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RESUMO 

 
 

Esta pesquisa trata da concepção antropológica trágica contida na teoria freudiana. 

Ela parte da investigação do trágico como um conceito que descreve a condição humana, 

desde sua matriz fundada na religião e na tragédia grega e na visão trágica de homem na 

filosofia de Schopenhauer e Nietzsche. Na religiosidade grega está colocada a ruptura 

ontológica entre homens e deuses: estes são imortais e aqueles mortais, daí a força e a 

fragilidade de sua condição. Essa experiência religiosa produziu uma percepção 

antropológica que os poetas revelaram na tragédia grega. No entender do poeta trágico, o 

sentido da vida humana era conferido pela relação com os deuses e pela condição mortal, 

originando a situação trágica do herói. Na filosofia moderna de nossa era o trágico se 

tornou categoria filosófica. Os elementos que configuraram o homem trágico na narrativa 

grega se desdobraram na reflexão sobre a condição humana e se transformaram nos temas 

que caracterizam o trágico existencial: o valor e a finalidade da vida frente ao padecimento 

da condição mortal, a falibilidade humana, a fragilidade humana e as contradições que 

desintegram a noção de unidade do mundo e do homem. Nossa hipótese é que Freud, tal 

como os poetas gregos e os filósofos modernos, concebeu uma visão trágica da condição 

humana. A intenção dessa pesquisa é fazer, aparelhada pelos repertórios conceituais gregos 

e filosóficos, a análise da obra freudiana de modo a iluminar o trágico na alma humana e 

na relação entre homem e cultura, configurando o homem trágico de Freud. 

 

 

Palavras-chave: Religião grega, Tragédia grega, Filosofia trágica, Psicanálise, Freud, 

Trágico, Condição Humana.  

 

 



 
 
 

ABSTRACT 

 

This research deals with the tragic anthropological concept contained in Freudian 

theory. It focuses on the investigation of tragic as a concern that describes the human 

condition, from its matrix founded in religion, Greek tragedy and the tragic philosophy of 

Schopenhauer and Nietzsche. In Greek religiosity, the ontological rupture is placed 

between men and gods: these are immortal and those mortal ones, hence the strength and 

fragility of their condition. This religious experiment produced an anthropological 

perception that the Greek poets presented in the Athenian tragedy. In the view of the tragic 

poet, the meaning of human life was granted by the relationship with the gods and by the 

mortal condition, originating the tragic situation of the hero. In the modern philosophy of 

our era, the tragic has become a philosophical category. The elements that shaped the 

tragic man in the Greek narrative have unfolded on the reflection of the human condition 

and transformed into the themes that characterize the existential tragedy: the value and 

purpose of life in face of the ailment of the mortal condition, the human fallibility, human 

fragility and the contradictions which disintegrate the notion of unity of the world and 

man. Our hypothesis is that Freud, such as the Greek poets and modern philosophers, 

conceived a tragic vision of the human condition. Equipped with the Greek and 

philosophical conceptual repertoires, the intention of this research is to perform an analysis 

of the Freudian work in order to enlighten the tragedy in the human soul and the 

relationship between man and culture, configuring Freud’s tragic human being. 

 

Keywords: Greek religion, Greek tragedy, Tragic philosophy, Psychoanalysis, Freud, 

Tragic, Human Condition.  
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INTRODUÇÃO 
 

 

Poucos meses depois da morte de Freud, Oskar Pfister escreveu à Martha Freud 

para contar-lhe sobre a homenagem em memória do psicanalista, preparada pela Sociedade 

Psicanalítica Suíça. A Pfister coube a tarefa de expor o “pesquisador genial e amigo 

paterno”, retrato encontrado nas centenas de cartas de sua correspondência com Freud. Ele 

compartilha com a viúva o trecho de uma carta datada de seis de março de 1910, o qual diz 

ter habitado seus pensamentos durante os últimos anos de vida de seu amigo. Freud, que 

contava com 54 anos na época, revela a Pfister o seu “desejo secreto”: 

 
Não consigo imaginar como algo agradável viver sem trabalhar. Fantasiar e 

trabalhar, para mim, estão juntos, e nada me agrada mais do que isso. Este seria um indício 
de felicidade, se não se interpusesse o pensamento assustador de que a produtividade 
depende de uma disposição delicada. Que se pode fazer num dia ou num tempo em que os 
pensamentos falham e as palavras não querem fluir? Não consigo livrar-me de um tremor 
diante desta possibilidade. Por isso, mesmo rendendo-me inteiramente ao destino, como 
convém a uma pessoa honesta, tenho um desejo secreto: de modo algum uma enfermidade 
prolongada, nenhuma paralisia da capacidade produtiva por um sofrimento corporal. 
Morramos dentro da armadura, como diz rei Macbeth.1   

 

Como comenta Pfister, parte desse anseio se realizou, pois a capacidade intelectual 

e produtiva do psicanalista não se deteve ante a enfermidade que apareceu em 1923 e lhe 

consumiu o corpo durante mais de uma dezena de anos até sua morte em 1939. Ele 

continuou a penetrar nos estratos mais profundos da alma humana, ampliou a reformulação 

teórica que havia dado início em 1920 com Más allá del principio de placer e produziu 

algumas de suas obras mais importantes 2.  

Pelo desejo de Freud revela-se a sua percepção da fragilidade da condição mortal, 

que se traduz na estrutura e no funcionamento psíquico propostos pela psicanálise. A 

alusão a Shakespeare indica, de antemão, a filiação trágica de seu pensamento. Esses são 

                                                            
1 Cartas entre Freud e Pfister, Pfister a Sra. Prof. Freud, 12/12/1939, p. 194. 
2 Esclarecemos que usaremos a edição Sigmund Freud Obras Completas, da Amorrortu Editores, tradução do 
alemão de José Luis Etcheverry. Salvo qualquer exceção, que será devidamente indicada, as citações 
pertinentes a essa edição serão feitas apenas com o nome da obra, seguido do número do volume e da página 
correspondentes. Optamos por não verter as citações de Freud e o título das obras para o português, dado que 
a Amorrortu é uma tradução direta do original alemão. As demais citações de obras em espanhol serão 
vertidas para o português em tradução livre da autora. 
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os temas que compõem o objeto de pesquisa desta tese, a saber, o homem trágico 

freudiano.  

Trata-se, portanto, de considerar que o pensamento freudiano descreve uma 

antropologia trágica que é implícita em sua teoria, ou seja, uma idéia de homem sobre a 

qual se assenta a formulação psicanalítica. 

É necessário esclarecer que ao propor uma antropologia trágica na teoria freudiana, 

estou trabalhando com uma categoria filosófica que visa construir uma “(...) idéia do 

homem tendo em vista a constituição de uma ontologia do ser humano capaz de responder 

ao problema clássico da essência: ‘O que é o homem.’ ” 3 Não pretendo com isso 

responder à pergunta “o que é o homem”, mas tentarei responder, investigando os 

conceitos metapsicológicos da psicanálise, como se configura o homem trágico no 

pensamento de Freud. Contudo, antes de adentrarmos na estrutura da tese propriamente 

dita, gostaria de expor o percurso que me levou à formulação do problema que se tornou 

objeto de investigação. 

O interesse pelo trágico e pela concepção de homem no pensamento freudiano 

surgiu no decorrer do meu mestrado. Tal interesse se ancorou tanto no repertório teórico 

trabalhado no desenvolvimento da dissertação como no meu trabalho profissional como 

psicanalista.  

Além disso, o ato terrorista que provocou a queda das torres gêmeas americanas em 

11 de setembro de 2001 também fomentou algumas indagações. Este aconteceu durante o I 

Seminário de Mística Comparada, promovido pelo departamento de Ciência da Religião da 

UFJF, do qual participava. Em cenário de ficção, as cenas, que se desenrolavam ao vivo 

pela TV, nos davam uma impressão longínqua do que seria a realidade da tragédia, nos 

deixando estupefatos, inquietos, desconfortáveis. As reflexões que se seguiram em meio às 

conferências do seminário, levaram-me a pensar nas outras tragédias, as cotidianas, as que 

se desenrolavam em meu consultório, que podiam parecer, naquele momento, tragédias 

menores, mas não menos violentas, não menos insuportáveis, já que nos lançam diante 

daquilo que é de difícil compreensão. Pois toda a causa e todo sentido levantado parecem 

sempre insuficientes, nos restando, muitas vezes, o silêncio frente ao inusitado. Dessa 

forma, a disparidade entre o tema do Seminário, que discutia a experiência mística nas 

                                                            
3 Henrique C. de LIMA VAZ, Antropologia filosófica, p. 11, vol. 1. (Grifo do autor) 



  13

diferentes denominações religiosas, e o extraordinário do ato terrorista me suscitou, de 

imediato, diversas questões sobre a existência humana.  

Estas questões me acompanharam desde então, na medida em que elas encontravam 

eco na minha clínica cotidiana e na profunda reflexão de Blaise Pascal sobre a condição 

humana, autor que trabalhei na dissertação. O trágico era uma das categorias filosóficas de 

interpretação do pensamento pascaliano, abordado por Lucien Goldman em El hombre y lo 

absoluto, de 1968. Esse tema não envolvia diretamente o objeto da dissertação, todavia ele 

foi importante na medida em que pude me aproximar do conceito que se tornaria central 

para o doutorado. 

Na pesquisa do mestrado tratei do campo psicológico na antropologia de Pascal, a 

qual foi organizada por Luiz Felipe Pondé, em O homem insuficiente, livro de 2001. A 

estrutura e a dinâmica psicológica, sustentadas pelos conceitos de divertissement, ennui e 

dissolução do Eu se desdobraram do pensamento teológico e filosófico de Pascal, o que me 

possibilitou trabalhar um quadro conceitual diferente daquele construído pela minha 

formação na psicologia e na psicanálise. A religião e a filosofia e, mais propriamente, a 

filosofia da religião se revelaram como um conjunto de conhecimentos que oferecia 

contribuições significativas para o diálogo com a teoria psicanalítica. A psicologia 

pascaliana, trabalhada à luz desses repertórios, se relacionava com os conceitos 

metapsicológicos freudianos.  

A proximidade entre os dois autores me chamou atenção para a noção 

antropológica na psicanálise de Freud. A questão se colocou, principalmente, em torno da 

discussão da pulsão de morte, a pulsão que tem por finalidade conduzir o organismo vivo à 

morte e que se expressa como destrutividade. Quando Freud formulou o conceito em 1920, 

como o par antagônico da pulsão de vida, houve resistências e rejeições no interior do 

movimento psicanalítico, as quais ainda hoje permanecem. Pfister disse a Freud, na época, 

que não via a pulsão de morte como uma “pulsão propriamente dita” 4; Donald Winnicot, 

psicanalista inglês, pós-freudiano, que desenvolveu um conjunto teórico e técnico 

importante, não considerava que a agressividade humana fosse expressão da pulsão de 

morte, nem que existisse tal pulsão: “Daí sua crença em uma certa normalidade fundada 

nos valores de um humanismo criador.” 5 Isso certamente era distinto do pensamento 

                                                            
4 Cartas entre Freud e Pfister, Pfister a Freud, 4/2/1930 (carta 91), pp. 173 – 4. 
5 Elizabeth ROUDINESCO; Michel PLON, Dicionário de psicanálise, verbete “Winnicott”, p. 784. 
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freudiano. A diferença entre os psicanalistas parecia-me ser uma questão de fundo, ou seja, 

baseada na visão de homem de cada um deles. Interessava-me, portanto, entender a visão 

antropológica freudiana a partir da proposição do conceito da pulsão de morte, em torno da 

qual a teoria se reorganizou. Era nela que pensava quando via as tragédias ordinárias e 

extraordinárias.  

Por outro lado, o percurso no doutorado me levou a reencontrar o tema do trágico 

por duas vias que se entrecruzaram: uma de forma indireta pelo problema do mal, tratado 

por Susan Neiman em O mal no pensamento moderno; a outra, por via direta, por meio da 

leitura da tragédia grega Antígone, de Sófocles. 

Em seu livro, Susan Neiman investiga como a filosofia moderna, a partir do 

Iluminismo, procurou dar conta do problema do mal no homem e no mundo. Se o mal é, 

desde Kant, entendido como um problema teológico, Neiman o resgata como categoria 

filosófica e afirma que a problemática em torno do que teologicamente ficou conhecido 

como teodicéia continua a ser “a força condutora do pensamento moderno” 6. Freud, de 

acordo com a autora, figurou entre os filósofos que se defrontaram com o tema em questão. 

Ela o reconhece como um pensador que foi capaz de criar, segundo suas palavras, “(...) os 

pressupostos mais amplamente difundidos que determinam o pensamento contemporâneo” 

sobre o mal no homem 7. E considera-o como “autor de uma das visões mais sombrias da 

natureza humana.” 8 

O problema do mal flerta com o trágico. Pois a tragédia Antígone narra um dos atos 

mais cruéis cometido por um personagem trágico, quando Creonte ordena sepultar viva a 

altiva princesa tebana. A reflexão do Coro colocava no palco trágico a problemática que 

envolve a condição humana:  

 
Muitos milagres há, mas o mais portentoso é o homem.  

(...) Somente a morte 
não sabe como fugir,  
embora às piores doenças saiba achar remédio. 
Senhor de arte e engenho que ultrapassam qualquer sonho,  
pode proferir tanto o mal como o bem. 9 

                                                            
6 Susan NEIMAN, O mal no pensamento moderno, p. 14. 
7 Ibid., p. 250. 
8 Ibid., p. 260. 
9 SÓFOCLES. Antígone, in: Guilherme de ALMEIDA e Trajano VIEIRA, Três Tragédias Gregas, vv. 334 – 
66. 
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Essa reflexão nos apresenta, desde a Grécia, a face trágica de nossa condição: o 

homem se apresenta como um milagre, é capaz de grandes criações e virtudes; vive no 

entre-meio da vida e da morte; sofre e causa sofrimento, inclinando-se tanto para o bem 

como para o mal. Interessava-me pensar a problemática humana envolvida nessa 

contradição trágica pela perspectiva do pensamento freudiano.  

Freud elaborou sua teoria em torno do conceito de inconsciente, para o qual ele 

deslocou a realidade psíquica, afirmando uma dimensão de nossa vida que é desconhecida 

a nós mesmos e que não se dá a conhecer diretamente. Daí sua famosa frase, de que a 

psicanálise se constituiu na terceira ferida narcísica para a humanidade, pois ela desvelou 

que não somos donos nem de nossa própria casa. Ele descortinou um psiquismo que se 

organiza pela relação de oposição entre princípio do prazer e princípio da realidade, pelo 

conflito inerente às estruturas que compõem o aparelho psíquico, pela dinâmica antitética 

que envolve o dualismo pulsional, Eros e pulsão de morte. Em textos que tratam da relação 

entre homem e cultura, como El malestar en la cultura, Freud ressaltou o abismo que há 

entre o desejo humano de satisfação, de felicidade e plenitude e a possibilidade de sua 

realização, frente à atuação das pulsões, à inexorabilidade do destino e às imperfeições da 

cultura. Como diz Eva Migliavacca, a psicanálise aponta para um homem que é “(...) fonte 

de contradições para si mesmo e imerso em constante conflito.” 10 

Quando Freud encontrou na tragédia grega os elementos para nomear e descrever o 

complexo de Édipo, conceito que é um dos pilares de sua teoria, ele marcou a influência da 

cultura grega, mais propriamente da mitologia e da literatura, na construção da psicanálise. 

Desde então, essa relação tem sido trabalhada nas mais diversas perspectivas. Sua obra 

contribuiu para os estudos do mito e da tragédia grega, mas também promoveu estudos que 

provocou a reação de helenistas11. Na área da psicanálise, podemos citar Jacques Lacan, 

Renato Mezan e Julia Kristeva, que se dedicaram à temática dos mais diferentes modos12. 

E continua a gerar pesquisas e reflexões fecundas, como podemos ver em estudos mais 

recentes, sobre a relação entre a arte trágica e a psicanálise, sobre o enfrentamento do 

                                                            
10 Eva MIGLIAVACCA, A dimensão trágica do psiquismo: um ensaio de perspectiva psicanalítica, p. 1 
11 Cf. Walter BURKERT, Mito e mitologias, pp. 33 – 5; Jean-Pierre VERNANT, O Édipo sem complexo, in 
J-P VERNANT; P. VIDAL-NAQUET, Mito e Tragédia na Grécia Antiga, pp. 53 – 71; Jacqueline de. 
ROMILLY, A tragédia grega, pp. 136 – 40. 
12 Cf. Jacques LACAN, A ética da psicanálise. Seminário 7, 1988; Renato MEZAN, A vingança da Esfinge: 
ensaios de psicanálise, 1988; Julia KRISTEVA, Histórias de Amor, 1988.  
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trágico na análise, a dimensão trágica do psiquismo, ou ainda a relação entre a psicanálise 

e os gregos, a partir da bibliografia utilizada por Freud13.   

Por outro lado, a ligação entre o pensamento freudiano e o pensamento filosófico 

trágico já foi afirmada por autores como Jacques Lacan e Clément Rosset14. O próprio 

Freud indicou Schopenhauer e Nietzsche como precursores da psicanálise, deixando aberto 

o campo de investigação da relação entre psicanálise e filosofia. Autores como Paul-

Laurent Assoun, Thomas Mann, Oswaldo Giacoia Junior e Luiz Alfredo García-Roza 

seguem pensando a relação entre Freud e os referidos filósofos. Portanto, a articulação 

entre a obra freudiana, a tragédia e o trágico aparece como um terreno sedimentado.  

A concepção de psiquismo retratada anteriormente indica, para os diversos 

comentadores, a visão trágica do homem. No dicionário da psicanálise de Elizabeth 

Roudinesco e Michel Plon encontramos a seguinte afirmação sobre a idéia do Eu na 

segunda tópica: “Uma vez repertoriadas as respectivas funções do supereu e do isso, Freud 

retornou a sua concepção do eu, para traçar dele um quadro trágico, de acordo com sua 

concepção da condição humana.” 15 Portanto, a relação entre o trágico e o pensamento 

freudiano que se expressa, dentre outras formas, como uma visão humana trágica é, 

poderíamos dizer, praticamente um consenso para os intérpretes do psicanalista, dentro e 

fora da psicanálise. 

Apesar disso, identifiquei uma lacuna nesse campo de interpretação da obra 

freudiana, a qual foi indicada por Jacques Derrida. O filósofo disse em sua conferência de 

abertura nos Estados Gerais da Psicanálise, em julho de 2000: “(...) deixo em suspenso a 

imensa e temível questão, a meu ver ainda aberta, (...) de saber se a psicanálise é ou não, de 

fora a fora, uma antropologia (...).” 16 Tal questão, aliada ao percurso descrito 

anteriormente, impulsionou a proposição do objeto desta pesquisa: se o homem freudiano é 

trágico, o que é o trágico em sua teoria e onde e como ele se revela?  

O desafio foi encontrar o caminho para investigarmos a antropologia da obra 

freudiana. Outras questões nortearam nosso trajeto: O que é o trágico? O trágico é uma 
                                                            

13 Denise MAURANO, A nau do desejo, 1995; Mauro P. MEICHES, A travessia do trágico em análise, 
2000; Eva MIGLIAVACCA, A dimensão trágica do psiquismo:um ensaio de perspetiva psicanalítica. Tese 
de Livre Docência, Instituto de Psicologia da USP, 2004; Ana Lúcia LOBO, Freud: a presença da 
antigüidade clássica, 2004. 
14 Cf. Jacques LACAN, Seminário 3. As Psicoses, 1997; Clément ROSSET, A lógica do pior, 1989.  
15 Elizabeth ROUDINESCO e Michel PLON, Dicionário de psicanálise, verbete “Eu”, p. 212. 
16 Jacques DERRIDA, Estados-da- alma da psicanálise, p. 8.  
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noção ligada à tragédia grega, onde se origina, e é um conceito filosófico moderno, que 

constituiu uma tradição de pensamento na filosofia; sendo assim, como relacioná-lo, de 

acordo com cada perspectiva, com o pensamento freudiano?  

O conceito de trágico apareceu, portanto, como o fio condutor da pesquisa, já que 

ele é o núcleo de onde partem as duas filiações do pensamento freudiano: a tragédia grega 

e a filosofia trágica. Apresentarei, a seguir, algumas questões principais que envolvem o 

conceito em questão e que referendaram a construção do trajeto de nossa pesquisa. 

O trágico surgiu como categoria filosófica no Idealismo alemão, no final do século 

XVIII. Ele nasce da reflexão estética idealista, com Schelling, Hölderlin e Hegel. E dela se 

separa para constituir um campo próprio do pensamento filosófico, a filosofia trágica, a 

qual acabou por se definir com Schopenhauer e Nietzsche. Como esclarece Roberto 

Machado: “Construção eminentemente moderna, a originalidade dessa reflexão filosófica, 

(...), se encontra justamente no fato de o trágico aparecer como uma categoria capaz de 

apresentar a situação do homem no mundo, a essência da condição humana (...).” 17  

Os filósofos encontraram nas tragédias, gregas ou modernas,  o material para a 

análise do trágico, configurando um conceito de fronteira, entre a literatura e a filosofia. 

Assim, as interpretações da tragédia abriram para as diversas possibilidades da 

compreensão do conceito dentro de um amplo contexto filosófico-literário. Além da 

tradição filosófica do trágico, estudos de outros campos vieram a contribuir para a reflexão 

sobre o trágico, como do helenismo, da crítica literária, da filologia. Ante a essa 

diversidade, nos deparamos com a complexidade de um conceito polissêmico, que escapa à 

definição.  

Dentro da diversidade do trágico na filosofia, Roberto Machado destaca que, se o 

trágico não tem uma definição precisa, ele possui, todavia, duas características básicas, 

decorrentes da reflexão idealista alemã: é um conceito de estatuto ontológico e designa o 

conflito, a antinomia, a contradição entre dois princípios, por vezes passíveis de 

reconciliação.   

Os helenistas Albin Lesky e Jean-Pierre Vernant também consideram que o trágico 

nas tragédias gregas designa sempre uma contradição fundamental da condição humana. A 

análise de Lesky aponta para os dois conceitos que me pareceram, então, o cerne do 

homem trágico: a antinomia, citada acima e característica do trágico filosófico, e a 
                                                            

17 Roberto MACHADO, O nascimento do trágico, p. 42 – 3. 
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aporia18. Pois o herói trágico, ao ser tomado pela hamartía (erro, falha) e pela h ýbris 

(desmedida), age de maneira tal que o leva a uma situação para a qual não há saída, 

acarretando sua perdição. Veremos, portanto, no desenvolvimento da pesquisa, que o 

trágico coloca o homem frente à sua condição mortal e designa a antinomia de elementos 

fundamentais que leva, em última instância, à uma situação sem saída. Entretanto, cada 

pensador vai conceber sua visão do caráter trágico na existência. 

Jean-Pierre Vernant afirma, entretanto, que o trágico não está presente na sociedade 

grega, mas existe na tragédia, gênero literário que criou essa noção. Ele considera que 

podemos falar de condição humana na tragédia grega, desde que se compreenda como ela 

está sendo descrita pelo poeta trágico, o qual viveu uma época e um contexto próprio, ou 

seja, a Grécia Clássica do século V a. C., contexto que deve ser levado em conta, para não 

nos tornarmos “leitores ingênuos” 19. Se o contexto da tragédia deve ser levado em conta, 

devemos considerar o terreno onde se enraiza o trágico, pois pisar o solo da tragédia grega 

é pisar em terreno religioso. O mito, um dos elementos principais da religião grega, é a 

matéria-prima das tragédias.   

Assim, para Jaqueline de Romylle a tragédia grega tem, indiscutivelmente, uma 

origem religiosa20. E não apenas a origem, mas o seu desenvolvimento se dá nesse 

universo, pois, para um grego, a religião não é restrita a um conjunto de crenças e práticas 

que diz respeito à esfera da vida privada, separada das diversas dimensões da vida, ela é 

imbricada na vida política. A tragédia está inserida nesse contexto: é, ao mesmo tempo, 

parte das instituições democráticas e é parte dos rituais em honra a Dioniso.  

Assim, outro fator importante que vincula a tragédia à religião é a sua ligação com 

o deus Dioniso. Elas são encenadas nas Grandes Dionísias, festas que fazem parte do 

calendário político em honra ao deus. Todavia, quase nunca têm como tema o deus a quem 

a representação homenageia. Assim, outra questão se colocou, a partir da frase que já 

circulava entre os antigos: “Isto não tem nada a ver com Dioniso.” 21 O que teria a tragédia, 

então, a ver com Dioniso? E ainda teria o trágico a ver com Dioniso ou dito de outra 

maneira: haveria na religião dionisíaca elementos que pudessem plasmar o trágico para os 

poetas, Ésquilo, Sófocles e Eurípedes?   
                                                            

18 Albin LESKY, História da literatura grega, p. 278 – 9.  
19 Referência ao título do livro de Rachel GAZOLLA, Para não ler ingenuamente uma tragédia grega. 
20 Jacqueline de ROMILLY, A tragédia grega, p. 15. 
21 Albin LESKY, História da Literatura Grega, p. 257. 
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A raiz religiosa do trágico se evidenciou e aquilo que, no primeiro momento, 

parecia ser apenas a origem do fio condutor desta pesquisa se transformou em um 

repertório para pensar o conceito de trágico. Na Grécia, o sentido da vida humana estava, 

no entender do poeta trágico, relacionado com a condição mortal do homem, conferindo os 

limites que essa condição lhe impõe, e isso foi revisitado das mais diversas formas na 

tragédia. Na religiosidade grega considera-se a ruptura intransponível que existe entre 

homens e deuses: estes são imortais e aqueles mortais, daí a força e a fragilidade de sua 

condição, sempre exposta na tragédia. Tentar compreender as questões que envolvem a 

raiz religiosa do trágico é, a meu ver, aprofundar a compreensão do homem trágico.  

Com o repertório conceitual sobre o trágico, oriundo da religião e da tragédia grega 

e pela categoria filosófica do trágico, analisaremos o texto freudiano, de maneira a fazer 

emergir deste o nosso objeto, a antropologia trágica freudiana. As obras investigadas serão: 

Más allá del princípio de placer, de 1920, onde é postulada a segunda teoria pulsional; El 

yo y el ello, de 1923, que trata da segunda tópica e El malestar en la cultura, 1930, obra 

em que Freud pensa a difícil relação entre homem e cultura.  

 As três obras fazem parte do conjunto teórico que pertence à segunda fase do 

desenvolvimento da psicanálise. Podemos considerar a obra freudiana em dois tempos: no 

primeiro, de 1900 a 1920, se desenvolve a primeira concepção metapsicológica, baseada na 

primeira tópica, ou seja, inconsciente, pré-consciente e consciente e no primeiro dualismo 

pulsional, as pulsões do eu ou de auto-conservação e as pulsões sexuais; formula as teorias 

da libido e da sexualidade infantil; desenvolve o complexo de Édipo como núcleo da 

neurose, o narcisismo e a primeira teoria da angústia. O segundo tempo se inicia em 1920, 

quando Freud postula um novo dualismo pulsional: o primeiro par antagônico, pulsão do 

eu e pulsão sexual são reunidos para compor as pulsões de vida ou Eros que estarão em 

contradição com o novo grupo pulsional, a pulsão de morte.  

As pulsões assumem, então, um lugar central na teoria, a partir do qual a primeira 

concepção metapsicológica é revista e reorganizada. Da primeira tópica se origina a 

segunda com as três instâncias que compõem o aparelho anímico: Isso, Eu e Supereu, cuja 

dinâmica será pensada por Freud à luz da segunda teoria pulsional. 

Renato Mezan considera que a concepção da pulsão de morte introduziu uma 

espécie de ruptura na psicanálise: 
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A pulsão de morte é um elemento tão radicalmente novo, e transtorna a rede da 
psicanálise de maneira tão profunda, que cremos necessário tomá-la como ponto de partida 
de uma fase diferente. Nova, certamente; mas nova em relação a que? Nova em relação à 
teoria das pulsões, a “mitologia” da psicanálise, nova em relação à concepção da moléstia 
neurótica e da eficácia da terapia; nova, sobretudo, em relação à concepção do homem que 
subjaz à clínica e à teoria que o sustenta.22 

 

Como podemos perceber, a introdução do conceito em questão foi fundamental não 

só para a reformulação e aprofundamento da compreensão do funcionamento psíquico, mas 

também para a concepção do homem freudiano. Esse foi, portanto, o critério que nos levou 

à seleção dos livros.  

Com o novo conceito, a psicanálise assumiu sua vocação de ir além da proposição 

teórica do psiquismo. Como o próprio Freud indicou, a segunda teoria pulsional introduziu 

a dimensão filosófica de sua teoria: “La acción conjugada y contraria de Eros y pulsión de 

muerte nos da, a nuestro juicio, el cuadro de la vida.”23 E na 32ª. conferência das Nuevas 

conferencias de introducción al psicoanálisis, ele repete quase a mesma frase e aponta para 

a aproximação com Schopenhauer:  

 
De la acción eficaz conjugada y contraria de ambas [Eros e Tanathos] surgen los 

fenómenos de la vida, a que la muerte pone término. 

Acaso digan ustedes, encogiéndose de hombros: “Esto no es ciencia de la 
naturaleza, es filosofía schopenhaueriana.” Pero, ¿por qué, señoras y señores, un pensador 
audaz no podría haber colegido lo que luego una laboriosa y sobria investigación de detalle 
confirmaría? 24 

 

  Assim, considero que a hipótese da antropologia trágica freudiana é possível por 

causa da reformulação da teoria após a definição da pulsão de morte. Este conceito é, como 

veremos, o conceito que assenta o trágico no pensamento freudiano.  

Quando me refiro à introdução da dimensão filosófica na teoria freudiana pela 

segunda teoria das pulsões, quero dizer que se introduz o estatuto ontológico. E a hipótese 

de que há no pensamento freudiano uma concepção antropológica trágica estabelece a 

dimensão ontológica em sua obra: a antropologia filosófica e o trágico, como vimos, são 

                                                            
22 Renato MEZAN, Freud: a trama dos conceitos, p. 252. 
23 Presentación autobiográfica, vol. 20, p. 53. 
24 32ª. Conferencia. Angustia y vida pulsional, in: Nuevas conferencias de introducción al psicoanálisis, vol. 
22, p. 99.   
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categorias ontológicas. Entretanto, a antropologia deriva dos dados empíricos oriundos da 

clinica de Freud, o que nos leva à seguinte questão: pensar a antropologia freudiana é 

pensar uma ontologia encarnada?  

As questões aqui expostas serão trabalhadas de modo que contemplem alguns 

objetivos. O primeiro é preencher a lacuna que Derrida apontou, sobre a existência de uma 

antropologia freudiana. O trágico surge como o conceito que a nomeia, o que permite 

estabelecer o diálogo do quadro conceitual psicanalítico com a religião e a tragédia grega e 

com a filosofia trágica, trazendo assim novos aportes teóricos que permitam pensar a 

própria psicanálise, tanto no seu eixo teórico quanto no seu eixo clínico.   

Quanto ao eixo teórico, o diálogo com outros campos do conhecimento abrem 

espaços de reflexões metapsicológicas, de modo a contribuir para as discussões 

epistemológicas próprias à psicanálise.  

Quanto ao eixo clínico, a reflexão sobre o homem trágico freudiano permite 

enriquecer e aprofundar as discussões em torno de problemáticas que a clínica psicanalítica 

tem enfrentado atualmente. Dentre estas, posso destacar as conseqüências decorrentes da 

crescente medicalização da vida, cujos efeitos se faz sentir no cotidiano dos consultórios. 

Não se trata, neste caso, de não reconhecer os benefícios que os medicamentos 

psiquiátricos trazem para os tratamentos em que eles são exigidos, como nos casos de 

psicopatologias mais graves. Mas trata-se de nos defrontarmos com o aumento, 

principalmente nos últimos anos, de uma demanda, seja dos pacientes, de pais de crianças 

ou adolescentes com dificuldades ou dos médicos – muitas vezes não psiquiatras – de 

medicar sofrimentos oriundos de experiências que fazem parte da vida, tais como perdas, 

separações, doenças ou momentos de crises que surgem nos casamentos, nascimento de 

filhos ou desemprego.  

Esperamos contribuir para o aprofundamento da discussão e compreensão do 

conceito do trágico, particularmente de uma antropologia trágica, a partir da apresentação 

de sua trajetória desde a religião na Grécia. Além de possibilitar o diálogo de Freud com os 

poetas trágicos e com os filósofos trágicos, referendando sua pertinência a essa tradição de 

pensamento.  

Esta tese pretende também fomentar o diálogo, pouco comum, da psicanálise com a 

religião, e numa perspectiva diferente daquela adotada pelo próprio Freud, o qual se 

utilizou dos conceitos psicanalíticos para propor uma explicação do fenômeno religioso. 
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Minha intenção é, ao contrário, que os elementos da religião grega que prefiguraram a 

noção do trágico grego possam ser um dos aspectos a iluminar a antropologia freudiana. 

