; partindo da inquie
tação acerca do seu sentido, pretenderam decifrá-lo por 
meio de derivação genética, na mais clara das indicações 
de fazer todo empenho possível para elidir tanto o "pe
cado original dos filósofos" quanto a superficialidade dos 
"genealogistas ingleses da moral", ou seja, a falta de au-

3 Cf. Duden. Etymologie. 2. Auflage. Mannheim/Wien/Zürich, 
Dudenverlag, 1989, p. 241. 

104 Oswaldo Giacoia Junior 



têntico sentido histórico. Derivação genética e genealo
gia apresentam-se, portanto, como avatares do sentido 
histórico, a forma científica e tipicamente moderna da 
virtude ou, em termos metafóricos, a "segunda visão".4 

Essa preocupação com a gênese da consciência mo
ral marca um importante traço comum entre a genealo
gia de Nietzsche e a metapsicologia de Freud, na medida 
em que constitui ambas como derivações genéticas, cuja 
tarefa principal consiste em reconduzir formações cultu
rais complexas (instâncias psíquicas, práticas e institui
ções sociais, sistemas orgânicos) às condições (pré-)his
tóricas de surgimento, transformação e desenvolvimen
to. Trata-se de identificar as condições de instauração e 
deslocamento de sentido de tais formações, por intermé
dio da decifração de sinais inscritos nos corpos e almas 
dos indivíduos e dos povos. Compreender tais fenôme
nos significa, portanto, reconstruir o movimento de sua 
gênese e a dinâmica de seu desenvolvimento, a cadeia 
histórica de sua apropriação em relações sociais de po
der que determinam a emergência e os deslocamentos 
de sentidos. 

Genealogia da Moral e Metapsicologia apresentam-se, 
pois, como interpretações da (pré-)história da consciên
cia moral, no amplo horizonte da reflexão sobre o devir 
histórico da cultura. Tais interpretações, em seus respecti
vos registros teóricos, apreendem-na como surgindo si
multaneamente com a socialização e hominização, ao lon-

4 Nietzsche, F. Zur Genealogie der Moral/ In: F. Nietzsche Siimtliche Werke, 
Kritische Studienausgabe, ed. G. Colli/M. Montinari, Berlin/New York/ 
München: de Gruyter /DTV 1980, vol. VI, 2• Dissertação [II], parágrafo 4 
Doravante, em citações dessa mesma obra, os algarismos romanos indi
cam as dissertações e os arábicos os correspondentes capítulos. 
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go do processo titânico pelo qual o homem se arranca e 
se eleva, pela crueldade e pela violência, acima de sua 
barbárie primitiva. A história da consciência moral iden
tifica-se com a história da repressão, mas também da 
transfiguração e sublimação dessa barbárie por meio da 
espiritualização e aprofundamento da consciência de 
culpa. Na seqüência, pretendemos empreender uma re
constituição sumária de tal processo, o que se fará pelo 
fio condutor das noções que dão título ao presente traba
lho: esquecimento, memória e repetição. O objetivo da 
reconstituição consiste em levar a efeito uma compara
ção sistemática entre o estatuto e a função que tais no
ções representam na Genealogia da Moral e na Metapsícolo
gía. 

De início, cumpre não perder de vista que Freud e 
Nietzsche concebem diversamente a formação psíquica 
da memória, até mesmo como conseqüência do modelo 
teórico distinto que lhes serve de referência fundamen
tal. Entretanto, a criação da faculdade da memória cons
titui, para ambos, o limiar inaugural do processo de ho
minização. Do ponto de vista da Genealogia da Moral, essa 
questão se coloca como nuclear na Segunda Dissertação. 
Em Freud, ela adquire importância decisiva tanto nos 
escritos onde figuram modelos de funcionamento do 
aparelho psíquico inspirados na neurofisiologia, quanto 
em textos metapsicológicos tardios, nos quais são especi
ficados mecanismos ligados à formação, conservação e 
reativação de traços mnêmicos inconscientes, herdados 
da psicologia dos povos. 

Criar um animal ao qual seja lícito fazer promessas
não é precisamente essa mesma tarefa paradoxal que a na
tureza se propôs com respeito ao homem? Não é este o au-
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têntico problema do homem? ... O fato de que tal problema 
se encontre resolvido em grande parte tem que parecer tanto 
mais surpreendente a quem saiba apreciar inteiramente a 
forca que contra ela atua, a força do esquecimento.5 

A presente citação indica, de saída, os dois termos 
fundamentais da tarefa que se coloca no umbral do pro
cesso civilizatório: o problema do homem identifica-se 
com a criação de uma memória, a contracorrente da po
derosa força do esquecimento. Esse problema se deixa 
deslindar a partir da possibilidade de prometer, pois esta 
tem como condição de possibilidade justamente a lem
brança da palavra empenhada, uma espécie de dilação 
temporal do querer que, escandindo as dimensões de pas
sado, presente e futuro, arranca o homem da prisão do 
instante e do esquecimento, tornando possível o prever, 
o calcular, o antecipar uma representação que insere o 
agir efetivo como efeito na cadeia da vontade, como seu 
resultado futuro. Trata-se aqui, no prometer, dos primei
ros lineamentos do pensar causalmente, distinguindo 
entre causal e necessário, criando um vínculo entre uma 
determinação qualquer da vontade (um "eu quero", "eu 
farei") e a descarga efetiva dessa vontade numa ação. Para 
tanto, torna-se necessário deter a voragem do esqueci
mento. 

5 Nietzsche, F Zur Genealogie der Moral/In: F. Nietzsche. Saemtliche Werke. 
Kritische Studienausgabe. Ed. G. Colli M. Montinari, Berlin/New York/ 
München, de Gruyter /DTV 1980, vol. V, 2• Dissertação (II), parágrafo 1, 
p. 291. Não havendo indicações em contrário, as traduções são de res
ponsabilidade do próprio autor. 
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Este não é pensado por Nietzsche como uma força 
inercial, mas como uma positiva faculdade ativa, essen
cial ao "metabolismo" psíquico, como uma 

força de inibição à qual há que se atribuir que aquilo que 
foi unicamente vivido, experimentado por nós, assimilado 
em nós, penetre em nossa consciência, no estado de diges
tão (poder-se-ia denominá-lo assimilação anímica), tão 
pouco quanto penetra nela todo o multiforme processo com 
que se desenrola nossa nutrição do corpo, a denominada 
assimilação corporal. Cerrar, de vez em quando, as por
tas e janelas da consciência; não ser molestado pelo ruído e 
a luta com que nosso mundo subterrâneo de órgãos servi
çais desenrola sua colaboração e oposição; um pouco de si
lêncio, um pouco de tábula rasa da consciência, a fim de 
que de novo haja lugar para o novo, sobretudo para as fun
ções e funcionários mais nobres, para o governar, o prever, 
o predeterminar (pois nosso organismo é estruturado de 
modo hierárquico)- este é o beneficio da ativa, como disse
mos, capacidade de esquecimento, uma guardiã da porta, 
por assim dizê-lo, uma mantenedora da ordem anímica, da 
tranqüilidade, da etiqueta, com o que resulta visível, em 
seguida, que sem a capacidade de esquecimento não pode 
haver nenhuma felicidade, nenhuma jovialidade, nenhu
ma esperança, nenhum orgulho, nenhum presente".6 

Se o autêntico problema do homem consiste em cri
ar no esquecediço e instintivo hominídeo uma memória 
da vontade, tomando-o capaz de prometer, compreen
de-se, então, que o estágio mais recuado do processo de 
hominização deva coincidir com o foco originário de sur
gimento da promessa, isto é, que deva ser encontrado no 
terreno das relações pessoais de direito obrigacional, no 

6 Ibid. 
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âmbito das relações de escambo, troca, compra, venda, 
crédito? 

O sentimento de culpa (Schuld), da obrigação pessoal ... 
teve sua origem ... na mais antiga e originária relação pes
soal que existe, na relação entre compradores e vendedores, 
credores e devedores: foi aqui que pela primeira vez se en
frentou pessoa a pessoa,foi aqui onde, pela primeira vez as 
pessoas se mediram entre si. Ainda não se encontrou ne
nhum grau tão baixo de civilização no qual não seja possí
vel observar algo dessa relação ... Cabalmente, é nessas re
lações onde se trata de fazer uma memória em quem Jaz 
promessas; cabalmente será nelas, é lícito suspeitá-lo com 
malícia, onde haverá uma jazida para algo de duro, cruel, 
penoso. O devedor, para infundir confiança em sua pro
messa de restituição, para dar uma garantia da seriedade 
de sua promessa, para impor dentro de si, para sua consci
ência, a restituição de um dever, como uma obrigação, em
penha ao credor, em virtude de um contrato e para o caso 
de que não pague, outra coisa que todavia possui, outra 
coisa sobre a qual todavia tem poder, por exemplo, seu cor
po, ou sua mulher, ou sua liberdade, ou também sua vida.7 

Ao trabalho pré-histórico de autoformação da hu
manidade, Nietzsche dá o nome de eticidade dos costumes 
(Sittlichkeit der Sitte); trata-se do processo de consolida
ção de hábitos, usos e praxes, por meio do qual a huma
nidade fixa e desenvolve, para si mesma, as formas regu
lares do ethos, dos fundamentos daqueles que doravante 
seriam os seus principais modos de existência. Que ao 
homem seja possível e lícito responder por si, isto é, que 
seja capaz de ter-se a si mesmo sob domínio, constitui a 
base psicológica do primeiro sentimento de liberdade e 

7 Id. Respectivamente 11, 8 e 5. 
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da consciência da responsabilidade; para tanto conduz, 
segundo Nietzsche, o sentido oculto e fundamental da
quele trabalho autoconfigurador. Por ele, a humanidade 
cria, a partir de si mesma, suas diferentes figuras da cons
ciência moral ( Gewissen). 

O orgulhoso conhecimento do privilégio extraordi
nário da responsabilidade, a consciência dessa estranha li
berdade, desse poder sobre si mesmo e sobre o destino, 
gravou-se nele até sua mais funda profundidade e se con
verteu em instinto, em instinto dominante - como cha
mara ele esse instinto dominante, supondo que necessite 
de uma palavra para ele. Mas não há dúvida alguma: esse 
homem soberano o denomina sua consciência moral ( Gewis
sen)8. 

- Como, porém, suspender a força do esquecimento, 
manter presente na memória uma certa causalidade da 
vontade, precisamente do modo como tem que ser feito 
nos casos em que é necessário prometer? Para Nietzsche, 
semelhante tarefa não pode ser cumprida sem o auxílio 
de uma mnemotécnica sui generis, por meio da qual se 
desenvolve a própria faculdade da memória e não mera
mente uma técnica para inserir preceitos particulares 
numa memória já desenvolvida.9 

s Id. II, 2. 

