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NIETZSCHE E FREUD 2ª SÉRIE – FILOSOFIA – JOÃO CARLOS 

 
Semana 22 – Atividades 

 
01. Leia atentamente o texto a seguir. 
 

“O cristianismo, por sua vez, esmagou e alquebrou completamente o homem, e o mergulhou como 
que em um profundo lamaçal: então, no sentimento de total abjeção, fazia brilhar de repente o 
esplendor de uma piedade divina, de tal modo que o surpreendido, atendido pela graça, lançava um 
grito de embevecimento e por um instante acreditava carregar o céu inteiro em si.” 

 

NIETZSCHE, F. Humano, demasiado humano. Col. Os Pensadores. São Paulo: Nova Cultural, 1987. p. 59. 
 
Com base no texto de Nietzsche, responda as seguintes questões: 
a) O cristianismo pode ser considerado “moral do escravo” ou “moral do senhor”? 
b) Selecione uma frase do texto que apresenta a característica fundamental do cristianismo para 

Nietzsche. 
c) Com base na frase selecionada, explique se, para Nietzsche, o cristianismo é uma doutrina que 

nega ou que valoriza a força, a saúde e a vida. 
 
02.  Friedrich Nietzsche (1844 – 1900) não poupou críticas à filosofia socrático-platônica, à religião 

judaico-cristã e a diversas outras formas de pensamento ético. Para ele, a característica comum desses 
sistemas é negar a vida, ao criar um mundo idealizado, superior ao mundo terreno que lhe deveria 
servir de modelo. Portanto, Nietzsche propõe uma transvaloração de todos os valores, cujo objetivo é 
o equilíbrio das forças instintivas e vitais do mundo. Conforme Chauí,  

A força vital se manifesta como saúde do corpo e da alma, como força da imaginação criadora. 
Por isso, os fortes desconhecem a angústia, medo, remorso, humildade, inveja. A moral dos fracos, 
porém, é atitude preconceituosa e covarde dos que temem a saúde e a vida, invejam os fortes e 
procuram, pela mortificação do corpo e pelo sacrifício do espírito, vingar-se da força vital. 

 

CHAUÍ, M. Filosofia. São Paulo: Ática, 2007, p. 178.  
 
Com base nos textos acima e nos seus conhecimentos sobre o pensamento de Nietzsche, responda.  
a) Qual é a relação entre o dionisíaco e o apolíneo que marcou a cultura helênica até o aparecimento 

da filosofia socrático-platônica?  
b) Defina o que é a moral do senhor e destaque algum exemplo dessa moral no texto acima.  
c) Defina o que é moral do escravo e destaque algum exemplo dessa moral no texto acima. 

 
03. Leia atentamente o texto abaixo. 
 

Freud deixou para a Humanidade um grande legado, que engloba a revolução provocada pela 
descoberta do inconsciente, que ao lado das revelações de Copérnico e de Darwin – primeiro, o 
Homem descobre que a Terra não é o centro do Universo, depois toma ciência de que tem um ancestral 
comum com os macacos, portanto não é o centro da Natureza –, retira das mãos do indivíduo seu 
último trunfo, o Ego não reina mais soberano na mente, pois há um vasto território nela que ele 
desconhece, e sobre o qual não tem o controle absoluto. Ou seja, grande parte das ações humanas 
são coordenadas pelo inconsciente, uma esfera que o homem mal conhece. 

 

Disponível em: https://www.infoescola.com/psicanalise/sigmund-freud/.Acesso em: 26/02/2020. 
 

Freud admite que a psique humana está dividida em três estrados. Cite e explique-os evidenciando a 
relação existente entre eles. 
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04. Leia o seguinte trecho. 
Conviver implica renunciar 

 

Pegar um ônibus lotado às 19h de uma sexta-feira de engarrafamento recorde não é nem um 
pouco legal. Menos legal ainda é se cada um dos passageiros, por estar cansado, começar a andar no 
veículo trombando, pisando, esbarrando e sendo inconveniente com quem estiver ao lado. Ser 
grosseiro(a) e justificar com um “tô cansado(a), que os outros se lasquem”. 

Conviver implica coexistir em um mesmo espaço, e não há possibilidade de vivermos em sociedade 
fazendo apenas o que quisermos e for vantajoso pra nós. A convivência implica renúncia justamente 
porque exige que se considere o outro. E nada disso é natural, ou fácil, pois para nosso inconsciente, 
não há regras ou limites. Segundo Freud, quem coloca limites e impede o crime é a lei, a civilização. 

Em vez de explicar, talvez Freud tenha apenas tenha aberto uma poderosa (e não visível) porta 
para que façamos perguntas. Sobre nós, sobre o mundo, sobre o que nos escapa. Sobre nossa 
responsabilidade em nossa própria vida. Sobre comando e sobre a falsa impressão de que temos poder 
e controle sobre nós o tempo todo. Sobre termos defeitos, errarmos e, mesmo assim, seguir em frente. 

 

Disponível em: https://exame.abril.com.br/estilo-de-vida/ha-160-anos-nascia-freud-mas-afinal-o-que-ele-explica/ (adaptado). 
Acesso em: 26/02/2020. 

 
O texto acima nos dá uma breve perspectiva da visão freudiana da vida em sociedade. É notória, no 
texto, a ideia de que valores morais e sociais não são inatos e, consequentemente, não naturais nos 
homens. Com base no texto e na teoria de Freud, explique a relação dialética entre o mal-estar gerado 
pelo convívio cotidiano com outras pessoas e a necessidade de viver em sociedade. Para tanto, utilize 
os conceitos de libido gerada pelo inconsciente (id) e o superego que se manifesta nas instituições do 
Estado.  

 
 
 