Essa perspectiva vem ao encontro da proposta do Núcleo de Estudos sobre Mística e 

Santidade (NEMES), grupo de pesquisa do Departamento de Ciências da Religião, na 

PUC/SP, do qual participo, de resgate do conteúdo religioso que é portador de 

conhecimento. Dessa forma, considero que a perspectiva ora adotada na abordagem do 

trágico e da antropologia freudiana possam contribuir para as discussões nesse contexto.  

A tese será exposta em duas partes. A primeira parte, denominada de “Pequena 

arqueologia do trágico”, compreenderá o primeiro capítulo no qual será tratada a raiz 

religiosa do conceito e o segundo capítulo que abordará o homem trágico na tragédia 

grega. A bibliografia que trata do tema de ambos os capítulos é enorme, e, principalmente 

no que se refere à tragédia grega, é impossível de ser coberta. Entretanto, sua escolha teve 

um ponto de partida e um balisador: a obra de Jean-Pierre Vernant, pois ela é referência 

tanto para os estudos da religião grega, quanto para a tragédia grega. Para a pesquisa da 

religião grega, procuramos, a partir da indicação de Vernant, trabalhar com autores cujas 

obras são referências no assunto, como Erwin Rohde, H. Jeanmaire, Walter Otto, Louis 

Gernet, Carl Kerényi e E. R. Dodds. Com relação à bibliografia sobre a tragédia, além do 

próprio Vernant, Jacqueline de Romilly, Pierre Vidal-Naquet, que formam a escola 

helênica francesa, Albin Lesky e autores brasileiros que têm se dedicado ao estudo, às 

traduções e análises das tragédias, como Trajano Vieira e Jaa Torrano.   

O terceiro capítulo se formará como uma ponte a ser construída entre o trágico na 

sua matriz grega e o trágico em Freud. Ele tratará inicialmente da concepção e da 

problemática do conceito do trágico que nasceu no Idealismo alemão, discussão que 

desenvolveremos a partir de Peter Szondi e Roberto Machado. Em seguida, investigaremos 

aspectos da concepção de trágico na filosofia de Schopenhauer e de Nietzsche. Como 

precursores do pensamento freudiano, os filósofos são fundamentais para a investigação do 

trágico na psicanálise.  

Por fim, se abrirá a segunda parte, “O homem trágico de Freud”, a qual deverá 

tratar da antropologia trágica na obra freudiana. No quarto capítulo, trabalharemos a 

origem da noção do trágico ainda na primeira fase da pasicanálise e em seguida 

investigaremos os fundamentos do trágico freudiano na segunda teoria pulsional formulada 

em Más allá del principio de placer.  O quinto capítulo tratará, por sua vez, do caráter 

trágico na metapsicologia e na cultura, investigado nas seguintes obras: El yo y el ello e El 
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malestar en la cultura. Estabeleceremos, então, no sexto capítulo, as articulações entre o 

trágico de Freud, dos gregos e dos filósofos trabalhados, com o intuito de apontar aspectos 

de interlocução entre eles. Concluiremos, dessa maneira, nossa pesquisa que em seu 

percurso pretende iluminar o caráter trágico do homem freudiano, o qual se fundamenta na 

contradição irredutível entre Eros e pulsão de morte.  



 25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte I   

   Pequena Arqueologia do Trágico  

 

 

 

 

 



 27

 

 

 

 

Capítulo 1 

 

 

A RELIGIÃO GREGA E A TRAGÉDIA:  
configurações da raiz religiosa do trágico  

 

 

A religião1 grega mereceria um estudo mais aprofundado, já que constitui um vasto 

e complexo campo. Jean-Pierre Vernant, que no seu percurso intelectual tornou-se um 

estudioso desse tema, inicia o seu livro Mito e Religião na Grécia Antiga, com o seguinte 
                                                 
1 Para iniciar esse capítulo é importante algumas considerações a respeito desse termo, já que estamos 
tratando do tema em uma época distinta da nossa e, apesar do reconhecimento da herança cultural grega para 
o desenvolvimento da cultura ocidental, em se tratando de religião essa herança é bem mais obscura e 
complexa, na medida em que a tradição judaico-cristã se constituiu de forma diversa do universo religioso 
grego. No campo das Ciências da Religião é conhecida a discussão sobre a dificuldade de se definir o termo 
“religião” de modo que se possa aplicá-lo a realidades e a culturas e experiências distintas, muitas vezes 
estranhas umas às outras. Essa consideração levou Carlo Prandi a ressaltar que esse termo vem de uma 
construção histórica e usado para nomear a experiência sobretudo cristã, padecendo assim de um 
etnocentrismo semântico. Também encontramos essa questão nas reflexões de Mircea Eliade, que logo nas 
primeiras linhas do prefácio de seu Origens diz que não haveria, infelizmente, um termo melhor para nomear 
as experiências do homem com o sagrado nas diversas culturas e civilizações. No que se refere ao estudo da 
civilização grega, a religião já foi tema de muitas discussões, como se pode perceber pela frase do helenista 
Louis Gernet: “É evidente que se poderia perguntar em qual medida é permitido falar de uma religião grega 
(...).” A pergunta se fez presente nos estudos helênicos durante um certo período, quando as pesquisas 
desenvolvidas nesse campo tinham como matriz a experiência religiosa cristã. (cf. Walter OTTO, Teofania, 
pp. 17 – 44). Algumas questões guiaram a pesquisa que originou o capítulo: se há uma religiosidade grega, 
como ela se dá, o que a sustenta, quais os fenômenos que ela produz, quais as suas especificidades?  Portanto, 
nossa preocupação não é definir a religião grega, mas é investigar como se deu a experiência dos gregos com 
o sagrado. No entanto, se é necessário apontar para uma posição acerca da definição de religião, colocamos 
aqui as palavras de Eliade para demarcar o terreno que será objeto de investigação deste trabalho: “Mas 
talvez seja demasiado tarde para procurar outra palavra e “religião” pode ser um termo útil desde que não 
esqueçamos de que ela não implica necessariamente a crença em Deus, deuses ou fantasmas, mas que se 
refere à experiência do sagrado e, consequentemente, se encontra relacionada com as idéias de ser, sentido e 
verdade. Com efeito, é difícil imaginar como poderia funcionar a mente humana sem a convicção de que 
existe algo de irredutivelmente real no mundo, e é impossível imaginar como poderia ter surgido a 
consciência de um mundo real, poderoso, rico e significativo e aquilo que não se revela como tal – isto é, o 
caótico e perigoso fluxo das coisas, os seus aparecimentos e desaparecimentos fortuitos e sem sentido.” 
Mircea ELIADE, Origens, p. 9 (grifos do autor); Louis GERNET, Anthropologie Grecque, p. 13; Giovanni 
FILORAMO; Carlo PRANDI, Ciências das Religiões, p. 254. 
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comentário: “Tentar num breve ensaio fazer um quadro da religião grega não seria uma 

aposta perdida de antemão? Assim que pegamos na pena para escrever, surgem muitas 

dificuldades e muitas objeções nos assaltam, mal a tinta secou.”2 O comentário ganha 

enorme sentido justamente quando, ao adentrarmos este universo religioso, temos que 

apresentá-lo a um interlocutor. A tarefa faz com que o universo em questão ganhe uma 

nova dimensão. A sua complexidade salta aos olhos ao tentarmos fazer o recorte para a 

apresentação, pois nos deparamos com a organicidade das (várias) partes que formam o seu 

conjunto: o mito, o rito, os templos, a sua expressão cívica, a sua expressão doméstica, os 

mistérios, as festas religiosas, a arte em geral. Todos estes elementos que caracterizam a 

religião grega não existem isoladamente, estão sempre referidos uns aos outros3. Formam 

uma rede, para usar a metáfora de Dumézil, cuja malha se entrelaça à vida política, social e 

mental4. Por isto, sempre que tratamos quaisquer destes setores da história da Grécia, 

abordamos, ainda que indiretamente, as expressões religiosas desse povo. Entretanto, como 

ressalta Vernant, a organicidade que põe em relação um elemento com outro, não dá à 

religião grega uma unidade ou uma estrutura que possibilite ao pesquisador descrevê-la 

com “um único código de leitura para todo sistema.” 5   

E à rede dos elementos que a compõe se agregam aqueles de sua longa história: 

suas raízes se encontram na época micênica – período anterior ao que ficou conhecido 

como Grécia histórica –, como se comprovou com o deciframento da Linear B, a língua 

silábica inscrita em tabuinhas de argila. Aí foram encontradas referências à maioria dos 

deuses olímpicos gregos, demonstrando que o povo micênico já os conhecia6. Além disso, 

cultos como o de Dioniso também datam daquela época, como atestam Louis Gernet e Carl 

Kerényi7. Partindo de um caldo do qual fazem parte elementos micênicos, indo-europeus e 

orientais, a religião grega tomará sua forma no período em que ocorre a transição entre a 

Grécia Arcaica e a Clássica. Assim, conforme sucederam os períodos da história grega, ela 

passa ora por modificações, ora por reacomodações, cujas peculiaridades se relacionam 

com o período em questão.   
                                                 
2 Jean-Pierre VERNANT, Mito e Religião na Grécia Antiga, p. 1. 
3 Louis GERNET et A. BOULANGER, Le génie grec dans la religion, p. 163. 
4 Cf. DUMEZIL apud Jean-Pierre VERNANT, Mito e Religião na Grécia Antiga, p. 28.   
5 Jean-Pierre VERNANT, Mito e Religião na Grécia Antiga, p. 29. 
6 Sobre as raízes da religião grega no período micênico, cf. GERNET et BOULANGER, op. cit., pp. 9 – 31; 
Jean-Pierre VERNANT, Mito e Religião na Grécia Antiga, p.38; Claude MOSSÉ, Dicionário da Civilização 
Grega, p. 248. 
7 Cf. GERNET et BOULANGER,  op. cit., pp. 97 – 129; Carl KÉRENYI, Dioniso, pp. 5 – 79.  
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Na impossibilidade de apresentarmos todos os aspectos da religião grega, nosso 

recorte se dará de maneira a tratar daqueles que são fundamentais na relação com a 

tragédia, o que possibilitará a compreensão da raiz religiosa do trágico. São três os 

aspectos que serão apresentados a seguir, os quais ligam tragédia e religião: a religião 

cívica, que se desenvolve com a organização das poleis; os deuses e as lendas dos heróis, 

ou seja, o mito grego; e Dioniso e sua religião, o deus homenageado nas festas religiosas 

Grandes Dionísias, quando as tragédias eram encenadas.   

 

1.1 A religião cívica na Grécia Clássica 

 

O mundo grego alterou-se profundamente a partir do século VIII até o final do 

século VI a. C., aproximadamente, período em que se deu a transição entre a Grécia 

Arcaica e a Clássica, e no qual se organizou uma estrutura social que revolucionou e 

configurou o mundo grego. A cerâmica, a escrita, a metalurgia, a língua, a religião, 

herdados do período micênico, se transformaram a partir da vida organizada na polis 8 – a 

qual não se formou de maneira única mas, em geral, compreendia um centro urbano e 

também o campo, conjunto que formava o seu território político-religioso.9  

Vernant considera que, nesse contexto, a transformação da religião se dá de modo a 

atender a duas demandas complementares:  

 

(...) por volta do século VIII a. C., a própria religião deve ter sido modificada 
muito profundamente para satisfazer uma dupla exigência: responder ao particularismo de 
cada grupo humano que se coloca, com seu território, sob a proteção de suas próprias 
divindades políadas; mas instaurar, no mesmo movimento, por meio dos grande santuários, 
dos jogos e do desenvolvimento da literatura épica, um panteão e uma cultura religiosa 
comuns ao conjunto da Hélade. 10 

 

                                                 
8 Vernant, em As Origens do Pensamento grego, localiza o surgimento das cidades entre os séculos VIII e 
VII a. C. Trajano Vieira, na introdução da Ilíada, chama a atenção do leitor para a presença na poesia de 
elementos que se referem tanto a substratos históricos de períodos anteriores quanto do próprio século VIII, 
época de Homero. O poeta grego faz, por exemplo, referência à ágora, uma das estruturas da polis. Cf. Jean-
Pierre VERNANT, As origens do pensamento grego, p. 34; Trajano VIERA, Introdução, in: HOMERO, 
Ilíada, pp. 14 – 15; Pierre VIDAL-NAQUET, El mundo de Homero, p. 12. 
9 Cf. Jean-Pierre VERNANT, As origens do pensamento grego, pp. 34 – 47, e M. I. FINLEY, Os gregos 
antigos, pp. 13 – 80.  
10 Jean-Pierre VERNANT, Entre mito e política, p. 40.   
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Estamos diante do quadro no qual se organizou a religião cívica. Ela deu o caráter 

particular da comunidade que pertencia a determinada polis, com seu deus ou deuses que a 

representavam e protegiam, tal como Atenas que tem Atena e Zeus como protetores11. Ao 

mesmo tempo, a religião cívica uniu o mundo grego12, na medida em que este se 

reconhecia pelo conjunto de divindades e pelas práticas religiosas comuns. E na relação 

interdependente entre o caráter particular de cada comunidade e o conjunto da Hélade, a 

religião cívica se estruturou com seus diversos elementos, conforme veremos adiante: os 

templos, os ritos, a educação e valores do povo heleno, a mitologia cantada pelos poetas.   

Heródoto, em sua História, nos dá o exemplo de como a dupla demanda, descrita 

por Vernant e criada pela origem da cidade, se enraizou profundamente na vida grega e deu 

seus frutos na sua identidade religiosa e política. Ele relata a assembléia que ocorreu, por 

ocasião da guerra com os persas, entre Esparta e Atenas em função da proposta de paz 

enviada pelo representante do soberano persa aos atenienses, a qual foi veementemente 

rechaçada por estes. Esparta, temerosa de que Atenas, combalida pela guerra, cedesse aos 

persas, recebe a resposta ateniense, a qual alega duas fortes razões para não aceitar a 

proposta:    

 

A primeira [razão] e a mais importante: as estátuas e os templos dos nossos deuses 
queimados, lançados por terra e transformados em um monte de ruínas. Esse motivo não é, 
por si só, bastante forte para levar-nos antes à vingança do que a uma aliança com o 
responsável por tão monstruoso procedimento? E em segundo lugar, sendo os Helenos do 
mesmo sangue, falando a mesma língua, tendo os mesmos deuses, os mesmos templos, 
oferecendo os mesmos sacrífícios, seguindo os mesmos usos e costumes, não seria 
vergonhoso para os atenienses traí-los? 13   

 

A cultura helênica, referida por Heródoto, foi fruto de um longo processo que 

Vernant remonta à queda da civilização micênica, povo que precedeu os gregos e do qual 

eles descenderam14. A derrocada dessa civilização levou ao desaparecimento de sua 

                                                 
11 Jean-Pierre VERNANT, Mito e Religião na Grécia Antiga, p. 33 – 34.  
12 “No fim das contas, a Hélade estendia-se por uma vasta área, incluindo o litoral do Mar Negro a leste, as 
regiões costeiras da Ásia Menor, as ilhas do Mar Egeu, a Grécia continental, o sul da Itália e grande parte da 
Sicília, prolongando-se a oeste em ambos os lados do Mediterrâneo até Cirene na Líbia e até Marselha e 
alguns pontos costeiros de Espanha”. M. I. FINLEY, Os gregos antigos, p. 15.   
13 HERÓDOTO, VIII, 144. 
14 A civilização micênica (de 1400 a 1200 a. C., aproximadamente) era uma sociedade denominada palaciana, 
pois a vida social era organizada em torno de grandes palácios. Seus grandes centros eram Micenas, Argos e 
Pilos. Entre a queda desta civilização e o surgimento da civilização grega propriamente dita distam alguns 
séculos (séc. XII ao VIII a. C.), que são pouco documentados e, por isto, chamados por Finley de “Idade das 
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estrutura social, ou seja, ao desaparecimento dos seus palácios e dos seus reis, os quais 

detinham o poder econômico, militar, social e também religioso: o rei micênico era o Rei 

Divino, o que o tornava soberano em todos os campos desta sociedade.  

Vernant considera que o desaparecimento desse rei teve como uma das 

conseqüências o confronto de duas forças sociais na Grécia Arcaica: o demos e a 

aristocracia guerreira; confronto este que resultará, por exemplo, na revisão dos valores 

religiosos-aristocráticos e na democracia da Grécia Clássica, como veremos no próximo 

capítulo. 

 As famílias aristocráticas mais importantes, na qualidade de genos, descendentes 

dos deuses, possuíam “certos monopólios religiosos”: “cada genos se afirma como senhor 

de certos ritos, possuidor de fórmulas, de narrativas secretas, de símbolos divinos 

especialmente eficazes, que lhe conferem poderes e títulos de comandos.” 15  

Entretanto, com a crescente urbanização durante o período arcaico, os cultos, que 

eram praticados e dominados por alguns gene, tornaram-se cultos oficiais da polis, e a 

proteção da divindade passou a ser, então, em benefício da coletividade política. Os objetos 

sagrados saíram das mãos dos gene, do santuário familiar, para ocupar um espaço público, 

tornando-se acessíveis aos cidadãos16.  

O espaço público são os templos, as primeiras edificações que surgiram com as 

poleis e que marcaram o nascimento da religião cívica. Construídos para serem a morada 

dos deuses políades, os templos não eram como as igrejas que nós conhecemos, que unem 

em seu interior o corpo dos fiéis para as diversas celebrações litúrgicas. Ou seja, eles não 

eram os lugares próprios para o culto ou a oração, ainda que tais atos pudessem ocorrer 

junto ao templo. Eles estavam em íntima conexão com o solo, que era demarcado “segundo 

uma ordem religiosa” 17. Portanto, os templos demarcavam o território sagrado, domínio 

do deus na área pública, e também demarcavam o território legítimo da polis. Além disso, 

a presença da estátua do deus no templo18 indicava a presença divina que protegia a vida 

                                                                                                                                                    
trevas”, período em que, dentre outras coisas, perdeu-se a escrita, as guerras eram permanentes e a região 
como um todo empobreceu material e culturalmente. M. I. FINLEY, Os gregos antigos, pp. 13 – 16. Cf. 
Jean-Pierre VERNANT, As origens do pensamento grego, p. 15. 
15 Jean-Pierre VERNANT, As origens do pensamento grego, p. 32.  
16 Ibid., p. 38. 
17 Idem, Mito e Religião na Grécia Antiga, p. 43. 
18 Louis Gernet considera que a “função própria” do templo “é abrigar uma imagem”. GERNET et 
BOULANGER, Le génie grec dans la religion, p. 169. 
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dos cidadãos e a vida da cidade, ao mesmo tempo que também significava o respeito e a 

devoção daquela comunidade à divindade. A grandiosidade do Partenon, erguido na 

Acrópole de Atenas em homenagem à sua deusa protetora, é um exemplo da importância 

da reverência dos gregos para com os deuses.   

A educação, os valores, os comportamentos da sociedade também eram vinculados 

à religiosidade. Na sociedade grega, as narrativas míticas eram o conjunto que formava a 

paideia grega, eram referências de um “saber coletivo”, que norteavam os diversos setores 

da vida comunitária, em um exemplo de como a religião era misturada com a vida mental, 

social e política. Werner Jaeger, na Paideia, diz que um dos preceitos principais da 

educação grega era a honra aos deuses, preceito esse que, junto com a honra aos pais e aos 

estrangeiros, foram incorporados às leis elaboradas para organizar a polis19. 

Dessa maneira, as narrativas míticas da poesia épica estavam presentes na vida de 

um grego desde sua mais tenra infância, pois as mulheres as contavam para seus filhos e 

netos, seguindo a tradição oral que passava essas histórias por sucessivas gerações. Quando 

as crianças começavam a frequentar o didaskaleion, a escola, a poesia de Homero cumpria 

uma dupla função: por meio dela se exercia a aprendizagem da escrita e da leitura e 

também a formação do cidadão, já que o aedo era considerado “como um ponto de 

referência ímpar de modelos de conduta e de valores”.20 A educação das crianças se 

completava na participação nos rituais em honra aos deuses, como relata Giuseppe 

Cambiano sobre a presença delas nas Antestérias: 

 

Jogos e narrativas da tradição mítica preenchiam os dias das crianças, que, nas 
Antestérias, festas em honra de Dioniso, estavam diretamente envolvidos num rito centrado 
na abertura dos jarros e na prova do vinho novo. Efetuavam-se competições de bebidas, em 
que participavam também escravos e as crianças do sexo masculino que tivessem mais de 
três anos. No segundo dia de festa, o chamado dia das canecas, essas crianças recebiam de 
presente pequenos carros ou figurinha de competição, coroados de flores.21 

 

                                                 
19 Cf. Werner JAEGER, Paideia, p. 19. Sobre a incorporação das honras aos deuses às leis da polis, Erwin 
Rohde esclarece que: “Quando, lá pelo ano de 620, procedeu Drácon de Atenas a registrar por escrito, em 
forma de leis, o direito consuetudinário de sua cidade natal, estabeleceu nelas a norma que os deuses e os 
heróis da pátria fossem venerados em comum, em conciliação com os costumes dos pais e antepassados.” 
Erwin ROHDE, Psique, p. 134. 
20 Giuseppe CAMBIANO, Tornar-se Homem, p. 92. 
21 Ibid., p. 88.  
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Assim, o respeito aos deuses exercido nos ritos, fundamental para o equilíbrio da 

vida política, como veremos adiante, era algo que se aprendia desde muito cedo.  

A religiosidade dos gregos manifestava-se tanto no âmbito social, quanto no 

doméstico:   

 

Todos os atos, todos os momentos da existência pessoal e coletiva possuem uma 
dimensão religiosa. Isso é verdade para os indivíduos, no caso de uma refeição, de uma 
partida para uma viagem, da volta ao lar, da recepção de um hóspede estrangeiro. Ocorre o 
mesmo no domínio público, no caso de uma sessão na assembléia, de uma prova no 
ginásio, de uma representação teatral.22 

 

A porosidade e a fluidez que marcavam a relação entre o político e o religioso 

configuravam a relação entre o sagrado e o profano, dimensões da realidade que o grego 

não experimentava como opostas, e nem considerava que houvesse entre elas uma fronteira 

demarcada. Vernant diz que há “graus e formas múltiplas de sagrado” e explica a relação 

entre as duas realidades:  

 

Ao sagrado, definido por seu pertencimento pleno à esfera divina: os templos, os 
objetos de culto, as estátuas dos deuses, os bens e os lugares que lhes são reservados, opõe-
se o que é diretamente utilizável pelos homens, de que eles podem livremente dispor, não 
tanto porque se trata de realidades em si mesmas profanas, e sim porque os humanos 
puseram-se, com relação a elas, em dia com os deuses e que as usam conforme as normas 
religiosas estabelecidas.23 

 

Assim o plano divino permeia o plano humano, na medida em que este se refere 

àquele, e essa relação consagra, ao se respeitar as leis sagradas, os espaços e objetos 

profanos. Em tal contexto, todo rito religioso, por exemplo, é um ato social, porque o 

espaço do sagrado envolve o espaço do profano, onde os cidadãos se reconhecem 

pertinentes a determinada comunidade, onde os laços entre eles são renovados e reforçados 

pela experiência religiosa comum – comum aos homens e comum a homens e deuses. 

Nessa relação também evidencia-se que não há oposição entre natureza e sobrenatural. 

Estas são realidades interligadas e intercambiáveis: o grego pode experimentar o sagrado 

como uma força que emana tanto dos poderes sobrenaturais da divindade, quanto da 

                                                 
22 Jean-Pierre VERNANT, Entre mito e política, pp. 42 – 43. 
23 Ibid., p. 74. 
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natureza e da ordem social, as quais sofrem a intervenção e são investidas pelo poder 

sobrenatural.  

A força sobrenatural e sagrada24 que intervinha na natureza e na vida humana era 

percebida de duas formas: tanto mantinha a ordem e a harmonia quanto era disruptiva, 

violenta, destruidora. O grego cuidava, então, de não estar em falta com os deuses, 

tentando apaziguar a força divina e torná-la boa para os humanos25. Demonstravam e 

viviam o profundo respeito e a reverência com a divindade por meio dos rituais nos quais 

são cumpridas invocações, preces, libações, oferendas, procissões e, principalmente, 

sacrifícios.  

O rito é, portanto, um elemento fundamental da religião grega, pois por ele “se 

celebra e se assegura a relação positiva entre homens e poderes divinos” 26, e também 

percebemos a relação fluida entre o político e o religioso. Os rituais eram celebrados nos 

cultos oficiais que marcavam todo acontecimento importante para a cidade ou nos 

momentos chaves da existência humana, como o nascimento, a passagem para a vida 

adulta, o casamento e a morte. Nas festas em homenagem às divindades, asseguradas em 

um calendário que organizava a vida cívica e das quais todos participavam, eram 

cumpridos uma série de ritos.  

A importância do cumprimento das honras aos deuses se faz perceptível pela 

conseqüência de um ato de negligência humana em relação a ordem divina. Se o cuidado 

com os ritos era negligenciado ou se outro tipo de impiedade era cometida, quando então 

as leis divinas não eram respeitadas e o sagrado era violado, ocorria o que os gregos 

reconheciam como míasma, ou seja, uma contaminação pela impureza do ato cometido.  

 

                                                 
24 A experiência do sagrado como uma força é dada pela própria etimologia do termo hieròs, como esclarece 
Mário Vegetti: “Hieròs, ‘sagrado’, é uma palavra grega provavelmente ligada a uma raiz indo-européia que 
tem o significado de ‘forte’”.  Mário VEGETTI, O Homem e os deuses, p. 234 
25 Walter Otto faz uma advertência que nos parece importante indicar, para melhor compreendermos o que 
significava para os gregos “estar em dia com os deuses”. Para o autor não se pode depreender que na relação 
com os deuses existia apenas o interesse de obter, por meio dos rituais, favores ou a benevolência divina para 
com a vida humana. Mesmo que esse interesse esteja presente, os deuses não são vistos como “meros 
benfeitores”; questão que podemos perceber, por exemplo, pelo modo como são retratadas as presenças ou as 
intervenções divinas nas tragédias. Uma compreensão desse tipo significaria reduzir a força e a importância 
do ritual. Para Otto, as “formas do culto vêm determinadas pela proximidade da divindade”; proximidade 
essa que o grego vivenciava como uma presença que o levava a experimentar “êxtase, reverência, veneração 
e louvor”. A observação de Otto nos remete à definição de Vegetti sobre a religiosidade grega, conforme 
veremos adiante. Cf. Walter OTTO, Dioniso, pp. 19, 22 – 3.    
26 Mário VEGETTI, O Homem e os deuses, p. 235. 
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A contaminação é uma culpa que ultrapassa os limites da ordem jurídica e moral: 
faz recair sobre o culpado a vingança divina e difunde-se quer no espaço envolvendo a 
comunidade que o alberga (quem expia as culpas de Agamémnon e de Édipo são o exército 
dos Gregos e a cidade de Tebas, com a pestilência que lhes é enviada pelos deuses), quer 
no tempo, atingindo implacavelmente os descendentes do contaminado, como aconteceu às 
famílias trágicas dos Labdácidas e do Átridas. 27 

 

 A contaminação ultrapassa a ordem política em função da gravidade do ato. É 

como se esse ato atingisse a ordem que está além do humano, isto é, a ordem dos deuses.  

As questões em torno do homicídio ilustram o drama do míasma. No período 

arcaico, quando os gene aristocráticos detinham o poder político e religioso, um homicídio 

implicava em problemas que se referiam principalmente aos familiares do assassino e da 

vítima e o ato do crime trazia a mácula que atravessava as gerações. Mas, segundo 

Vernant, com o desenvolvimento da polis, já não se aceitava mais que o ato criminoso 

fosse uma questão do genos, tratado então como uma “vingança de sangue”. Doravante, 

toda a comunidade estava implicada: um assassinato traria a impureza para toda ela, não 

sendo mais uma questão apenas dos familiares da vítima, conforme vemos nas narrativas 

das famílias míticas dos Átridas e dos Labdácidas. “Essa universalização da condenação do 

crime, a obsessão do míasma que pode representar para uma cidade, para um território, o 

sangue derramado, a exigência de uma expiação que é ao mesmo tempo uma purificação 

do mal (...)”.28 Então, para que o equilíbrio entre o mundo divino e o mundo humano 

retornasse era necessária uma expiação: o criminoso deveria ser banido da comunidade 

para que ela não fosse atingida pelo míasma ou, se a contaminação não foi evitada, para 

que a ordem se restabelecesse e um mal maior não viesse a ocorrer, como no caso em que 

Édipo é expulso de Tebas, após ser identificado como criminoso. Era necessário ainda, 

nesses casos, aplicar os rituais de purificação, de katharsis, por meio dos quais se fazia 

uma limpeza do indivíduo contaminado. Os ritos que tratavam de uma contaminação mais 

grave, como nos casos de assassinatos, podiam ser dirigidos pelos sacerdotes de Apolo, 

considerado como o deus purificador, o kathartès: 

 

A Homero fizera-se estranho esperar de Apolo as purificações e expiações que no 
culto apolíneo da época pós-homérica desempenharam um papel de grande relevo. Desde 
os primórdios, porém, Apolo era o deus curador por excelência. (...) 

                                                 
27 Mário VEGETTI, O Homem e os deuses, p. 236. 
28 Jean-Pierre VERNANT, A origem do pensamento grego, p. 53. 
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Apolo purifica o culpado manchado pelo sangue nefasto de sua vítima e assim o 
livra da maldição que sobre ele recaiu.29 
 

Mas o tema do míasma ultrapassa os dramas de homicídios. 

O míasma e a khatarsis são interligados e formam um aspecto importante da 

religião e da cultura grega. Dois dos autores pesquisados apontam para isso. Ao procurar 

identificar as diferenças entre a atitude religiosa em Homero e na transição do período 

arcaico para o clássico, E. R. Dodds nomeia dois tipos de atitudes que lhe parecem 

descrever essa diferença: a “cultura da vergonha” em Homero, e a “cultura da culpa” que 

se desenvolve na Grécia arcaica, numa transição que Dodds reconhece como “gradual e 

incompleta”30. Ele ressalta que um dos aspectos da cultura da culpa é o horror ao míasma, 

sentimento que se aprofunda no período arcaico e, claro, em contrapartida, aumenta a 

necessidade da katharsis. Ele traz o Édipo de Homero e o Édipo de Sófocles para 

exemplificar a diferença entre as duas atitudes: o primeiro, após a descoberta de sua culpa, 

continua a ser o rei de Tebas, morre numa batalha e é enterrado com todas as honras de um 

soberano; o Édipo trágico “se torna um pária conspurcado por seu crime (...).” 31  

No seu estudo sobre a concepção da alma nos gregos, o clássico Psiche, Erwin 

Rohde diz que esse tema se tornou um “sintoma da religião” na época pós Homero, já que 

o medo da contaminação pela impureza era grande e os recursos religiosos para a 

purificação se desdobravam no que ele chama de “arte de purificação religiosa”. Naquele 

período, o míasma não se apresenta só nos atos ímpios, mas também em momentos 

importantes da vida humana:  

 

A vida do homem, ao longo de toda sua trajetória, vai acompanhada de cerimônias 
“purificadoras”. A parturiente se acha em estado de “impureza”, assim como os que a 
tocam, e também o recém-nascido é impuro. O casamento é rodeado de uma série de ritos 
de purificação. Os mortos e os que se acham próximos deles são, assim mesmo, impuros. 32   
 

Rohde ressalta ainda que o míasma não é de ordem moral, mas é como algo que 

vem de fora e que acomete o indivíduo. Dodds aponta que Rohde é o primeiro a esclarecer 

                                                 
29 Walter OTTO, Teofania, p. 143. 
30 E. R. DODDS, Os gregos e o irracional, p. 36. 
31 Ibid., p. 43. 
32 Erwin ROHDE, Psiche, p. 246. Sobre o tema do míasma e khatarsis no autor, ver pp. 246 – 55. 
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que a mácula não tem origem no interior do homem, na sua consciência ou na sua vontade, 

como o pecado cristão, mas é como uma “conseqüência automática de uma ação”.33 A ação 

humana e suas conseqüências, sua responsabilidade, assim como os dilemas que a cidade 

vive na mudança do tratamento das questões que envolvem um homicídio34, serão fonte de 

reflexão para o poeta trágico, como podemos ver na Orestia de Ésquilo, onde as tensões 

entre o mundo humano e o divino estão presentes. Além disso, não podemos deixar de 

lembrar que Aristóteles apontou, na Poética, que a tragédia tinha um efeito de katharsis, 

um efeito de purificação das emoções de terror e piedade que as encenações provocavam 

no público35. Essa relação, a qual não pretendemos nos deter, gerou inúmeras reflexões 

entre os estudiosos do mundo grego, como indicou Jeanmaire em seu estudo sobre 

Dioniso36. Mas não podemos deixar de notar que a tragédia se desenvolve nesse contexto 

da “cultura da culpa”, onde a questão da relação entre a responsabilidade e a ação humana 

ganha significativo relevo. 