Como imprimir algo nesse entendimento de instante, en
tendimento em parte obtuso, em parte aturdido, nessa vi
vente capacidade de esquecimento, de tal maneira que per
maneça presente? ... Pode-se imaginar que esse antiqüíssi
mo problema não foi resolvido precisamente com respostas 

9 A esse respeito, cf. Brusotti, M. Die 'Selbstverkleinerung des Menschen in 
der Moderne. In: Nietzsche Studien 20, 1992, p. 81-36/ aqui p. 91, nota 16. 
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e meios delicados; talvez não haja, na inteira pré-história 
do homem, nada mais sinistro e terrível que sua mnerno
técnica. Para que algo permaneça na memória, grava-se-o 
a fogo; somente o que não cessa de causar dor permanece 
na memória - este é um axioma da mais antiga Psicologia 
(por desgraça, também da mais prolongada) que existiu 
sobre a terra ... Quando o homem considerou necessário fa
zer para si uma memória, tal coisa jamais se realizou sem 
sangue, martírios, sacrifícios; os sacrifícios e empenhos mais 
espantosos (entre eles os sacrifícios dos primogênitos), as 
mutilações mais repugnantes (por exemplo, as castrações), 
as mais cruéis formas rituais de todos os cultos religiosos 
(e todas as religiões são, em seu derradeiro fundo, sistemas 
de crueldade) - tudo isso tem sua origem naquele instinto 
que soube adivinhar na dor o mais poderoso auxiliar da 
mnemônica. 10 

Um dos instrumentos auxiliares privilegiados des
sa bárbara mnemotécnica, Nietzsche identifica-o na du
reza da legislação penal primitiva. Os procedimentos do 
direito penal constituem, para ele, um poderoso aliado 
na tarefa de manter presente, na memória, as exigências 
mais elementares do vmculo obrigacional. É no entrecru
zamento entre a obligatio de direito pessoal e os rudes 
procedimentos penais primitivos que se configura o cam
po de surgimento das categorias e conceitos, de cujo apro
fundamento e espiritualização resultarão formas mais re
quintadas de sociabilidade e figuras superiores do espí
rito, tais como a noção moral de culpa, o sentimento do 
dever, a consciência moral. No entanto, seu foco originá
rio de surgimento é constituído pelas modalidades semi
bárbaras de satisfação substitutiva, de regimes de equi-

to Nietzsche, F. GM. Il, 3. 
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valências e formas de reparação que a imaginação gros
seira do homem primitivo foi capaz de instituir. É nesse 
terreno que a humanidade adivinhou no castigo, no cau
sar dor e infligir sofrimento um modo adequado de com
pensação e no reparação pela quebra da palavra empe
nhada, pelo inadimplemento de uma dívida: 

A equivalência vem dada pelo fato de que, em lugar de uma 
vantagem diretamente equilibrada com o prejuízo (quer 
dizer, em lugar de uma compensação em dinheiro, terras, 
possessões de alguma espécie), concede-se ao credor, como 
restituição e compensação, uma espécie de sentimento de 
bem-estar, o sentimento de bem-estar do homem a quem é 
lícito descarregar seu poder, sem qualquer escrúpulo, so
bre um inocente, a voluptuosidade de "faire le mal pour 
le plaisir de le faire", o deleite causado pela violentação ... 
A compensação consiste, portanto, em uma remissão e em 
um direito à crueldade.11 

Complementarmente, ao mesmo tempo em que cru
eldade ritualizada nos castigos cumpre a função enigmá
tica de satisfação substitutiva para uma humanidade pré
histórica, ela serve também como recurso mnemotécnico 
privilegiado para dilatar, aprofundar e vivificar as dimen
sões e virtualidades da memória: 

Esses genealogistas da moral que existiram até agora ima
ginaram, ainda que seja apenas de longe, que, por exem
plo, o capital conceito moral de culpa procede do muito 
material conceito ter dívidas? Ou que a pena, enquanto 
compensação, se desenvolveu completamente à margem 
de todo pressuposto acerca da liberdade ou falta de liberda
de da vontade? E isso até o ponto em que antes se necessita 

11 Nietzsche, F. GM. II, 8. 
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sempre de um alto grau de humanização para que o ani
mal homem comece a fazer aquelas distinções, muito mais 
primitivas de intencionado, negligente, casual, impu
tável, e seus contrários e a tê-los em conta ao fixar a pena. 
Esse pensamento agora tão corrente e aparentemente na
tural, tão inevitável que se teve que adiantá-lo para expli
car como chegou a aparecer na terra o sentimento de justi
ça, o réu merece a pena porque teria podido agir de 
outro modo, é de fato uma forma alcançada mui tardia
mente, mais ainda, uma forma refinada do julgar e racioci
nar humanos".12 

Como explicar o caráter desconcertante dessa lógi
ca pré-histórica, dessa modalidade extravagante de com
pensação que consiste em descobrir uma equivalência 
entre o prejuízo ocasionado pela dívida não remida e a 
satisfação consistente em infligir sofrimento no devedor? 
Como equiparar sofrimento e reparação, crueldade e sa
tisfação? Para decifrar tal enigma dos obscuros primór
dios da humanidade, Nietzsche deslinda um fio de Ari
adne de sua meada genealógica, que até aqui tinha sido 
mantido imperceptivelmente entrelaçado com aquele li
gado à pré-história da promessa e da responsabilidade. 
Trata-se da reconstituição hipotética da gênese presumí
vel da sociedade e do Estado, que vai oferecer o horizon
te de inteligibilidade para as aberrações aparentes da 
psicologia humana primitiva. 

Se não se pode encontrar nenhum limiar mais recu
ado de civilização em que não sejam reconhecíveis vestí
gios daquela matriz jurídico-obrigacional do débito e do 
crédito, então isso implica que o primeiro trabalho for
mativo que a humanidade exerceu foi um trabalho sobre 

12 Id. li, 4. 
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si mesma: o trabalho de criação dessa mnemotécnica da 
crueldade. Com efeito, somente por meio do emprego de 
meios bárbaros e sangrentos -pela mobilização da agres
sividade e da violência, especialmente aquela ritualiza
da em práticas cultuais religiosas e procedimentos pe
nais, como os sacrifícios e os castigos - tomou-se possí
vel fixar na memória incipiente de uma tosca semi-hu
manidade os primeiros lineamentos da responsabilida
de e da obrigação, isto é, as formas mais elementares de 
vínculo, de responsabilidade e, portanto, de sociabilida
de. Por conseguinte, a genealogia das práticas rudimen
tares do direito obrigacional, com o inevitável séquito de 
disposições e faculdades psíquicas nelas implicado- en
tre elas, principalmente a capacidade de avaliar, estimar, 
fixar e medir valores, o reconhecer equivalências, insti
tuir e estabelecer créditos e débitos - coincide com os 
primórdios da sociedade e do Estado. 

Ora, para Nietzsche, também a gênese da sociedade 
primitiva e do Estado não pode ser reconstituída com base 
na suposição do modelo explicativo harmonizante, fun
dado na racionalidade do contrato. Também aqui- e tal
vez principalmente aqui, nos primórdios da espécie - a 
humanidade não pode se furtar à confissão de sua pu
denda origo? 

Empreguei a palavra Estado: já se compreende a que me 
refiro - a uma horda qualquer de loiros animais de rapi
na, uma raça de conquistadores e de senhores que, orga
nizados para a guerra e dotados de força de organizar, 
coloca sem escrúpulo algum suas terríveis garras sobre 
uma população talvez tremendamente superior em nú
mero, porém ainda informe, errante. É assim, com efeito, 
que se inicia na terra o Estado? Penso que assim fica 
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refutada aquela fantasia que o fazia começar com um con
trato.13 

Na origem da sociedade e do Estado se pode reco
nhecer, portanto, o mesmo ingente trabalho formador do 
homem sobre si mesmo que está em ação na criação da 
memória. Se aqui se trata de criar a faculdade de prome
ter, que deve subsistir como disposição psíquica perma
nente em credores e devedores, no caso da gênese do 
Estado, a tarefa consiste em organizar uma população 
errante, até então unicamente arrastada pelo torvelinho 
dos impulsos, nela imprimindo a forma estável da socie
dade e da paz. Também essa prometéica tarefa não pode 
ser levada a cabo senão por meio dos mesmos recursos 
bárbaros cujo emprego toma possível a criação da me
mória: a crueldade e a violência. É ainda uma vez a agres
sividade ritualizada em penas e castigos que opera a tran
sição do animal errante e instintivo para homem cultu
ral, o zoon politikon, conformado às regras, usos e costu
mes da vida em sociedade. O preço dessa travessia titâ
nica consiste na renúncia aos mais vigorosos impulsos 
de sua natureza animal, na repressão brutal e sangrenta 
de selvagens e poderosas correntes de energia psíquica. 
Com efeito, a existência em comum sob a camisa-de-for
ça da sociedade e do Estado exige, como condição fun
damental de possibilidade, que dela seja banido definiti
vamente tudo o que constituía a força e a prosperidade 
do animal-homem: a agressividade, a hostilidade, o ego
ísmo natural, o prazer na perseguição e na mudança, a 
vida errante, selvagem, vagabunda. Tudo isso, no interi
or da vida em sociedade, não geraria senão, novamente, 

13 Id. li, 17. 
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a guerra de todos contra todos, justamente aquilo que, 
para se constituir como humanidade, a cultura tem que 
erradicar. Como, porém, arrancar de sua natureza os 
mesmos impulsos que a constituem? Como vencer o di
lema de arrancar-se do abismo puxando-se pelos próprios 
cabelos? 

