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NIETZSCHE E FREUD 2ª SÉRIE – FILOSOFIA – JOÃO CARLOS 

 
Semana 22 – Gabarito 

 
01. 

a) O cristianismo pode ser considerado moral do escravo. 
b) “O cristianismo, por sua vez, esmagou e alquebrou completamente o homem, e o mergulhou como 

que em um profundo lamaçal” 
c) Para Nietzsche, o cristianismo nega a força a saúde e a vida, pois sua moral do melhoramento 

nega tais instintos humanos e os considera como negativos (pecados). A moral cristã nega o 
instinto e, consequentemente, a vontade de potência. 

 
02. 

a) Para Nietzsche, é necessária que haja um equilíbrio entre o apolíneo (referência a Apolo, deus do 
sol e patrono da música, que representa a razão humana) e o dionisíaco (referência a Dionísio, 
deus do vinho, que representa a paixão e o instinto). Tal equilíbrio consistiria na moral da Terra. 

b) A moral do senhor é um sim a vida, pois valoriza qualidades humanas movidas pela vontade de 
potência. Um trecho do texto que evidencia isso é: “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” 

c) A moral do escravo, que é a cristã, consiste numa justificativa de um povo frente seus 
conquistadores. Por tal motivo é conformista e valoriza a mediocridade. Um trecho do texto que 
evidencia isso é: “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”. 

 
03. Os três estratos da psique humana são: 

 

 Ego: é o plano da consciência, que faz a mediação entre o id e o superego. 
 Superego: são os valores e normas sócio-políticas, morais e religiosas, bem como seu valor 

coercitivo e mesmo punitivo que reprimem o id. 
 Id (isso): consiste no inconsciente instintivo, que são os desejos, necessidades, pulsões e libido. 

 
04. Vivemos em sociedade por necessidade. Dito de outra forma, ninguém é autossuficiente para dominar 

todas as áreas e técnicas necessárias para viver bem. Contudo, a vida em sociedade implica em 
renúncia, pois ninguém pode violar os direitos do outro para a satisfação de suas necessidades e 
desejos. 
O id, que é inconsciente, é responsável por gerar tais desejos (libido) e necessidades. Não define 
meios, apenas fins. 
O superego são as normas sociais criadas para regular os meios (ações) pelas quais vamos buscar 
satisfazer os fins gerados pelo id. 
O ego é a nossa consciência, capaz e responsável por mediar o id e o superego, a fim de satisfazer 
nossas necessidades e desejos sem violar os direitos de outros (que são assegurados pelas normas, 
leis, moral, etc). 
Então, a necessidade de suprimir ou regular o id/libido em prol das normas sociais podem trazer mal-
estar, pois ninguém acha agradável ter suas necessidades e desejos regulados ou mesmo suprimidos 
em prol de um bem comum. 

 