Retomando o tema do ritual, ressaltamos que sua importância se verifica porque, 

segundo Mário Vegetti, o cuidado escrupuloso dos homens com os deuses, observado nos 

cultos, é a própria noção de religião entre os gregos, na medida em que não há uma palavra 

que signifique a relação entre homens e a divindade: 

 

A [palavra] que mais se aproxima, eusèbeia, é definida pelo sacerdote Êutifron, 
(...), como ‘os cuidados [therapeia] devidos aos deuses’ (Platão, Êutifron, 12e). Portanto, a 
religiosidade consiste na observância pontual dos ritos cultuais que exprimem o respeito, a 
veneração e a deferência dos homens pela divindade (...).37 

 

Assim, o rito é o principal elo de ligação entre homens e deuses, e é fundamental à 

manutenção da religiosidade. Na religião grega não há revelação ou um conjunto teológico 

e um corpo de doutrinas que formam o credo. Não há também uma hierarquia sacerdotal38 

                                                 
33 E. R. DODDS, op. cit., p. 43. 
34 Cf. Werner JAEGER, Paideia, pp. 103 – 16; 137 – 49. 
35 ARISTÓTELES, Arte Retórica e Arte Poética, IV, 2. 
36 Henri JEANMAIRE, Dionysos, pp. 316 – 317. O tema da catarse aristotélica não gerou discussões apenas 
entre os estudiosos do mundo grego. Roberto Machado diz que o tema da khatarsis é considerado o mais 
debatido da filosofia de Aristóteles, trabalhado em várias chaves interpretativas, seja dentro da filosofia ou da 
teoria da arte poética. Cf. Roberto MACHADO, O nascimento do trágico, p. 28.  
37 Mário VEGETTI, O Homem e os deuses, p. 232 – 3.  
38 Haviam sacerdotes que eram das famílias aristocráticas, os quais, como já dissemos, detinham os poderes 
religiosos e que, com a organização das cidades, perderam seus privilégios. Na polis os sacerdotes faziam 
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ou ainda igrejas que unifiquem e delimitem as crenças, guiando os fiéis. Dessa forma, a 

noção de fé e de crença tem seu correlato na adesão ao rito.  

Duas características do ritual garantem para o grego a certeza da existência dos 

deuses. A prática ancestral dos ritos, passada de geração a geração, forma uma tradição 

sólida. E sua celebração nos atos da vida cotidiana, como comer ou viajar, e nos momentos 

que marcam a passagem da existência humana, assim como nas decisões políticas, nas 

guerras, em cada comemoração de ordem privada ou pública, também sustenta a convicção 

da presença divina. Como diz Vernant, não se cumpre estes atos de qualquer maneira, eles 

devem seguir regras que são, conjuntamente, domésticas, políticas, sociais e religiosas39. 

Tais setores estão intimamente relacionados para o homem grego. A crença nos deuses 

nasce com a prática do ritual e se apóia nesse conjunto; não é algo intelectual somente. Por 

isto, a crítica às narrativas sagradas e às representações divinas é possível e não causa 

maiores problemas para aqueles que a fazem. O problema ocorre quando os rituais não são 

respeitados, não são cumpridos como se deve, ou que se viole o que é sagrado, como 

roubar as oferendas, danificar o templo ou uma imagem divina. Estes atos ímpios 

significavam o desrespeito aos deuses e acabavam resultando em processos por impiedade, 

os quais podiam resultar até em pena de morte, como ocorreu com Sócrates.40  

Além do rito, Vernant identifica mais dois elementos que sustentaram a crença 

grega: a figuração dos deuses e os mitos41. 

                                                                                                                                                    
parte de um corpo de magistrados que eram eleitos por voto, e que exerciam uma função política e religiosa 
por um determinado período. A princípio, qualquer cidadão que não tivesse um míasma podia ser sacerdote. 
Ou, no âmbito doméstico, todo chefe de família sabia conduzir um ritual quando esse se fazia necessário. 
Práticas religiosas como o sacrifício, por exemplo, não requeria formação especial. Cf. Jean-Pierre 
VERNANT, Mito e Religião na Grécia Antiga, p.59. 
39 Idem, Entre Mito e Política, p. 198. 
40 Cf. Jean-Pierre VERNANT, Entre Mito e Política, p. 199; Wilhelm NESTLE, Historia del Espiritu 
Griego, pp. 154 – 6 e Bruno SNELL, A Descoberta do Espírito, pp. 49 – 51.  
41 Segundo Vernant, Dumézil faz suas pesquisas comparativas das religiões indo-européias usando o método 
do campo da linguística, e nelas se pergunta sobre o rito, o mito, e a representação figurada, preocupado em 
identificar a “arquitetura conceitual” que organiza as divindades em relação a esses três aspectos. Essa 
concepção provocou uma mudança no estudo de religiões como a grega, nas quais o ritual era o objeto 
central, seja pelo método positivista de um Mauss, seja pela desconsideração do mito, visto como 
“excrecências fictícias, fantasias de escritor e de artista” e, portanto, não propriamente religioso, como 
entendia Festugière. Vernant, herdeiro intelectual de Dumézil, também considera o ritual, as narrativas 
míticas e a figuração como “três ordens de fenômenos” característicos da religião grega, por meio dos quais o 
pensamento religioso de organizou. Tratados como sistemas simbólicos, articulam-se com a vida social 
grega, explicitando a íntima conexão entre a ordem social e a religiosa. Cf. Jean-Pierre VERNANT, Entre 
Mito e Política, pp. 91- 92 e Idem, Mito e Religião na Grécia Antiga, p. 24. 
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A primeira corresponde às imagens nas cerâmicas, às estátuas divinas e também 

aos ídolos42, imagens que, além de garantir a presença e a proteção do deus, conferem o 

prestígio a quem as detém, seja o genos, na Grécia Arcaica, ou a polis, na Grécia Clássica.  

 Os mitos, por sua vez, constituem, nas palavras de Vernant, um “breviário das 

crenças” 43. Como é um dos pontos que relacionam tragédia e religião, deveremos neles 

nos deter. Mas antes são necessárias algumas observações.  

As histórias dos deuses e dos heróis são narradas por uma tradição sólida na Grécia, 

a tradição poética dos aedos. A relação entre o mito e o aedo configura o lugar central que 

os poetas ocupam na religião grega, e a gênese da relação estreita entre literatura e religião. 

Neste sentido, Vernant esclarece que: “Se não existissem todas as obras da poesia épica, 

lírica, dramática, poder-se-ia falar de cultos gregos no plural, mas não de uma religião 

grega.” 44 Note-se que os trágicos estão inseridos no cenário. Por esta razão, Gernet atribui 

à literatura a fonte por excelência para o conhecimento da religião na Grécia45. 

É interessante, ainda, apontar para a problemática que vive o historiador da religião 

ao se deparar com a quase sobreposição entre literatura e religião, conforme destaca 

Vernant: 

 

Se a poesia se ecarrega de tal forma do conjunto das afirmações que um grego se 
crê fundamentado a sustentar sobre os seres divinos, sobre as relações deles com as 
criaturas mortais, se a cada poeta cabe expor, às vezes modificando-as um pouco, as lendas 
divinas e heróicas cuja soma constitui a enciclopédia dos conhecimentos de que o grego 
dispõe em relação ao além, conviria considerar essas narrativas poéticas, esses relatos 
dramatizados documentos de ordem religiosa, ou atribuir-lhes apenas um valor puramente 
literário? Em suma, os mitos e a mitologia, nas formas que a civilização grega lhes deu, 
devem ser vinculados ao domínio da religião ou ao da literatura?  46 

 

                                                 
42 Vernant dá como exemplo de ídolos os arcaicos xóana, “peças de madeira, mais ou menos sem forma que 
possuem um valor sagrado por tudo o que representam na mente dos devotos. Esses ídolos são privilégio de 
pessoas ou de famílias que os guardam em suas casas, escondidos, mantidos secretos. A posse desses ídolos 
lhes dá alguns poderes sociais, ligados a sua(s) função(ões).” Esses ídolos, inicialmente nas mãos dos gene, 
foram “confiscados” pela coletividade e tornados públicos, mudando os quadros do poder religioso: 
“Percebe-se, então, como os poderes, os acordos, os laços de fidelidade pessoal que uniam, por intermédio de 
um símbolo icônico, um grupo de homens a uma divindade, ou seja, a poderes particulares, são transmitidos 
para a comunidade, sendo que a família sacerdotal passa a possuir apenas um papel nos quadros da cidade”. 
Jean-Pierre VERNANT, Entre mito e política, pp. 199 – 200. 
43 Cf. Idem, Mito e Religião na Grécia Antiga, pp. 13 – 24. 
44 Ibid., p. 16. (Grifo do autor) 
45 GERNET et BOULANGER, Le génie grec dans la religion, p. 22. 
46 Jean-Pierre VERNANT, Mito e Religião na Grécia Antiga, p. 17. 
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Essas questões fazem pensar como é difícil entendermos uma civilização como a 

grega, que não viveu sua realidade de modo compartimentado como vivemos a nossa. Eles 

não sabiam o que era literatura e muito menos religião. Expressavam sua experiência e seu 

conhecimento através de linguagens que foram se diferenciando ao longo do 

desenvolvimento de sua cultura e do pensamento, como foi, por exemplo, o surgimento da 

história e da filosofia. Em Heródoto, está presente o mito conjugado com a história recente 

de seu povo; os filósofos pensam a cosmogonia, a cidade, o homem conjuntamente com o 

imaginário religioso, mesmo que para exercer crítica, como é o caso dos sofistas. Porém, 

ainda assim, não deixam de cumprir seus deveres com os deuses.   

Portanto, para compreendermos tanto a literatura grega como a religião, temos de 

considerar o ponto de intersecção que as une. Separá-las é entender o mito como ficção ou 

boa literatura, e dessa forma reduzirmos a compreensão da experiência religiosa grega, 

como desqualificar sua noção de divino, como já aconteceu47; ou entender a literatura, por 

sua vez, como uma rica expressão da linguagem poética grega, focalizando o 

desenvolvimento da técnica específica da atividade poética, mas talvez deixando-a sem 

“alma”, sem sua base na intersecção com uma experiência numinosa. Como reconhece 

Albin Lesky, em sua História da Literatura Grega: “Foi um erro dos modernos relegar a 

ação dos deuses homéricos para um plano estético e de técnica poética” 48.   

Todavia, essa não é uma tarefa fácil, considerando o que o próprio Vernant diz em 

O universo, os deuses, os homens, quando se refere aos traços que são característicos da 

literatura e do mito. Segundo o filósofo, em cada uma dessas atividades a palavra cumpre 

um papel distinto. Na atividade poética, ela está fixada de forma que, quando falta um 

pedaço, um verso, o poema se desestrutura; ao passo que o mito não se fixa de forma 

definitiva, pois, dada a sua origem como palavra oral, ele pode encontrar variações que não 

o descaracterizam como relato49. Ocorre que o relato poético-mítico grego, oral 

originalmente, foi fixado em textos oficiais, e ficou para os estudiosos modernos a tarefa 

necessária de atravessar a complexidade da união desses campos, diferenciando-os, 

comparando-os e, em seguida, relacionando-os de modo a compreender o pensamento 

religioso – literário grego.  

                                                 
47 Jean-Pierre VERNANT, Mito e Religião na Grécia Antiga, pp. 19 – 20.  
48 Albin LESKY, História da Literatura Grega, p. 86. 
49 Jean-Pierre VERNANT, O universo, os deuses, os homens, pp. 12 – 5. 
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Assim, ao apresentar o desafio que vive o historiador da religião, Vernant 

apresenta, concomitantemente, a relação intrínseca entre literatura e religião, e o modo 

como uma sustenta a outra na cultura grega.  

Consideramos, dessa forma, que a experiência religiosa grega se desdobra e se 

organiza a partir da concepção de divino que se encontra no politeísmo, na cosmogonia e 

na teogonia narrada na poesia de Homero e de Hesíodo.  Como a religiosidade grega 

fundamenta-se no rito, podemos completar esse cenário com uma frase de Carl Kerényi: 

“O conteúdo e a forma dos atos de culto eram dados pelo mito. Esses atos eram mito, tal 

como o mito era a realidade que exprimia.” 50 Vamos, então, trabalhar a seguir o segundo 

aspecto da religião grega que relaciona tragédia e religião: os mitos dos deuses e heróis.  

 

1.2  Os deuses e os heróis: a mitologia grega 

 

Os relatos míticos que, pela tradição oral dos aedos, passavam de geração em 

geração, se fixam pela escrita por volta do século VI51 e, como vimos em Vernant, 

transformam-se no legado religioso comum para a Hélade. Nesse contexto, a poesia de 

Homero52 e de Hesíodo adquire o valor de cânones53, porque, apesar de existirem outros 

poetas e outras versões dos mitos que eles relatam, suas narrativas transformaram-se já na 

Grécia Antiga em modelo e fonte, quer para a literatura que os seguiu, como a lírica e a 

trágica, quer para a filosofia e para a vida política e espiritual de seu povo, como já nos 

referimos.  

Para Vegetti, é a poesia homérica, particularmente a Ilíada, a primeira poesia épica, 

que “dá à religião grega a sua forma histórica.” 54 E Hesíodo, a partir de Homero, organiza 

e sistematiza as gerações divinas, fixando o panteão olímpico na Teogonia, obra que não é 

                                                 
50 Carl KERÉNYI, Dioniso, p. 205 – 06. (Grifos do autor) 
51 Segundo Vidal-Naquet, há indícios de que no século VIII já haveria uma versão escrita da poesia épica 
grega. Contudo, há controvérsia sobre a época da fixação dos textos. Mas no século VI, em 560 a. C., o tirano 
Pisistrato preparou uma edição oficial. De qualquer forma, Vidal-Naquet relaciona a consolidação da épica 
com a escrita, desenvolvida por volta do século IX a. C. Cf. Pierre VIDAL-NAQUET, El mundo de Homero, 
p. 16. 
52 Há controvérsia entre os estudiosos sobre se Homero seria o único autor ou se um conjunto de aedos 
deixou, sob esse nome, os poemas Ilíada e Odisseia. Cf. Ibid., p. 14. 
53 Jean-Pierre VERNANT, Mito e Religião na Grécia Antiga, p. 16.  
54 Mário VEGETTI, O Homem e os deuses, p. 237. 
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propriamente épica, mas que encontra nela seu modelo, e que segundo Vernant é 

fundamental para a compreensão do pensamento mítico e da cosmogonia grega55. 

No início da Teogonia, após os belíssimos versos do hino às Musas, Hesíodo relata 

que os deuses gregos não criaram o universo e o que nele existe, mas nasceram junto com 

ele, assim como os homens, num mesmo movimento de diferenciação de potências 

primordiais. Segundo a interpretação de Vernant:   

 

A geração daqueles aos quais os gregos rendem culto, os Olímpicos, viu a luz, ao 
mesmo tempo que o universo, diferenciando-se e ordenando-se, assumia sua forma 
definitiva de cosmos organizado. Esse processo de gênese operou-se a partir de Potências 
primordiais, como o Abismo (Caos) e Terra (Gaia), donde saíram, ao mesmo tempo e pelo 
mesmo movimento, o mundo tal como os humanos que o habitam uma de suas partes 
podem contemplá-los e os deuses  que o presidem, invisíveis na sua morada celeste.56 

  

Vejamos este acontecimento pela narrativa do poeta beócio: 57 

 

 

                                                 
55 Vernant considera a originalidade e a especificidade da poesia teogônica de Hesíodo já que, como nos 
referimos, ela não é épica, ainda que possua diversos “elementos e formulações” da narrativa homérica, e 
nem se encaixa no sistema de pensamento dos filósofos do século VI. Jaeger, em Paideia, diz em que medida 
Hesíodo toma Homero como modelo, para construir a originalidade de sua poesia: “(...) Hesíodo, que se 
desenvolveu em um ambiente campesino e trabalhou no campo, se educou no conhecimento de Homero antes 
de despertar a vocação de rapsodo. (...) Toda elaboração poética de Hesíodo se sujeita sem vacilação às 
formas estilizadas de Homero. Toma de Homero versos inteiros e fragmentos, palavras e frases. O uso de 
epítetos épicos pertence também a linguagem de Homero.” Já Lesky afirma que: “Hesíodo chegou ao 
conhecimento desta poesia por meio de rapsodos ambulantes. Aprendeu o ofício destes, para se lhes tornar, 
mais tarde, similar.” Vemos então, neste conjunto, a referência de Homero tanto no que se refere à linguagem 
poética, quanto para a educação do grego, já desde a Grécia arcaica. Mas no campo da religião, 
especificamente, Hesíodo toma Homero como modelo para, em seguida, se afastar dele e constituir um novo 
elemento na religião grega: a sua cosmogonia e a sua teogonia. Além de, neste movimento, construir uma 
linguagem poética própria, como Vernant reconhece. Albin LESKY, História da Literatura Grega, p. 117; 
Werner JAEGER, Paidéia., p. 69; Jean-Pierre VERNANT, Entre mito e política, pp. 241 – 42; cf. também 
HESÍODO, Teogonia, p. 46. 
56 Jean-Pierre VERNANT, O homem grego, p. 12. 
57 Duas observações são aqui necessárias: 1) Caos (Kháos) é traduzido por Abismo, como vemos na citação 
acima, de Vernant. Em outros livros do próprio Vernant, é traduzido de modo diferente: em O homem grego, 
Caos é traduzido por Vazio (cf. p. 10) e, em Entre mito e política, por Nada (cf. p. 242), sendo todas estas 
traduções do francês para o português. Vernant discute ainda, neste último livro, a interpretação de Kháos, 
desde os antigos filósofos gregos (cf. p. 243). Jaa Torrano, em seu estudo da Teogonia, defende que a melhor 
tradução para o termo seria Cissura (cf. Jaa TORRANO, in: HESÍODO, Teogonia, p. 49).  2) Jaa Torrano se 
refere à controvérsia, desde os pensadores antigos, sobre se as potências cosmogônica seriam três, ou seja, 
Caos, Terra e Eros; ou quatro: Caos, Terra, Tártaro e Eros. Conclui, seguindo o que considera a “tradição e 
autoridade dos antigos”, que são quatro (cf. Ibid., p. 44 – 5). Vernant, por sua vez, sem se referir a esta 
polêmica, diz: “Caos, Terra, Amor: esta é a tríade de potências cuja gênese antecede e introduz todo o 
processo de organização cosmogônica.” Jean-Pierre VERNANT, Entre mito e política, p. 243. 



 43

Sim bem primeiro nasceu Caos, depois também  
Terra de amplo seio, de todos sede irresvalável sempre, 
dos imortais que têm a cabeça do Olimpo nevado,  
e Tártaro nevoento no fundo do chão de amplas vias, 
e Eros: o mais belo entre os deuses imortais,  
solta-membros, dos deuses todos e dos homens todos  
ele doma no peito o espírito e a prudente vontade. 58 

 

Esse é o início de um intricado e complexo processo que dará origem ao cosmo e às 

divindades que o presidem. As forças primordiais que surgem de maneira autônoma 

passam a se unir, fazendo surgir os primeiros elementos que compõem o mundo: dia, noite, 

trevas, éter, céu, mar. As uniões se multiplicam e vão dando forma e explicação àquilo que 

é “existente, da representação das coisas e forças deste mundo”.59 Em meio ao processo 

cosmológico, surgem as gerações divinas que se sucedem em três linhagens, numa disputa 

pela soberania. À Úrano sucede Cronos, e este disputa o poder com seu filho Zeus. Com o 

último, a teogonia e a cosmologia deverá atingir sua forma definitiva, pois quando ele se 

torna o soberano, o quadro divino e da origem do universo se completa. Sua soberania 

reúne elementos essenciais que diferenciam Zeus dos seus antecessores: “Nele e por ele, 

em sua realeza, a potência e a ordem, a violência e o direito, reconciliados, conjugam-

se.”60 Para Lesky, o poema citado acima trata de “um desenvolvimento consequentemente 

dirigido a Zeus”, pois sua soberania fixará definitivamente a ordem do mundo, uma ordem 

que já aparecia em Homero, mas que com Hesíodo “começa aquela linha que atinge o auge 

na grandiosa imagem de Zeus na poesia de Ésquilo.” 61  

Jaa Torrano, em seu estudo sobre o mito de Dioniso, esclarece que os termos théos 

(deus) ou theoí (deuses) significavam “os aspectos fundamentais do mundo”, ou seja, de 

uma realidade transcendente que se manifestava na diversidade dos eventos da vida e da 

qual a humanidade dependia. O autor contrapõe-se à noção corrente de que os gregos eram 

‘politeístas’, indicando o lugar de Zeus na teogonia e corroborando a consideração acima 

de Lesky: 

 

(...) o Théos pode ser visto sob o aspecto de sua unidade e unicidade fundamental, 
ou ainda sob sua multiplicidade de aspectos, na riqueza de sua diversidade, na plenitude 

                                                 
58 HESÍODO, Teogonia, vv. 116 – 122.   
59 Albin LESKY, História da Literatura Grega, p. 121. 
60 Jean-Pierre VERNANT, Mito e Religião na Grécia Antiga, p. 31. 
61 Albin LESKY, A História da Literatura Grega, p. 120.  
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própria da fonte de todas as possibilidades que se abrem para os homens no mundo, 
sobretudo a de sermos homens no mundo. Fica desde já descartado esse equívoco de que os 
gregos fossem politeístas: eles eram tão pouco politeístas quão pouco monoteístas. Eles 
tinham a intuição de que a unidade consubstancia a multiplicidade e assim os diversos 
nomes dos Deuses indicam os diversos aspectos fundamentais do mundo e têm sua unidade 
e fundamento em Zeus, Pai dos Deuses e dos homens. 62  

 

O processo chamado de partilha das honras que, segundo Torrano, significa “o 

advento de cada deus à sua própria existência” 63 é, no entender desse autor, o tema central 

da Teogonia. Essa partilha é o meio pelo qual se dá a configuração do mundo divino e 

humano, feita pela justiça de Zeus. Empossado, ele destina a cada olímpico o seu próprio 

domínio: são designadas a função e as atribuições, as quais constituem o valor e o poder 

das diversas divindades; a cada deus liga-se “uma constelação de acontecimentos que o 

envolve, um elenco de noções ou de lendas associadas a ele (...)”.64 E desde que um deus 

recebe o seu quinhão, não admite ingerências sobre o seu domínio, que deve ser respeitado.  

Mas essa configuração já estava presente na Ilíada, conforme ilustra o diálogo entre 

Zeus e Hera, no canto IV, sobre o desejo dela, contra a vontade do soberano, de continuar a 

fomentar a guerra entre os aqueus e os troianos, para ver os últimos destruídos. Mesmo 

sendo o soberano, Zeus não pode intervir nos domínios e na vontade de Hera, e vice-versa. 

Não podemos deixar de reproduzir, quase todo, esse belíssimo diálogo travado numa 

assembléia divina, no chão de ouro do Olimpo, pois ele excede o tema dos domínios 

divinos. Seu valor consiste em percebermos como o aedo estabelece, confere “forma à 

religião grega”, como diz Vegetti, ao descrever o lugar dos deuses, suas características, sua 

origem, sua função, a relação entre os Olímpicos, e destes com os mortais.  

O diálogo entre os deuses se dá por ocasião da luta entre Páris e Menelau, quando 

os chefes aqueus acordam que, se o primeiro vence, fica com Helena e os gregos se retiram 

da guerra; caso o segundo vença, Helena volta para Esparta com Menelau, sem que os 

troianos impeçam. A guerra teria o seu fim. Todavia, Páris, retirado da batalha por 

Afrodite, sua protetora, consegue escapar da morte, o que dá a vitória a Menelau, rei 

espartano, que conta, por sua vez, com a proteção de Hera e Atena. Os deuses então 

confabulam, sentados no Olimpo, e Zeus, tomando a palavra, diz: 

                                                 
62 Jaa TORRANO, O Mito de Dioniso, in: EURÍPEDES, Bacas, p. 12 – 3. 
63 Idem, in: HESÍODO, Teogonia, p. 62 
64 Ibid., Teogonia, p. 123.   



 45

  

Duas deusas, em verdade, a Menelau respaldam: 
Hera, Argiana, e mais Palas, a deusa Alalcomênea. 
(...) Mas Afrodite, toda-sorridente, 
seu dileto secunda de perto e o defende 
da Moira. Agora mesmo o salvou da morte. 
De Menelau, dileto-de-Ares, é a vitória. 
Cabe a nós decidir que curso dar às coisas. De 
novo a guerra cruel incitar, e a discórdia  
atroz, ou, sobre os dois lados, fazer que a paz impere? 
Se aprouver a todos esta última 
saída, a pólis priâmea seguirá, povoada, 
e Menelau terá de volta Helena, Argiana. 65 

 

Os epítetos, marca do texto de Homero, nomeiam traços e características próprias a 

cada deus – e também aos heróis, a exemplo de Menelau. Esses, que são traços 

antropomórficos, delimitam seu domínio, dando forma ao mundo divino; mas também 

nomeiam os traços humanos que correspondem ao divino, o que caracteriza o herói. 

Mostram como um mundo está referido ao outro em uma composição onde as forças se 

ajustam –  mas onde a divina deve prevalecer.  

Atena que, segundo o aedo, é reverente a seu pai, nada responde, “encruando a 

raiva”. Mas Hera “explode em bile”: 

 

Cruel Croníade, mas que falas 
são essas? Queres pôr o que fiz a perder? 
Meu suor e meu trabalho, meus dois estafados  
cavalos, todo o esforço posto em unir Gregos, 
juntá-los para a ruína de Príamo e seus filhos? 
Faze o que queres, mas de encontro aos outros deuses! 66 

 

Vemos aqui como o destino humano está na mão dos deuses. Eles sempre decidem 

o que deverá acontecer: Afrodite salva Páris da morte; o destino da guerra, que se relaciona 

com o destino de uma cidade e de suas vidas, deve ser decidido pela assembléia divina, 

onde todos têm direito a voto, e a palavra do soberano, nesse caso ao menos, não deverá 

ser a última, pois esbarra no direito de outro deus que, na defesa de seu domínio, deverá 

fazer valer sua vontade. Também o equilíbrio do mundo está alicerçado no equilíbrio do 
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mundo divino: se Zeus, como soberano, pode fazer o que quiser, deve fazê-lo em 

consonância com a força dos outros olímpicos, como lhe alerta Hera. 

 Esse é um dos modos de relação entre os olímpicos. O mito grego guarda sempre 

uma multiplicidade de representações que se desdobra numa multiplicidade de relações. 

Assim, o deus que representa o poder supremo no Olimpo tem de respeitar o domínio de 

outra divindade, como pode também decidir o que fazer sem consultar os outros deuses, 

pois, como diz Vernant, “(...) Zeus de um lado, todos os olimpianos reunidos do outro, é 

ainda Zeus que prevalece.”67 O que parece estar em jogo aqui são os lugares hierárquicos, 

como veremos mais para a frente, na resposta de Hera à próxima fala de Zeus.   

O rei dos deuses responde chamando Hera de “Demônio de mulher”. Pergunta-lhe 

o que Príamo e os troianos fizeram a ela, para que queira a destruição de Tróia. Mas, 

mesmo antes de qualquer resposta, consente com o desejo de Hera, afirmando, no entanto, 

sua amizade aos devotos troianos:  

 

(...) Faze, pois,  
o que quiseres! Basta de tanta querela. 
Mas põe na sua cabeça: quando me der gana 
de destroçar cidade onde tenhas amigos, 
não tentes reprimir meus ímpetos. Agora,  
a contra-coração, sou eu quem te libera  
para agir a teu grado. Pois sob Hélios-Sol  
e o estrelado céu de Urano, jamais houve 
cidade sobre a terra, habitada por homens,  
a mim tão cara, como é Ílion, sacrossanta 
que honoro no meu íntimo; e assim o rei Príamo,  
lanceiro exímio e aos filhos. Nunca me faltaram,  
às aras, nutrimento, libações, ovelhas 
nédias, as honras que nos são devidas.68 

 

As honras aos deuses, mantidas pelos diversos rituais, configuram, então, a 

proximidade, a necessidade da constante renovação do laço entre deuses e homens, a 

tentativa por parte destes de não se indispor com aqueles, o que representaria, como Zeus 

explicita, perigo para os pobres humanos. Um laço que é forte, já que os homens possuem 

a proteção divina, como é exemplificado em inúmeras passagens da poesia e na própria 

reunião divina relatada nesses versos; e, ao mesmo tempo, frágil, na medida em que a 
                                                 
67 Jean-Pierre VERNANT, Mito e Religião na Grécia Antiga, p. 31. 
68 HOMERO. Ilíada, IV, 37-50. 
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devoção humana não é nenhuma garantia de que os deuses trabalhem a favor dos mortais. 

Os troianos, que sempre cumpriram com suas obrigações para com o rei dos deuses, não 

conseguem evitar o destino da derrota que lhes aguarda, pois há um deus – e basta um – 

que conspira contra eles. O reconhecimento e a amizade do soberano não são, nesse caso, 

condição suficiente. Como diz Vidal-Naquet, Zeus é soberano, mas sabe, todavia, “que não 

é onipotente”.69 

Esse diálogo nos remete também ao que Lesky diz a respeito da relação entre 

homens e deuses na poesia homérica, isto é, de que o elo entre os dois mundos não é vivido 

como um problema. O autor entende que há uma aliança entre a ação divina e a ação 

humana, as quais podem se completar ou se contrapor, mas não podem existir 

isoladamente, situação que deverá se modificar até o século V70. Nos séculos que separam 

Homero dos poetas trágicos, ocorre uma modificação do sentimento religioso, o qual se 

expressa na tragédia pela reflexão dos poetas sobre o lugar do homem, o limite e a 

responsabilidade de sua ação frente ao mundo divino. Assim, na ligação entre deuses e 

homens instala-se uma tensão, a qual já estava presente em Homero, mas não era vivida 

pelo herói épico como um problema. O herói trágico, por sua vez, o sentirá na pele.  

De volta ao diálogo, Hera responde a Zeus afirmando o seu domínio e a autoridade 

que nele tem o direito de exercer, a qual nenhuma outra força pode usurpar. Não sem antes 

reconhecer a autoridade de Zeus, deus soberano:  

 

(...) Três cidades tenho  
prediletas: Esparta, Argos, Micenas, ruas- 
-largas. Podes destruí-las quando queiras, caso 
 no coração te insuflem ódio. Não me oponho, 
nem te impeço. Pois mesmo que quisesse, nada  
poderia fazer contra ti, supremo em força. 
Mas convém respeitares meus trabalhos. Sou 
deusa, temos a mesma origem. Cronos, mente- 
sutil, gerou-me, filha mais velha. Ademais, 
toca-me ser tua esposa, além de irmã, ó rei 
dos deuses imortais. É justo, pois, de parte 
a parte, nos fazermos mútuas concessões. 
Outros imortais nos seguirão, conformes.71 

 

                                                 
69 Pierre VIDAL-NAQUET, El mundo de Homero, p. 60. 
70 Albin LESKY, História da Literatura Grega, p. 93.  
71 HOMERO, Ilíada, IV, 51-63. 
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Vemos então que, no universo ordenado pela partilha das honras, cada deus tem seu 

lugar próprio, e entre eles uma hierarquia deve ser respeitada, para que a ordem e justiça 

divina, como diz Hera, siga equilibrada.  E o mundo humano segue dependente dessa 

ordem, a qual não se tem acesso e não se conhece de antemão, a não ser pelos sinais que os 

deuses achem por bem enviar aos mortais, e que necessitam ser decifrados. Na fala de Hera 

vemos que o que pode levar os homens à destruição é a ira divina, fomentada pelas ações 

humanas, daí a importância da reverência aos deuses pelos rituais, ainda que, como 

dissemos, eles não garantam nada.  