Compelido à vida em comum no interior de rígidas 
formas sociais, o 11 animalesco, velho eu" do homem teve 
que privar de satisfação natural os seus impulsos mais 
vigorosos, justamente aqueles que constituíam seu pra
zer animal e sua terribilidade, sem que estes, no entanto, 
deixassem de fazer sentir suas exigências. Por essa ra
zão, não resta outro caminho senão aquele da satisfação 
substitutiva, inevitavelmente degradada e desviada de 
seu fluxo natural. Represados em sua descarga pela via 
da ação dirigida à natureza exterior, contra os outros ho
mens, tais cargas pulsionais invertem o sentido de seu 
curso, voltam-se contra o próprio homem e, em aliança com 
a imaginação, encontram, na interioridade do eu, o canal 
subterrâneo e interiorizado de satisfação compensatória. 
Inibida como assujeitamento (Überwtiltigung) do mundo 
externo, a natureza conformadora e violenta de tais im
pulsos retorna para trás, intemaliza-se e se interioriza, 
dando origem ao que Nietzsche denomina 11 o mundo 
interior", a alma: 

Todos os instintos que não se descarregam para fora vol
tam-se para dentro- é isso que eu denomino a interiori
zação do homem; é somente com isso que cresce no homem 
aquilo que mais tarde se denomina sua alma. O inteiro 
mundo interior, originariamente delgado como algo rete
sado entre duas peles, separou-se e aumentou, adquiriu pro
fundeza, largura, altura, na medida em que a descarga do 
homem para fora foi obstruída. Aqueles terríveis baluar-
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tes com que a organização estatal se protegia contra os ve
lhos instintos de liberdade- os castigos fazem parte, antes 
de tudo, desses baluartes- acarretaram que todos aqueles 
instintos do homem selvagem, livre, errante, se voltassem 
para trás, contra o homem mesmo. A hostilidade, a cru
eldade, o gosto pela perseguição, pelo assalto, pela mudan
ça, pela destruição- tudo isso voltado contra os possuido
res de tais instintos: essa é a origem da má-consciência. 
O homem que, por falta de inimigos e resistências exter
nas, encerrado à força em uma opressiva estreiteza e regu
laridade dos costumes, dilacerava, perseguia, roía, esprei
tava, maltratava impacientemente a si mesmo, esse animal 
batendo-se e ferindo-se contra as barras de sua jaula, e que 
se quer amansar, esse animal passando privação e devora
do pela saudade do deserto, que de si mesmo tinha que fa
zer uma aventura, uma câmara de suplício, uma insegura 
e perigosa selva, esse parvo, esse nostálgico e desesperado 
prisioneiro, foi o inventor da má-consciência.14 

Adivinham-se, então, os motivos psicológicos que 
subjazem àquela lógica canhestra que instituía equiva
lência entre sofrimento e reparação, crueldade e prazer: 
se o preço a pagar pela passagem da natureza à cultura 
consiste na renúncia à satisfação de uma hostilidade que 
não se deixa erradicar, então as formas mais bizarras de 
satisfação substitutiva- ou de sublimação de tais corren
tes de energia- estarão inseparavelmente vinculadas aos 
avatares da cultura humana. Por essa razão, para remon
tar à pré-história da autoconstituição da humanidade, sua 
travessia da natureza selvagem à cultura, Nietzsche se 
propõe a reconstruir a série de transposições da matriz 

14 Id. 11, 16; in: Nietzsche. Obra Incompleta. Trad. Rubens R. Torres Filho. 
Coleção Os Pensadores, São Paulo: Abril Cultural, 1974, p. 318 s. 
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obrigacional do débito e do crédito, que ele identificara 
como sendo o núcleo germinativo do processo civilizató
rio. Seu propósito consiste em trazer novamente à super
fície da consciência as elevações e abismos que escandem 
essa trajetória, suas vertigens e desfalecimentos, suas vir
tualidades e infortúnios. 

Dessa longa série de transposições, duas nos inte
ressam particularmente: em primeiro lugar, aquela de 
acordo com a qual as categorias fundamentais da obliga
tio de direito pessoal são instrumentalizadas para servir 
de grade de interpretação para as relações que se estabe
lecem entre os membros das primitivas comunidades de 
estirpe, das aldeias, tribos ou clãs e seus ancestrais pri
mordiais. Trata-se aqui daquilo que Nietzsche classifica 
como uma interpretação religiosa da matriz obrigacio
nal. Por ela, a figura do ancestral comum passa a ser in
terpretada como responsável pela doação do mais preci
oso dos bens: a vida protegida e a prosperidade assegu
rada pela coletividade. Desse valiosíssimo legado se ori
gina, para as gerações subseqüentes, a consciência de uma 
obrigação, o dever de uma retribuição equivalente. Ora, 
a dívida resultante desse legado possui características 
especialíssimas e, por assim dizer, efeitos permanentes, 
na medida em que seus resultados benfazejos se prolon
gam e incrementam na prosperidade ulterior e no acrés
cimo de poder das comunidades tribais; quanto mais 
poderosa e próspera a comunidade de estirpe, tanto mais 
ingente se toma o dever de obediência aos antepassados; 
quanto mais poderoso se toma o clã, tanto mais o ances
tral se aproxima da divindade. Desse fortalecimento da 
consciência de poder decorre então o sentimento que leva 
a perceber os ancestrais como espíritos protetores que 
velam pela segurança, bem-estar e prosperidade perma-
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nente de sua descendência; segundo a lógica imaginária 
dessas equivalências, a toda intensificação do sentimen
to de poder de uma comunidade corresponde um incre
mento do sentimento de obrigação para com o ancestral 
comum, cuja figura vai pouco a pouco ganhando contor
nos sobrenaturais, até se tomar divina. Ao aumento su
perlativo da consciência de poder decorrente da exten
são potencialmente universal do domínio por parte de 
determinadas comunidades corresponderia, por conse
guinte, uma espécie de" divindade universal", isto é, uma 
forma de monoteísmo, como expressão de um máximo 
de intensificação do sentimento de obrigação. Com a he
rança das "divindades domésticas", do divino ancestral 
comum à estirpe e à tribo, a humanidade teria recebido 
também, mesmo depois do desaparecimento completo 
da forma de organização social fundada na comunidade 
de sangue, a herança do peso de dívidas não pagas e do 
desejo de resgatá-las. 

Reina aqui a convicção de que a estirpe subsiste graças 
apenas aos sacrifícios e às obras dos antepassados -e que é 
necessário que isso seja pago com sacrifícios e obras: reco
nhece-se assim uma dívida (Schuld) que cresce constante
mente pelo fato de que os antepassados, que sobrevivem 
como espíritos poderosos, não deixam de conceder à estirpe 
novas vantagens e nos préstimos devidos à sua força. 15 

Esse sentimento de dívida permanente tem como con
teúdo uma obligatio de natureza jurídica, em que credor e 
devedor, embora estreitamente vinculados, se mantêm em 
relação de mútua exterioridade: de tempos em tempos- e 
sob condições especialíssimas- impõe-se uma espécie qual-

15 Nietzsche, F. GM. li, 19. 
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quer de prodigiosa indenização, de resgate geral e jubileu, 
sob a forma assustadora, por exemplo, dos sacrifícios de 
sangue. Dado que tal obligatio, pela natureza de seu con
teúdo, produz efeitos perduráveis, suas modalidades de 
resgate e retribuição adquirem formas complexas e espiri
tualizadas. Ao ancestral somente se pode retribuir adequa
damente com obras e sacrifícios, ou seja, segundo a forma 
do culto sacrificial, da reverência, veneração e, sobretudo, 
da obediência, sobretudo ao ethos da comunidade, às leis, 
usos e costumes, que correspondem a ordenamentos ema
nados da vontade dos antepassados. 

Nietzsche identifica também uma modalidade intei
ramente distinta de interpretação da matriz obrigacional, 
que introduz uma alteração substancial em sua natureza. 
Trata-se da moralização das categorias jurídicas do débito e 
do crédito, um movimento complementar da interiorização 
das correntes pulsionais agressivas, que descrevemos quan
do procuramos reconstituir a genealogia da sociabilidade 
e do Estado e, com ela, o ingente processo pré-histórico de 
estabilização do primitivo ethos humano. Se o sentido ocul
to e fundamental daquele processo consistia na criação do 
indivíduo soberano, dotado do extraordinário privilégio psí
quico da responsabilidade e da consciência moral enten
dida como domínio de si, poder e liberdade, entretanto 
esse fruto tardio teve como destino o fenecimento, ficando 
soterrada aquela figura orgulhosa da consciência moral, 
dominada e ensombrecida por uma sua variante, a má
consciência (schlechtes Gewissen), ou consciência de culpa 
moral. Trata-se aqui da inexorável contingência que pesa 
sobre os avatares da epopéia humana? 

A autêntica fatalidade tomou corpo então a partir do mo
mento em que foram imbricadas a dívida obrigacional que, 
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sob uma perspectiva religiosa, tornou-se uma dívida para 
com Deus, e a psicologia da má-consciência, isto é em que 
se deixou confluir num único trilho as duas genealogias e 
se as moralizou ... Efetivamente, a hermenêutica sacerdo
tal teve êxito justamente em reinterpretar de tal maneira 
o potencial interior agressivo do homem, adormecido em 
toda sociedade, como uma dívida para com Deus, que do
ravante a idéia de uma irresgatabilidade das dívidas para 
sempre, o pensamento de um castigo eterno infectou a alma 
humana e trouxe em sua companhia um 'delírio da vonta
de' que simplesmente não tem igual. 16 

Essa reinterpretação transtorna completamente a na
tureza originariamente jurídica da obligatio, na medida 
em que se caracteriza por sua transformação em senti
mento de culpa permanente, privando-a de sua dimen
são propriamente jurídica, isto é, da exterioridade ine
rente às relações intersubjetivas? 

Agora a perspectiva de um resgate definitivo; agora o olhar 
deve se deter, rebater contra uma férrea impossibilidade; 
agora aqueles conceitos de culpa e de dever devem retor
nar para trás. 17 

A mediação entre as duas figuras da consciência 
moral é promovida pela transformação da interpretação 
religiosa da obligatío, pela qual o ancestral primitivo, res
ponsável pela existência e poderio da comunidade, pas
sara a ser divinizado e cultuado como Deus. 

Nos tempos mais antigos, a relação credor-devedor foi en
tão interpretada ainda uma vez de uma maneira, para 
nós, como acredita Nietzsche, grave e notável, como a 

16 Gasser, R. Nietzsche und Freud. Berlin/New York, de Gruyter, 1977, p. 442. 
17 Nietzsche, F. GM. li, 21. 
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relação da geração respectivamente viva com seus ances
trais. Uma vez que os pósteros devem certamente sua exis
tência aos ancestrais, daí pareceu derivar-se a coerciva obri
gação de resgatar esse débito por meio de sacrifícios e re
verências, sendo que o temor dos ancestrais e a consci
ência do débito para com eles se incrementava justamente 
na medida em que o próprio clã se fortalecia: imaginemos 
que essa tosca espécie de lógica tenha chegado até 
seu final? Então os antepassados das estirpes mais 
poderosas têm que acabar assumindo necessariamen
te, graças à fantasia própria do crescente temor, pro
porções gigantescas e desenvolver-se até a obscuri
dade de um temor e irrepresentabilidade divinas- o 
antepassado acaba necessariamente por ser transfi
gurado em Deus. Com o lento crescimento dos impérios 
universais, e com isso também de divindades universais, 
abriu-se caminho para o monoteísmo e foi alcançado um 
máximo de sentimento de culpa. Inversamente, toda
via, os sinais agora claramente visíveis de um contramovi
mento ateísta tinham que conduzir a um considerável 
declínio da humana consciência de culpa; a humani
dade poderia talvez ... ingressar numa espécie de segun
da inocência.18 

Da insondável fertilidade desse terreno preparado 
pela transfiguração religiosa do credor jurídico se apro
pria o homem torturado pelo ressentimento, como meio 
de levar seu próprio automartírio até as suas durezas e 
atitudes extremas. Por isso mesmo, a possibilidade- vis
lumbrada por Nietzsche- de uma segunda inocência para 
a humanidade acaba condenada a permanecer uma vir
tualidade soterrada, inconscientemente latente, como 
uma esperança fenecida. 

18 Gasser, R. op. Cit. P. 441-442. 
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Uma dívida para com Deus: esse :pensamento se con
verte num instrumento de tortura.19 E desse modo que a 
vontade de autoflagelação reinterpreta a figura do deve
dor: o indivíduo é culpado precisamente por pulsarem 
nele aqueles inextirpáveis instintos do semi-animal sel
vagem, pulsões nas quais agora reconhece as forças da 
maldade. Desse modo, essa vontade de se autotorturar 
se aprofunda de tal maneira que se transfigura como sen
timento de permanência ad aeternum de uma dívida que 
não se pode resgatar, gerando a conseqüente necessida
de de uma eterna expiação: paralelamente ao processo 
supradescrito, passa por uma reinterpretação correlata a 
figura do credor; uma vez que a origem da culpa radica 
na própria natureza "maligna" do homem, sua existên
cia não pode mais ser vivenciada como o mais precioso 
dos bens. Ao contrário, ela deve ser interpretada como 
castigo e expiação, punição pela impiedade de um crime 
de desobediência perpetrado já pelos primitivos ancestrais. 

O verdadeiro credor não é mais o pai comum da 
humanidade, ele passa a ser o outro absoluto da nature
za humana. O Deus credor da dívida é concebido pelo 
devedor como a mais extrema antítese que é capaz de en
contrar para seus autênticos e insuprimíveis instintos de ani
mal20, de modo que esses mesmos instintos são ressigni
ficados como 

uma dívida para com Deus (como hostilidade, rebelião, in
surreição contra o Senhor, o Pai, o protetor e começo do 
mundo); (o devedor) se tenciona na contradição Deus e 
demônio e todo não que diz a si mesmo, à natureza e à 
naturalidade, à realidade de seu ser, projeta-o fora de si 

19 Nietzsche, F. GM. 11, 22. 
zo Ibid. 
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como um sim, algo existente, corpóreo, real, como Deus, 
como santidade de Deus, como Deus juiz, como Deus ver
dugo, como além, eternidade, tormento sem fim, inferno, 
incomensurabilidade de pena e culpa. 21 

Também o ancestral humano - outrora objeto de ve
neração - se circunscreve agora no registro da culpa e do 
débito. Um resgate definitivo se toma humanamente im
possível; esse é o terreno psicológico de onde brota como 
planta tardia a fantasia cristã de um sacrifício do próprio 
Deus pela humanidade, de um martírio do credor em be
nefício do devedor. 

Pense-se aqui na causa prima do homem, no começo do 
gênero humano, no progenitor deste, a quem agora se mal
diz (Adão, o pecado original, falta de liberdade da von
tade), ou na natureza, de cujo seio surge o homem e na 
qual agora se situa o princípio do mal ( diabolização da 
natureza), ou da existência em geral, que se torna não 
valiosa em si (alheamento da existência, desejo do nada 
ou de seu oposto, de ser-outro, budismo e similares). 22 

Diante do credor onipotente, agora situado no além 
metafísico, o homem, em sua existência terrena, não é 
mais devedor, em sentido jurídico, ele é culpado, em sen
tido moral. A consciência de culpa adquire com isso uma 
dimensão inteiramente nova: trata-se de um sentimento 
e consciência de débito permanente, irresgatável, pois que 
a própria existência do devedor se constitui na sua ori
gem. A perpétua consciência dessa inferioridade, inten
sificada como tormento de uma obrigação descumprida, 
se toma o aguilhão do morsus conscientiae. Nesse parado-

21 Ibid. 
22 Id. 11, 21. 
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xo, são a consciência e o reconhecimento permanentes 
dessa defasagem entre credor e devedor que se tomam a 
forma por excelência de veneração, interiorizada sob a 
figura da torturante má-consciência, que desconstitui o 
conteúdo jurídico da obligatio contratual. 

Essa intensificação da consciência de culpa - deri
vada da intemalização da crueldade- abre caminho para 
o surgimento de figuras mais sutis da rigidez moral no 
Ocidente e prepara o surgimento da noção venerável de 
santidade do dever, em que acabam por se fundir, na alma 
do próprio devedor, as figuras do antigo credor e deve
dor. Nesse processo, a consciência moral se transforma, 
então, naquilo que há de "divino" no devedor, ao mes
mo tempo em que a representação do dever, que nela se 
origina, é venerada como suprema e sagrada: 

Nessa esfera, isto é, no direito das obrigações, é que tem 
seu lugar de nascimento o mundo dos conceitos morais 
culpa, consciência moral, dever, santidade do dever 
-seu começo, de igual maneira como o começo de todas as 
coisas grandes na terra, esteve salpicado profunda e larga
mente com sangue. E não seria !feito acrescentar que, no 
fundo, aquele mundo nunca voltou a perder de todo um 
certo odor de sangue e tortura? (Nem sequer no velho .Kant: 
o imperativo categórico cheira crueldade .. .)23 

Reconstruídos os traços principais da derivação ge
nealógica da consciência moral, sob as figuras da consci
ência de liberdade e poderio, assim como da má-consci
ência, impõe-se agora retomar a comparação com aderi
vação meta psicológica da consciência moral, tal como es
tabelecida nos textos de Freud sobre a cultura. O objeti-

23 Id. 11, 6. 
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vo central da comparação consiste em sugerir que o tra
tamento psicanalítico desses fenômenos os considera 
apenas sob a ótica da consciência de culpa e do morsus 
conscientiae, razão pela qual poder-se-ia afirmar que Freud 
só reconhece e tematiza a figura negativa e ressentida da 
consciência moral. 

Ad Freud 

Consideremos, de início, que a gênese da consciên
cia moral examinada em Totem e Tabu tem em vista fe
nômenos psíquicos análogos àqueles considerados por 
Nietzsche em Para a Genealogia da Moral. Tanto é assim 
que o objetivo central de Freud é lançar luz sobre as ori
gens comuns do totemismo e da exogamia, vale dizer, 
sobre os primórdios da religião e da eticidade (Sittli
chkeit). E, de maneira semelhante a Nietzsche, Freud 
reconstitui tal gênese comum da religião e da sociabili
dade humana de tal maneira a nela fazer intervir tanto 
a figura do ancestral divinizado quanto o papel telúrico 
e demiúrgico representado pela crueldade, pelo crime e 
pela violência: 

Um dia os irmãos expulsos se juntaram, mataram e devo
raram o pai, pondo fim, dessa maneira, à horda paterna. 
Unidos, ousaram e conseguiram aquilo que a cada um de
les isoladamente não seria possível. (Talvez um progresso 
cultural, a posse de uma nova arma, tenha lhes dado o sen
timento de superioridade.) O pai tirânico foi certamente o 
temido e invejado modelo de cada um àos membros da ir
mandade. Ao devorá-lo, realizaram a identificação com ele 
e cada um se apropriou de uma parte de sua força. A refei
ção totêmíca, talvez a primeira festa da humanidade, seria 
a repetição e o memorial comemorativo desse ato memorá-
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vel, criminoso, com o qual tanta coisa teve início: as orga
nizações sociais, as restrições éticas e a religião".24 

Como conseqüência da atuação combinada das hi
póteses genealógicas a que recorre, a derivação freudiana 
fundamenta os primórdios da organização social na culpa 
comum (Mitschuld) pelo crime de todos, a religião na cons
ciência de culpa e no remorso (Schuldbewusstsein und Reue), 
a eticidade (Sittlichkeit), ou restrições éticas impostas, em 
parte, pelo tabu nas necessidades da sociedade, cuja per
manência exigia a instituição da exogamia, e, em parte, na 
expiação exigida pela consciência de culpa25• Estão pre
sentes também aqui, portanto, quase todos os elementos 
de que trata a Segunda Dissertação de Para a Genealogia da 
Moral: a consciência de culpa26, a responsabilidade, a me
mória e o memorial, o remorso, a eticidade, a violência, a 
crueldade, a relação entre esta última e a festa. De análoga 
maneira, em ambas se trata, quanto aos primórdios do 
processo de hominização, de pudenda origo. 

Todavia, a despeito de todas essas confluências, 

24 Freud, S. Totem und Tabu. S. Freud: Studienausgabe, ed. A. Mitscherlich 
et allii, Frankfurt/M. Fischer Taschenbuch Verlag, 1982, vol. IX, p. 426. 
25 Cf. Id. p. 426-430, especialmente p. 430. 
26 Embora nos textos imediatamente citados, o termo empregado por Freud 
seja Schuldbewusstsein, pode-se afirmar que, também em Totem e Tabu, a 
instância psíquica do Gewissen (consciência moral) constitui um dos focos 
centrais da investigação. É certo que textos ulteriores, como, por exemplo, 
O Mal-Estar na Civilização tematizam de modo específico as acepções des
se termo, mas também Totem e Tabu as considera diretamente, em boa me
dida, ao praticamente identificar Gewissen e Schuldbewusstsein: "Se não nos 
equivocamos, então a compreensão do tabu lança também uma luz sobre a nature
za e o surgimento da consciência moral (Gewissen). Sem alargamento dos concei
tos, pode-se falar de uma consciência moral do tabu e de uma consciência de culpa 
do tabu em seguida à transgressão do tabu. A consciência moral do tabu é prova
velmente a forma mais antiga sob a qual nos confronta o fen6meno da consciência 
moral". (op. cit. p. 357 s.) 
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Freud transpõe os dois planos de argumentação de Nietzs
che-o debitório direito obrigacional, no qual encontra ainda 
lugar também a grave interpretação de uma dfvida para 
com os ancestrais, assim como a psicologia da interioriza
ção- num único: no complexo de Édipo, do qual provém o 
sentimento de culpa da humanidade. Tanto o temor 
dos ancestrais - que com o crescente fortalecimento do 
próprio clã levou a que, segundo Nietzsche, o ancestral 
fosse por fim transfigurado num Deus e trouxe consigo, 
no monoteísmo, um máximo de sentimento de culpa
quanto a interiorização dos instintos agressivos para fins 
da calculabílidade social são para Freud conseqüências de 
um e mesmo acontecimento: do assassinato primordial 
do próprio ancestral. 27 

São bem conhecidos os desdobramentos e aprofun
damentos que tais idéias experimentam ao longo da tra
jetória de consolidação da obra metapsicológica freudia
na. Em O Mal-Estar na Civilização, Freud retoma a hipóte
se do parricídio originário, desta feita com o propósito 
de alcançar uma explicação genética do sentimento de 
culpa (Schuldgefühl), da consciência moral (Gewissen) da 
consciência de culpa (Schuldbewusstsein)28, entendidos 

27 Gasser, R. op. cit. p. 442-443. 
28 É curioso observar que no capítulo VII de O Mal-Estar na Civilização 
(op. cit. vol IX, p. 251) figura também o termo 'má consciência' (schlechtes 
Gewissen). Para caracterizar o estado em que pouco importa se o ato con
siderado mau ou proibido foi de fato cometido ou apenas desejado; em 
ambos os casos, o sentimento de angústia pela perda do afeto amoroso 
só apareceria se a autoridade (no caso os pais) descobrisse a existência 
do impulso. Nesse caso, ela se comportaria de modo idêntico em ambos 
os casos. Freud, porém, afirma que tal estado não merece propriamente 
o nome de má consciência, pois "nesse nível, a consciência de culpa é 
manifestamente apenas angústia perante a perda do amor, 'angústia so
cial'. Na criança, isso jamais pode ser outra coisa, porém também em 
muitos adultos nada mais se modifica aí, a não ser que na posição do pai, 
ou de ambos os pais, surge a comunidade humana maior". 
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como fenômenos particularmente característicos das 
formações do Über-Ich (superego), cuja origem e relações 
com o Eu e o Isso constituem talvez o interesse funda
mental da investigação. 