Nesse diálogo vemos também a antropomorfização do mundo divino: os deuses 

confabulam em assembléias, disputam poderes, escondem ou explodem em sentimentos 

que são também humanos; Hera é chamada por Zeus de “mulher”; os deuses gregos são 

feitos à imagem e semelhança dos homens. A hierarquia divina expressa a hierarquia social 

humana, pois, como diz Vidal-Naquet, “(...) Homero apresenta as instituições divinas à 

imagem das instituições humanas que ele conhece”72. Todavia, para Vernant, é necessário 

compreender essas relações. A antropomorfização do mundo divino não coincide com a 

crença de que os deuses eram como os homens, mas consiste na maneira que eles 

encontraram de representar as forças sobrenaturais, no modo de tornar presente, de “dar a 

ver” os deuses à comunidade humana. Como diz o filósofo a respeito da relação dos gregos 

com os deuses antropomórficos: 

 

(...) assim como uma estátua de Apolo, um kôuros nu, não é o retrato do deus e sim 
uma forma de dar a ver, na forma do corpo humano, os valores propriamente divinos que 
são apanágio dos Imortais e cujo reflexo apenas ilumina o corpo dos homens, na flor da 
idade, para logo apagar-se: a juventude, a beleza, a força equilibrada, da mesma forma não 
devemos aceitar como certos todos os fatos e escândalos  com os quais os poetas gostam de 
enfeitar a gazeta do Olimpo. Porque transpõem para a linguagem dos homens o que 
pertence ao domínio dos deuses, os relatos não devem ser tomados ao pé da letra. É 
preciso, contudo – e é realmente preciso – levá-los a sério.73 

 

 Vidal-Naquet também parece compreender a questão dessa forma, pois como 

Vernant, ele chama a atenção para a correspondência entre o lugar de Zeus no Olimpo e o 

de Agamêmnon, o “rei dos reis”, mas alerta que não se deve levar muito longe esse 
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paralelismo, já que o poder de Zeus com relação aos outros deuses é muito maior do que o 

de Agamêmnon para com os outros reis74.  

Retomando o tema da partilha das honras, convém lembrar que essa não aconteceu 

somente no mundo divino, mas também entre deuses e homens. Segundo Jaa Torrano, 

Hesíodo, em O trabalho e os dias75, refere-se ao momento mítico da raça humana, a qual 

vivia de forma paradisíaca, em comunhão com os deuses, não conhecia a corrupção do 

corpo e o sofrimento, ainda que fosse mortal76.  Para Vernant, no mito de Prometeu, 

narrado na Teogonia77, encontra-se como ocorreu a separação dos mundos divinos e 

humanos, assim como a importância do sacrifício nos rituais gregos.78   

Conta o mito que Prometeu, medindo força com Zeus, tenta enganá-lo para 

favorecer os homens: no primeiro sacrifício ocorrido no mundo ainda não diferenciado, ele 

tenta deixar aos humanos a melhor parte do animal (um boi), disfarçando-a como pior, e 

tenta reservar a pior parte, os ossos, camuflando-os, para os deuses. Zeus deverá escolher 

qual parte caberá a cada grupo, e ele prevê, “nas entranhas (...) males que aos homens 

mortais deviam cumprir-se” 79. Assim, o titã fracassa, pois a Zeus ninguém, nem mesmo os 

deuses, engana. Não contente com isto, ele rouba o fogo divino para dar aos pobres 

mortais, contra a vontade de Zeus, que tinha escondido o fogo como castigo pela farsa 

anterior. Desta forma, segundo Vernant, o fracasso de Prometeu deve ser pago pelos 

homens. Vernant entende que, na partilha das honras, os homens recebem de Zeus, numa 

inversão tanto dos valores quanto da aparência e da realidade, a porção que parece menos 

apetitosa. Com ela, recebem a nova condição a que estão submetidos: deparam-se com a 

necessidade do alimento para saciar a fome, pois esta “implica o desgaste das forças, o 

                                                 
74 Cf. Pierre VIDAL-NAQUET, El mundo de Homero, p. 59 – 60.  
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79 HESÍODO, Teogonia, vv. 551 – 52. 
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cansaço, o envelhecimento, a morte”.80 Já os deuses, com sua natureza diversa do humano, 

poderiam contentar-se com os ossos, pois na sua imortalidade, são eternamente jovens, 

belos, não sofrem a corrupção do tempo que os mortais enfrentam. O mito ilumina a 

importância e a função do sacrifício no mundo religioso grego, ao mesmo tempo que 

significa a condição humana: 

 

Ao fazer sacrifícios, os homens se submetem ao desejo de Zeus que fez dos 
mortais e dos Imortais duas raças bem distintas. A comunicação com o divino é 
estabelecida durante um cerimonial festivo, uma refeição, que lembra que a antiga 
comensalidade acabou: deuses e homens estão separados agora, não vivem mais juntos, 
não comem mais à mesa. (...) Ao tentar ser mais astuto do que Zeus para dar aos homens a 
melhor parte, o Titã destinou seus protegidos à triste sorte que é a sua hoje. Desde que a 
fraude prometeica instituiu a primeira refeição sacrificial, tudo na vida humana comporta 
sua sombra e seu avesso: (...) não há mais felicidade sem tristeza, nascimento sem morte, 
abundância sem trabalho, saber sem ignorância, homem sem mulher (...).81 

 

Portanto, se homens e deuses possuem a mesma origem e fazem parte do mesmo 

cosmos, Vernant aponta, em seu comentário, para o elemento que constitui uma barreira 

intransponível para os humanos e que, sendo assim, os separa e os distancia radicalmente 

do divino: a imortalidade, a característica fundamental dos deuses. 

Como imortais, os deuses, os athanatoi, possuem, cada um, atributos e 

características que lhes são permanentes: beleza, juventude, força, poder, coragem. Se os 

homens possuem estas características, elas são passageiras, efêmeras. E estão condenados à 

doença, ao sofrimento e à velhice, posto que mortais. “Mortalidade, imortalidade, é esse o 

fosso essencial”.82 

O sacrifício, que, conforme narra o mito, é o ato mediante o qual se fez a separação 

definitiva entre os planos humanos e divino, torna-se o elemento central do ritual aos 

deuses, pois é por ele que os laços, perdidos naquela época de ouro, são renovados, e a 

comunicação entre homens e deuses se restabelece e é garantida. O contato se dá pelo 

reconhecimento desse “fosso essencial”, simbolizado nas partes de cada plano, tal como 

reza a narrativa prometéica: aos homens, a carne do animal sacrificado; aos deuses, os 

ossos queimados, cuja fumaça sobe em direção ao Olimpo. Mas o vínculo que se renova 
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por meio do sacrifício tem uma conotação específica: “O vínculo que o sacrifício grego 

estabelece sublinha e confirma, na própria comunicação, a extrema distância que separa 

mortais e imortais.” 83  

Nesse sentido, os heróis, os “ancestrais míticos” dos gregos, são os humanos que 

melhor configuram esta barreira insuperável. Esta categoria de homens, semi-deuses, 

segundo Hesíodo, existiram num tempo que não é mais o presente da Grécia histórica84.  

Os heróis são frutos da união entre homens e deuses, ou pertencem a famílias que 

possuem ascendência divina, o que lhes dá um lugar distinto na raça humana, mas não 

evita que, como homens, conheçam o sofrimento e a morte. Dentre os vários aspectos que 

os distinguem do resto da humanidade, na morte eles podem encontram um destino 

diferente do homem comum. A todos estão destinadas as trevas subterrâneas do Hades, 

mas os heróis podem encontrar a “imortalidade”, porque deles é a “glória imperecível”, ou 

seja, uma glória que sobrevive na memória de seu povo e é um atributo de valor 

incomparável, de areté para os gregos – questão que será tema no próximo capítulo. Como 

diz Vernant: “Se o nascimento às vezes lhes atribui uma ascendência semidivina, a morte 

também os coloca acima da condição humana.” 85 

Os atributos como sua força, coragem, astúcia, beleza e habilidades os tornam 

capazes de grande feitos, narrados pela poesia épica: na Ilíada e Odisseia, vemos 

imortalizadas as estórias de Aquiles, Agamêmnon, Ulisses, Ájax, Héctor, Diomedes, dentre 

outros. Em suas poesias, Homero descreve a proximidade dos heróis com os deuses, com 

os quais se comunicam, às vezes de forma direta, como é o caso de Aquiles que fala com 

Tétis86, sua mãe e deusa da linhagem do Mar 87, ou com Atena 88; outras vezes, em forma 

de sonho ou de inspiração. Vemos na Ilíada, por exemplo, como o passado lendário de 

homens feitos de glória conta para o povo a sua própria história, além de ser uma 

referência para a relação que se estabelece com o divino, num mundo onde deuses e 

homens estão permanentemente ligados: os deuses em relação aos homens intervindo, 

protegendo ou mesmo incitando a guerra. Os homens ligados aos deuses pelos rituais, 

                                                 
83 Jean-Pierre VERNANT, Mito e Religião na Grécia antiga, p. 61. 
84 HESÍODO, O trabalho e os dias, v. 160. 
85 Jean-Pierre VERNANT, Mito e Religião na Grécia antiga, p. 48. 
86 HOMERO, Ilíada, I, 351 – 428. 
87 Cf. HESÍODO, Teogonia, vv. 233 – 264.  
88 HOMERO, Ilíada, I, 195 – 214. 



 52

atentos aos sinais divinos, nos sonhos e oráculos, configurando assim aquela “aliança 

irrefletida” desses dois mundos, referida por Lesky. 

O herói, que vive sua vida de proezas e tem sua morte no auge da força e 

juventude, recebe pelo canto do aedo a “glória imperecível” que o torna, sendo mortal, 

imortal. Neste sentido, a história de Aquiles é exemplar, pois ele escolhe entre uma morte 

prematura, com glória, e uma vida longa, sem glória: 

  

 (...) Pés-de-prata, a deusa Tétis, madre,  
me avisou: um destino dúplice fadou-me  
à morte como termo. Fico e luto em Tróia: 
 não haverá retorno para mim, só glória  
eterna; volto ao lar, à cara terra pátria:  
perco essa glória excelsa, ganho longa vida; 
tão cedo não me assalta a morte com seu termo. 89 

 

 O herói opta pela “glória imperecível”, e se torna um dos maiores imortalizados 

pela Ilíada. Sua vida tornada gloriosa é, tal como os outros heróis, referência de areté, e 

permanece na memória de seu povo, mantida viva pela poesia que atravessa os séculos, e 

que os transforma, como diz Erwin Rohde, em “espíritos tutelares da pátria”90.  

Trajano Vieira, na introdução da Ilíada, ao comentar a escolha de Aquiles, chama a 

atenção do leitor para a característica do herói na epopeia, apontando para o elemento 

trágico presente no texto homérico: “(...) o herói épico combate para atingir a imortalidade 

que lhe propicia a poesia e lhe nega a vida” 91. Ele ressalta ainda a relação intrínseca entre 

o aedo, sua poesia e o herói. Para Vieira, há uma “equivalência entre a eternidade da poesia 

e a do guerreiro”:  

 

(...) o aedo necessita que seus personagens ganhem renome imperecível para que a 
poesia adquira sobrevida. Os prodígios heróicos reflete a dramaticidade da atividade 
poética pois ambos, heróis e poeta, trabalham para superar a transitoriedade. Daí a 
insistência homérica em afirmar, a todo instante, o caráter transtemporal dos feitos heróicos 
e poético.92 
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Mas o autor não credita o fundamento da consciência mítica do aedo a “uma 

hipotética religiosidade visionária” deste, e sim à transtemporalidade de sua poesia. Neste 

sentido, cabe perguntar se Vieira não se equivoca nessa consideração, pois parece-nos que, 

ao receber a inspiração divina, o aedo canta as proezas heróicas, e isto está dentro de um 

contexto religioso próprio à Grécia, onde o poeta cumpre seu papel fundamental. Assim, a 

religiosidade visionária do poeta, mesmo sendo uma hipótese, está relacionada ao caráter 

transtemporal de sua poesia, advindo desse encontro a consciência mitológica, os cânones 

religiosos do povo grego.   

Portanto, as lendas dos heróis formam um conjunto mítico que possui também um 

caráter religioso e político, constituindo uma categoria religiosa precisa, fundamental e 

organizadora da religião cívica. Tal como se deve prestar culto aos deuses, aos heróis 

também são devidas as honras religiosas, e cada um tem conjunto de ritos específicos93. 

Aos heróis são dedicados ritos que são retomados a partir do século VIII, e que se 

desenvolvem de maneira conjunta à evolução das cidades94, declinando também quando 

estas declinam, na medida em que os heróis pertenceram às famílias reais ou são, eles 

próprios, os reis lendários que fizeram a história da Grécia e de suas respectivas cidades:  

Agamêmnon, “o rei dos reis”, monarca de Micenas, é o chefe supremo dos aqueus na 

Guerra de Tróia; Menelau, seu irmão, é o rei de Esparta; Ulisses, rei de Ítaca; Édipo é o rei 

de Tebas. Os dois primeiros e esse último pertencem às famílias que compõem os ciclos 

heróicos principais, os Átridas e os Labdácidas, respectivamente. As narrativas que 

descrevem a história dramática de ambas as famílias, compostas de crimes de sangue e 

traições, explicam a maldição que atravessa as suas gerações. Estas histórias míticas 

formam para o poeta trágico o material para a criação das mais belas tragédias, como a 

Oréstia, de Ésquilo, ou o Édipo Rei e a Antígona, de Sófocles.   

 Ao lado dos grandes heróis como Aquiles, Hércules e Ulisses há outros menores, 

cujas histórias também significam a fundação de suas comunidades e da relação destas 

com as divindades. Kérenyi, ao investigar os mitos do ingresso de Dioniso na Ática, refere-

se aos heróis que fundaram povoados na região, como Sêmaco, que fundou o demo dos 

                                                 
93 Rohde trata da especificidade dos ritos e dos sacrifícios destinados ao herói, os quais são distintos das 
cerimônias reservadas aos deuses olímpicos, especificidades que guardam a ruptura entre humano e divino, 
ou seja, a mortalidade e a imortalidade. Em contrapartida, ele considera que há uma “íntima afinidade” entre 
os deuses ctônios e os heróis, afinidade que se manifesta nos sacrifícios destinados a cada um desses grupos, 
com práticas bastante próximas. Cf. Erwin ROHDE, Psique, p. 135 – 36.  
94 Cf. Jean-Pierre VERNANT, Mito e Religião na Grécia Antiga, p. 51.  
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semáquidas; Icário, o herói do demo de Icárion, e também Eleutero, herói fundador da 

aldeia Eleuteras95.  

A proximidade que os heróis, sendo humanos, têm com o divino, quer por sua 

dupla origem, como Aquiles ou Helena, quer por suas características divinas, como 

Agamêmnon, “rei dos reis” tal como Zeus, soberano no Olimpo, coloca-os num lugar 

distinto tanto em relação aos deuses, quanto em relação aos homens. Eles carregam um 

caráter ambíguo, porque nem bem são deuses, nem bem são homens. Esta diferença se faz 

presente no próprio culto a eles endereçados, pois como a morte é a diferença fundamental 

que os separa dos deuses, aos heróis são dedicados ritos fúnebres.  

Os cultos cívicos aos heróis diferenciam-se dos ritos funerários aos mortos comuns, 

pois estes últimos são “como que o prolongamento temporário do cerimonial dos funerais e 

das práticas de luto: trata-se, ao abrir para o defunto as portas do Hades, de fazê-lo 

desaparecer para sempre deste mundo, onde ele já não tem seu lugar” 96. O ritual funerário 

é para o grego a garantia de que o morto entrará no mundo das trevas para encontrar a paz, 

ao mesmo tempo em que ele se faz presente na memória daqueles que ainda vivem. Mas, 

como diz Vernant, essa presença está fadada ao esquecimento no suceder das gerações. O 

herói, possuidor da “glória imperecível”, ao contrário, permanecerá vivo na memória de 

seu povo, plasmando com sua estória a identidade da polis e de cada cidadão que nela vive. 

Assim, os cultos realizados junto ao túmulo do herói morto, localizado na ágora, “exercem 

para uma comunidade o papel de símbolo glorioso e de talismã.”97 

Contudo, os cultos aos deuses políades e aos heróis que faziam parte da religião 

cívica não compõem a totalidade da expressão religiosa grega. Ao lado desses, 

desenvolveram-se correntes ou seitas que respondem a anseios que, de alguma forma, não 

são atendidos pelos cultos oficiais. Estes permanecem ligados e atendem às necessidades 

da coletividade helênica, à vida política, à constante renovação dos laços comunitários e 

territoriais. Mas o medo da morte, do desaparecimento na massa informe do Hades, além 

da fragilidade da vida humana, requerem respostas diferentes daquelas que a coletividade 

oferece. Como diz Vegetti:  

 

                                                 
95 Cf. Carl KÉRENYI, Dioniso, pp. 122 – 52. 
96 Jean-Pierre VERNANT, Mito e Religião na Grécia Antiga, p. 46. 
97 Ibid., p. 44. 
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Para os gregos, o deus dos infernos, Hades, é uma divindade sem templo nem 
culto. A sua remoção do mundo da visibilidade olímpica, a par do terror gerado pelo 
mundo do invisível, do indizível, do contaminante, provoca a necessidade de uma 
experiência religiosa diferente, longe dos espaços e das formas de culto público e diurno. É 
dessa necessidade que nascem os mistérios.98  

 

Os fenômenos religiosos conhecidos como cultos de mistérios, ativos na época 

clássica, propiciam, portanto, um contato mais direto, mais íntimo com a divindade. Eles  

diferenciam-se quanto ao modo ou à finalidade do contato, como por exemplo, a busca de 

uma “imortalidade bem-aventurada ou ainda como a salvação pode ser conquistada, se em 

vida, se depois da morte” 99. Vernant destaca três grupos principais, considerando que, 

apesar dos elementos comuns, descritos acima, são bastante diferentes entre si: os mistérios 

de Elêusis, o dionisismo e o orfismo. Os dois primeiros foram, de alguma forma, 

integrados aos cultos cívicos, e o orfismo permaneceu alheio à religiosidade cívica, 

contrapondo-se a ela.  

Tais movimentos religiosos foram tão importantes para a constituição da 

espiritualidade grega quanto a religiosidade cívica. Quanto a esta importância, Vernant 

destaca dois pontos essenciais: eles formaram um núcleo de experiências que contribuiu 

para a existência de uma mística grega, e sua experiência foi decisiva para a constituição 

da categoria de “pessoa” na história da antropologia ocidental.100  

Dentre os movimentos citados, deveremos nos ater ao dionisismo, já que, como 

sabemos, a tragédia nasce no seio do ritual em honra a Dioniso. Chegamos, assim ao 

terceiro aspecto a que nos propomos trabalhar e que é o que mais fundamental para a  

relação entre tragédia e religião. Pois, conforme veremos, é na religião dionisíaca que 

desponta a raiz do trágico.  

                                                 
98 Mário VEGETTI, O Homem e os deuses, p. 244. 
99 Jean-Pierre VERNANT, Mito e Religião na Grécia Antiga, pp . 69 – 88 e Mário VEGETTI, op.cit., pp. 
244 – 9. 
100 Sobre o núcleo místico, cf. Jean-Pierre VERNANT, Mito e Religião na Grécia Antiga, p. 68; sobre a 
origem religiosa da categoria de pessoa, ver Idem, Mito e pensamento entre os gregos, pp. 345 – 6. Quanto 
ao caráter místico desses movimentos, é interessante apontar que Bernard McGinn, ao pesquisar as raízes da 
mística cristã na Grécia, aborda, dentre elas, os cultos de mistérios, nos quais ele menciona os três 
movimentos destacados por Vernant. Para McGinn, o reconhecimento de uma mística nesses antigos cultos 
depende do que o estudioso entenda como mística, daí a discordância entre os pesquisadores. Walter Burkert, 
historiador da religião grega, por exemplo, que nega a mística nesses cultos, reconhece que neles há um 
encontro direto com a divindade, o que demonstra, portanto, no entender de McGinn, a presença de um 
elemento da mística. Daí o lastro dos mistérios gregos para o desenvolvimento da mística cristã. Cf. Bernard 
McGINN, The foundations of mysticism, p. 23 – 61. vol.1. 



 56

 

1.3 Dioniso e sua religião 

 

Dioniso é uma das divindades mais importantes do panteão grego e uma das mais 

complexas. Se é possível dar uma designação à diversidade de traços e às múltiplas formas 

que Dioniso toma e representa, poderíamos dizer que ele é o deus do paradoxo. Não é por 

acaso que a tragédia nasce sob sua égide.  

Deus do vinho e da fertilidade, da videira e da hera, é chamado por Hesíodo de 

“multialegre”101.  A ele são dedicadas as festas com as falofórias, os desfiles de máscaras, 

as danças, os concursos de vinho e de ditirambo, festas em que Dioniso é a própria vida 

manifesta em sua plenitude. Mas ele é também o deus sombrio, o Dioniso Zagreu, dos 

rituais extáticos, noturnos e marginais das bacantes, que nas montanhas e florestas aleitam 

os animais, como filhos, e também os caçam, os despedaçam vivos e os comem crus, em 

rituais conhecidos como diasparagmós e omofagia, respectivamente, onde vida e morte se 

conjugam102. Para Vegetti, esse caráter do deus revela que: “(...) [Dioniso] domina a zona 

obscura que precede a ordem da existência civilizada, onde se criam laços imediatos entre 

os homens, os animais e a natureza.” 103 Dioniso rompe, então, as fronteiras demarcadas 

pela religião cívica, entre o que é de ordem animal, humana e divina, mas o faz de maneira 

tal que parece que, como deus do paradoxo, somente nele as oposições presentes nessas 

ordens podem se encontrar. Não para as solucionar, e sim para confirmar a sua 

irreconciliação.  

Dioniso nunca se encontra sentado no Olimpo junto aos outros Imortais, ele se faz 

presente entre os humanos. É deus de parousía, de presença, a qual conduz seu fiel ao 

entusiasmo104 e ao êxtase105; sua presença leva à manía, à loucura, mas uma loucura 

                                                 
101 HESÍODO, Teogonia, v. 941.  
102 Cf. Jean-Pierre VERNANT, Mito e Religião na Grécia Antiga, p. 78; Carl KERÉNYI, Dioniso, p. 213; E. 
R. DODDS, Os gregos e o irracional, pp. 271 – 84; Henri JEANMAIRE, Dyonisos, pp. 249 – 67. 
103 Mário VEGETTI, O Homem e os deuses, p. 240. 
104 Ao tratar do culto trietérico, o culto bienal a Dioniso que acontecia fora da Ática, Kerényi aponta para o 
significado do entusiasmo no rito: “De acordo com Diodoro Sículo, nos lugares em que o período festivo 
trietérico era observado, também às virgens era permitido usar o tirso e participar, rejubilando-se e adorando, 
do enthousiasmós, ou seja, do estado e do ato de encher-se do deus.” O enthousiasmós é o ato da possessão 
divina. Carl KERÉNYI, Dioniso, p. 174.  
105 Gernet aborda o significado do êxtase no culto dionisíaco indicando a relação entre a manía, a possessão 
divina e a omofagia: “(...) o estado dos fiéis é de uma possessão divina que o próprio delírio lhes garante, e 
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divina, própria dos ritos em sua homenagem. E como tal, Dioniso pode ser, como bem 

disse Eurípedes, na tragédia Bacas – um dos mais importantes testemunhos sobre o deus, 

suas características e seu modo de agir sobre o humano – o “mais cruel para os homens e o 

mais doce” 106. Isso significa que Dioniso traz, como o vinho, o riso e o esquecimento, a 

descontinuidade benéfica frente às agruras da vida; traz o calor no inverno duro da Grécia, 

ou a beatitude da loucura abençoada por sua possessão. Porém, caso não reconhecido como 

divindade, pode transformar a manía num delírio que leva ao caos e ao terror, como vemos 

testemunhado na tragédia, nas figuras de Penteu e das mulheres tebanas.  

Assim, Vernant nos apresenta o paradoxo dionisíaco:  

 

Único deus grego dotado de um poder de maya, de magia, ele está além de todas as 
formas, escapa a todas as definições, reveste todos os aspectos sem se deixar encerrar em 
nenhum. À maneira de um ilusionista, joga com as aparências, embaralha as fronteiras 
entre o fantástico e o real. Ubiqüitário, nunca está ali onde está, sempre presente ao mesmo 
tempo aqui, alhures e em lugar algum. 107 

 

Dioniso “escapa a todas as definições” porque, como mencionamos, ele pode 

assumir várias formas, a ele são consagrados vários ritos, são vários os seus domínios. 

Dioniso pode assumir forma humana e animal. Em sua forma humana, é representado nas 

cerâmicas gregas de diferentes maneiras: é homem, com barba ou sem, jovem, criança e 

bebê. Em sua forma animal, Dioniso é touro, leão, serpente ou um bode. Se a religião 

dionisíaca é, ao menos inicialmente, uma religião de mulheres108, como diz Vernant, em 

época histórica há ritos dos quais só homens participam, como veremos adiante109. São 

dedicados a Dioniso ritos de mistério e também ritos públicos, nos quais, apesar das 

diferenças, Mircea Eliade reconhece um ponto comum que indica a natureza ambígua do 

                                                                                                                                                    
que lhes confere um poder sobre-humano diante das forças da terra, e sua conclusão e perfeição se dão no rito 
da omofagia: fora deles próprios – e este é o sentido da palavra êxtase nesse contexto – os fiéis se confundem 
com a divindade.” GERNET et BOULANGER, Le génie grec dans la religion, p. 100.   
106 EURÍPEDES, Bacas, v. 861. Essa tragédia tem seu título comumente traduzido por As Bacantes, mas 
como estamos utilizando a tradução de Jaa Torrano, seguiremos o título dado pelo tradutor. 
107 Jean-Pierre VERNANT, Mito e Religião na Grécia Antiga, p. 77. 
108 As mulheres estão relacionadas principalmente com os ritos de mistérios. Na Grécia, as seguidoras do 
deus reunem-se em congregações, grupos de iniciadas que recebem o nome de thíasos, os quais são oficiais, 
controlados e organizados pelas cidades. Mas as fiéis dionisíacas possuem várias denominações: bacantes, 
mênades, as Gerairaí,  como são chamadas em Atenas, e as tíades, em Delfos. Sobre o thíasos, ver GERNET 
et BOULANGER, op.cit., pp. 106 – 07; Jean-Pierre VERNANT; Pierre VIDAL-NAQUET, Mito e Tragédia 
na Grécia Antiga, pp. 341 – 344. Sobre as denominações das bacantes, ver Carl KERÉNYI, Dioniso, p. 61. 
109 Sobre a entrada dos homens no culto dionisíaco, ver Carl KERÉNYI, op.cit., p. 143.  
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deus: “Em todas as cerimônias que lhe são consagradas, Dioniso revela-se ao mesmo 

tempo deus da fertilidade e da morte.” 110 Assim, podemos dizer que Eros e Thanatos são 

suas marcas. 

Essas marcas também se revelam no Dioniso Zagreu, o deus caçador 111, a quem 

“corresponde o caráter selvagem, orgíaco, de Dioniso”112, ligado aos rituais de 

diasparagmós e omofagia das bacantes. O Dioniso Zagreu é, segundo Kerényi, um caráter 

arcaico do deus, datado da época micênica. Na Grécia ele assumiu uma forma ctônia, pois 

se “tornou um misterioso deus do mundo subterrâneo (...)”113.  Nos rituais da festa da 

Antestéria, como veremos adiante, e também nos ritos das tíades de Delfos, estes 

chamados trieterís, está presente o caráter de “deus subterrâneo”, ou seja, de um deus que 

participa do mundo dos mortos. Caráter que é percebido em sua ocultação no Hades e sua 

posterior epifania114, que revelam o caráter paradoxal do deus sublinhado por Kerényi: 

“deus da zoé e de seu oposto, a morte (...).”115 Kerényi explica o termo zoé: “Zoé é a vida 

considerada sem adscrição de qualquer característica e experimentada sem limitações.”116 

À zoé se opõe thanatos. Dioniso é, portanto, o deus que porta esta oposição entre a vida em 

sua plenitude, sem limites, e a morte. Esse caráter de Dioniso é importante para nossa 

pesquisa, quando mais adiante, ao tratarmos da relação de Dioniso e a tragédia, voltaremos 

a ele. 

As variações das narrativas míticas em torno do deus são, segundo Henri 

Jeanmaire, difíceis de serem reconstituídas, mas duas delas nos chegaram e evidenciam sua 

natureza paradoxal117. A primeira trata do mito, difundido na Grécia, do Dioniso que é 

                                                 
110 Mircea ELIADE, História das crenças e das idéias religiosas, p. 206. 
111 “Em grego, um caçador que captura animais vivos chama-se ‘zagreús’”. Carl KERÉNYI, Dioniso, p. 72. 
112 Mircea ELIADE, História das crenças e das idéias religiosas, p. 214.  
113 Carl KERÉNYI, Dioniso, p. 74. 
114 Sobre o rito bienal, o rito trietérico em Delfos, cf. Ibid., p. 165 – 205. 
115 Ibid., p. 177. 
116 Ibid., p. XIX. 
117 Sobre a problemática em torno da mitologia dionisíaca e suas variações, cf. Henri JEANMAIRE, 
Dyonisos, pp. 333 – 335. Kerényi comenta o estudo de Walter Otto sobre Dioniso, em que este entende que a 
natureza do deus é a loucura, e cita a resposta de Otto à pergunta “quem é Dioniso?”, na qual aparece esta 
idéia da natureza paradoxal na narrativa mítica de Dioniso: “O deus do êxtase e terror, de selvageria e de 
liberação a mais abençoada – o deus delirante cuja aparição leva os homens ao delírio –, esse deus já em sua 
concepção e em seu nascimento dá a conhecer sua natureza paradoxal e misteriosa”. Segundo Kerényi, a 
concepção de Otto de Dioniso como “deus delirante” encontra-se já em Homero, que na Ilíada designa o 
deus como mainónemos Dionisos, por causa do efeito que causa em suas seguidoras. Cf. Walter OTTO apud 
Carl KERÉNYI, op.cit., p. 115; HOMERO, Ilíada, VI, 132. 
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filho de uma tebana, narrado na Teogonia de Hesíodo e na Bacas de Eurípedes, onde o 

próprio deus e o coro contam sua concepção e nascimento118. Sua narrativa conta que 

Dioniso é filho de Zeus e de Sêmele, filha de Cadmo, o herói mítico fundador de Tebas, o 

que faz dele um deus único entre os olímpicos. Além de filho de uma mortal, Dioniso é o 

“nascido duas vezes”: Sêmele, grávida de Zeus, insistia em vê-lo em todo o seu esplendor 

de rei dos deuses, o que representava perigo para um humano. Zeus acaba por atender o 

pedido da amada, mas ao vê-lo, Sêmele é fulminada por seus raios. O soberano, então, 

impede a morte do prematuro Dioniso, retirando-o do ventre de sua mãe e costurando-o em 

sua coxa, para que a gestação terminasse. Assim, Dioniso nasce pela segunda vez, agora 

sob a condição de Imortal, estatuto dado pela geração direta de Zeus119.  

Outra variação mítica narra a paixão de Dioniso Zagreu, o deus ainda criança que 

teria sido despedaçado, ingerido por seus assassinos e depois ressuscitado. Esse mito 

arcaico relaciona-se com os ritos dionisíacos de mistério, como os praticados pelas tíades 

de Delfos. Também foi assimilado pelo orfismo, no século VI a. C., o qual vai criar uma 

cosmogonia a partir dele, distinta daquela de Hesíodo. Segundo Gernet, as lendas de 

Penteu e de Orfeu, patrono do orfismo, são derivações dessa narrativa120. 

Em sua estória mítica, aparece também o traço de deus “estrangeiro”. Filho de uma 

mortal, Dioniso é estranho ao panteão olímpico; mais estranho ainda é um deus que morre. 

Além disso, os cultos orgiásticos em sua homenagem, tão avessos à religião olímpica, 

levaram à hipótese de que Dioniso não poderia ser um deus genuinamente grego. Erwin 

Rohde foi, segundo Eliade, o primeiro estudioso a afirmar que ele teria entrado tardiamente 

na Grécia, vindo da região da Trácia ou da Frígia, idéia largamente aceita por outros 

helenistas, inclusive porque essa referência já se encontra em Homero e em Eurípides121. A 

hipótese de que Dioniso seria de origem trácio-frígio encontrou uma base porque há nesta 

região um deus de nome Sabázio, que possui características divinas e cultos análogos às 

orgias dionisíacas122. No entanto, as plaquetas micênicas de Pilos lançaram por terra essa 

hipótese, pois o achado arqueológico indica a antiguidade da presença do deus em 

território grego. Kerényi, por exemplo, questiona se Dioniso teria partido da Trácia para a 
                                                 
118 EURÍPIDES, Bacas, vv. 1 – 10; 85 – 100. 
119 Cf. Jean-Pierre VERNANT, O universo, os deuses, os homens, pp. 148 – 15 
120 Cf. GERNET et BOULANGER, Le genie grec dans la religión, pp. 125 e 281; Carl KERÉNYI, Dioniso, 
pp. 205 – 25; Erwin ROHDE, Psiche, pp. 454 – 5. 
121 HOMERO, Ilíada, ,VI, 130 – 41; EURÍPEDES, Bacas, vv. 13 – 20. 
122 Cf. GERNET et BOULANGER, op.cit., p. 101; Carl KERÉNYI, op.cit., p. 236 – 7. 
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Grécia ou se ocorreu justamente o contrário, dada a antiguidade de seu culto, como ele 

afirma com relação à presença do deus na Ática: “Pode-se fazer remontar a chegada de 

Dioniso à Ática, e em particular à Atenas, à gesta missionária da introdução da vinicultura 

e do culto do deus, eventos da pré e da proto-história da Grécia (...).” 123  

Jaa Torrano parece preencher uma lacuna em torno da controvérsia sobre a origem 

do deus, provavelmente sem esgotá-la, ao apontar para a herança indo-européia do 

dionisismo e para a retomada das relações gregas com o oriente, na Grécia Arcaica. Na 

época micênica, haviam relações intensas deste povo com o oriente, mas a invasão dórica e 

a queda do antigo império rompeu a comunicação, e o território grego ficou isolado. Com a 

posterior organização do povo helênico, as relações com o oriente foram reestabelecidas, e 

para Torrano este é um fator a ser considerado, pois a “influência trácia e frígia reforçou 

entre os gregos os elementos tradicionais do legado comum a esses povos.” 124  

Kerényi aborda outro traço do deus e seu culto, comum fora da Ática, que se liga ao 

caráter de estrangeiro, e do qual a tragédia de Eurípedes é também um testemunho, já que 

tem como tema sua chegada à Tebas, a resistência da comunidade e do rei tebano e as 

funestas consequências advindas dessa resistência. O autor esclarece que a “chegada” 

corresponde à epifania divina: “Em algumas formas de culto, Dioniso é representado como 

o deus que chega.” 125. Mas quando Dioniso chega, quando ele faz sua epifania em uma 

comunidade, aparece como um intruso: a não ser pelas mulheres iniciadas em seus 

mistérios, Dioniso não é reconhecido como deus e a comunidade resiste a seu culto, o que 

dá início a uma perseguição ao deus e às bacantes. Ocorre que Dioniso reage à resistência, 

porque exige de todos o reconhecimento de sua divindade: “Sua ambição é ver seu culto, 

nas diversas formas de que ele pode se revestir, oficialmente reconhecido e unanimemente 

praticado”126. Tal como conta a tragédia de Eurípedes, Dioniso se vinga daqueles que 

                                                 
123 Carl KERÉNYI, Dioniso, p. 152. Walter Otto parece ter sido o primeiro a se contrapor à idéia corrente, 
desde Rohde, sobre a origem de Dioniso. Afirmou que houve “novo despertar de um culto antigo” já bastante 
conhecido dos gregos; afirmação feita antes mesmo do achado arqueológico, já que não o menciona e utiliza 
outras fontes para sustentar sua tese. Walter OTTO, Dioniso, p. 45. Louis Gernet, por sua vez, aponta que os 
ritos orgiáticos próprios ao trácio Sabázio, que revelariam a origem estrangeira de Dioniso, não são os únicos 
ritos dedicados ao deus. Estes já indicariam uma raiz grega mesmo, como por exemplo, a festa da Antestéria, 
à qual referiremos adiante. GERNET et BOULANGER, op. cit., p. 101 – 2.  
124 Jaa TORRANO, O Mito de Dioniso, in: EURÍPEDES, Bacas, p. 18.  
125 Carl KERÉNYI, op.cit., p. 122. O autor relaciona três formas de epifania divina. Uma delas seria “a 
incursão concreta de um culto missionário”, fato que ele ligará com a forma de ingresso do deus na Ática, 
como podemos ver na citação anterior. 
126 Jean-Pierre VERNANT; Pierre VIDAL-NAQUET, Mito e Tragédia na Grécia Antiga, p. 351. 
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considera seus inimigos. Instaura uma espécie de loucura127 na cidade, e com ela o horror e 

o caos. Pois o deus toma todas as mulheres, iniciadas ou não, tira-as de suas casas e de seus 

afazeres cotidianos, para a aflição dos homens, e leva-as para o campo, fazendo-as, como 

loucas, as mênades, participar de ritos que nunca tinham cumprido ou  que desconheciam. 

Praticavam, então, atos como o sacrifício de Penteu que foi morto por sua mãe, sem que 

essa percebesse que era o próprio filho que sacrificava128.  

Jeanmaire aponta que a tragédia de Eurípides, bem como outras narrativas que 

contam a chegada de Dioniso em uma comunidade e que repetem, com variações, o mesmo 

tema, significariam, portanto, os “mitos de fundação do culto dionisíaco” 129, mitos que 

circulavam em território grego, antes mesmo de Eurípedes compor a tragédia. O helenista 

entende que essas narrativas continham uma espécie de ensinamento – sob um ponto de 

vista semelhante, Kerényi chama-as de “narrativas edificantes” – a respeito da ação 

dionisíaca sobre aqueles que se recusam a reconhecer a divindade: “ o cúmulo da loucura 

seria pretender opor a razão à loucura que inspirava Dioniso (...).” 130  

Mircea Eliade nos conduz para outra face da religião dionisíaca ao destacar dois 

motivos para a resistência e a perseguição ao deus e a seu culto. Um primeiro motivo seria 

ligado ao tipo de experiência religiosa própria ao dionisíaco: uma “oposição contra toda 

experiência religiosa absoluta, que só pode efetuar-se negando o resto (seja qual for o 

nome que se lhe dê: equilíbrio, personalidade, consciência, razão, etc)” 131. Esse tipo de 

experiência com o divino colocava em xeque e ameaçava o universo dos valores gregos e 

as instituições da religião olímpica, daí o segundo motivo para a perseguição. A religião 

olímpica ligava- se ao universo da aristocracia, aos valores dos grandes heróis guerreiros 

da nobreza. Mas Dioniso e sua religião mostram outro lado da religião grega: cultos 
                                                 
127 Vernant distingue a manía própria ao thíasos, possessão bem-aventurada por meio da qual as fiéis vivem a 
comunhão com o deus, da manía que, na forma de delírio, serve como punição: “Presas do transe, fora de si, 
penetradas pelo sopro divino, obedecem a Dioniso, tornam-se o instrumento de sua vingança. Mas não são 
suas fiéis, não lhe pertencem.” Jean-Pierre VERNANT; Pierre VIDAL-NAQUET, Mito e Tragédia na 
Grécia Antiga, p. 354. 
128 EURÍPEDES. Bacas, vv. 1088 – 1136. Sobre os mitos e cultos de resistência e perseguição ver Carl 
KERÉNYI, Dioniso, pp. 152 – 68. Sobre os cultos da mênades, ver Jean-Pierre VERNANT; Pierre VIDAL-
NAQUET, Mito e Tragédia na Grécia Antiga, pp. 335 – 60; E. R. DODDS, Os gregos e o irracional, pp. 271 
– 84. 
129 Os outros mitos contam a história de Licurgo, referida por Homero, conforme já indicamos, e também das 
filhas de Minias, herói que fundou Orcômeno, que resistiram à convocação de Dioniso, e, como castigo, 
enlouqueceram e acabaram por matar o filho de uma delas, despedaçando-o. Henri JEANMAIRE, Dyonisos, 
p. 85.  
130 Henri JEANMAIRE, Dyonisos, p. 85; cf. também Carl KERÉNYI, op.cit., p. 153. 
131 Mircea ELIADE, História das crenças e das idéias religiosas, p. 201. (Grifos do autor) 
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agrários e populares, o que faz de Dioniso, inicialmente, um “deus dos camponeses” 132.  E 

esses cultos foram incorporados ao calendário religioso das cidades, trazendo à religião 

cívica da época clássica “um espírito de democracia”, como diz Gernet, já que se 

“endereçam a todos os membros da sociedade” 133, pois, além das bacantes, também 

participavam dos cultos públicos os homens, as crianças e os escravos. Assim, Dioniso 

transforma sua feição de deus dos camponeses em deus do povo, o deus demotikos134. 

Portanto, ao mesmo tempo em que significava uma ameaça aos valores da aristocracia 

arcaica, o culto dionisíaco acabou por atender às exigências da polis democrática, quando 

justamente, mesmo sendo ainda referência ao povo grego, os valores aristocráticos estavam 

em crise. Se toda a comunidade pode participar dos cultos dionisíacos, os laços 

comunitários da polis são reforçados e unificados; isso é particularmente perceptível nas 

Antestérias, conforme veremos. Mas também na tragédia, a qual é, como diz Charles 

Segal, “o gênero artístico mais caro à democracia” e parte dos cultos cívicos em honra a 

Dioniso:  

 

Acima de tudo, a tragédia cria um espírito comunitário, no teatro e na cidade. Na 
cidade, os cidadãos-espectadores, embora diferentes, têm consciência da sua unidade 
dentro da cidade e do edifício público onde estão reunidos. (...) O teatro liga entre si os 
cidadãos, que partilham emoções e piedade. 135.  

 

Os cultos dionisíacos tornaram-se oficiais não pelas mãos dos democratas, mas 

pelos tiranos que, na passagem da aristocracia para a democracia, alcançaram o poder em 

várias cidades gregas no curso do século VI a. C. Os tiranos apoiavam-se no povo, contra 

os aristocratas, para se manter no comando das cidades. E eles foram particularmente 

ligados às comunidades rurais, eram atentos e atendiam às necessidades dos camponeses. 

Fomentadores da arte, principalmente da literatura, os tiranos associam-se ao nascimento 

da tragédia, gênero literário íntimo da experiência dionisíaca136. Essa conjuntura conta que 

                                                 
132 Albin LESKY, História da Literatura Grega, p. 257. 
133 GERNET et BOULANGER, Le génie grec dans la réligion, p. 108. 
134 “Mas Dioniso foi por todos os períodos δηµοτικος, isto é, um deus do povo.” E. R. DODDS, Os gregos e 
o irracional, p. 82. 
135 Charles SEGAL, O ouvinte e o espectador, p. 195; sobre a crise da aristocracia grega e suas relações com 
a democracia, ver Werner JAEGER, Paideia, pp. 181 – 345. 
136 Jaeger destaca a relação dos tiranos com os camponeses, com as artes e os poetas, e também com a 
religião dionisíaca. Werner JAEGER, Paideia, p. 212 – 20. Para a relação entre o nascimento da tragédia e a 
tirania, cf. também Jacqueline de ROMILLY, A tragédia grega, p. 17. 



 63

os tiranos foram importantes para a oficialização desses cultos populares e agrários na 

polis. Pisístrato, tirano de Atenas no século VI, construiu na Acrópole o templo a Dioniso 

Eleutereu, ao qual deveriam ser dedicadas as encenações dramáticas das Grandes 

Dionísias, festa criada também pelo tirano137. A partir de seu governo, segundo Eliade, o 

calendário religioso consagrava, na Ática, quatro festas em honra a Dioniso.138  

As festas dionisíacas aconteciam nos meses de inverno e se estendiam até o início 

da primavera, período em que o deus da vegetação e do vinho, da fertilidade e do mundo 

dos mortos, era celebrado. As festividades tinham início em novembro, quando os 

atenienses faziam uma primeira prova do vinho novo aliada às invocações de Dithyrambos, 

Bakkheutés e Brómios, nomes dionisíacos 139, e às primeiras libações ao deus que deveria 

chegar em breve. No mês seguinte, em dezembro, o mês grego de Posidéion, ocorriam as 

Dionisas Campestres ou Rurais, com procissões que carregavam o falo (faloforia), com 

cantos, danças e desfiles de máscaras. Em janeiro, o Gamelión, acontecia a festa da Lenéia, 

cujo rito principal era o kômos: os homens bebiam, dançavam, cantavam e se travestiam, 

num frenesi que os levava a perder as inibições e ao êxtase, numa atmosfera carnavalesca 

em honra ao deus do vinho. Para Kerényi, o clima que envolvia o êxtase do kômos estaria 

na origem da comédia, palavra cuja etimologia também se refere ao nome do rito, tanto 

que durante a Lenéia aconteciam representações de tragédia, mas a ênfase estava na 

comédia, o inverso do que acontecia nas Grandes Dionísias 140.  

Em fevereiro, o mês de Anthesterión, já no final do inverno, com os primeiros 

sinais da primavera, era a vez da festa das Antestérias. Segundo Kérenyi, “O deus que fora 

chamado desde novembro fazia, então, sua entrada”141. Eram três dias de festas, das quais 

participava toda Atenas, resplandecendo o caráter do deus demotikos, celebrado por 

escravos, homens, mulheres e crianças. A Antestéria era considerada por Tucídides a mais 

antiga festa a Dioniso, o que Gernet esclarece ao apontar que é parte da antiga religião 

campesina que ficou conservada nas cidades142. Kerényi também indica a sua antiguidade, 

comparando-a com a Grande Dionísia, de instituição tardia:  

                                                 
137 Cf. Henri JEANMAIRE, Dyonisos, p. 222. 
138 Mircea ELIADE, História das crenças e das idéias religiosas, p. 202. 
139 Para os nomes dionisíacos, cf. Carl KERÉNYI, Dioniso, pp. 61 – 78. 
140 Ibid., pp. 286 – 8. 
141 Ibid., p. 258.   
142 GERNET et BOULANGER, Le genie grec dans la religión, p. 102. 



 64

 

A Antestéria, a mais antiga festa de Dioniso, preservava o estilo antigo; enraizava-
se num amplo estrato da cultura grega que remontava à era micênica. A Grande Dionísia 
foi uma criação dos próprios atenienses, uma criação na qual o mundus patet da Antestéria 
dava ocasião a uma atividade artística extraordinária, um tipo particular de arte dramática, 
distinta de outro que se originou na Lenéia (...).143 

 

 Considerada pelos estudiosos como festa da primavera, ou do vinho, ou das 

crianças e dos mistérios femininos, e também festa dos mortos, a Antestéria mostrava uma 

ambiguidade, como observou Jeanmaire, a qual se manifestava pela ocultação e epifania de 

um deus ligado ao mundo dos mortos144.  No primeiro dia havia a abertura dos píthon, os 

vasos de argila onde se guardava o vinho. Acreditava-se que, com a abertura dos vasos, o 

cheiro do vinho que se espalhava pela cidade atraía as almas do Hades, as quais, junto de 

Dioniso, que permanecera oculto até então, de lá saíam, para fazer parte do mundo dos 

vivos até o derradeiro dia de festejos, quando voltavam para o lugar ao qual pertenciam. O 

mundus patet é, segundo Kerényi, uma expressão romana que nomeia o que acontece na 

Antestéria, ou seja, a abertura do mundo dos mortos, de onde surgem Dioniso e as almas 

que ele carrega consigo.  

No segundo e principal dia da Antestéria, o dia de Khóes, o mais antigo santuário 

de Dioniso em Atenas, o templo de Dioniso Limneu – construído ainda antes do templo 

dedicado a Eleuthereús –, que permanecia fechado por todo o ano, abria- se para as 

diversas celebrações145. Todavia, os outros santuários da cidade permaneciam fechados, 

numa espécie de proteção, por causa da aparição das almas no mundo dos vivos, já que, 

com elas, também vinham as impurezas do mundo subterrâneo. O dia de Khóes marca a 

ambiguidade das Antestérias, conforme apontou Jeanmaire, pois não era só o temor à 

abertura ao mundo dos mortos e às suas impurezas que os atenienses viviam. Kerényi 

considera este dia “marcado por uma atmosfera erótica e pela presença de fantasmas 

(...)”.146 O erotismo manifestava-se porque nesse dia as Gerairaí, como eram conhecidas as 

mulheres iniciadas nos mistérios dionisíacos em Atenas, preparavam o ponto alto da festa: 

o casamento, um hieros gamos, do deus com a esposa do arconte-rei, que era o maior 

                                                 
143 Carl KERÉNYI, Dioniso, p. 272.  
144 Ibid., p. 273; GERNET et BOULANGER, op. cit., p. 102; Henri JEANMAIRE, Dyoniso, p. 56. 
145 Sobre a discussão em torno do antigo santuário de Dioniso em Atenas, ver Henri JEANMAIRE, Dyonisos, 
pp.  44 – 50. 
146 Carl KERÉNYI, Dioniso, p. 261. 
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representante religioso da polis147. A cerimônia era interditada aos homens. Estes e os 

escravos participavam de concursos com o vinho, e permaneciam afastados do culto das 

mulheres. As crianças também participavam ativamente da festa, que tinha momentos 

preparados especialmente para elas, como já pudemos ver pela citação de Giuseppe 

Cambiano148, que relata os presentes que elas ganhavam, além de participarem de cortejos 

em honra ao deus. Assim, o dia de Khóes, o mais importante da festividade, era o dia em 

que se celebrava conjuntamente rituais que comemoravam os atributos da vida e a presença 

da morte. 

No último dia da festa, chamado de “Dia das Marmitas”, rezava-se para os mortos, 

sendo o dia especialmente dedicado às almas. Acreditava-se que estas, fartas de vinho, 

eram reconduzidas pelo próprio Dioniso para o Hades, em uma “viagem” na qual 

“levavam” marmitas que tinham sido preparadas para elas149.  

Como já nos referimos, a Antestéria é uma festa que ocorre no final do inverno e 

início da primavera; o próprio nome da festa (e do mês em que ocorre) remete, segundo 

Kerényi, para o surgimento das flores. Dioniso, que permanecera oculto no mundo dos 

mortos chega ao mundo dos vivos também nesse momento, o que deu margem à relação 

direta de Dioniso, como deus da vegetação, com os ciclos da natureza. Mas os estudiosos 

de Dioniso ressaltam que essa relação é bem mais complexa.  Erwin Rohde faz uma 

consideração pertinente sobre a relação que se poderia fazer entre a ocultação, a epifania e 

os ciclos da vegetação:  

 

Não há – a menos que professemos os rígidos axiomas da “religião natural” 
atribuída aos gregos – razão alguma para ver nesse desaparecimento e reaparecimento do 
deus, como costuma-se fazer, uma simbolização alegórica da destruição e renascimento da 
vegetação. Se parte do pressuposto de que o deus se ausenta dos homens, no sentido 
verdadeiro e literal da palavra, para permanecer no reino dos espíritos, durante um 
período.150 

 

 Observamos que, apesar das festas dionisíacas se iniciarem no inverno, quando o 

deus ainda está oculto, e se estenderem até a primavera, com a grande (mas não primeira) 
                                                 
147 Carl KERÉNYI, Dioniso, p. 285.  
148 Ver nota 68. 
149 Sobre a festa da Antestéria, ver Carl KERÉNYI, Dioniso, pp. 258 – 71; Mircea ELIADE, História das 
crenças e das idéias religiosas, pp. 204 – 06.  
150 Erwin ROHDE, Psique, p. 445. 
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epifania das Dionisias, esse movimento dialético divino não está unicamente relacionado 

aos ciclos da vegetação. Isso fica mais evidente na trieterís, em Delfos, quando o período 

de um ano em que Dioniso está oculto e sua epifania, no ano seguinte, não se ligam aos 

ciclos da natureza, como esclarece Kerényi: 

 
Não fosse pela longa ausência precedente do deus, as flores (...) que apareciam 

então (as flores da anteprimavera, que às vezes despontam, na Ática, nas neves de 
fevereiro) assinalariam o festival primaveril de Dioniso na Ática, a Antestéria; mas na 
trieterís a peridiocidade da natureza é rompida. De qualquer modo, realizava-se no espaço 
de um ano a união paradoxal de vida e morte, dominada pela vida. Não se trata da vida da 
natureza que devia ser ressuscitada da aparente morte do inverno! As flores já tinham 
brotado; elas brotam todo ano, e não a cada dois anos, como o deus.151  

 

Jeanmaire reconhece a relação entre a epifania de um deus da vegetação, como 

deus da fertilidade, e os ciclos da natureza – a Antestéria teve sua origem no campo –, mas 

ressalta a ambiguidade nas Antestérias, pois a festa homenageia um deus ctonio, saído do 

mundo dos mortos. O autor faz alusão à crença grega de que no mundo dos mortos 

encontrava-se uma riqueza de força incomparável, a qual governava a fertilidade no mundo 

dos vivos, daí que a festa da primavera era igualmente uma festa dos mortos –  a crença 

antiga não separa fertilidade e morte152 – quando as forças de cada mundo poderiam 

encontrar um momento de comunhão153.  Os gregos reconheciam, dessa maneira, que “os 

poderes do seio da terra, que é o reino da morte, mas ao mesmo tempo o gérmen da vida, 

também sabem abençoar”154.  

Já Walter Otto considera insuficiente descrever Dioniso como “deus da vegetação”, 

em razão não só da multiplicidade dos aspectos dionisíacos, mas também porque o deus 

não se revela no mundo vegetal, “senão na vida de certas plantas muito particulares entre 

as quais a vida ocupa sem dúvida um lugar preponderante” 155, como a videira.  

Essa discussão leva-nos a ressaltar que nos três dias dedicados à festa se ilumina o 

paradoxo dionisíaco, a vida e a morte, aspectos opostos e correlatos. A atmosfera que paira 

no dia de Khóes, o erotismo e o sentimento funesto pela presença dos mortos – aspectos da 

                                                 
151 Carl KERÉNYI, Dioniso, p. 174.   
152 Walter OTTO, Dioniso, p. 16.  
153 Henri JEANMAIRE, Dyonisos, p. 54. 
154 Albin LESKY, História da Literatura Grega, p. 292. 
155 Walter OTTO, op. cit., p. 43. 
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atmosfera que estão em comunhão, na união da rainha, representante do mundo dos vivos, 

com Dioniso, recém-chegado do Hades –, e os cuidados com esses que representam os 

antepassados das famílias atenienses, ressaltam os acontecimentos que, no mesmo dia, 

celebram a vida que é conectada à morte.   

No mês seguinte, em março, no Elaphebolión, fechavam-se as honras anuais ao 

deus, com as Grandes Dionísias. Essa festa que, junto com as Antestérias, era a festividade 

mais importante para Dioniso, era também uma das principais de todo o calendário 

religioso de Atenas. Não só todo o corpo de cidadãos e os representantes mais importantes 

de Atenas participavam, mas também os cidadãos de outras cidades156, pois a grandeza da 

festa celebrava também a grandeza de Atenas, cidade que vivia, no século V, o seu apogeu, 

como veremos no capítulo a seguir. As festividades estendiam-se por seis dias, período em 

que uma série de ritos homenageava a grande divindade:  

 

Procissões fastuosas com a exposição da imagem divina e grandes falos de 
madeira, sacrifícios rituais com banquetes comunitários em honra do deus e para o gáudio 
de seus cultores, concursos de coros – dez coros de homens e dez coros de meninos, com 
cinqüenta cantores cada um, - concursos de comédia, de tragédias e de dramas satíricos, 
assim são celebradas as Grandes Dionísias (...).157 

 

Para Kerényi, essa festa era um prolongamento das Antestérias, pois a abertura do 

mundo dos mortos dava lugar ao apogeu da vida, celebrada na efervescência artística, 

característica da Grande Dionísia.  

Além das encenações dramáticas, havia os concursos de ditirambo, o canto próprio 

à Dioniso, que ocupavam dois dias da festa. O ditirambo, segundo Jeanmaire, evoluiu de 

sua forma cultual para uma forma literária, difundida na época clássica. Grandes poetas 

líricos, como Píndaro e Simonides, dedicaram-se a compor ditirambos, referendando a 

importância desta criação artística entre os gregos158.  

                                                 
156 Claude MOSSÉ, Dicionário da Civilização Grega, p. 97. 
157 Jaa TORRANO, O Mito de Dioniso, in: EURIPEDES. Bacas, p. 15. 
158 Segundo Lesky, “(…) quando (a lírica coral) embelezava a festa dos deuses (...), podia esta arte estar 
segura de sua ressonância.” Albin LESKY, História da Literatura Grega, p. 214. Jeanmaire, por sua vez, 
aponta que o ditirambo, ao ser composto na sua forma literária, foi introduzido nas festas a Dioniso para 
realçar a sua beleza. Podemos então relacionar, pela afirmação dos dois autores, os poetas líricos e o 
ditirambo, um canto próprio ao culto dionisíaco, e também o destaque deste nas Grandes Dionisias. Tanto 
Lesky quanto Jeanmaire se referem às composições de ditirambo de Píndaro e Simonides, e o segundo cita os 
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Com a instituição das Grandes Dionísias, um novo domínio de Dioniso manifestou- 

se e transformou-se num de seus maiores legados, não só para os gregos, mas para todo 

ocidente: o teatro. A dança, o canto, a música, a máscara, o ditirambo, as manifestações da 

religião dionisíaca acabaram por plasmar uma forma de expressão artística que, ao tomar 

como matéria os mitos heróicos já tão conhecidos, aparecia, no entanto, inteiramente nova 

aos olhos dos atenienses: as tragédias, que eram encenadas no santuário de Dioniso 

Eleutereu, transformado então em teatro159, sempre com a presença da estátua do deus e 

com um lugar reservado a seu sacerdote. Na época clássica, várias comunidades rurais 

erguem seus próprios teatros160, atestando a importância das Grandes Dionísias para o 

povo da Ática, e também da nova forma de homenagem ao deus. 

A tragédia desenvolveu-se, portanto, como um dos ritos do culto cívico dionisíaco, 

seguindo a tradição grega de que o fenômeno religioso está ligado e se expressa por um 

gênero literário, como vemos na epopéia e na lírica, poesias que antecedem a tragédia e das 

quais é tributária. A katharsis que as encenações propiciam ao público, como apontou 

Aristóteles na Poética, e ligada ao êxtase dionisíaco, conforme nos demonstram Rohde, 

Jeanmaire e Dodds; o texto trágico que desenvolve-se de modo análogo aos rituais, como 

se refere Rachel Gazzola; o teatro como o templo divino; a relação da máscara ritual e da 

máscara trágica; a própria etimologia da palavra tragédia, em grego, tragodia, o “canto a 

pretexto do bode”, animal que, segundo Kerényi, é um substituto de Dioniso em sacrifícios 

de seu culto; vários são os temas que poderíamos aprofundar para a compreensão da 

tragédia como fenômeno religioso. Entretanto, não deveremos nos deter nessas questões, já 

que são complexas e extensas, e ao abordá-las nos desviaríamos de nosso objetivo. Por ora, 

apenas indicamos a bibliografia referente161.  

                                                                                                                                                    
fragmentos dos ditirambos de cada poeta. Cf. Ibid., p. 219, 226 – 7 e Henri JEANMAIRE, Dyonisos, pp. 238 
– 40. 
159 Segundo Lesky, o teatro permaneceu neste mesmo local por aproximadamente mil anos, sendo 
modificado, durante esse período, apenas em sua arquitetura, até ser tranformado, pelos romanos, “em 
cenário para suas lutas de animais.” Albin LESKY, História da Literatura Grega, p. 257.  
160 Carl KERÉNYI, Dioniso, p. 255. 
161 Sobre a katharsis e Dioniso, cf. Erwin ROHDE, Psique, p. 237; Henri JEANMAIRE, Dyonisos, pp. 316 – 
317; E. R. DODDS, Os gregos e o irracional, p. 82; a relação com a tragédia, cf. Rachel GAZOLLA, Para 
não ler ingenuamente uma tragédia grega, pp. 38 – 42. Sobre a analogia entre a estrutura da tragédia, o texto 
trágico e rituais religiosos, cf. Ibid., pp. 49 – 57; sobre a máscara ritual e a máscara trágica, cf. Jean-Pierre 
VERNANT, Mito e Tragédia na Grécia Antiga, pp. 163 – 179; 335 – 360; Albin LESKY, A tragédia grega, 
pp. 57 – 61; e sobre a etimologia da palavra “tragédia” e sua relação com o bode, animal de sacrifício no 
culto a Dioniso, cf. Carl KÉRENYI, Dioniso, pp. 71, 273 – 283; Albin LESKY, op. cit., pp. 66 – 73. 
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Dentro da chave de leitura que estamos desenvolvendo para a abordagem do trágico 

na Grécia, ou seja, do surgimento da tragédia no seio da religião grega e, particularmente, 

na religião dionisíaca, é interessante avançarmos em duas direções: em primeiro lugar, a 

possível origem da tragédia nos ditirambos dionisíacos, e, em segundo, a compreensão da 

relação entre aquele gênero literário e Dioniso, a partir da questão já colocada na 

antiguidade, da distância entre o tema das tragédias e o deus cultuado.   

O ditirambo foi apontado por Aristóteles, na Poética, como uma das origens da 

tragédia, o que é aceito pela maioria dos helenistas. Jeanmaire, na sua pesquisa sobre o 

canto em honra a Dioniso, relaciona o ditirambo na sua forma cultual, um ditirambo mais 

arcaico, com os ritos de diasparagmos e de omofagia, e afirma que: “O ditirambo, (...) 

aparecia, de diversos modos, ligado aos elementos sombrios e ctonianos da religião de 

Dioniso” 162. Este autor questiona se a tragédia teria se originado inteiramente no 

ditirambo, conforme ele entende o apontamento de Aristóteles. Acredita, porém, que ela é 

herança do ditirambo literário, na forma em que esse assumiu, onde um coro dialogava 

com um personagem, e que, no entanto, nunca perdeu a tensão original do canto que, na 

sua forma cultual, acompanhando as orgias, levava os celebrantes à excitação e ao êxtase, 

conforme percebemos na descrição: 

 

Eminentes filólogos, Crusius, Reitzenstein, reconheceram, há mais de meio século, 
que o ditirambo, com a estridência de gritos e instrumentos pela qual essa manifestação 
característica do culto de Dioniso era acompanhada, tinha relação com os costumes 
selvagens de um sacrifício, considerando que os celebrantes tivessem atingido, pelas 
práticas orgíacas, o grau de exaltação que presume a omofagia ritual. Todas as fontes 
antigas concordam com a idéia de que a omofagia é inseparável do estado de transe 
orgiástico. O ditirambo ritual, iniciado por uma caça ou por um simulacro de caça 
tumultuada e oferecido a uma ou mais vítimas, se encerra na formação de uma ciranda 
frenética, geradora de excitação e êxtase coletivo (...).163  

 

É importante apontar que o sacrifício a que se refere Jeanmaire trata de um animal 

– ou mais de um – que é substituto do deus, referência que também encontramos em 

Kerényi, quando este trata dos ritos trietéricos arcaicos. Dioniso seria, então, um deus que 

possui os fiéis e, como tal, é o “senhor de todas as criaturas vivas”. Mas, neste papel, 

                                                 
162 Henri JEANMAIRE, Dyonisos, p. 258.  
163 Ibid., p. 257. 
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Dioniso “os impele a matar, e na morte do trucidado vê-se tão derrubado que carece de 

ressureição. Dioniso é a presa da caça e a vítima animal do sacrifício.” 164   

Jeanmaire reconhece que a distância entre o ditirambo literário e o ditirambo 

cultual pode ser enorme, mas ressalta que é essa distância justamente que torna mais crível, 

mais possível a ligação entre o deus e a arte que surgiu sob sua égide:  

 

Se quisermos, o afastamento poderá parecer enorme, extravagante, entre o rito, 
ainda engajado numa barbárie toda primitiva, a qual acreditamos dever se restituir às 
origens do ditirambo dionisíaco, – mas que, de fato e indiscutivelmente, é inseparável de 
todo um aspecto orgiástico autenticamente dionisíaco  – e o ditirambo evoluído, tornado 
um dos grandes gêneros do lirismo coral, cultivado por grandes poetas, (...). Mas é 
exatamente esse afastamento que nos dá a razão, ou ao menos uma das razões, pelas quais 
Dioniso reinou precisamente (...) sobre o teatro que dele derivou. É sobretudo a extensão 
desse salto que mede a intensidade do campo de atuação de Dioniso e a espécie de aura 
que faz retornar para o círculo de sua magia alguns dos contrastes mais surpreendentes que 
se revelam ao estudo do gênio e da civilização helênica. 165 

 

Kerényi, por sua vez, ao relacionar o mundus patet às Grandes Dionísias, coloca em 

relevo esta mesma aura dionisíaca que se liga às tragédias, e afirma, como Jeanmaire, a 

ligação entre o ditirambo e o Dioniso ctonio, e ambos à criação e desenvolvimento desse 

gênero literário: “A motivação do primeiro tipo de drama [isto é, da tragédia] estava 

presente onde quer que fosse celebrada a parousía do Dioniso subterrâneo e o ditirambo 

fosse cantado.” 166 Para Kerényi, o Dithyrambos, um dos nomes dionisíacos, estava ligado 

sobretudo à Antestéria, a festa que celebra a epifania de Dioniso, saído do mundo dos 

mortos. O autor considera que o “aspecto sombrio de Dioniso, em que a morte e a 

destruição da vida ligavam-se à própria vida, manifestou-se de modo muito mais marcante 

depois que Dioniso foi trazido de Eleuteras para Atenas.” 167 O deus que foi trazido de 

Eleuteras – aldeia na fronteira com a Beócia, à qual já nos referimos anteriormente168 – 

para Atenas é a estátua de Dioniso Eleutereu, que permanecia no santuário durante o 

concurso dramático. Em Eleuteras havia um mito de resistência a Dioniso: às filhas de 

Eleutero, o herói fundador do demo, Dioniso surge vestindo uma pele de cabra negra. 
                                                 
164 Carl KERÉNYI, Dioniso, p. 177.  
165 Henri JEANMAIRE, Dyonisos, p. 258. (Grifo do autor) Sobre a origem da tragédia do ditirambo literário, 
ver p. 257. 
166 Carl KERÉNYI, Dioniso, p. 272. 
167 Ibid., p. 273. 
168 ver nota 134. 
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Nesta forma não é reconhecido por elas que, de modo ofensivo, o repudiam. O deus então 

vinga-se das moças, tornando-as “loucas furiosas”. Elas só encontram a cura ao instituir o 

culto a Dioniso Melánaigis, um epíteto de Eleuthereús, e que significa o “Dioniso escuro, 

associado aos espíritos dos mortos”. Então, Kerényi lança sua hipótese: “Com essa feição é 

que, mais tarde, em Atenas, ele [Dioniso] se deleitaria na tragédia”.169  

Assim, a relação entre o ditirambo, a tragédia e esta como um dos ritos em 

homenagem a Eleutereu, parece-nos tecer um pano de fundo que coloca em relevo o 

aspecto do Dioniso ctônio, o Dioniso que porta a oposição entre vida e morte, aspecto esse 

que já era motivo de celebração desde as Antestérias, e para o qual as pesquisas de 

Jeanmaire e de Kerényi apontam, de forma complementar.  