É no interior desse contexto que também Freud, de 
modo surpreendentemente análogo à derivação genea
lógica nietzscheana, trata de uma dupla origem do senti
mento de culpa: 

Conhecemos, pois, duas origens do sentimento de culpa, 
aquela a partir da angústia perante a autoridade e a poste
rior, a partir da angústia perante o superego. A primeira 
constrange a renunciar às satisfações pulsionais, a outra 
compele, além disso, à punição, pois que não se pode ocul
tar do superego a permanência dos desejos proibidos.29 

De acordo com essa explicação, na origem da cons
ciência moral se encontra, analogamente à genealogia 
nietzscheana da má consciência, a potência telúrica e 
transfiguradora da renúncia à satisfação pulsional. Tam
bém no contexto freudiano, como a renúncia não tem 
como conseqüência a erradicação do impulso reprimido, 
permanece, com a exigência da satisfação compensató
ria, também a necessidade da punição. Em Freud, a cons
ciência moral, por seu turno, se diferencia em, por um 
lado, angústia social, que se resolve como renúncia pul
sional em conseqüência da angústia perante a autorida
de externa; por outro lado, a partir da instituição do su
perego, como prolongamento internalizado da severida
de da autoridade externa, a renúncia à satisfação pulsio
nal se resolve em angústia de consciência (Gewissensan
gst) e consciência de culpa. Essa renúncia à satisfação, 

29 Id, p. 253-254. 
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em razão da permanência latente do desejo proibido, pro
duz um sentimento permanente de culpa, uma espécie 
de desvantagem econômica na formação da consciência 
moral, porque essa angústia constitui uma tensão per
manente da consciência de culpa, uma infelicidade inte
rior duradoura. 

Embora de início plausível, tal derivação esbarra, 
contudo, num paradoxo: a consciência moral se origina 
como conseqüência da renúncia ao impulso. Esta renún
cia cria todas as figuras da consciência moral que, em se
guida, passa a exigir ulteriores renúncias à satisfação, de 
tal maneira que a renúncia constitui, ao mesmo tempo, 
fonte dinâmica da consciência moral e intensificação de 
sua severidade e intolerância. A solução da questão é di
visada por Freud mediante a hipótese provisória, susci
tada para fins de simplificação da exposição, cuja confir
mação e completo estabelecimento serão realizados na 
seqüência do texto. De acordo com essa hipótese, trata
se, em todos esses processos, de um tipo específico de 
impulso a cuja satisfação se renuncia: a pulsão de agres
são (Aggressionstrieb). Cada parcela hostil não satisfeita é 
assumida pelo superego, intensificando a agressão deste 
contra o ego, de modo que a consciência moral tem ori
gem na repressão de uma hostilidade inicialmente volta
da contra a autoridade externa e se fortalece e aprofunda 
ulteriormente por meio da inibição de novas moções de 
impulso agressivo. 

Para tentar contornar as dificuldades engendradas 
pelo descompasso entre a severidade agressiva do super
ego e o tratamento efetivamente dispensado à criança em 
sua história afetiva, Freud se reporta a dois fatores, cuja 
atuação independente não pode ser exagerada: por um 
lado, a severidade da educação influindo sobre a forma-
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ção do superego infantil, na medida em que a agressão 
vingativa da criança é co-determinada pela medida da 
agressão punitiva que ela espera dos pais; por outro lado, 
fatores constitucionais inatos e influências do meio co
atuam na formação do superego e no surgimento da cons
ciência moral. É precisamente aqui que Freud faz de novo 
intervir o cruzamento entre ontogênese e filogênese, que 
caracteriza sua meta psicologia. Quando a criança reage às 
primeiras renúncias impulsivas com excessiva agressão e 
correspondente severidade do superego, ela segue um 
modelo filogenético que se fundamenta na figura terrível do 
pai primitivo, a quem se pode atribuir extremos de agres
são, de modo que o sentimento de culpa da humanidade 
deriva (stammt) do complexo de Édipo e foi adquirido a 
partir do parricídio originário e da instituição violenta da 
organização social que substitui a horda paterna. 

Desse modo, dado que a tendência agressiva dirigi
da contra o pai se repetiu nas gerações humanas subse
qüentes, permaneceu também o primitivo sentimento de 
culpa, fortalecendo-se de novo continuamente por meio 
de cada agressão reprimida e transposta para o super
ego, tomando o sentimento de culpa uma vivência fatal 
e inevitável. Todavia, uma vez que a situação de ambiva
lência afetiva entre amor e ódio é também constitutiva 
do complexo de Édipo individual e coletivo, não se pode 
minimizar o papel também do amor no surgimento das 
formações da consciência moral, da mesma maneira como 
o sentimento de culpa adquire, a partir dessa perspecti
va, uma nova configuração: o sentimento de culpa con
siste na expressão psíquica do eterno conflito ambivalente 
entre as duas pulsões fundamentais do homem: Eros e o 
impulso de morte ou destruição. Esse conflito se incen
deia tão logo o homem é posto em comunidade: em pri-
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meiro lugar na comunidade familiar, onde se origina, do 
complexo de Édipo, a primeira forma da consciência mo
ral, como sentimento de culpa; em seguida, com o alar
gamento da vida em sociedade, verifica-se o prossegui
mento e fortalecimento do mesmo conflito originário em 
formas dependentes do passado, gerando, como conse
qüência, uma intensificação subseqüente do sentimento 
de culpa, uma tendência à rigidez excessiva do super
ego, cuja função paradoxal consiste em viabilizar um ca
nal derivado de satisfação subterrânea da destrutivida
de. 

É numa de suas últimas obras, O Homem Moisés e a 
Religião Monoteísta, que Freud retoma a constelação te
mática formada por parricídio, consciência moral, senti
mento e consciência de culpa, sua gênese e desenvolvi
mento ao longo do processo civilizatório, desta vez com 
a intenção de reconstituir a longa cadeia de acontecimen
tos que se interpõe entre a pré-história do suposto parri
cídio originário e os tempos históricos de instituição vi
toriosa da religião monoteísta. O desenvolvimento desse 
hipotético complexo de formações, Freud o apreende sob 
o conceito de retorno do recalcado. Freud toma o cuidado 
de precisar nesse contexto o sentido impróprio de "recal
cado". Trata-se de algo 

passado, soterrado, superado na vida dos povos, que ousa
mos equiparar com o recalcado na vida anímica do indiví
duo ... Nós nos valemos provisoriamente aqui do emprego 
de analogias. Os processos que aqui estudamos na vida dos 
povos são semelhantes aos conhecidos por nós a partir da 
Psicopatología, porém não inteiramente os mesmos. Nós 
nos decidimos finalmente pela hipótese de que os resíduos 
psíquicos daqueles tempos originários se tornaram heran
ça, em cada nova geração necessitando apenas de um des-
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pertamento, não de aquisição. A esse respeito, pensamos 
no exemplo da seguramente inata simbólica que provém 
do tempo do desenvolvimento da linguagem, que é famili
ar a toda criança, sem que tivesse recebido alguma instru
ção, e que, em todos os povos, soa igual, apesar da diferen
ça das línguas. O que ainda quiçá nos falte em segurança, 
obtemo-lo a partir de outros resultados da investigação psi
canalítica. 30 

Reconstruindo a provável seqüência imemorial in
tercalada entre o animal totêmico e o Deus monoteísta 
da religião mosaica, mediada pelo culto dos heróis, Freud 
recorre a um modelo de derivação hipotética cujos ele
mentos se assemelham, grande parte, aos procedimen
tos empregados por Nietzsche em sua genealogia da di
vindade universal: 

Com a reunião das tribos e povos em unidades maiores, 
organizam-se também os deuses em famflias e hierarquias. 
Com freqüência, um dentre eles é elevado a soberano sobre 
deuses e homens. Hesitantemente ocorre então o próximo 
passo, prestar culto a um único Deus, e finalmente ocorre 
a decisão de atribuir todo poder a um único Deus e não 
tolerar nenhum outro ao lado dele. Unicamente com isso 
foi restabelecida a glória do pai da horda primitiva e pude
ram ser repetidos os sentimentos vigentes em relação a ele. 31 

Contudo, embora a religião mosaica não se expres
se senão com sentimentos de admiração, veneração e gra
tidão em relação ao retorno do grande pai originário e, 
desse modo, determine para sempre em termos de eflú-

30 Freud, S. Der Mann Moses und die monotheistische Religion In: Freud, S: 
op. cit., vol. IX, p. 577. 
31 Id, p. 578. 
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vios de rendição a Deus a direção futura da religião do 
pai. Isso não significa, para Freud, que o desenvolvimen
to dessa figura da religiosidade tenha sido concluída. 