Desse modo, poderíamos pensar que toda tragédia seria uma espécie de epifania de 

Dioniso, naquilo que ele encarna e escancara a oposição irreconcilíavel na existência: vida 

e morte. Oposição matizada com suas cores nos dramas que vive o herói trágico, que uma 

vez tendo sido um herói épico, portador da vida gloriosa e de uma glória imperecível com 

sua morte, é realmente aquele que melhor encarna a oposição dionisíaca. 

Se a tragédia é intrinsecamente ligada ao culto dionisíaco e, por meio dela, o 

aspecto fundamental do Dioniso subterrâneo, o orgíaco, continua a existir, ela parece ter 

tudo a ver com Dioniso. Mas como sabemos, a não ser na Bacas, o texto trágico, em geral, 

não trata diretamente do deus ou das lendas a ele ligadas. Assim, já na antiguidade grega 

era proferida a famosa frase a que quase todos autores pesquisados se referem: “Isto nada 

tem a ver com Dioniso” 170. Jeanmaire, ao comentar sobre a indicação de Aristóteles da 

origem ditirâmbica da tragédia, diz que o filósofo apenas dá essa indicação e não se refere 

a Dioniso, pois a figura do deus não lhe interessava; mas aos pesquisadores modernos essa 

relação suscitou muitas questões. De forma semelhante, poderíamos pensar que a frase que 

chegou até nós teve o efeito de um enigma a ser desvendado: mas, afinal, o que isto tem a 

ver com Dioniso? Poderíamos ser mais específicos nessa questão e perguntar: o que 

Dioniso tem a ver com o trágico?  

A interpretação que Kerényi dá para a frase mencionada acima nos pareceu 

interessante, pois coloca em relevo a face dionisíaca que nos é fundamental. Para o 

                                                 
169 Carl KERÉNYI, Dioniso, p. 142.  
170 Cf. a fonte desta frase em Jacqueline de ROMILLY, A tragédia grega, p. 21. 
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helenista, a frase não tinha relação com o tema da tragédia encenada, mas com a 

superficialidade da peça, onde não apareceria o caráter sombrio de Dioniso: 

  

A tragédia pressupõe consciência da intersecção das esferas dionisíacas e heróica, 
com base no mito do Dioniso subterrâneo. Quando uma tragédia desagradava aos 
atenienses, eles diziam:(...) “Isso não tem nada a ver com Dioniso”. Se originalmente tal 
julgamento se referia ao assunto, então muito poucas tragédias teriam algo a ver com 
Dioniso. Não se tratava, contudo, de um julgamento temático, e sim de um juízo sobre a 
superficialidade da peça, acusando sua irrelevância para o deus em cujo sagrado recinto ela 
tinha lugar. 171 

 

Para Kérenyi, está presente na tragédia o deus subterrâneo ou, como ele mesmo diz, 

“o outro lado da própria vida”, e é esse caráter que dá e marca a profundidade e a riqueza 

do texto trágico.  

O comentário de Vernant sobre a Bacas remete-nos mais uma vez à aura paradoxal 

dionisíaca presente em cada representação, como se referiu Jeanmaire: 

 

Nessa última peça que Eurípedes consagra a Dioniso, na “modernidade” desejada 
de sua obra, afirma-se a homologia entre a experiência dionisíaca e a representação trágica 
(...). Se o drama das Bacantes revela, através da epifania de Dioniso, a dimensão trágica da 
vida humana, ele também faz cintilar, “purificando”, esse terror e essa piedade que a 
imitação das ações divinas provoca aos olhos de todos os espectadores, o gános, o brilho 
alegre e resplandecente da arte, da festa, do jogo: esse gános que Dioniso tem o privilégio 
de dispensar aqui, que, como um raio vindo do Além, transfigura a morna paisagem da 
existência cotidiana.172 

  

Como tudo o que se refere aos estudos da Grécia, não há consenso sobre a relação 

do texto trágico com Dioniso. Entretanto, alguns autores, como os citados acima, nos 

demonstram que o deus tem a ver com a tragédia. Esta carrega a manifestação do espírito 

de Dioniso, ou seja, do que a experiência religiosa dionisíaca traz aos seus fiéis, daquilo 

que ele é para o grego, o deus doce e terrível. É, portanto, como se esse espírito dionisíaco 

estivesse presente no texto poético e na encenação que, no entanto, não diz, no manifesto, 

nada a seu respeito.  

 

 
                                                 
171 Carl KERÉNYI, Dioniso, p. 283.  
172 Jean-Pierre VERNANT, Mito e Tragédia na Grécia Antiga, p. 360. 
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1.4  Conclusão: Antropologia religiosa e a raiz religiosa do trágico 

 

A riqueza da experiência religiosa grega fica longe de ser esgotada neste breve 

estudo.  Apesar da distância que nos separa dela, ainda podemos perceber algo muito vivo, 

como se a efervescência e a força dessa experiência atravessasse os séculos, tal como um 

eco, e continuasse a gerar frutos para se pensar a condição humana, como se deu na própria 

Grécia, pois a relação dos gregos com o divino toca numa dimensão profunda do humano e 

coloca questões que ainda – ou principalmente – hoje faz pensar.  

Como vimos, os deuses gregos não criaram o mundo ou o que nele existe. Ao 

contrário, criaram-se juntos mundo, deuses e homens. Ainda assim, distinguem-se por uma 

fronteira que demarca claramente o que é da ordem divina e o que é da ordem humana. À 

ordem divina pertence o eterno, a imortalidade; à ordem humana, correspondem a 

corrupção, o efêmero, as vicissitudes de uma existência finita, às quais estão submetidas ou 

mesmo condenadas a alegria, a potencialidade, a juventude e a beleza, porque são sempre 

perecíveis. Como diz Vernant, em O Homem Grego:  

 

Entre as duas raças, a divina e a humana, há pois uma diferença, uma disparidade 
de que o Grego, na época clássica, está profundamente consciente. Sabe que entre os 
homens e os deuses existe uma fronteira intransponível: apesar dos recursos do espírito 
humano e de tudo o que o homem foi capaz de descobrir ou de inventar ao longo dos 
séculos, o futuro continua a ser indecifrável, a morte irremediável, os deuses mantêm-se 
fora do seu alcance e para lá de sua inteligência, e os olhos humanos não podem suportar o 
esplendor de seu rosto. 173 

 

 Pois é nesse contexto, descrito por Vernant, que podemos identificar a raiz religiosa 

do trágico. Sua consideração remete-nos à tragédia: os poetas delinearam em seus textos a 

consciência dessa disparidade, e por meio dela indagaram: afinal, o que é o homem?, sem 

contudo chegar a uma resposta que pudesse dar conta de descrevê-lo. Todavia, há 

elementos comuns às tragédias, tais como a contradição que se revela como antinomia, o 

destino, o limite e a responsabilidade da ação humana; elementos que tecem a figura do 

trágico e que preparam o terreno para configurar o conceito que se formará na filosofia 

muitos séculos depois, quando essa experiência religiosa não só não existia mais. Aliás, 

                                                 
173 Jean-Pierre VERNANT, O Homem Grego, p. 11. 
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como qualquer religiosidade pós Iluminismo, se encontrava sob suspeita, principalmente 

no que diz respeito a gerar pensamento, consciência e, sobretudo, conhecimento. 

 A apreensão desses elementos se dá na conjuntura religiosa e política, lembrando 

que esses dois setores são interligados na Grécia. Queremos dizer com isso que eles 

surgem em meio às experiências e demandas da religiosidade e da organização da vida na 

polis, ou seja, na dedicação aos rituais para os deuses e heróis políades, na narrativa mítica 

que se desdobrava nas poesias das festas em honra aos mesmos deuses e, ao mesmo tempo, 

na necessidade de se fazer as leis para a organização da vida política, quando se colocam 

as questões do direito e da justiça. Portanto, em meio às experiências religiosas-políticas, o 

grego vai ganhando a consciência de uma problemática inerente à condição humana.  

Encontramos em Gernet uma afirmação que se relaciona com a consideração de 

Vernant, e que identifica uma antropologia religiosa nos gregos, cujo exemplo ele encontra 

na tragédia. Segundo o autor, esta antropologia descreve uma antinomia, elemento que nos 

parece fundamental na raiz religiosa do trágico:   

 

Sobre a natureza humana e sobre o campo de ação que lhe é compartilhado, nós 
temos testemunhos instrutivos dos quais se pode inclusive discernir uma espécie de 
antinomia. Um coro magnífico da Antígona de Sófocles exalta o homem como detentor – e 
mesmo como criador – de técnicas cujo desenvolvimento poderia ser tido como infinito se 
não houvesse um duplo limite: a morte, barreira infrangível, e os deuses, de quem os 
homens obtêm a justiça; o homem é uma “coisa maravilhosa”, mas extremamente limitado 
e sua ação, no  fundo, não é autônoma.174 

 

A antinomia revela-se para o autor na relação entre deuses e homens, já que esses 

se encontram referidos e dependentes de uma realidade expressa na ordem divina. Mas não 

só. Há algo próprio à natureza humana que, apesar da sua grandeza, resulta na falta de 

autonomia, e que é dada pelo signo da morte. É interessante notar que Gernet diz que a 

ação humana “no fundo, não é autônoma”, isto é, em alguma medida ela até pode parecer 

que é. O autor ressalta esse tema evocando a Antígone, porque é na tragédia que a 

consciência dessa antinomia se anuncia. Na Antígone está posta expressamente; mas, em 

outras tragédias, o tema será pano de fundo da ação do herói trágico. É o poeta trágico que, 

como pensador religioso, coloca à vista de seu espectador as questões e as conseqüências 

que envolvem a antinomia, a qual vai se revelar no drama vivido pelo herói. 

                                                 
174 Louis GERNET, Antropologie Grecque, p. 14.  
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A antinomia antropológica também relaciona-se com a religião dionisíaca, pois 

Dioniso leva seu fiel à experiência mais viva, por meio do êxtase, de sua epifania e dos 

diversos ritos a ela relacionados, do paradoxo da vida em plenitude e da morte que a 

espreita. 

A nosso ver, as Grandes Dionisias em Atenas, e nelas as encenações das tragédias, 

parecem operar uma espécie de síntese, onde podem conviver lado a lado aspectos que são, 

a princípio, contrastantes da religião grega: a religião cívica, olímpica e a religião do povo, 

a religião dionisíaca que possui seus ritos próprios e estranhos à primeira, como podemos 

perceber no exemplo dos sacrifícios. Dioniso tem a plena aceitação de Atenas e seus 

governantes, mas com a implementação de ritos que não ferem a religião cívica, antes são 

absorvidos e transformados por ela.  No entanto, como vimos, o caráter do Dioniso 

subterrâneo persiste, mesmo desligado dos ritos de orgia, em cada ditirambo entoado e em 

cada tragédia encenada.  

Se já vimos que Dioniso tem a ver com a tragédia, podemos então também indicar 

que Dioniso tem a ver com o trágico, pois esse é o signo ligado tanto a seus rituais, quanto 

à sua narrativa mítica, quer pela via de sua mãe humana, morta pela impossibilidade de 

conhecer Zeus em seu esplendor divino, quer pela paixão de Dioniso Zagreu. Walter Otto, 

ao apresentar os traços dionisíacos, indica como o êxtase traz ao fiel uma experiência que 

dá sentido à sua própria existência: 

 

Dioniso era o deus da embriaguez divina e do amor mais vivaz. Mas também era o 
perseguido, o sofredor e o moribundo, e todos os que lhe acompanhavam e eram tocados 
por seu amor deviam compartilhar com ele seu trágico destino.175 

 

Trajano Vieira nos faz vislumbrar essa relação em seu estudo sobre a Bacas. Ao se 

referir ao modo como Dioniso encarna um homem na tragédia, aponta como, justamente 

por poder se transformar em homem, este deus é o único capaz de exprimir – ou iluminar 

para o poeta – o trágico:  

 

Os outros deuses gregos quando se humanizam, mudam de forma; Dioniso altera a 
própria natureza (ph  ysin). A incorporação do humano por Dioniso o distingue dos outros 

                                                 
175 Walter OTTO, Dioniso, p. 43. 
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imortais. O sorriso de sua máscara exprime a tensão de um deus que, transubstanciado em 
homem, conhece por dentro sua epopéia trágica sem nela reconhecer-se.176  

 

Nesta tragédia, Dioniso é o belo jovem sacerdote que chega a Tebas guiando seu 

tíasos e que sofre a perseguição de Penteu. Ele encarna também o rei tebano, o qual, como 

castigo, deverá sofrer o destino de Zagreu, morto por seus inimigos. No ápice da cena 

trágica, Penteu, o que tem o “nome de dor”, antes subjugado pela loucura dionisíaca, e 

agora num último lampejo de consciência – o único, aliás, em toda a peça –, percebe a 

situação de perigo em que se encontra e tenta, pedindo clemência por sua impiedade, 

despertar sua mãe, aquela que deverá, sem reconhecê-lo, cumprir os desígnios divinos. 

Mas já era tarde demais, ele seguirá o destino traçado pelo deus e morrerá despedaçado. 

Conforme havia vaticinado Dioniso, Penteu, mortal, entrará no Hades conhecendo o filho 

de Zeus, ao qual ele tinha violentamente evitado.  

Assim, Dioniso é o deus que porta o signo do trágico: é um deus da vida em seu 

esplendor, a qual se manifesta em vários elementos de seu culto e que se expressa pela 

alegria de suas festas; mas, como deus do subterrâneo, ele conhece o sofrimento e a morte. 

A tragédia, que nasce em meio ao culto em sua honra, traz para toda a comunidade que 

assiste ao drama, pela piedade e terror que a encenação suscita, a noção que esse deus 

compartilha com seus iniciados. O trágico é plasmado, portanto, por meio de uma 

experiência religiosa que seria a única capaz de revelar ao homem o drama de sua própria 

condição.  

Na tragédia de Eurípedes, a antinomia humana aparece na sua dimensão mais 

densamente dramática, pois a tensão se instala diretamente na relação homem-deus. Penteu 

é o senhor de Tebas e, com seu poder, ele espera proteger a cidade, mas ao fazê-lo se 

contrapõe à máxima da sabedoria grega, expressa no texto desta tragédia em vários 

momentos, inclusive pelo próprio Dioniso, de que mortal nenhum pode enfrentar a força de 

um deus, sob pena de uma vida com dor. No santuário de Delfos, essa máxima se coloca 

pela frase “Conhece-te a ti mesmo”, o que significa que todo mortal deve reconhecer seu 

limite e deve reverência ao mundo divino, do qual sua vida depende.   

A religião oferece à experiência humana um campo de significados. É no seio da 

religião grega e, particularmente, do dionisismo que esse campo se abre para a consciência 

                                                 
176 Trajano VIEIRA, As Bacantes de Eurípedes, p. 38. (Grifos do autor) 
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da condição trágica humana, a qual, na sua raiz religiosa, descreve a antinomia humana 

revelada pela grandeza e a miséria do homem, ou seja, a maravilhosa capacidade para 

criações e realizações e a destruição, a dor, o sofrimento, a morte.  

No próximo capítulo, veremos como essa antinomia se expressa na tragédia, que, 

segundo entende Lesky, leva o herói trágico a uma aporia177. Trabalharemos de forma a 

investigar como essa antropologia religiosa se desenvolverá na literatura de Ésquilo, 

Sófocles e Eurípedes, ou seja, como os grandes trágicos vão pensar, por meio dela, os 

limites e a responsabilidade da ação humana frente ao destino e à ordem divina, o que 

deverá desenhar o homem trágico, portador da hýbris e da hamartía.  

Para finalizar este capítulo deixemos anotadas as palavras de Eurípedes, que 

ilustram a consciência da disparidade entre homens e deuses, e o limite da condição 

humana trágica, ao colocar em questão a sabedoria, a loucura e o mal:  

 

   Das bocas desenfreadas 
   e da insensatez insolente  
   o fim é o infortúnio. 

 A vida na quietude                                                         
 e o pensamento prudente                                                
 permanecem inabalados                                                

e unem o lar. Longe                                                        
porém a habitar o Céu                                                   
Deuses vêem coisas mortais. 
A sapiência não é sabedoria, 
ter-se por imortal também não. 
Breve é a vida, e assim 
quem a perseguir grandezas 
não colheria o presente? Eis 
modos próprios de loucos 
e de quem, a meu ver,  
tem malignos designios. 178 
 

 

 

 

 

                                                 
177 Albin LESKY, História da Literatura, p. 278. 
178 EURÍPEDES, Bacas, vv. 387 – 402. 
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Capítulo 2 

  

 

A ANTROPOLOGIA NA TRAGÉDIA GREGA 

 

Os deuses são hóspedes fugidios da literatura. Deixam nela o rastro dos seus 
nomes. Mas logo a desertam também. Toda vez que um escritor esboça um texto, tem de 
reconquistá-los. A mercurialidade, que anuncia os deuses, sugere também a sua 
evanescência. Mas nem sempre foi assim. Pelo menos enquanto existiu uma liturgia. 
Aquela trama de gestos e palavras, aquela aura de controlada dramaticidade, aquele uso de 
certas substâncias e não de outras: tudo isso aplacava os deuses, até o momento em que os 
homens deixaram de invocá-los. A seguir sobraram apenas, restos esquecidos num 
acampamento abandonado, as histórias dos deuses que haviam sido o substrato de todo o 
gesto. Arrancadas de seu solo e expostas a uma luz áspera, na vibração da palavra, elas 
chegaram a parecer impudentes e tolas. E tudo termina como história da literatura.1 

 

O capítulo inicia-se pela citação de Roberto Calasso para caracterizar um tempo 

outro, diferente deste nosso tempo presente, quando os deuses já se tornaram uma pálida 

luz, e quando têm alguma importância só a tem porque, como diz o autor, tornaram-se, no 

máximo, parte da história da literatura no ocidente. Mas, como Calasso refere, nem sempre 

foi assim. E é desse tempo que este capítulo tratará. Um tempo em que os deuses eram tão 

vivos quanto os homens que os louvavam. E eram para esses homens a referência daquilo 

que os tornava humanos. Esse foi o tempo em que se deu uma das mais belas criações do 

espírito humano: o tempo da tragédia ática, no século V a. C., o “século trágico”, como diz 

Jean-Pierre Vernant.2  

                                                 
1 Roberto CALASSO, A Literatura  e os Deuses, p. 9. 
2 Cf. Jean-Pierre VERNANT; Pierre VIDAL-NAQUET, Mito e Tragédia na Grécia Antiga, p. 150. 
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As primeiras tragédias encenadas em solo ático datam do final do século VI 3, 

época em que Atenas era governada pelo tirano Pisístrato4. Mas a tragédia desenvolveu-se 

e atingiu seu apogeu na Atenas democrática, no século seguinte, quando os maiores poetas 

trágicos, Ésquilo, Sófocles e Eurípedes apresentaram-se no teatro de Dioniso.  

Trata-se de um período bastante rico e complexo da história política e cultural 

grega. No século V a Grécia Clássica alcançou seu auge, no qual podemos ver representada 

igualmente a idade de ouro de Atenas: “Na tragédia de Sófocles e no Pártenon, a época 

clássica grega chegou ao seu apogeu”.5  

Atenas viveu a prosperidade em todos os campos: na política, na arte, nas ciências, 

na filosofia. Construiu o Império Ateniense e tornou-se a polis modelo para a Hélade 6. 

Todos os grandes nomes do século quinto nasceram ou viveram parte de suas vidas em 

Atenas, cujo progresso e efervescência artística e intelectual acabava por atrair e contribuir 

para a formação de homens como Píndaro, Heródoto, Protágoras e os próprios poetas 

trágicos7. As homenagens rendidas a Dioniso nas Grandes Dionísias eram também uma 

celebração à glória ateneniense, com a participação de gregos vindos de outras regiões. 

Entretanto, se a polis ateniense era modelo para as cidades gregas e orgulho para seus 

cidadãos, era também alvo de críticas.  

Vernant chama o século quinto de século trágico não apenas para identificar o 

período em que a tragédia se desenvolveu. As transformações que conduziram Atenas ao 

apogeu criaram uma série de tensões tanto em suas relações internas quanto na relação com 

as outras cidades gregas – situação que a levou, por exemplo, à Guerra do Peloponeso8. 

Seus críticos a chamavam, na época de Péricles (meados do século V), de polis tyrannos, 

em alusão ao seu poder imperial. Por outro lado, conforme a democracia se desenvolveu, a 

cidade viveu uma crise dos valores éticos-religiosos, legados da tradição olímpica-

aristocrática, a qual era o antigo modelo da formação do ethos grego. Instaurada a 

                                                 
3 Todas as datas e séculos mencionados neste capítulo pertencem ao período anterior à Era Cristã, salvo 
qualquer excessão que será indicada.  
4 Pisístrato governou Atenas de 561 a 527, período em que por duas vezes foi exilado e retornou ao poder. E 
a primeira tragédia de que se tem notícia foi encenada nas Grandes Dionísias, segundo Lesky, por Téspis 
entre 536 e 533. Cf. Albin LESKY, História da Literatura Grega, p. 259; Claude MOSSÉ, Dicionário da 
Civilização Grega, p. 535. Cf. também Jacqueline de ROMILLY, A Tragédia Grega, p. 17. 
5 Albin LESKY, História da Literatura Grega, p. 336.  
6 Sobre o Império Ateniense, ver M. I. FINLEY, Os Gregos Antigos, p. 58. 
7 Cf. Albin LESKY, História da Literatura Grega, pp. 221 e 337 – 8 e M. I. FINLEY, op.cit., p. 71. 
8 Cf. M. I. FINLEY, op.cit., p. 55.  
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democracia, a aristocracia perdeu a hegemonia política, e seus valores, que ainda eram 

referentes, passaram a ser questionados. Para Vernant, Atenas viveu, no século V, uma 

tensão entre o passado e o presente: entre o legado da tradição e as necessidades que a vida 

na comunidade democrática exigia, as quais acabaram por engendrar mudanças. Ou ainda, 

nas palavras do helenista, “entre o terror das forças religiosas, subterrâneas, 

incompreensíveis e, de outro lado, o raciocínio argumentado da cidade política e jurídica”.9 

A hegemonia ateniense equilibrou- se, portanto, num terreno bastante movediço: sua 

prosperidade e riqueza cultural encontraram-se sempre permeadas pelas tensões 

subjacentes ao seu lugar de crescimento e poder; uma situação que, enquanto levava 

Atenas ao apogeu, já preparava o seu declínio.  

Essas questões estão expressas na tragédia, já que o desenvolvimento deste gênero 

é intrínseco ao desenvolvimento político de Atenas – ambas crescem e declinam 

conjuntamente. A tragédia tornou-se uma das instituições democráticas – e, claro, 

religiosa, pois, relembrando, política e religião não se separavam na Grécia: 

 

(...) dá-se na tragédia o diálogo da pólis com o legado de sua tradição religiosa e 
com as questões e os desafios impostos por sua práxis cotidiana, individual e coletiva. 
Essas questões e desafios configuram-se primeiro como uma perplexidade dolorosamente 
vivida, e como uma sofrida necessidade de balizas e de paradigmas para a ação política, 
individual e coletiva, necessidade que a pólis de Atenas do quinto século, transformada em 
centro de poder sem precedentes na história das cidades-estados gregas, cobra em todos os 
momentos decisivos, tornados então cotidianos. 10 

 

 O tragediógrafo compunha a tragédia com o material mitológico, e o trazia para o 

diálogo com os seus contemporâneos. Por meio do mito, narrativa tão conhecida pelo 

público grego, pois representava o passado de seu povo, o poeta podia refletir sobre a 

situação política, a situação do homem naquela sociedade, que viveu os problemas  

próprios ao contexto do século V. Mas o tragediógrafo foi além desse contexto ao pensar, 

por meio dele, a condição humana. E fêz sua reflexão como pensador religioso, tal como 

reconheceram Lesky, em sua História da Literatura Grega, e ainda antes dele Nietzsche, 

                                                 
9 Jean-Pierre VERNANT, Entre Mito e Política, p. 370. 
10 Jaa TORRANO, Sacralidade e Violência. Estudo de Agamêmnon, in: ÉSQUILO, Orestéia I,  Agamêmnon, 
p. 19.  
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em O Nascimento da Tragédia11. Assim, o poeta sofreu as influências do pensamento e das 

questões que foram próprias da época, mas acabou por ultrapassá-los e fêz surgir aos olhos 

do espectador que acompanhava os sofrimentos do herói, com terror e compaixão, o 

homem trágico. 

No artigo intitulado A Tragédia e o Humano, Nicole Loraux considera que a 

tragédia que chamamos de ‘grega’ é, na verdade, ateniense, ou seja, “nascida da 

democracia”. E, no entanto, para que a poesia trágica antiga chegasse até nós portando  

algum sentido é porque ela coloca questões que não se restringem à política grega, o que 

para Loraux significa que “a atualidade ateniense do gênero trágico acompanha-se de uma 

tendência constitutiva à inatualidade.”12 Tal tendência da tragédia nos permitiu colocar a 

questão que é o cerne do presente capítulo: o que o poeta trágico, pensador religioso do 

século V a. C., numa Atenas fulgurante, pode nos dizer sobre a condição humana ? O que é 

o homem trágico na tragédia grega? Vernant nos responde que o homem trágico é “um 

homem duplo, dilacerado, problemático” 13. Mas o que isso significa exatamente, quais são 

os elementos implícitos nessa visão antropológica que significa o homem problemático, 

                                                 
11 Aqui é necessária uma observação para apresentar os matizes desta afirmação. Lesky considera um “erro 
crasso” a interpretação moderna que, ao menos em parte, contrapôs “o pensador religioso ao poeta” porque 
isto romperia a unidade grega entre religião e poesia, questão que atinge Ésquilo e Sófocles, autores nos 
quais essa unidade seria mais evidente. Nietzsche declara expressamente que Sófocles é um pensador 
religioso. E podemos deduzir que Ésquilo também seria considerado como tal, tanto pelo lugar central e 
religioso que, para Nietzsche, o coro ocupa nas encenações – este é, segundo sua teoria, o “corpo dionisíaco 
da tragédia” – quanto pela interpretação que ele faz de Prometeu, logo em seguida de sua afirmação sobre 
Sófocles – interpretação esta que não vamos expor, mas o leitor encontrará indicado, ao fim desta nota, a 
fonte para consulta. A figura mais controversa da tríade trágica é certamente Eurípedes. Considerá-lo como 
um pensador religioso é mais controverso porque, dentre outros traços que poderíamos identificar, a 
influência do racionalismo sofista em sua obra deu margem a interpretações que o aproximam mais de um 
filósofo racionalista e crítico da religião. Nietzsche, por exemplo, considera que o último trágico acabou com 
a tragédia, justamente por causa dessa influência, por meio da qual ele teria expulsado Dioniso do palco ao 
acabar com a grandiosidade do coro trágico. No entanto, a consideração feita aqui de que o tragediógrafo é 
um pensador religioso abrange os três grandes trágicos. Quanto a Eurípedes, estudos como o de Lesky sobre 
a relação do trágico com a sofística, de Christian Werner que trata da presença dos deuses, principalmente de 
Dioniso, na tragédia Hécuba e de Cristina Rodrigues Franciscato, sobre Héracles, e, ainda, se levarmos em 
conta a obra Bacas – que para Nietzsche significou uma retratação de Eurípedes ao poderoso deus, embora 
tardia, quando ele já havia consumado a morte da tragédia –, veremos como o poeta, ainda que tenha sofrido, 
como diz Lesky, a “perturbação espiritual introduzida pela Sofística”, está inserido na tradição poético-
religiosa grega e o pensamento que por ela se formou, conforme apresentado principalmente na conclusão do 
capítulo anterior. Cf. Albin LESKY, História da Literatura Grega, pp. 272 e 390; Friedrich Wilhelm 
NIETZSCHE, O Nascimento da Tragédia, pp. 64 – 9; sobre as considerações do filósofo sobre Eurípedes, 
ver Ibid., pp. 72 – 83; Christian WERNER, Introdução,  in: EURÍPEDES, Duas Tragédias Gregas: Hécuba e 
Troianas., pp. XXX – XXV; Cristina Rodrigues FRANCISCATO, Introdução, in: EURÍPEDES, Héracles. 
pp. 21 – 63. 
12 Nicole LORAUX, A Tragédia Grega e o Humano, p. 22. 
13 Jean-Pierre VERNANT, Entre Mito e Política, p. 372. 
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porque duplo e dilacerado? E ainda, esses elementos indicam uma antinomia própria ao 

homem trágico que a antropologia religiosa, identificada por Louis Gernet, descreve? 

A “atualidade ateniense” também nos levou a perceber no desenvolvimento da 

pesquisa que, no século V, os trágicos não eram os únicos a se interessarem pela situação 

humana. O pensamento filosófico, que vinha se desenvolvendo desde o século anterior, 

com os filósofos da physis, voltou-se também para essa questão. Segundo Vernant, essa é 

uma época em que “(...) os gregos estavam tentando distinguir claramente o plano do 

humano (...) das forças físicas, naturais, dos deuses, etc.” 14 Assim, além dos trágicos, 

surgem, frutos dessa mesma época, um grupo de pensadores que foram ativos na educação 

dos gregos, adequando-a ao sistema democrático: os sofistas, que tomam o homem como 

objeto de sua reflexão e inauguram o “período humanista da filosofia antiga”.15 Eles 

desenvolveram uma visão antropológica distinta daquela que se origina no pensamento 

religioso dos tragediógrafos. A visão sofística é interessante na medida em que é um 

contraponto à visão do herói das tragédias e que, no confronto entre ambas, iluminam-se 

não só as tensões entre o passado e o presente gregos, referidas anteriormente, como 

também o próprio entendimento do homem trágico.   

Para compor este capítulo partiremos então da “atualidade ateniense”, ou seja, do 

contexto político e intelectual da Atenas democrática e de suas tensões presentes, os quais 

são a base material do tragediógrafo, para então irmos em direção à “inatualidade” da 

tragédia e ver, em seu texto, como se desenha o homem trágico, o homem problemático.  

Mas antes uma última observação. Vários caminhos poderiam nos levar ao homem 

trágico. A escolha deste é porque parece que os tragediógrafos escreviam suas peças 

dramáticas baseados numa experiência política e religiosa; experiência que para o grego é, 

conforme vimos, conjunta e vivenciada no cotidiano da pólis, o que significa que “(...) a 

ética, a justiça sob suas múltiplas formas, a política e a definição do ser humano estão 

ligadas” 16.  Ou seja, sua poesia não era uma especulação acerca da condição humana: 

conta de um herói, antepassado de seu povo, e é encenada para um público profundamente 

tocado por aquilo que vê porque trata-se de um drama que lhe diz respeito. O homem 

trágico do tragediógrafo, materializado na figura do herói, não é uma especulação, mas 

trata-se, para os gregos, poeta e público, de um homem encarnado.  Uma experiência que 
                                                 
14 Jean-Pierre VERNANT, Entre Mito e Política, p. 355. 
15 Giovanni REALE, História da Filosofia Antiga I – Das Origens a Sócrates, p. 192. 
16 Catherine DARBO-PESCHANSKI, Humanidade e Justiça na Historiografia Grega, p. 48. 
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permitiu ao poeta colocar algumas das questões fundamentais acerca da condição deste 

homem encarnado, como podemos perceber neste excerto de Prometeu Prisioneiro: 

 

Responde, amigo: na desgraça  
se colhe alguma graça? A força 
humana tem qualquer valia? 
Não vês que a estirpe cega 

             dos  homens se equilibra 
 na languidez onírica? 17 

  

2.1  Atenas no século V: democracia e tragédia 

 

Segundo os helenistas Nicole Loraux, Charles Segal e Jean-Pierre Vernant, dentre 

outros, a tragédia evoluiu numa relação estreita com a política ateniense. Embora eles se 

refiram, em geral, ao período da Atenas democrática, pode-se remontar esse vínculo à 

época da tirania quando, nesta polis, Pisístrato oficializou as Grandes Dionísias no 

calendário das festas religiosas e tornou a tragédia, espetáculo ainda nascente, como “parte 

essencial do culto estatal”.18 Vernant diz que não por acaso a tragédia se instituiu nas mãos 

dos tiranos – Atenas não seria o único caso19. Como mencionamos no capítulo anterior, os 

tiranos governaram apoiados nos camponeses que sofriam com os abusos do poder 

aristocrático20. E, dentre as ações em benefício do povo, o tirano ateniense elevou o culto 

dionisíaco, que, tal como vimos antes, era basicamente popular e agrário, ao lugar de honra 

nas festas religiosas da cidade. A política popular dos tiranos deixou o caminho aberto, no 

caso de Pisístrato, para a instituição do poder democrático 21. 