A essência do relacionamento para com o pai pertence a 
ambivalência; não poderia deixar de ocorrer que, no curso 
do tempo, também se quisesse estimular aquela hostilidade 
que uma vez impeliu os filhos a matar o pai admirado e 
temido. Na moldura na religião de Moisés não havia espa
ço para a expressão direta desse ódio homicida do pai; só 
pôde vir à tona uma poderosa reação a ele, a consciência de 
culpa por causa dessa hostilidade, a má-consciência de ter 
pecado contra o pai e não ter cessado de pecar. Essa consci
ência de culpa, mantida desperta sem interrupção pelos Pro
fetas, e que logo formou um conteúdo integrante do siste
ma religioso, tinha ainda uma outra, superficial motiva
ção, que adequadamente mascarava sua verdadeira prove
niência. As coisas não andavam bem para o povo, as espe
ranças depositadas na bondade divina não queriam se rea
lizar, não era fácil agarrar-se à ilusão acima de tudo ama
da, a de que se era o povo eleito de Deus. Pois que não se 
queria renunciar a essa felicidade, então o sentimento de 
culpa pela própria pecaminosidade oferecia uma bem-vin
da desculpa para Deus. Não se merecia nada de melhor do 
que ser castigado por ele, porque não se mantinha os seus 
preceitos e, na necessidade de satisfazer esse sentimento de 
culpa, que era insaciável e vinha de tantas fontes profun
das, era necessário deixar que esses preceitos se tornassem 
sempre mais severos, penosos e escrupulosos. Em uma em
briaguez de ascetismo moral foram impostas sempre novas 
renúncias ao impulso e com isso se alcançaram, ao menos 
em doutrina e preceito, elevações éticas que permaneceram 
inacessíveis a outros povos antigos.32 

32 ld, p. 579. 
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Segundo Freud, essa vertigem do ascetismo moral 
era, no fundo, apenas uma poderosa reação e um disfar
ce do ódio homicida e não pode jamais, mesmo como 
sublimação ética, ocultar inteiramente sua origem a par
tir do sentimento de culpa e sua função punitiva. Essa 
era, pois, a única via de conciliação oferecida pela reli
gião mosaica para o então retomado conteúdo recalcado 
da tragédia paterna. Porém, uma vez que a ambivalência 
afetivo-pulsional é constitutiva do complexo paterno, a 
necessidade de compensação psicológica oferece susten
tação para a hipótese freudiana a respeito do possível 
destino histórico de Moisés. 

Se nos reportamos à questão de como se chegou a que a idéia 
monoteísta tenha produzido uma impressão dessa espécie 
justo sobre o povo judeu, então achamos na indicação de que 
isso teria sido destino, uma resposta só à primeira vista 
surpreendente. Naturalmente, Freud pensa que a grande 
tragédia da humanidade tenha experimentado uma tenden
cial repetição na história judaica e tenha assim intensificado 
a sensibilidade para a pré-história: O destino empurrou 
para mais perto do povo judeu o feito memorável e o 
crime, o parricídio, ao propiciar a ele repeti-lo na pes
soa de Moisés, uma eminente figura patema.33 

Por conseguinte, o desenvolvimento ulterior da reli
gião paterna, como retomo do recalcado, tem que condu
zir necessariamente além das fronteiras do Judaísmo. Aqui, 
mais uma vez de maneira surpreendentemente análoga, 
Nietzsche e Freud se aproximam ao reconstituir a gênese 
histórico-psicológica dessa superação do Judaísmo na uni
versalização interpretativa do sentimento de culpa. 

33 Gasser, R. Op. cit., p. 443. 
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A consciência de culpa daquele tempo desde há muito não 
se limitava mais ao povo judeu; como um efnbotado mal
estar, como um pressentimento de desgraça, cuja razão nin
guém sabia indicar, ele tinha apanhado todos os povos do 
Mediterrâneo. A historiografia de nossos dias fala de um 
envelhecer das antigas culturas; suspeito que ela tenha 
apreendido apenas causas ocasionais e auxiliares para aque
la indisposição dos povos. 34 

Impossível não perceber nessa passagem .a seme
lhança com o quadro, esboçado em O Anticristo de Niet
zsche, como opressivo sentimento de insatisfação e mal
estar característicos das fases mais agudas de decadên
cia das antigas culturas. Tanto é assim que os elementos 
descritivos são aproximadamente os mesmos: pressenti
mento de catástrofe, de perempção, esmagador sentimen
to de culpa e imperiosa necessidade de punição, mas tam
bém o procedimento característico pelo qual O Anticristo 
reconhece o gênio cultural de Paulo: o expediente de uni
versalização dos sentimentos e doutrinas cristãs, a partir 
de reinterpretações e ajustamentos pelos quais este adapta 
a si e se assenhora dos rituais de outros povos da anti
güidade tardia: 

34 Ibid. 

A explicação da situação opressiva partiu do Judaísmo. 
Desconsideradas todas as aproximações e preparações em 
volta dele, foi com efeito um homem judeu, Saulo de Tar
so, que como cidadão romano se chamava Paulo, em cujo 
espírito primeiramente irrompeu o conhecimento: somos 
tão infelizes porque matamos Deus pai. E é inteira
mente compreensível que ele não podia conceber esse frag-
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menta de verdade de outra maneira que sob o delirante 
disfarce da Boa-Nova: Nós estamos redimidos de toda 
culpa, desde que um de nós sacrificou sua vida para 
nos liberar da culpa ... Pecado original e redenção pela 
morte sacrificial se tornaram as colunas fundamentais da 
nova Religião fundada por Paulo ... Depois que a doutri
na cristã tinha rompido as margens do Judaísmo, ela as
sumiu partes constitutivas de muitas outras fontes, re
nunciou a alguns traços do monoteísmo puro, adaptou
se em muitas singularidades ao ritual dos demais povos 
mediterrâneos. 35 

Tentamos, no curso de nossa reconstituição, explici
tar o importante papel desempenhado pela memória, o 
esquecimento e a repetição na gênese do processo civili
zatório, tal como descrita por Nietzsche e Freud. Seria 
necessário, ao lado das semelhanças, destacar também 
as diferenças de estatuto e função que tais noções adqui
rem no interior dos dois distintos modelos teóricos, a 
genealogia e a metapsicologia, o que, em grande parte, 
foi feito pela literatura secundária especializada. 

É certo que Freud e Nietzsche concebem distinta
mente a formação psíquica da memória; todavia, a des
peito das inegáveis diferenças de tratamento e de mode
lo teórico36, a instituição ou criação da faculdade da me
mória se constitui, para ambos, como um dos limiares do 
processo de hominização. 

Inequívoca é também a importância do tema do es
quecimento para os dois pensadores, especialmente em 

35 Id, p. 580. 
36 A esse respeito, cf. Brusotti, M. Op. cit., p. 87-88. 
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sua relação com o acesso à consciência e à memória. Não 
se trata apenas de ressaltar ainda uma vez a indiscutida 
relevância dos processos de inibição, repressão e recalca
mento de conteúdos que transitam entre os limiares das 
instâncias psíquicas, desestabilizando as fronteiras entre 
consciência e inconsciente, racionalidade e impulso, mas, 
sobretudo, de trazer à luz o papel decisivo dessa alter
nância entre esquecimento e memória para se compreen
der a economia e a dinâmica das forças em ação na gêne
se e no desenvolvimento da sociedade e da cultura. A 
esse respeito caberia fazer menção à tensão entre os tra
ços mnêmicos da fantasia originária e a pressão exercida 
em sentido contrário a seu ingresso na consciência, as
sim como as importantes formações culturais substituti
vas que Freud daí faz derivar tanto para a psicologia in
dividual quanto para a social. Quanto a Nietzsche, bas
taria se referir ao combate titânico entre memória da von
tade e força ativa de esquecimento, que está na origem 
das mais rudimentares formas de sociedade. 

Quanto ao conceito de retorno, a proximidade entre 
eterno retorno e retorno do recalcado já foi objeto de exame 
aprofundado na literatura secundária. A esse respeito, 
cabe lembrar que, do ponto de vista de sua direção espe
culativa principal e de sua fundamentação teórica, os dois 
conceitos exibem divergências capitais: dentre elas, a prin
cipal talvez consista na remissão de ambos a teorias físi
cas contemporâneas, como as da conservação da energia 
e as proposições fundamentais da termodinâmica. Se, 
para Nietzsche, a doutrina do eterno retorno se liga à 
concepção fisicalista de um retorno permanente das con
figurações de força, a compulsão à repetição freudiana 
encontraria eventual respaldo, em última instância, na 
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hipótese termodinâmica de uma possível morte térmica 
do universo.37 

Do ponto de vista desse trabalho, importa, contudo, 
examinar um aspecto cuja relevância tem merecido aten
ção desproporcional por parte da pesquisa especializa
da. Trata-se da compreensão do inteiro desenvolvimento 
do processo de civilização, mais ainda, do processo de 
hominização a partir da atuação conjunta dessas três no
ções, atuação comandada pela emergência da repetição, 
seja de conteúdos psíquicos inconscientes, como no caso 
da genealogia freudiana da religião e da moral, seja de 
virtualidades culturais soterradas ou mantidas em latên
cia, como no caso da genealogia nietzscheana da cultura 
ocidental. Para esclarecer esse aspecto, toma-se necessá
rio contrapor a reconstrução freudiana do processo civi
lizatório, guiada pela categoria de retomo do recalcado, 
tal como a vimos se desenrolar em relação à explicação 
metapsicológica da religião monoteísta, com a interpre
tação nietzscheana das potencialidades implicadas no 
processo de auto-supressão da moral cristã. A partirdes
sa contraposição se esclarece, em grande medida, que a 

37 Toda essa discussão se vincula às posições divergentes na física do 
final do século XIX, especialmente aos trabalhos de Mach, Schrõdinger, 
Poincaré, Boltzmann e outros. Ora, nem a especulação de Nietzsche a respei
to do eterno retorno do mesmo concorda com o teorema do retorno de Poincaré, 
nem o próprio Freud provocou, todavia, uma discussão sobre a morte térmica do 
universo. Em seu antagonismo, a disputa flsica remete, contudo, novamente 
para os elementos de sustentação nos pensamentos de Nietzsche e de Freud: de 
um lado, a uma filosofia que conta com a persistente permanência das configura
ções de força, de outro com uma 'especulação remota' em que os fenômenos 
físicos iniciais da 'repetição' tornam-se finalmente manifestações de uma uni
versal vontade de morte. (Gasser, R: Op. cit., p. 397) 
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concepção global de história, presente em Para a Genealo
gia da Moral e nos textos sobre a cultura de Freúd, obede
ce a um modelo em cujo núcleo se coloca a categoria de 
retorno, como centro articulador do atuar conjunto de 
memória e esquecimento. 

Tal contraposição pode ser levada a efeito de manei
ra mais simples e plástica se nos orientarmos pela inter
pretação psicológico-histórica de determinados tipos, cuja 
atuação tanto Nietzsche como Freud consideram 'epo
cais' para a cultura no Ocidente. Tomemos, de início, o 
caso da reconstrução freudiana da ascensão e triunfo da 
religião monoteísta. Seu ponto de partida cronológico é, 
como se sabe, determinado pela instituição simultânea 
da primitiva religião totêmica e pela instauração das res
trições éticas (Sittlichkeit) exogâmicas subqüentes ao par
ricídio original. Como resultado da longa e complexa sé
rie, acima indicada, de transformações históricas, psico
lógicas, sociopolíticas e do imaginário religioso, a exalta
da glorificação do Deus-Pai que, conjuntamente com o 
aprofundamento e a intensificação do sentimento de cul
pa, caracterizam a religião mosaica, corresponde à expres
são ético-religiosa da ambivalência afetiva inerente ao 
complexo de Édipo. 

Na medida em que a figura histórica de Moisés, em 
virtude de atributos personalíssimos e de circunstâncias 
ligadas ao contexto histórico, imanta e desencadeia o ex
plosivo conflito pulsional tornado latente por força do 
recalque, seu destino se cumpre ao realizar-se o retorno 
do recalcado. Desse modo, o assassinato de Moisés pelo 
povo eleito corresponde a mais do que uma hipótese oci
osa, na medida em que sua plausibilidade, como realida
de histórica possível, encontra plena atestação psicológi-
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cano conflito edípico originário. Ora, com a instituição e 
a consolidação do monoteísmo, nos termos em que este 
atinge sua culminância ética com o decálogo mosaico, não 
se completa e encerra o destino do subsolo pulsional e 
afetivo da religiosidade no interior da cultura. Com efei
to, na medida em que, na Antigüidade tardia, à absoluta 
soberania histórica do Deus único corresponde inevita
velmente uma exacerbação desmedida e universalizada 
do sentimento de culpa, acompanhado da correspondente 
necessidade de punição, essa tensão opressiva propicia 
as condições psicológicas que preparam e fortalecem um 
novo retomo do recalcado. No interior dessas coordena
das é que o triunfo global do Cristianismo, como religião 
universal, se toma, para Freud, compreensível. 

Por um lado, a doutrina fundamental do Cristianis
mo oferece um canal de escoamento às correntes afetivas 
que se expressam no sentimento de culpa, na medida em 
que se institui como religião a partir da tácita confissão do 
assassinato de Deus-Pai. Com efeito, segundo a interpre
tação de Freud, uma das pilastras do Cristianismo con
siste justamente no reconhecimento da razão originária 
daquele embotado mal-estar que oprimia a consciência 
dos antigos povos do Mediterrâneo: sofremos porque 
matamos Deus-Pai; por conseguinte, merecemos o sofri
mento como punição. Todavia, como conseqüência da 
pressão do recalque, essa confissão não pode ser pronun
ciada senão sob os deslocamentos e desfigurações pró
prios aos processos psicopatológicos. Dessa maneira, uma 
outra viga mestra da doutrina cristã não pode deixar de 
consistir na transfiguração imaginária da tragédia primor
dial nos dramas da expiação, da redenção e da reconcili
ação. 
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Dessa maneira, recolhendo, no interior de sua pró
pria interpretação, as tradições messiânicas do Judaísmo 
e os anseios de reconciliação de outros povos, o Cristia
nismo oferece ainda um derivativo para a satisfação oblí
qua dos afetos amorosos imbricados no complexo de 
Edipo da humanidade, na medida em que, segundo seu 
mito fundador, um dos irmãos se oferece em sacrifício como 
vítima expiatória. Desse modo, a partir de uma reinterpre
tação tipicamente cristã do sacrifício vicário, o imaginá
rio cristão satisfaz o desejo de reconciliação com o Pai 
temido e admirado, na mesma simbólica com que con
fessa o assassinato primordial, já que a morte expiatória 
do filho não pode significar outra coisa que a reparação 
ritualmente simbolizada de um parricídio. Assim, a re
denção reconciliatória de todos os irmãos com o Pai é 
obtida a partir da morte de um dos irmãos. 

Contudo, uma vez que a ambivalência das correntes 
pulsionais é incontornável no complexo edípico, da com
binação das doutrinas cristãs fundamentais resulta, para 
Freud, a confissão cifrada não apenas da ascensão dos 
impulsos positivos em relação ao Pai, mas também das 
vigorosas correntes hostis contra ele dirigidas. Se, por um 
lado, a redenção é obtida com base no sacrifício expiató
rio do Filho, por outro lado, a morte ritualizada é tam
bém a morte do Filho que, no e pelo sacrifício, ocupa o 
lugar que era do Pai na tragédia original, substituindo 
então a religião paterna pela religião fraterna. Tal substi
tuição consiste, pois, numa nova e fatal eliminação do 
Pai pelos irmãos, cuja hostilidade de novo triunfa sobre 
sua intolerável onipotência. 

Com isso, a religião cristã apresenta-se, para Freud, 
como a sintomatologia de uma neurose obsessiva da hu-
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manidade, que configura uma ilusão atenuante do sen
timento de culpa, o que constitui uma das razões prin
cipais de sua eficácia histórico-mundial. Não por acaso, 
ainda segundo Freud, esse tour de force do gênio políti
co-religioso, em que culmina e agoniza a decadência do 
mundo antigo e se inicia o alvorecer dos modernos ru
mos da civilização ocidental, é obra de Paulo, um judeu 
de Tarso. Sua escrupulosa defesa do monoteísmo mo
saico e sua pertença arraigada ao ethos judaico o colo
cam em contato especialmente privilegiado com as fon
tes tradicionais e as raízes psicológicas em que um povo 
viveu historicamente, e ritualizou em culto religioso na
cional, uma experiência imorredoura de retorno do re
calcado. 

Poder-se-ia dizer que, nesse sentido, unicamente 
aquele cujo destino o coloca na condição de filho espiri
tual de Moisés é capaz de adivinhar inconscientemente a 
fatalidade do sentimento de culpa, de intuir em imagens 
distorcidas e nebulosas a constelação imaginária de uma 
fantasia reconciliatória em que aquele sentimento encon
tra apaziguamento e expiação. Por essas mesmas razões, 
Paulo está então em condições de imantar uma nova re
crudescência do retorno do recalcado. Com ele, o Judaís
mo se sublima, se abisma na profundidade interior da 
consciência moral, se despe de toda positividade e exte
rioridade estatutária, se espiritualiza e expande, superan
do o particularismo da religião judaica, ao torná-la efeti
vamente universal. Porém, sua interpretação cultural
mente seminal da tragédia vivida no complexo de Édipo 
corresponde também a uma nova figura intensificada do 
sentimento de culpa e desejo de punição. Esta, por sua 
vez, tem sua contrapartida numa moralidade rígida, in-
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transigente e hostil, cuja exacerbada exigência de renún
cia pulsional é incompatível com a realidade econômica 
e dinâmica da vida afetiva. 

Esta é, pois, a fonte originária do mal-estar na civili
zação, que oprime o homem moderno sob os efeitos da 
moralidade cristã, tomada universal; mal-estar cujo de
senlace não se pode prognosticar com certeza absoluta, 
mas que oferece o risco da repetição dos efeitos incontro
láveis de um novo retorno do recalcado. 

Chegados a este ponto, podemos extrair um resulta
do geral que confirma nossa hipótese acima avançada de 
uma certa unilateralidade da derivação metapsicológica 
freudiana do sentimento de culpa e da consciência moral: 

Se quisermos extrair numa proposição um resumo provi
sório das respectivas considerações, não podemos deixar de 
constatar- a despeito das análogas teorias da interioriza
ção, a despeito de reflexões semelhantes sobre a relação en
tre renúncia pulsional e moral - um interesse de conheci
mento inteiramente divergente: se a Freud interessa uma 
história fundamental do humano sentimento de culpa que, 
para além de toda sorte de ramificações, traz à luz, no mo
noteísmo judaico, seu ápice sutil e com isso justamente a 
atestação de sua permanência, Nietzsche persegue a rami
ficação mesma, ou seja, uma proveniência diferente de bem 
e mal e uma diferente proveniência de culpa e má-consci
ência, para constituir em problema a existência de morais 
dominantes e tornar a judaica transvaloração dos valores 
objeto da crítica. 38 

A despeito dessa divergência global, pode-se, con
tudo, empreender mais uma elucidativa comparação en-

38 Gasser, R. Op. cit., p. 444-445. 
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tre ambos, a partir das respectivas interpretações de de
terminadas figuras-tipo. Como Freud, já anteriormente, 
Nietzsche interpretara Paulo de Tarso como o criador do 
Cristianismo. E o foi precisamente a partir das mesmas 
intuições psicológicas do gênio fundador de religiões que 
acompanhamos acima na descrição de Freud: sua inter
pretação do sentimento de culpa, a propagação da nos
talgia messiânica judaica para além das fronteiras parti
culares do Judaísmo, a incorporação de elementos ético
religiosos estranhos à sua própria experiência fundamen
tal do mundo e avaliação da existência, a absolutamente 
inigualável capacidade de sublimação religiosa dos im
pulsos hostis, edulcorados em doutrina do amor, dare
conciliação e da salvação eterna. É sobretudo sob essa 
ótica que se deve entender o dístico polêmico de Nietzs
che: a Judéia triunfou sobre Roma, determinando os no
vos horizontes da cultura ocidental, destilando a seiva 
ético-religiosa que dá substância e força às "idéias mo
dernas". 

Essa experiência cultural, como vimos, implica o re
calcamento, o fenecimento de um outro gênero de desti
namento histórico para o Ocidente, que todavia não foi 
completamente destruído, mas permanece latente como 
alternativa epocal real ou possível. Trata-se do "tipo ho
mem" caracterizado por Nietzsche como indivíduo sobe
rano, cuja consciência moral não se abisma na negativi
dade da culpa, mas na positividade da inocência, da cons
ciência de poder e liberdade. Esse indivíduo soberano, 
senhor de seus impulsos como de seus prós e contras, 
capaz de se dar a si próprio uma legislação auto-outor
gada; esse indivíduo cuja moralidade não aspira à uni
versalidade prescritiva de uma moral anônima e impes
soal, refratário à identidade uniforme do "rebanho autô-
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nomo", cuja alma "tem reverência por si mesma"; este 
além-do-homem moderno, encarnação de um novo ato 
grandioso na "tragédia da alma" corresponde a uma vir
tualidade inscrita nos destinos da própria moralidade 
cristã ocidental. 

Com efeito, em sua epopéia de autoconstituição na 
história, a humanidade vivenciou imorredouras experi
ências desse tipo de retorno do recalcado. Em primeiro lu
gar, no interior do próprio mundo helênico, naquilo que 
nele havia de genuíno e vigoroso: a tragédia ática e os 
deuses homéricos: 

Que em si a concepção dos deuses não tem que conduzir 
necessariamente a essa depravação da fantasia, cuja re
presentação não nos era lícito dispensar por um instante, 
que há formas mais nobres de se servir da ficção poética 
dos deuses do que para essa autocrucificação e auto-envi
lecimento do homem nos quais foram mestres os últimos 
milênios da Europa- isso é coisa que, por sorte, ainda se 
pode inferir de todo olhar dirigido aos deuses gregos, a 
esses reflexos de homens mais nobres e mais senhores de 
si, nos quais o animal se sentia divinizado no homem e 
não se devorava a si mesmo, não se enfurecia contra si 
mesmo! Durante um larguíssimo tempo, esses gregos se 
serviram de seus deuses cabalmente para manter afasta
da de si a má consciência, para permanecer satisfeitos 
com sua liberdade de alma: quer dizer, em um sentido 
inverso ao uso que o Cristianismo fez de Deus. Nisso che
garam muito longe aquelas magnificas cabeças infantis, 
valentes como leões". 39 

39 Nietzsche, F. GM. 11, 22. 
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Mas também nos começos da consolidação do Cris
tianismo histórico, sob a forma da oposição entre a "teo
logia rabínica de Paulo", seu efetivo fundador, e o autên
tico Evangelho de Jesus de Nazaré. Em seguida, esse re
tomo possível ocorre com a extraordinária tentativa de 
auto-superação, para Nietzsche, historicamente possível, 
do Catolicismo romano pelos ideais pagãos do Renasci
mento, inviabilizado pela eficaz repressão fundamenta
lista da reforma protestante. E mais uma vez aqui o bor
dão que introduz a explosiva temática é aquele do es
quecimento e da recordação. 