Com o fim do período da tirania em Atenas, Clístenes fêz, por volta de 508, as 

reformas em direção à democracia, fundando-a: reorganizou os demos áticos, declarou 

direitos iguais a todos os cidadãos (isonomia) e instituiu a Boulé dos Quinhentos, conselho 

                                                 
17 ÉSQUILO, Prometeu Prisioneiro, vv. 544 – 52. 
18 Albin LESKY, História da Literatura Grega, p. 259. 
19 Cf. Jean-Pierre VERNANT, Entre Mito e Política, p. 360. 
20 A poesia O trabalho e os dias, de Hesíodo, expressa o descontentamento dos camponeses com a situação a 
que ficaram submetidos por um longo período na Grécia Arcaica. Cf. HESÍODO. O Trabalho e os Dias.  
21 Cf. Jean-Pierre VERNANT, Entre Mito e Política, p. 360. 
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que se tornou fundamental na organização democrática, com função jurídica, tributária e 

política22.  

No início do século V, os gregos se viram ameaçados pela invasão dos persas, com 

os quais entraram em guerra na defesa de seu território e de sua cultura. Com participação 

decisiva na vitória da Grécia sobre os bárbaros, os atenienses lutaram nas Guerras 

Médicas23, nas quais ficaram famosas as batalhas de Maratona e Salamina, em 490 e 480, 

respectivamente, esta última imortalizada na tragédia Os persas, de Ésquilo. A vitória 

sobre os persas fortaleceu e edificou o Império Ateniense24, firmando o lugar desta polis de 

centro político e intelectual no mundo helênico. Ela dominava a navegação, expandiu seu 

comércio, cresceu econômicamente, consolidou as instituições políticas que regem a vida 

dos atenienses, e solidificou o lugar do demos 25 como o poder soberano.  Assim, segundo 

Vernant, no decorrer desse século, os gregos organizaram e elaboraram um sistema que 

não existia até então, constituindo um pensamento e uma prática política e cívica26.  Finley 

retrata-nos a democracia antiga: 

 

A participação direta era a chave da democracia ateniense (...). Na Assembléia 
soberana, cuja autoridade era essencialmente integral, todo cidadão podia não só assistir 
sempre que quisesse, como tinha direito a intervir no debate, propor emendas e votar as 
propostas, sobre a guerra e a paz, impostos, regulamentação do culto, recrutamento de 
tropas, financiamento da guerra, obras públicas, tratados e negociações diplomáticas, e 
qualquer coisa, de maior ou menor importância, que exigisse decisão governamental. 27 

 

                                                 
22 Segundo Claude Mossé, foi Clístenes que, em sua reforma, afirmou o lugar do cidadão ao torná-los iguais 
perante a lei e dividí-los nos demos áticos que compunham as dez tribos, as quais foram também formadas 
por ele. A Boulé dos Quinhentos era composta por quinhentos cidadãos, cada tribo representada por 
cincoenta membros, os quais eram sorteados “a partir de listas estabelecidas em cada demo”. Em meados do 
século V, Péricles faz uma lei que define o cidadão como aquele que é filho de um casamento legítimo entre 
pai e mãe ateniense. Cf. Claude MOSSÉ, Dicionário da Civilização Grega, pp. 56 – 7, 61 – 2;  69 – 70. 
23 A guerra contra os persas, ou Guerras Médicas, foi relatada por Heródoto na sua obra História. 
24 O Império Ateniense abrangeu “(...) mais de 150 estados membros na Ásia Menor, na região do 
Helesponto, na Trácia e Ilhas do Egeu”. M. I. FINLEY, Os Gregos Antigos, p. 58.   
25 Finley fala sobre o significado da palavra demos, para além de seu significado original, o qual definia uma 
localidade: “O Velho Oligarca [denominação de um panfletista anônimo do século V] empregava-a com o 
significado de ‘gente comum’, as ‘classes mais baixas’, com o tom pejorativo próprio de todos os homens 
bem-pensantes, nos tempos da Ilíada. No entanto, demos também significava ‘o povo no seu conjunto’; uma 
democracia, o corpo de cidadãos que atuava através da Assembléia.” Este comentário aponta para uma tensão 
interna à própria aristocracia e se relaciona com a citação do historiador grego Tucídides, conforme veremos 
adiante. M. I. FINLEY, op.cit., p. 64. Cf. também Claude MOSSÉ, Dicionário da Civilização Grega, p. 87. 
26 Jean-Pierre VERNANT, Entre Mito e Política, p. 363. 
27 M. I.  FINLEY, op.cit., p. 65. 
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O governo do povo era exercido, sem hierarquias, pelo conjunto dos cidadãos, 

fossem eles pobres ou ricos – características que, na Grécia arcaica, definiam o estado de 

direito de uma pessoa, e cujos resquícios ainda permaneciam na oposição entre povo e 

nobreza na polis democrática, conforme veremos adiante, na citação de Tucídides28. 

Camponeses, artesãos, comerciantes e nobres, juntos, deliberavam sobre os vários assuntos 

discutidos nas assembléias, criando o conjunto de leis que regulavam as relações políticas 

internas e externas da cidade. Entretanto, os cidadãos era, na realidade, um corpo reduzido 

de pessoas. A grande maioria era considerada não-cidadãos, como os metecos, os escravos 

e as mulheres, os quais não podiam participar das decisões que ordenavam as relações 

sociais, embora estivessem todos, cidadãos e não-cidadãos, submetidos a elas.  

A instauração da democracia enterrou o monopólio político da aristocracia e 

aprofundou a divisão desta antiga classe social29. Parte dos aristocratas foi ativa na 

derrubada da tirania e continuou a participar do governo da cidade: possuíam cargos civis, 

militares e eram os líderes democráticos, como o próprio Clístenes e depois Péricles, em 

cujas mãos a democracia atingiu seu auge, em meados do quinto século. Ambos eram 

descendentes dos Alcmeônidas, família aristocrática ateniense que tivera participação ativa 

na história de Atenas desde o século VII 30. Esses aristocratas governavam a favor e com o 

corpo de cidadãos, formando um “compromisso entre os senhores e o povo” 31. Porém, 

outra pequena parcela desses senhores, em geral ricos proprietários de terras, os chamados 

oligarcas, não aceitava o novo regime e seguia sendo uma ameaça à ordem democrática32. 

Tucídides ilustra essas forças em oposição na democracia ateniense: 

 

39. Alguns dirão que o poder do demo não é inteligente nem justo e que aqueles 
que possuem as riquezas são os mais capazes de governar da melhor forma. Mas eu digo 
sobretudo que “demo” é o nome de toda coletividade, ao passo que a “oligarquia” é apenas 
uma parte; os melhores guardas das riquezas são os ricos, mas os inteligentes podem 
deliberar melhor e decidir da melhor forma, depois de terem escutado as partes, a maioria: 
e estas categorias têm papéis iguais, tanto individualmente como no seu conjunto, no 

                                                 
28 Para ver a relação entre a cidadania, a riqueza e a guerra, ver Luciano CANFORA, O Cidadão, pp. 105 – 
122. 
29 A dissolução do monopólio político aristocrático deu-se, segundo Finley, nas mãos dos tiranos cuja política 
fortaleceu os camponeses, livrando-os do subjugo do poder arbitrário da nobreza e colocando-os numa 
posição “segura e independente no território”. Cf. M. I. FINLEY, Os Gregos Antigos, p. 39. 
30 Claude MOSSÉ, Dicionário da Civilização Grega, p. 34. 
31 Luciano CANFORA, O Cidadão, p. 120. 
32 Segundo Finley, houve dois golpes dados pela oligarquia, em 411 e 404 a. C, numa Atenas enfraquecida 
pela guerra do Peloponeso. Cf. M. I. FINLEY, op.cit., p. 69. 
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governo do povo. Pelo contrário, a oligarquia obriga a maioria a participar dos perigos, ao 
passo que não só goza de mais vantagens do que os outros, como consegue tê-las todas, 
privando delas os outros (...).33  

 

No comentário do historiador grego pode-se reconhecer dois aspectos que revelam 

as tensões de sua época. O primeiro diz respeito àquelas tensões que permeavam as 

atividades políticas dos cidadãos: o conflito interno à aristocracia, dividida entre oligarcas 

e aristocratas democratas, como o próprio Péricles, e também a subsistência da antiga 

tensão entre povo e nobreza. É certo que esta última foi atenuada com a evolução da 

história de Atenas; o paulatino fortalecimento do demos e a instauração do seu governo 

levaram à diminuição das diferenças dessas forças que estiveram em luta na Grécia 

Arcaica. Como diz Nicole Loraux: 

 

(...) a democracia ateniense aparecerá como o regime que foi mais longe na 
redução da distância entre os cidadãos e os outros, ao integrar no corpo cívico o grupo 
daqueles que deviam trabalhar para viver, geralmente excluídos da cidadania nas cidades 
oligáquicas. 34 

 

 Mas essas tensões ainda agiam, às vezes de maneira mais oculta, às vezes mais 

claras, como podemos perceber pela posição oligárquica em relação ao demos. 

Expressavam-se também em outro terreno, deslocadas para a crise de valores político-

religiosos da tradição aristocrática. O segundo aspecto que aparece no comentário de 

Tucídides – a referência à inteligência como atributo para o exercício da cidadania nas 

assembléias – está relacionado com o tema acima e retornaremos a ambos mais adiante, 

quando tratarmos do sofismo.  

Os concursos dramáticos são um exemplo da integração do corpo cívico promovida 

pela democracia ateniense. A comunidade participava de todo o processo de organização 

de uma tragédia: do mais importante representante de Atenas ao cidadão mais comum; dos 

mais ricos aos mais pobres35; dos cidadãos aos não-cidadãos, como as mulheres, os 

escravos e os estrangeiros. A montagem do espetáculo seguia regras que deviam 

                                                 
33 TUCÍDIDES, 6, 39, Apêndice de Textos, in: Luciano CANFORA, O Cidadão, p. 129. 
34 Nicole LORAUX, A Tragédia Grega e o Humano, p. 21. Para melhor compreensão desta característica da 
democracia ateniense, ver Claude MOSSÉ, Dicionário da Civilização Grega, verbete “Péricles”, pp. 228 – 
31. 
35 Cf. Jean-Pierre VERNANT, Entre Mito e Política, p. 360. 



 88

representar todas as instâncias da sociedade e que o ordenavam desde a escolha dos poetas 

concorrentes até a decisão sobre o poeta vitorioso. O arconte, alto magistrado de Atenas, 

escolhia o poeta concorrente e, dentre os cidadãos mais abastados da cidade, o corega – a 

cada poeta designava-se um corega –, o qual era responsável por formar e sustentar 

financeiramente os ensaios do coro36. A escolha do poeta vencedor cabia a uma espécie de 

tribunal, formado também por cidadãos sorteados nas diferentes tribos áticas, à 

semelhança, segundo Vernant, do tribunal de Atenas. E, como a tragédia era parte do 

conjunto de ritos da festa dionisíaca, o teatro foi construído de forma a abrigar em seu 

recinto a imagem e o sacerdote do deus reverenciado: o lugar do sacerdote ficava no centro 

da platéia e o altar de Dionisio no centro da orkhéstra, o espaço circular reservado ao 

coro37. Em torno do palco ficavam os espectadores, constituídos pelo conjunto da 

comunidade.  

Assim, nos três dias reservados às apresentações dramáticas, como diz Vernant: “A 

cidade se torna teatro, se torna espetáculo.” 38 O espetáculo é uma referência à própria 

Atenas, pois nas Grandes Dionísias a cidade encontrava a oportunidade de mostrar sua 

riqueza, o seu poder criativo e a organização político-religiosa que a colocavam num lugar 

ímpar dentre as poleis gregas39. Gregos vindos de outras partes da Hélade chegavam para 

participar da festa dionisíaca e ver tanto a glória ateniense quanto “(...) do que os poetas de 

Atenas eram capazes”.40 

O teatro trágico era, portanto, uma instituição cívica organizada de acordo com o 

sistema de governo vigente e, como tal, era sustentada por um conjunto de regras que a 

cidade erigiu e unia a diversidade da comunidade em torno de uma identidade político-

religiosa comum. Como nos diz Segal:   

 

Enquanto a lírica coral tende a consolidar as tradições e os valores das famílias 
aristocráticas, a forma relativamente nova do espetáculo dramático é a que caracteriza a 
pólis democrática. Na verdade, com a sua integração na vida da cidade, a sua estrutura de 

                                                 
36 Cf. Jacqueline de ROMILLY, A Tragédia Grega, p. 28 e Albin LESKY, História da Literatura Grega, p. 
260. 
37 Cf. Jean-Pierre VERNANT, Entre Mito e Política, p. 361 e Charles SEGAL, O ouvinte e o Espectador, p. 
194. 
38 Jean-Pierre VERNANT, Entre Mito e Política, p. 361. 
39 Cf. Charles SEGAL, O ouvinte e o Espectador, p. 194. 
40 Jean-Pierre VERNANT, Entre Mito e Política, p. 361. 
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debate dialético, as relações sempre instáveis entre herói e comunidade representada pelo 
coro, a tragédia é o gênero artístico mais caro à democracia, (...). 41 

 

Mas, como sabemos, no palco, o tragediógrafo não apresentava uma peça cujo 

texto exaltasse o truinfo da democracia ateniense. Ele abordava esta realidade de uma outra 

perspectiva ao escrever sua poesia sustentado por dois eixos: seu tema é o mito, a base de 

sua inspiração são os dramas da vida na polis. 

A distância no tempo, dada pela narrativa mítica, no caso da maior parte das 

tragédias ou mesmo da cultura, como em Os persas, de Ésquilo, permitiu ao poeta trágico 

dialogar com a “atualidade ateniense”. São vários os aspectos daquela atualidade que os 

helenistas reconhecem nas tragédias. Bernard Knox, por exemplo, em seu estudo sobre o 

Édipo Rei, de Sófocles, trabalha os elementos contemporâneos ao século V presentes nesta 

tragédia. Dentre eles, relaciona a freqüência com que aparece a palavra tyrannos na peça, 

inclusive no título, com as características de Édipo como rei de Tebas. Knox busca 

diferenciar um uso neutro do termo, como substituição à palavra basileus, que significa 

“rei”, tal como vemos em Agamêmnon, de Ésquilo42, e outro uso, o qual teria a conotação 

política compreendida pelos gregos no século de Sófocles, ou seja, “de um governante 

inconstitucional que arrebatou o poder e geralmente dele abusa” 43. Ele identifica os traços 

que fazem de Édipo um tyrannos, ainda que este exerça um poder orientado pelo ideal de 

justiça democrático. Chega à conclusão de que Sófocles não faz uso neutro da palavra em 

questão: ela é parte do jogo trágico que Édipo enfrenta e cujo ápice se dá quando descobre 

que, sendo filho de Laio, e não o estrangeiro que pensava ser, tem o direito legítimo ao 

trono de Tebas, tal como reza a lei aristocrática. Direito que é justamente o fator de sua 

queda: “A prova de sua legitimidade é, ao mesmo tempo, a revelação de sua mácula 

inexprimível.” 44 

 Knox relaciona ainda a posição de Édipo tyrannos à posição da Atenas imperial, 

que dado o seu poder era chamada por seus adversários como polis tyrannos, conforme ele 

demonstra citando Tucídides, já que ela “possuía os recursos e a habilidade, bem como 

                                                 
41 Charles SEGAL, O ouvinte e o espectador, p. 194 – 95.  
42 Cf. ÉSQUILO, Orestéia I, Agamêmnon, vv. 1489, 1513. (Tradução de Jaa Torrano) 
43 Bernard KNOX, Édipo em Tebas, p. 44. 
44 Ibid., p. 46. A peça Édipo Rei foi encenada, segundo a cronologia estabelecida por Jacqueline de Romilly, 
por volta de 420, época em que a Guerra do Peloponeso, a qual levaria à queda do Império Ateniense, já 
acontecia havia uma década. Cf. Jacqueline de ROMILLY, A Tragédia Grega, p. 159, Anexo I. 
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indubitavelmente a ambição, para se tornar senhora suprema do mundo grego” 45. As 

questões envolvidas na derrocada de Édipo tyrannos levantam, por sua vez, questões sobre 

o lugar ocupado por Atenas no mundo grego, as quais aparecem, na análise de Knox, sob a 

visão do poeta em forma de advertência e profecia sobre a queda da cidade: “(...) a peça é 

uma visão trágica do esplendor, do vigor e da inevitável derrota de Atenas, que não vê 

possibilidade de escape – a derrota é imanente ao esplendor” 46. Knox observa, 

demonstrando como na tragédia, qualquer que seja ela, se entrelaçam o homem e o 

cidadão: 

 

Nessas circunstâncias, e no clima de sentimentos por elas produzido, o título que 
Sófocles conferiu reiteradamente a seu herói serve para fornecer não um contexto histórico, 
nem tampouco um critério moral, mas uma referência contemporânea vital que lhe 
permitiu apelar diretamente para as esperanças e os temores de seu público, não apenas 
como indivíduos mas também como atenienses.47 

 

O exemplo dado pela análise desse autor remete-nos ao seguinte comentário de 

Vernant, no qual o helenista esclarece que a tragédia, apesar de ter suas raízes na realidade 

sócio-política, não reflete simplesmente essa realidade, mas questiona-a: “Apresentando-a 

dilacerada, dividida contra ela própria, torna-a inteiramente problemática” 48. Portanto, é 

da perspectiva do problema que o tragediógrafo aborda a realidade política de seu tempo 

bem como o lugar do homem no mundo. 

No século quinto, o sistema democrático é uma experiência nova na cultura grega e 

engendra mudanças nas questões em torno dos valores humanos, da justiça, do direito e das 

ações humanas – questões que passam à ordem do dia dos cidadãos atenienses. Mas esta 

nova experiência estava atrelada à realidade religiosa, que conformava os antigos valores 
                                                 
45 Bernard KNOX, Édipo em Tebas, p. 51. Finley contrapõe-se à ênfase que alguns helenistas, baseados em 
Tucídides, colocam nesta idéia de Atenas como polis tyrannos. Entende que este seria “um juízo demasiado 
unilateral: apenas encara a questão da autonomia da polis, ignorando outros valores e aspirações de modo 
algum insignificantes”. O historiador refere-se, também baseado em Tucídides, à relação amistosa que 
Atenas teria desenvolvido com seus aliados, e complementa ressaltando o caráter democrático ateniense: 
“Nas lutas infindáveis que subsistiam entre os muitos e os poucos, Atenas punha-se geralmente ao lado dos 
muitos, que, frequentemente, precisavam desse auxílio para manter a sua posição e que, portanto, achavam 
que o tributo e certa perda de autonomia eram um bom preço para, em retorno, conservarem um governo 
democrático no interior, e paz no exterior”. Esta crítica não compromete, conforme entendemos, a acuidade 
da análise de Knox, mas ilustra a complexidade política da época e a importância da Atenas democrática. 
M.I. FINLEY, Os Gregos Antigos, p. 58. 
46 Bernard KNOX Édipo em Tebas, p. 91. 
47 Ibid., p. 51. 
48 Jean-Pierre VERNANT; Pierre VIDAL-NAQUET, Mito e Tragédia na Grécia Antiga, p. 10. 
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aristocráticos. Nesse contexto, podemos reconhecer, então, dois movimentos antagônicos: 

de um lado os valores tradicionais, o ethos que derivou da antiga religião olímpica 

continuava a ser referência; os deuses e os heróis tinham seu lugar de honra garantido na 

vida política, como vimos no capítulo anterior. E, no entanto, por outro lado, o 

desenvolvimento do pensamento filosófico, com o advento da sofística, e a nova 

organização da polis minavam, aos poucos, o sólido terreno da religião tradicional. Em 

uma realidade em que religião e política estão interligadas, não é possível mexer em uma 

sem afetar a outra, provocando desde pequenos abalos até rupturas. 

É para essa situação que o tragediógrafo olha: ele traz o mito, num momento em 

que este havia declinado, para interrogar os valores cívicos e humanos, os valores 

tradicionais e os novos, e problematizar os diversos aspectos da prática política e do 

pensamento que a embasava 49. Na conclusão do capítulo anterior vimos que Vernant 

aponta que o grego da Grécia Clássica possuía profunda consciência da diferença 

intransponível entre deuses e homens, diferença que indica que, por maiores que sejam a 

conquista e o progresso destes últimos, eles continuam a sofrer da condição de mortais. 

Desta consciência surge a consciência trágica, para a qual, segundo Vernant, “(...) não mais 

existe resposta que possa satisfazê-la plenamente e ponha fim à sua interrogação”.50 Trata-

se, pois, de uma interrogação que envolve o passado e o presente da polis e o homem que o 

protagoniza, e que aponta simultâneamente para a dupla perspectiva presente na tragédia, a 

saber, a temporalidade e a atemporalidade da situação humana.   

Para dar continuidade ao capítulo apresentaremos a seguir alguns temas que 

indicam a crise dos valores aristocráticos e sua estreita relação com o pensamento sofista, o 

qual era o fundamento da democracia. Ambas são questões relevantes. Mas não seria 

possível aprofundá-las aqui sem nos desviarmos muito de nosso caminho. Portanto, nos 

deteremos nelas apenas o suficiente para apontar algumas das mudanças da época, 

importantes para construirmos o caminho que nos levará ao homem trágico dos poetas 

gregos. 

 

 

                                                 
49 Cf. Werner JAEGER, Paideia, p. 312. 
50 Jean-Pierre VERNANT; Pierre VIDAL-NAQUET, Mito e Tragédia na Grécia Antiga, p. 11. Sobre a 
consciência do grego clássico, ver a citação de Vernant na conclusão do capítulo anterior.  
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2. 2  Democracia e tradição sofista: a fundação de uma nova ordem na cidade 

 

No início do capítulo sobre os sofistas, Albin Lesky, em sua História da Literatura 

Grega, apresenta o cenário que, ainda que próprio do século V, começava a se modificar, 

em razão dos movimentos descritos anteriormente:   

 

 A concepção grega do mundo experimentou, desde a época arcaica, vários 
enriquecimentos e modificações, que significaram uma ameaça para a sua segurança, mas, 
no essencial, prolongou-se sem uma ruptura decisiva até o apogeu clássico. O homem 
ainda vivia num horizonte seguro, e, apesar de mais que uma vez terem sido sacudidos os 
sólidos alicerces da sua existência, as coisas permaneciam no lugar que lhes tinham 
assinalados os seus antepassados. Tudo estava povoado pelos deuses, os da grande poesia 
antiga e muitos outros, venerados pela devoção local. (...) O que noutras paragens, um 
Xenófanes e um Heráclito diziam dos deuses antigos não podia fazer vacilar a crença na 
tradição, e mal era escutado. Estes deuses protegiam a ordem da vida que noutros tempos 
eles mesmos tinham estabelecido: a justiça que se administrava em lugares sagrados, a 
família e a educação dos filhos que cresciam  dentro de um sólido ordenamento de valores, 
a relação entre concidadãos e estrangeiros, numa palavra, o ordenamento total da pólis, 
protegida, desde a Acrópole, pelos braços estendidos da deusa local (...). É certo que, no 
interior não faltavam as lutas políticas, mas de nenhum setor advinha perigo à unidade da 
pólis: o saber e a cultura ainda não se tinham transformado em poderes capazes de criar 
divisões e abrir uma profunda brecha. 51 

 

Enquanto a unidade da pólis era vivenciada e fortalecida nos concursos dramáticos, 

quando toda a comunidade se reunia, a brecha a que se refere Lesky começara a se abrir – 

e se anunciava nos textos trágicos. Evidentemente, vários fatores contribuíram para sua 

abertura, mas o sofismo foi certamente decisivo para que as mudanças em curso 

ganhassem uma nova amplitude 52.  

                                                 
51 Albin LESKY, História da Cultura Grega, pp. 371 – 2. 
52 Em qualquer campo de estudos que trate dos sofistas, seja da história da filosofia antiga, da educação ou da 
literatura gregas, podemos perceber que o advento do sofismo significou uma revolução na cultura helênica e 
deixou um legado que ultrapassou a história da Grécia: seu pensamento o liga ao Iluminismo do século XVIII 
de nossa era, o que faz dos sofistas iluministas avant la lettre; suas idéias, principalmente as de Protágoras e 
de Górgias, abrem o caminho para o pensamento filosófico cético, que se desenvolverá no século IV a. C., 
com Pirro. Lesky desenha seu alcance: “Não há outro movimento que se possa comparar com a Sofística 
quanto à duração de suas consequências. Não que, de um golpe, tenha modificado a vida cultural grega; 
antes, já vimos que os círculos afetados por ela ao princípio eram de certa maneira restritos. Mas o mundo de 
idéias que ela fez desintegrar nunca mais voltou a formar uma verdadadeira unidade, e as perguntas que 
formulava, as dúvidas que suscitava, não puderam ser silenciadas no curso de toda história cultural européia 
até ao dia de hoje”.  Albin LESKY, História da Cultura Grega, p. 371. Sobre a relação entre Sofismo e 
Iluminismo, ver W.C.K. GUTHRIE, Os sofistas, p. 7 – 9; Giovanni REALE, História da Filosofia Antiga. I – 
Das Origens a Sócrates, pp. 197 – 8. Sobre a relação com o ceticismo, ver André VERDAN, O Ceticismo 
Filosófico, 1998. 
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Os sofistas surgiram em meados do século V, época do apogeu clássico, como um 

grupo de educadores voltado para a reflexão sobre o homem e suas criações, que dedicava 

a tratar a política, a religião, a educação, a língua, as leis, a arte. O norte do pensamento 

sofista foi dado pela famosa proposição de Protágoras de Abdera, o primeiro e o “mais 

genial dos sofistas” 53, o qual considerava que o “(...) ser humano é a medida de todas as 

coisas, da existência das coisas que são e da não existência das coisas que não são.” 54 

Preocupados em formar os jovens aspirantes a participar do governo da cidade, os sofistas, 

confiantes na razão e na inteligência, desenvolveram a arte do logos, a capacidade de 

pensar, discutir e criticar mediante o domínio do discurso e da retórica, instrumentos 

eficazes nas discussões e decisões cotidianas dos tribunais e assembléias.55 Assim, o 

sofismo nasceu estreitamente ligado à democracia ateniense, e tornou-se seu fundamento: 

“Os sofistas certamente não teriam existido sem essa cidade por excelência que é a Atenas 

de Péricles e a multidão reunida em que são recrutados seus ricos alunos.” 56 

Os desdobramentos do pensamento e da prática educativa sofista foram diversos e 

acabaram por atingir os pilares da tradição político-religiosa que formou o homem grego 

desde a época arcaica. Nesse sentido, Wilhelm Nestlé considera que o sofismo operou um 

deslocamento dos valores espirituais gregos, que vai “(...) do religioso e artístico ao 

intelectual e racional.” 57 Isso significa que no mundo político-religioso grego, enraizado 

na ordem divina, os sofistas acabaram por engendrar, por meio de sua prática educativa e 

tomando o homem como medida, uma nova ordem a ser considerada na organização da 

pólis, a saber, uma ordem humana.  

A nova ordem terá uma dupla conseqüência: uma “atitude antropológica e 

antropocêntrica” que leva a um “elevado grau de confiança” na capacidade do progresso 

                                                 
53 Wilhelm NESTLÉ, Historia del Espíritu Griego, p. 116.  
54 Essa frase de Protágoras é proferida por Sócrates no Teeteto, 152 a.  
55 Cf. Giovanni REALE, História da Filosofia Antiga. I – Das Origens a Sócrates, p. 202 e W.K.C. 
GUTHRIE, Os Sofistas, pp. 46 – 52. 
56 Barbara CASSIN, O Efeito Sofístico: sofística, filosofia, retórica, literatura, p. 66. Barbara Cassin aponta 
para a posição política contraditória dos representantes do sofismo, entre os quais se encontra desde 
Protágoras, democrata amigo de Péricles, a Crítias, o sofista ligado ao grupo dos Trinta Tiranos, que 
promoveram um golpe (fracassado) na democracia. Essa contradição poderia ser explicada, conforme 
entende a autora, se os estudiosos deixassem de lado as “antíteses modernas”, “democracia/conservadorismo, 
revolução/reação”, e se voltassem para aquilo que constitui a polis no século V: “Polis, logos, sofística: o 
caráter eminentemente político da sofística é, antes de tudo, uma questão de logos, termo em que o grego 
liga, como se sabe, na maneira de relacionar as coisas entre si, o fato de pensar e o de falar.” Ibid. 
57 Wilhelm NESTLE, Historia del Espiritu Griego, p. 115. 
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humano58 e a crítica à religião tradicional59. Esta última é balizada por outra famosa frase 

de Protágoras: “Quanto aos deuses, sou incapaz de descobrir se existem ou não, ou que 

forma têm; pois há muitos empecilhos para o conhecimento, a obscuridade do assunto e a 

brevidade da vida humana.”  60 A crítica à religião tradicional adquire diversos matizes no 

pensamento sofista: vai do agnosticismo ao monoteísmo, como descreve Guthrie; ou ainda, 

como disse Jaeger, do reconhecimento de seu aspecto positivo, considerada “(...) 

essencialmente sábia e adequada para salvaguardar o estado, até a destruição do reino 

inteiro de idéias que envolvem a religião por considerá-las como simples impressões 

subjetivas ou inclusive ficções enganosas” 61. 

A racionalidade sofista transformou, aos poucos e não sem resistência e 

perseguição62, a cultura grega, fazendo do saber um poder capaz de criar divisões: segundo 

Jaeger, a educação desligou-se, numa certa medida, de sua raiz religiosa, como veremos 

adiante; a moral e as leis, pensadas pela antítese nomos (lei, convenção, hábito) e physis 

(natureza), questão tema na tragédia Antígona; faz-se mais perceptível o “(...) hiato entre as 

crenças do povo e as crenças dos intelectuais”, como diz E. R. Dodds 63. O pano de fundo 

aqui é, portanto, o incremento da tensão entre a tradição político-religiosa e as demandas 

democráticas, significando a brecha aberta que Lesky identificou. Mas tal brecha não se 

abriu o suficiente para romper e separar em dois os aspectos da realidade grega: a relação 

de fluidez entre a religião e a política, o lugar central dos ritos, a reverência aos deuses, 

patronos e protetores da cidade, todo o quadro descrito no primeiro capítulo é próprio do 

século trágico. As idéias sofistas ganharam espaço no mesmo terreno em que os deuses e 

heróis eram honrados nos cultos oficiais, garantidos pelas leis da polis. Se o pensamento 

sofista dirigiu-se à elite endinheirada e intelectual ateniense, nelas plantando o ceticismo 
                                                 
58 Cf. Bernard KNOX, Édipo em Tebas, p. 93. 
59 A crítica aos deuses homéricos ou à religião não se iniciou com os sofistas, ela já começara com os 
filósofos pré-socráticos, como anuncia Lesky. Mas, com o sofismo, ela ampliou-se e aprofundou-se tanto por 
ser objeto direto de debate quanto pelos temas políticos em que a religião é o fundamento, como a discussão, 
por exemplo, em torno do nomos e da physis.  Cf. W.C.K. GUTHRIE, Os Sofistas, p. 211 e E. R. DODDS, 
Os Gregos e o Irracional, p. 182 – 4. 
60 PROTÁGORAS apud W.C.K. GUTHRIE, Os Sofistas, p. 218. Para maior compreensão desta frase cf. 
Werner JAEGER, La Teología de los Primeros Filósofos Griegos, pp. 188 – 90. 
61 Werner JAEGER, La Teología de los Primeros Filósofos Griegos, p. 188; Cf. W.C.K. GUTHRIE, Os 
Sofistas, pp. 211 – 29;  
62 Cf. E. R. DODDS, Os Gregos e o Irracional, pp. 181 – 209; sobre a acusação de impiedade à Protágoras, 
ver Wilhelm NESTLÉ, Historia del Espiritu Griego, p. 117.   
63 Sobre a cisão entre educação e religião, cf. Werner JAEGER, Paidéia, p. 276 e ss.; sobre a antítese nomos-
physis, cf. W.C.K. GUTHRIE, Os Sofistas, pp. 57 – 124; quanto ao hiato existente entre as crenças do povo e 
dos intelectuais, cf. E. R. DODDS, Os Gregos e o Irracional, p. 182. 
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religioso, aos poucos sua influência fez-se sentir nas assembléias e no teatro de Dioniso – 

este um pólo de resistência –, conforme veremos adiante. Porém, uma vez a tensão 

instalada, ela foi minando a tradição político-religiosa, num movimento sem retorno, cuja 

conseqüência aparecerá a partir do século seguinte 64.  