Aqui é necessário tocar em uma recordação ainda cem ve
zes mais penosa para alemães. Os alemães privaram a Eu
ropa da última grande colheita de civilização que houve 
para a Europa - a do Renascimento. Entende-se afinal, 
quer-se entender, o que foi o Renascimento? A transva
loração dos valores cristãos, o ensaio empreendido com 
todos os meios, com todos os instintos, com todo gênio, de 
levar os valores opostos, os valores nobres, à vitória ... 
Até agora houve apenas essa grande guerra, até agora não 
houve nenhum questionamento mais decisivo que o do 
Renascimento- minha questão é sua questão: - também, 
nunca houve uma forma mais fundamental, mais direta, 
mais rigorosamente desencadeada em toda a frente e em 
pleno centro, de assalto/ Tomar de assalto a posição decisi
va, a própria sede do cristianismo, aqui levar os valores 
nobres ao trono, quer dizer, infiltrá-los nos instintos, nas 
mais profundas necessidades e apetites daqueles que nele 
estavam assentados ... Vejo diante de mim uma possibili
dade, de um perfeito feitiço e colorido extraterreno: - pa
rece-me que ela resplandece com todos os arrepios de refi
nada beleza, que nela está em obra uma arte tão divina, tão 
diabolicamente divina, que em vão se rebuscam milênios 
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em busca de uma segunda possibilidade semelhante: vejo 
um espetáculo tão rico de sentido, tão maravilhosamente 
paradoxal ao mesmo tempo, que todas as divindades do 
Olimpo teriam ensejo para uma imortal gargalhada- Cé
sar Bórgia como Papa ... Entendem-me? ... Pois bem, isso 
teria sido uma vitória, pela qual, eu, hoje, clamo sozinho: 
-com isso, o cristianismo estaria abolido! ... E o que acon
teceu? Um monge alemão, Lutero, veio para Roma. Esse 
monge, trazendo no corpo todos os instintos vingativos de 
um padre malogrado, revoltou-se em Roma contra oRe
nascimento ... Em vez de, com a mais profunda gratidão, 
entender o descomunal que havia acontecido, a superação 
do cristianismo em sua sede- entendeu seu ódio tirar des
se espetáculo somente seu alimento. Um homem religioso 
só pensa em si- Lutero viu a corrupção do Papado, en
quanto era precisamente o contrário que se podia pegar com 
as mãos: a velha corrupção, o pecatum originale, o cristia
nismo, não estava mais sentado na cadeira do Papa! Mas 
sim a vida! Mas sim o triunfo da vida! Mas sim o grande 
Sim a todas as altas, belas, temerárias coisas! ... E Lutero 
restabeleceu a Igreja: tomou-a de assalto ... O Renasci
mento- um acontecimento sem sentido, um grande em 
vão! - Ah esses alemães, o que eles já nos custaram! Em 
vão - isso foi sempre obra dos alemães - a Reforma; Leib
niz; Kant e a assim chamada filosofia alemã; as guerras de 
liberdade; o Reich- cada vez um em vão para algo que já 
estava aí, para algo irrecuperável...40 

Do mesmo modo como, para Freud, nem a religião 
de Moisés, nem a religião de Paulo representam o final 

40 Nietzsche, F. O Anticristo, Par. 61: In: Obra Incompleta Trad. Rubens R. 
Torres Filho Col. Os Pensadores São Paulo: Abril Cultural, 1974, p. 368. 
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definitivo do conflito afetivo recalcado com o complexo 
de Édipo, tampouco para Nietzsche a sucessão de "em 
vão", que marca indelevelmente a intervenção dos ale
mães na história espiritual da Europa, aniquila definiti
vamente as possibilidades suscitadas pela experiência do 
Renascimento. No mundo contemporâneo, com o apro
fundamento e a máxima intensificação do niilismo euro
peu, portanto, a partir da experiência histórica da perda 
de sentido e vigência por parte dos supremos valores cris
tãos, abrem-se novamente horizontes para uma repeti
ção ímpar desse resgate de uma virtualidade cultural que 
corresponderia a um ultrapassamento dos mais sagra
dos ideais vividos até o presente. Também nessa confron
tação, portanto, de análoga maneira como fora necessá
rio um Paulo de Tarso para suprimir a religião mosaica 
por meio de uma transvaloração de seu conteúdo ético
religioso fundamental, assim também é necessário que 
seja um alemão autêntico, em quem se torna carne e gê
nio toda profundidade e fatalidade do atávico "pessimis
mo alemão", aquele cuja tarefa epocal consistirá em rea
lizar uma transvaloração do conteúdo axiológico da Re
forma luterana e, com ela, do "Espírito do Cristianismo". 

Não me foi perguntado, deveria me ter sido perguntado, o 
que precisamente em minha boca, na boca do primeiro imo
ralista, significa o nome Zaratustra ... Zaratustra foi o pri
meiro a ver na luta entre o bem e o mal a verdadeira roda 
motriz na engrenagem das coisas - a transposição da mo
ral para o metafísico, como força, causa, fim em si, é obra 

41 Nietzsche, F. Ecce Homo. Trad. Paulo César de Souza. São Paulo: Com
panhia das Letras, 1995, p. 110-111. 
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sua. Mas essa questão já seria no fundo a resposta. Zara
tustra criou este mais fatal dos erros, a moral: em conse
qüência, deve ser também o primeiro a reconhecê-lo. Com
preendem-me? ... A auto-superação da moral pela veraci
dade, a auto-superação do moralista em seu contrário -
em mim-, isto significa em minha boca o nome Zaratus
tra.41 

Com efeito, ao realizar-se de maneira integral e sem 
resíduos, a intransigente veracidade cristã traz à luz sua 
criação mais sublime e depurada: a honestidade intelectu
al, essa virtude par excelence da consciência moral moder
na. Esse escrúpulo da consciência científica, por seu turno 
- ao retomar o gesto de Paulo de Tarso em relação à reli
gião mosaica e à sua moralidade correspondente, ao repe
tir a obstinada intransigência de Lutero em face da 'cor
rupção' da Igreja romana-, não se permite mais nenhuma 
condescendência em relação a toda forma de improbida
de intelectual, inclusive aquela que se expressa como hi
pocrisia presente em variantes modernas de "tartufferie" 
moral, nas escatologias religiosas sobrevividas ou nas uto
pias pacificadoras de um redentor final da história. 

O que, perguntado em todo rigor, triunfou propriamente 
sobre o Deus cristão? ... A resposta está em minha A Caia 
Ciência, aforismo 357: A própria moralidade cristã, o 
conceito de veracidade, tomado cada vez mais rigo
rosamente, o refinamento de confessores da consci
ência cristã, traduzido e sublimado em consciência 
científica, em asseio intelectual a qualquer preço ... é 
por esse rigor, se é que é por alguma coisa, que so
mos justamente bons europeus e herdeiros da mais 
longa e mais corajosa auto-superação da Europa ... 
Dessa forma, o cristianismo, como dogma, foi ao fundo 
por sua própria moral; dessa forma também, o cristianis-
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mo, como moral, tem ainda de ir ao fundo- estamos no 
limiar desse acontecimento.42 

A partir dessas coordenadas, se compreende melhor 
o significado daquela enigmática noção de "niilismo eu
ropeu", tão freqüentemente retomada nos derradeiros 
escritos de Nietzsche. 

Trata-se, também aqui, da mesma experiência de 
retomo, recalque, esquecimento e repetição, porém des
ta vez tematizada a propósito da reconstituição do senti
do fundamental da religião e da moralidade hinduísta 
na índia, relacionando-a com o devir histórico da metafí
sica ocidental. Esse modelo oferece uma linha e um hori
zonte de inteligibilidade tanto para o apogeu como para 
o ocaso do mundo moderno. Uma vez que as virtualida-

42 Nietzsche, F. Para a Genealogia da Moral, 2• Dissertação, par. 27; In: Obra 
Incompleta, op. cit., p. 331-332. Convém apontar aqui para uma coincidên
cia de inesgotável significação nessa rede de analogias que estamos con
siderando. Para Freud, Paulo de Tarso é o gênio religioso na interpreta
ção do sentimento de culpa precisamente porque, por meio dela, penetra 
na mais abissal profundeza da experiência judaica do retorno do 
recalcado, com isso ultrapassando, no mesmo movimento, os limites do 
particularismo judaico: "somente uma parte do povo acolheu a nova doutrina. 
Aqueles que a isso se recusaram chamam-se ainda hoje judeus. Por essa separa
ção, eles estão ainda mais agudamente apartados dos outros do que antes disso. 
Da nova sociedade religiosa, que além de judeus acolheu egípcios, gregos, sírios, 
romanos e finalmente germanos, tiveram que ouvir a censura de que eles assas
sinaram Deus. Essa censura soaria, sem abreviação: Vocês não querem admi
tir que vocês assassinaram Deus, enquanto nós o admitimos e fomos pu
rificados dessa culpa. Compreende-se então facilmente quanta verdade se en
contra por detrds dessa censura." (O Homem Moisés e a Religião Monoteísta, 
op. cit., p. 581) Em Nietzsche, por sua vez, aquele em cuja obra se consu
ma integralmente o ideal de veracidade cristã, o consumador de sua ca
tástrofe, não pode deixar de ser, por isso mesmo, como o anti-Paulo, tam
bém o não mais cristão, o Anticristo. 
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des inerentes aos experimentos cujos resultados deter
minam os destinos de uma cultura não desaparecem, mas 
submergem em espessas camadas de esquecimento e 
sempre de novo podem irromper à tona, vencendo o re
calque, é que se toma possível ainda, por mais tênue e 
fugaz que seja a esperança, anelar pelas virtudes criado
ras de um "niilismo ativo", no momento em que um novo 
budismo, o budismo europeu, se toma, para Nietzsche, 
experiência histórica irrecusável no mundo moderno. 
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