Nesse cenário complexo, ressalteremos dois aspectos que nos são relevantes: a 

mudança na concepção de areté, um dos pilares da tradição político-religiosa que ruiu 

nessa época, e a idéia de progresso e da capacidade “desassistida” de conquista humana, 

como disse Bernard Knox sobre o sentimento de triunfo que dominava os atenienses e que 

foi sustentado pelo sofismo.  

Para tratar do primeiro aspecto retomarei a citação de Tucídides, que exemplifica a 

influência do pensamento sofista na época. Quando o historiador diz que a inteligência é o 

atributo necessário para as tomadas de decisões nas assembléias, ele indica o movimento 

de mudança dos valores para o exercício da boa cidadania. A inteligência é reconhecida 

como um atributo para os debates cívicos, pois ela permite que estes se deem sob o 

domínio de um “raciocínio argumentado” 65. O que está na base desta idéia é a 

transformação da concepção da antiga areté da nobreza. 

Segundo Werner Jaeger, a palavra paideia (educação) só apareceu, no seu sentido 

estrito, no século V, ligada à tarefa dos sofistas na polis democrática66. Antes dessa época é 

no conceito de areté que “se concentra o ideal educador”, conceito que será também o 

fundamento da paideia: “O tema essencial da história da educação grega é, mais 

propriamente, o conceito de areté, que se remonta aos tempos mais antigos.”  67  

A areté, a virtude ou excelência humana68, designava para os gregos os valores 

mais significativos de sua cultura. Na Grécia aristocrática, a areté é “o atributo próprio da 

nobreza” 69, segundo testemunha a epopéia homérica. Como já mencionamos no primeiro 

capítulo, os heróis homéricos, homens divinos, eram referência e fonte dos ideais dos 

valores humanos para o grego em geral e para as famílias aristocráticas especialmente, que, 

                                                 
64 Cf. as modificações no cenário religioso grego a partir do séc. IV em E. R. DODDS, Os Gregos e o 
Irracional, p.181 – 236 
65 Ver a citação de Jean-Pierre Vernant na introdução deste capítulo. 
66 Cf. Werner JAEGER, Paideia, p. 263. 
67 Ibid., p. 20. 
68 Sobre a tradução da palavra areté, cf. Ibid., p. 21 e Barbara CASSIN, O Efeito Sofístico, p. 67 e 69.    
69 Ibid., p. 21. 
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como seus descendentes, são as herdeiras diretas da areté heróica. Essa herança dava-lhes 

naturalmente as características necessárias para governar seu povo. A areté era, portanto, 

um privilégio adquirido no nascimento, garantido pelo sangue, que passava de geração a 

geração. A mais alta virtude para o nobre era a honra, atributo que unia a elevação de 

espírito e a força, a coragem e a habilidade para a ação. A areté da nobreza encontrava sua 

fonte e correspondência no mundo divino, ao qual os gregos deviam honrar por meio dos 

diversos ritos, pois conforme assinala Jaeger: “Os deuses de Homero são, por assim dizer, 

uma sociedade de nobres.” 70 Aquiles é o herói que melhor encarna o modelo de virtude, 

com as características acima, e que demonstra a gravidade da honra ultrajada ao se voltar 

contra Agamêmnon por este lhe tirar Briseida, a moça que havia recebido como prêmio por 

suas conquistas na guerra71.  

Contudo, na polis democrática, a areté da nobreza não podia mais sustentar o ideal 

de formação do cidadão, já que o conjunto de homens que governava a cidade representava 

a diversidade social. Tornava-se necessário construir uma nova concepção de excelência 

humana para, então, configurar uma areté política. Para Barbara Cassin, a virtude política 

encontrava sua referência no logos, uma vez que a aptidão intelectual e discursiva eram, 

nesta época, decisivas para as ações do Estado72. Todavia, segundo Jaeger, a nova 

concepção não refutava a antiga. As virtudes da tradição aristocrática foram absorvidas e 

superadas pela areté política, na medida em que os ideais de formação do cidadão foram 

sendo construídos já num estado jurídico: a nova areté era pautada pelo ideal de justiça 

para todos os cidadãos, o que ficava comprometido no mandato aristocrático73. Jaeger, 

estudioso da paideia, considera que o objetivo desta era superar os antigos privilégios da 

formação aristocrática, “(...) para a qual a areté somente era acessível aos que possuíam 

sangue divino”, questão que “(...) não era difícil de se alcançar para o pensamento racional 

que ia prevalecendo.” 74  Portanto, como vimos no comentário de Tucídides, a inteligência 

se relaciona com a justiça e, na polis democrática, ambas virtudes eram atribuídas à 

cidadania, e não de alguns privilegiados pelo nascimento no seio da nobreza. Para tanto, 

foi necessário romper com a antiga crença de que bastava ser nobre para possuir as 

                                                 
70 Werner JAEGER, Paideia, p. 26. 
71 Cf. HOMERO, Ilíada, I e XVI. 
72 Barbara CASSIN, O Efeito Sofístico, p. 69. Cf. também Werner JAEGER, Paideia, pp. 267 – 8. 
73 Cf. Werner JAEGER, Paideia, p. 109. 
74  Ibid., p. 264. 
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virtudes dos grandes heróis homéricos. E, se a areté não era considerada uma herança de 

sangue, ela podia e devia ser ensinada e aprendida: 

 

Contra a pretensão da nobreza, que sustentava ser a virtude uma prerrogativa de 
nascimento e de sangue, os sofistas pretenderam fazer valer o princípio segundo o qual 
todos podem adquirir a areté, e esta, mais que na nobreza de sangue, funda-se sobre o 
saber. 75 

 

Esta era uma idéia defendida por Protágoras, o qual assumiu, no diálogo platônico 

que leva seu nome, a tarefa de ensinar a ciência política e a areté para jovens cujas famílias 

podiam pagar pelo ensino. Assim, no Protágoras, vemos o sofista declarar a Sócrates o 

objetivo de seus ensinamentos:  

  

“O que ensino é ter bom discernimento e bem deliberar seja nos assuntos privados, 
mostrando como administrar com excelência os negócios domésticos, seja nos assuntos do 
Estado, mostrando como pode exercer máxima influência nos negócios públicos, tanto 
através do discurso quanto através da ação.” 

[Sócrates diz então a Protágoras:] “(...) Pareces estar te referindo à arte cívica, e se 
propondo a fazer dos homens bons cidadãos.” 

“Esse, Sócrates [responde Protágoras], é precisamente o sentido do que 
professo”.76 

 

Portanto, o “bom discernimento” e o “bem deliberar”, com inteligência e justiça, 

como disse Tucídides, tanto no âmbito doméstico quanto no público, eram virtudes que 

podiam ser ensinadas pela paideia sofista.  

Os sofistas introduziram na educação grega uma nova concepção pedagógica77: a 

partir de sua própria construção reflexiva, visavam a completar e ampliar a educação dos 

jovens e adultos, desenvolvendo e ensinando a arte do logos, para aplicação prática na vida 

da cidade78. Segundo Guthrie, eles pretendiam ser os “(...) sucessores educacionais dos 

                                                 
75 Giovanni REALE, História da Filosofia Antiga. I – Das Origens a Sócrates, p. 195. (Grifos do autor) 
76 PLATÃO, Protágoras, 318 e – 319 a.  
77 Sobre a educação das crianças e jovens no didaskaleion e no ginásio, cf. Giuseppe CAMBIANO, Tornar-
se homem, pp. 90 – 2. Sobre a educação antes dos sofistas, ver Wilhelm NESTLE, Historia del Espiritu 
Griego, p. 114. 
78 Segundo Jaeger, o sofismo adveio de uma necessidade histórica de atender as questões de ordem 
“estritamente prática”, ligadas à vida política, e foi por atendê-las que os sofistas conseguiram penetrar na 
cultura ateniense, revolucionando-a, diferentemente do alcance da filosofia da physis: “Esta é a razão 
profunda pela qual exerceram em Atenas uma ação tão forte, enquanto a ciência dos físicos jônios não pôde 
deixar alí raiz alguma”. JAEGER, Paideia, p. 271. 
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poetas”, e para isso “(...) inseriam em sua arte dos logoi a exposição e crítica da poesia.”79 

Assim, como afirmou Jaeger, os sofistas promoveram uma cisão entre educação e religião, 

já que introduziram uma perspectiva pedagógica distinta daquela dos poetas, portadores da 

tradição religiosa 80. 

Se era possível ou não ensinar a areté foi um tema debatido no século V, como 

testemunha o referido diálogo platônico nas questões que Sócrates formula a Protágoras: 

“O debate refletia o choque entre os ideais aristocráticos mais antigos e as novas classes 

que surgiam e predominaram sob o sistema democrático de governo em Atenas (...).” 81  

Mas a questão da educação das virtudes vai além do choque entre as classes sociais 

envolvidas e está relacionada com o segundo aspecto que nos é relevante, ou seja, a idéia 

de progresso e da capacidade humana de civilização.  

A educação da excelência envolvia uma concepção antropológica que, segundo 

Jaeger, encontrava sua base na idéia de uma natureza humana82 inclinada para o bem e 

capaz de progredir, o que tornava possível ensinar e desenvolver a areté, num trabalho 

investido para melhorar o comportamento humano.  No Protágoras, o sofista adverte 

Hipócrates, o amigo de Sócrates que queria receber seus ensinamentos: seus alunos 

tornam-se homens melhores a cada vez que suas aulas de ciência política se findam, num 

progresso constante. “Jovem, o resultado de freqüentares minhas aulas é o seguinte: a 

partir do primeiro dia já voltarás para casa como um homem melhor. O mesmo acontecerá 

no dia seguinte. A cada dia te aprimorarás mais e mais.” 83 Assim, segundo Dodds, a 

prática e o pensamento sofista foi, sob um dos seus aspectos, o sustentáculo de um 

otimismo corrente na Atenas Clássica, o qual surgiu do problema em torno da areté: 

 

Através de uma crítica às tradições, de uma modernização do Nomos criado por 
seus ancestrais e eliminando os últimos vestígios de “tolice bárbara”, o homem poderia 

                                                 
79 Cf. GUTHRIE, Os Sofistas, p. 47. 
80 Jaeger também considera os sofistas herdeiros da “vocação educadora” dos poetas. Eles transformaram a 
poesia em “prosa artística, na qual são mestres”: “Esta transposição do conteúdo da poesia em prosa é um 
signo de sua definitiva racionalização.” Como conseqüência, os sofistas abordaram a poesia homérica como 
se fosse uma “enciclopédia de todos os conhecimentos humanos (...), e uma mina de regras prudentes para a 
vida”; o helenista segue, concluindo que: “A educação heróica da epopéia e da tragédia é interpretada desde 
um ponto de vista francamente utilitário”.  Werner JAEGER, Paideia, p. 271 – 2. 
81 Cf. GUTHRIE, Os Sofistas, p. 233. 
82 Sobre o conceito de natureza humana nos sofistas e sua relação com a medicina e com a educação, cf. 
Werner JAEGER, Paideia, p. 280 – 1. 
83 Cf. PLATÃO, Protágoras, 318 a, b.  
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adquirir uma nova arte de viver. A vida humana poderia ser elevada a novos patamares até 
então inimagináveis. Uma esperança assim é compreensível em homens  que haviam 
testemunhado o repentino crescimento da prosperidade material de logo após das guerras 
médicas, além do florescimento inaudito do espírito grego que o acompanhou e que 
culminaria nas geniais realizações de Atenas de Péricles. Para esta geração, a idade de ouro 
não era o paraíso perdido de um passado obscuro, como Hesíodo acreditava em seu tempo. 
O paraíso não estava atrás, mas à frente, e não muito distante.84   

 

Bernard Knox, em seu estudo sobre a tragédia Édipo Rei, comenta esse momento 

de modo complementar à citação de Dodds, mas o faz da perspectiva antropológica:  

 

O esplendor e o poder da polis tyrannos encorajou uma concepção audaz do 
anthrôpos tyrannos, o homem como mestre do universo, um governante autodidata, que 
venceu por esforço próprio e que tem a capacidade, utilizando as palavras que o coro aplica 
a Édipo, de ‘conquistar felicidade e prosperidade completas’. 85  

 

O autor diz que o século V é um momento em que se desenvolveu uma “visão 

orgulhosa” da história humana, uma conseqüência do progresso intelectual e material e que 

culminou nos “(...) triunfos do homem em sua luta desassistida para civilizar a si próprio e 

afirmar sua mestria.” 86 A “luta desassistida” significa a conquista humana sem a 

intervenção dos deuses, tornados irrelevantes para a vida dos homens pela crítica sofista, 

para a qual o homem é a medida de tudo o que há e os deuses não são alcançados pelo 

conhecimento humano, o que coloca a suspeita sobre a sua existência. A possibilidade de 

ensinar, aprender e desenvolver as virtudes necessárias para a vida política torna os 

homens capazes de evoluir e conquistar a civilização, compondo uma ordem social e moral 

por esforço e mérito próprios, sem a assistência divina: “A evolução se produz 

espontaneamente sob a pressão da necessidade e pelo peso da própria existência. Não 

fazem nenhuma falta as tradicionais divindades promotoras da cultura; (...) aparecem no 

lugar delas as próprias invenções dos homens.” 87   

                                                 
84 DODDS, Os Gregos e o Irracional, p. 185. 
85 Bernard KNOX, Édipo em Tebas, p. 93. O verso da tragédia Édipo Rei, que Knox cita é o 1197 – 8.   
86 Ibid., p. 94. 
87 Wilhelm NESTLÉ, Historia del Espiritu Griego, p. 123.  
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Despontou então, com o sofismo, uma nova posição do homem, que se tornou 

independente dos deuses, e se reconhecia com “autonomia do pensar e do sentir” 88 e, 

portanto, do agir, e do agir com êxito89.  

Tal visão antropológica encontrava, conforme veremos a seguir, o seu contraponto 

na visão de homem dos trágicos, cuja poesia se fundou nos antigos valores espirituais 

gregos formados na arte e na religião.  

 

2.3 O homem trágico na tragédia grega 

 

Apesar da estreita relação entre a tragédia e a política, Vernant adverte o leitor de 

que não havia o trágico na vida político-social ateniense, havia na tragédia: “A tragédia é 

um gênero literário que cria o trágico: quando a tragédia funciona, então podemos dizer 

que existe um homem trágico”.90 Tal consideração demarca o nascimento da noção de 

trágico na literatura grega. Entretanto, seguindo a indicação do próprio helenista, não 

podemos considerar essa noção separada do contexto em que a tragédia se desenvolveu91. 

Vimos, até aqui, um recorte desse contexto ao apresentar aspectos políticos, intelectuais e 

religiosos que são relevantes na relação com a tragédia e com o trágico na Grécia.  

Assim, parece que, embora não existisse a noção de trágico na sociedade ateniense, 

a conjuntura da experiência político-religiosa da época levou os poetas trágicos a plasmar o 

trágico. Referimos-nos à situação de crise que permeou o século da tragédia e na qual, 

segundo Vernant, transformações e continuidades “estão bastante misturadas para que um 

confronto, às vezes doloroso, se estabeleça entre as antigas formas do pensamento 

religioso, sempre vivas nas tradições legendárias, e as novas concepções ligadas ao 

desenvolvimento do direito e das práticas políticas.” 92 Foi no palco de Dioniso, e sob sua 

aura, que se deu a expressão viva do “confronto doloroso” entre o antigo pensamento 

religioso e as “novas concepções” oriundas do desenvolvimento político e intelectual; 

aspectos de uma mesma realidade que se traduziam na situação de crise, por um lado, e no 

                                                 
88 Albin LESKY, A Tragédia Grega, p. 193. 
89 Cf. Werner JAEGER, Paideia, p. 268. 
90 Jean-Pierre VERNANT, Entre mito e política, p. 364. 
91 Cf. Idem, Tensões e Ambiguidades na Tragédia Grega, pp. 8 – 9.  
92 Idem, Esboços da Vontade na Tragédia Grega, p. 49. 
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otimismo e confiança nas conquistas humanas, por outro. Tal situação criou uma tensão 

que foi capaz de sacudir a vida do homem em seu horizonte, cuja segurança já não podia 

mais se sustentar.  

Esses aspectos foram apreendidos e expostos pelos cânones da tragédia, Ésquilo, 

Sófocles e Eurípedes, já que estavam implicados nessa realidade: como todo grego, eram 

formados nas “antigas formas de pensamento”; como poetas se inseriam na sólida tradição 

religiosa da poesia grega; e eram cidadãos ativos na vida política e intelectual de Atenas 93. 

Portanto, podemos dizer que os poetas configuraram o trágico a partir de suas experiências 

na polis. Nicole Loraux formula, nesse sentido, uma hipótese interessante. Para a helenista, 

o trágico é cumplice, “em proporções variadas”, do “antipolítico”, ou seja, de “tudo o que a 

cidade recusa e que, em Ésquilo, Sófocles ou Eurípedes, recusa de certa maneira a cidade e 

sua ideologia” 94. E ao fazer tal recusa, o poeta elabora sua visão trágica sobre o homem. 

No contexto formulado por Loraux é que entendemos a tensão entre as novas concepções 

originadas na prática política democrática e as antigas concepções da tradição religiosa 

aristocrática.  

As obras dos três grandes poetas cobriram quase todo o século, e conquistaram o 

reconhecimento ainda na antiguidade. De Ésquilo a Eurípedes, a produção trágica viveu 

uma evolução literária que teve início e fim, quando, no final do século trágico, a tragédia 

perdeu sua conexão com a tradição lendária – e a polis ateniense sofreu sua derrocada95.  

Infelizmente, como sabemos, poucas foram as peças que chegaram até nós. Mas 

são em número suficiente para que os estudiosos da tragédia grega reconhecessem em cada 

poeta a sua característica própria. Colocando ênfase na religiosidade dos poetas, a qual se 

desdobrou num pensamento sobre o humano, Lesky aponta para a diferença entre Ésquilo e 

Sófocles: 

 

                                                 
93 Para aprofundar os dados biográficos dos três trágicos: sobre Ésquilo ver Pierre VIDAL-NAQUET, 
Ésquilo, o Passado e o Presente, pp. 221 – 40; Albin LESKY, História da Literatura Grega, pp. 272 – 75; 
Idem, A Tragédia Grega, pp. 94 - 100; sobre Sófocles, ver Albin LESKY, História da Literatura Grega, pp. 
301 – 5; Idem, A Tragédia Grega, pp. 141 – 45; sobre Eurípedes, cf. Albin LESKY, História da Literatura 
Grega, pp. 390 – 94; Idem, A Tragédia Grega, pp. 187 – 194. Para ver a cronologia das peças de cada autor, 
de modo mais esquemático, ver Jacqueline de ROMILLY, A Tragédia Grega, Anexo I. 
94 Nicole LORAUX, A Tragédia Grega e o Humano, p. 26.  
95Vernant localiza o ponto final da tragédia na indicação que Aristóteles faz sobre Agatão, contemporâneo de 
Eurípedes, que criava enredos trágicos próprios. Cf. Jean-Pierre VERNANT, O Momento Histórico da 
Tragédia na Grécia: Algumas Condições Sociais e Psicológicas, p. 5. 
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Ésquilo nos mostra o homem completamente inserido na ordem divina do mundo, 
que nele se cumpre por meio da expressão de ação e sofrimento, sofrimento e 
compreensão. Em Ésquilo, é no próprio homem que essa ordem não só está representada 
como também é justificada. Nas peças do grupo mais antigo, Sófocles vê o homem de 
outro modo, numa irremediável oposição com os poderes que regem o mundo, que, 
também para ele, são divinos. Sua religiosidade não é menos profunda que a de Ésquilo, 
mas é de natureza inteiramente diversa. Encontra-se mais próxima da expressão délfica 
que, com o “Conhece-te a ti mesmo”, dirige o homem aos limites de sua essência 
humana.96 

 

Antonio Medina Rodrigues, no Prefácio da edição da tragédia Héracles, de 

Eurípedes, comenta que a indagação deste poeta sobre o homem se dá também em face do 

mundo divino, mas de um modo distinto de Ésquilo e de Sófocles:  

 

Em Eurípedes essa interrogação se mostra – mais do que na simples censura aos 
divinos – na indeterminação que passa a rondar todas as determinações sagradas, e, por 
conseguinte, na busca de uma solução cada vez mais humana e mais interrogadora, 
conquanto mais desesperada. 97 

 

 Werner Jaeger considera que Eurípedes foi, sem se desligar da tradição e ao 

mesmo tempo em que sofria a influência da intelectualidade sofista, o trágico do “pathos 

individual” e o “primeiro psicólogo” 98: “É o descobridor da alma em um sentido 

completamente novo, o inquisidor do inquieto mundo dos sentimentos e das paixões 

humanas. (...) É o criador da patologia da alma”. 99 Ao observar as diferenças em cada 

poeta, Jaeger ressalta que não encontramos uma concepção única de trágico nas tragédias 

gregas – característica que o trágico carregará quando se constituir conceito filosófico, 

como veremos no próximo capítulo: “Se nos perguntamos o que é o trágico na tragédia, 

veremos então, em cada um dos grandes trágicos, uma resposta diferente.” 100 Essas 

                                                 
96 Albin LESKY, A Tragédia Grega, p. 167. 
97 Antonio M. RODRIGUES, Prefácio, in: EURÍPEDES, Heracles, p. 17.  
98 Sobre a influência do pensamento sofista em Eurípedes, Lesky chama a atenção para o equívoco de 
considerar o poeta como um simples porta-voz do sofismo. Ainda que ele possa ter sido bastante próximo de 
alguns sofistas – consta que foi amigo de Protágoras – e tenha sido influenciado por suas idéias, o poeta 
manteve a “independência de pensamento”, exerceu sua crítica, mantendo com a sofística uma “incessante 
luta apaixonada. Para Lesky: “Efetivamente, a inquietude cultural é o signo que caracteriza este homem e sua 
obra.” Albin LESKY, História da Literatura Grega, p. 391. Cf. também E. R. DODDS, Os Gregos e o 
Irracional, 190.   
99 Werner JAEGER, Paideia, p. 320. 
100 Ibid., p. 234. 
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diferentes respostas sobre o trágico na tragédia grega configuraram as características da 

antropologia nas poucas obras que nos restaram, conforme veremos a seguir.  

Então, o que é o homem trágico na tragédia grega?  

Como explicitamos na introdução deste capítulo, Vernant nos responde que o 

homem trágico é “duplo, dilacerado, problemático”, características que ele explicita nas 

seguintes indagações: 

  

(...) que ser é esse que a tragédia qualifica de deinós, monstro incompreensível e 
desnorteante, agente e paciente ao mesmo tempo, culpado e inocente, lúcido e cego, senhor 
de toda a natureza através de seu espírito industrioso, mas incapaz de governar-se a si 
mesmo? Quais são as relações desse homem com os atos sobre os quais o vemos deliberar 
em cena, cuja iniciativa e responsabilidade ele assume, mas cujo sentido verdadeiro o 
ultrapassa e a ele escapa, de tal sorte que não é tanto o agente que explica o ato, quanto o 
ato que revelando imediatamente sua significação autêntica, volta-se contra o agente, 
descobre quem ele é e o que realmente fez sem o saber? Qual é enfim o lugar desse homem 
num universo social, natural, divino, ambíguo, dilacerado por contradições, onde nenhuma 
regra aparece como definitivamente estabelecida, onde um deus luta contra um deus, um 
direito contra um direito, onde a justiça, no próprio decorrer da ação se desloca, gira sobre 
si mesma e se transforma em seu contrário? 101   

  

Vernant localiza o homem em três dimensões, que se entrecruzam nas tragédias: o 

homem em si, a relação deste com seus atos (o núcleo gerador do drama) e o seu lugar no 

mundo. Nessas dimensões, onde tudo é contradição, o homem não encontra, segundo o 

helenista, uma definição, não tem essência102.  

Como podemos definir ou descrever Agamêmnon: grande chefe guerreiro, 

consciente de sua posição e de seu dever frente ao numeroso contingente de aliados que, 

sofridos, longe de seus lares enfrentam, sob seu comando, as agruras da guerra, mas ao 

mesmo tempo capaz de sacrificar a própria filha em nome da vitória sobre Tróia? E, em 

seu dilema frente ao vaticínio do profeta Calcas, podemos reconhecer a decisão de 

sacrificar Ifigênia como o ato de um homem piedoso, que segue as determinações divinas 

em honra aos deuses, por terríveis que sejam, ou antes é o ato de um homem vaidoso, um 

rei cujas ambições não encontram limites, como, em seguida, parece apontar o comentário 

ambíguo do Ancião?:  

 
                                                 
101 Jean-Pierre VERNANT, Tensões e Ambigüidades na Tragédia Grega, p. 10. 
102 Idem, Entre Mito e Política, p.373. 
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Será atroz o meu destino se resisto, 
(...) Será atroz, também matar a minha filha, 
minha Ifigênia muito, muito amada, 
adorno, encantamento do palácio meu,  
manchando minhas mãos de pai com o sangue 
do sacrifício de uma virgem inocente. 
Qual dos caminhos me trará agora 
mágoa menor? Será possível nesta hora 
abandonar de vez a expedição 
traindo tantos e tão prestes aliados? 
De certo está com eles a justiça 
se querem decididamente o sacrifício 
capaz de os ventos nos trazer, propícios, 
embora tenha de jorrar o sangue puro! 
Que seja tudo para nosso bem! 103  

 

Ao dilema de Agamêmnon seguem as palavras do Ancião que relatava o 

acontecido:  

 

Depois de aceito o jugo da necessidade  
o rei fêz sua escolha e admitiu 
o sacrifício, vilania inominável;  
a decisão foi obra de um instante; 
iria consumar-se a máxima ousadia. 104 

 

O comentário do personagem é ambíguo, porque nele contém uma das principais 

antinomias que afligem o homem trágico, embaralhando sua definição: a necessidade e a 

escolha, ou ainda, em outras palavras, o destino e a responsabilidade humana. Era 

necessário, porque determinação divina, sacrificar Ifigênia ou foi uma escolha de 

Agamêmnon? Voltaremos a esta questão adiante. 

Também é difícil definir Édipo quando nos deparamos com suas contradições: 

“Édipo, o sábio, o homem de boa vontade, o ser que salvou Tebas e, ao mesmo tempo, uma 

podridão inominável, o responsável pelas desgraças de Tebas, um ser desprezível, um bode 

expiatório.” 105 E, em Antígone, como definir Creon: é o cruel assassino de sua sobrinha – 

mesmo que ela não tenha morrido diretamente por suas mãos – ou o governante 

consciencioso de seu papel de protetor de sua cidade? Quem não reconhece essa face nas 

palavras:  

                                                 
103 Cf. ÉSQUILO, Oréstia: Agamêmnon, vv. 243 – 58. (tradução Mário da Gama Cury)  
104 ÉSQUILO, Oréstia: Agamêmnon, vv. 259 – 63. (tradução Mário da Gama Cury) 
105 Jean-Pierre VERNANT, Entre Mito e Política, p. 373. 
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Eu, no entanto, - e Zeus sempre presente o sabe –  
eu não sei calar quando, em vez da ventura, 
vejo a desventura vir contra a cidade;  
e nem sou capaz de ser amigo desse 
que vem contra a pátria, pois só quem a leva 
pelos justos rumos, esse é que há de ser,  
por virtude dela, um amigo entre amigos.  
Com tais normas penso tornar grande Tebas.106 

 

Pois, para guiar a cidade por aquilo que ele considera “justos rumos”, ele decide 

que dos dois irmãos, seus sobrinhos, que se mataram num dos portões da cidade, um, 

Etéocles, defensor de Tebas, será enterrado com todas as honras de herói; o outro, 

Polinices, que, nas palavras de Creon, “voltou do exílio para a ferro e a fogo / destruir o 

pátrio solo e os Numes pátrios / e matar a sede infame em sangue irmão”, este não será 

enterrado, tornando-se “pasto para aves e cães” 107; e àquele que não cumprisse o seu edito 

estaria reservada a morte.  Quando descobre que Antígona, sua sobrinha, irmã dos mortos, 

havia violado a lei, Creon determina que ela seja fechada viva numa tumba de pedra108. 

Idéia da qual não foi demovido, nem pelos argumentos sensatos de seu próprio filho, 

Hémon, noivo de Antígona; nem mesmo quando os argumentos do príncipe, frente a 

recusa do pai em escutá-lo, tornaram-se ameaça: “Pois se ela morrer, não morrerá 

sozinha”109. Então, este é um rei que, de seu lugar legítimo, deve defender as leis e a ordem 

política, como ele acredita e se justifica110, ou um tirano para quem o que mais vale é o ele 

que quer determinar, sem escutar ou levar em conta nada, nem ninguém? Esta última face é 

explicitada por Antígona: “Esta, entre outras, é a vantagem dos tiranos:/ dizer e fazer tudo 

o que bem entendem.” 111 Para esta e as outras interrogações não há, nas tragédias, 

respostas seguras.   

Portanto, o poeta trágico olha para o homem através de suas lentes: o homem, tal 

como a realidade da polis, apresenta-se como um problema: “(...) tragédia não é um gênero 

                                                 
106 SÓFOCLES, Antígone, vv. 184 – 91. 
107 Ibid., vv. 199 – 201; 205 – 6. 
108 Ibid., vv. 773 – 5.  
109 Ibid., v. 751. 
110 Cf. Ibid., vv. 655 – 78. 
111 Ibid., vv. 506 – 7. 
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literário que indica soluções, atitudes, que delineia uma natureza humana, uma forma de 

indivíduo, é um gênero fundamentalmente problemático.” 112  

Giovanni Reale, em seu estudo sobre o nascimento da filosofia moral na Grécia 

Clássica, diz que para delinear a natureza humana é necessário determinar “de modo 

orgânico e preciso a essência e o significado do homem”, de onde se desdobra a verdadeira 

areté  e por onde se justificam “as leis, as regras e as prescrições às quais o homem tenta 

conformar-se no seu agir”113. Não identificamos na tragédia tal ordem de coisas. Essa 

tarefa caberá à filosofia que estava se constituindo114. Entretanto, se a tragédia não 

descreve uma natureza humana, ela talvez aponte, sim, para uma anti-natureza do homem: 

a ordem humana não parece compor uma racionalidade, com leis, regras “definitivamente 

estabelecidas” que expliquem o homem, expliquem ou justifiquem seus atos, que se possa 

significá-lo a ponto de tornar “inteligível a nossa existência.” 115 Poço de antinomias, ele é, 

como diz Vernant, um caos, é um enigma a ser continuamente decifrado116. No palco de 

Dioniso, o homem, e não os deuses, é colocado sob suspeita: portador de uma anti-

natureza, seu comportamento é antinômico, e ele é incapaz de perceber, quando age, todas 

as forças que estão em jogo. Podemos então acrescentar que, assim como o trágico grego 

tem uma cumplicidade com o anti-político, ele é solidário à anti-natureza humana e às suas 

consequências, muitas vezes funestas.  

Em Antígone, vemos tanto Creon quanto a heroína que dá nome à tragédia se 

dilacerarem, sem sabermos qual destino é o mais trágico. Cada um defende uma ordem 

diferente de coisas: Creon, defensor da cidade, das leis que a resguardam em suas virtudes, 

assim como a seus próprios cidadãos, algo fundamental na cultura grega; Antígone, a altiva 

princesa, que enfrenta o rei em nome das leis da tradição, dadas pelos próprios deuses, leis 

que ela se recusa a infringir, como justifica seu ato, em diálogo com o tio, quando este lhe 

pergunta se ela havia violado o edito, mesmo tendo conhecimento dele: 

 

 
                                                 
112 Jean-Pierre VERNANT, Entre Mito e Política, p. 369. 
113 Giovanni REALE, História da Filosofia Antiga I – Das Origens a Sócrates, pp. 180 e 177, 
respectivamente. 
114  Esta é a tarefa, segundo Reale, que constituiu a filosofia moral, iniciada pelos sofistas e levada a termo 
por Sócrates. Cf. Ibid., pp. 177 – 86.    
115 Charles SEGAL, O espectador e o ouvinte, p. 197. 
116 Jean-Pierre VERNANT, Entre Mito e Política, p. 373. 
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Porque não foi Zeus quem a ditou, nem foi 
a que vive com os deuses subterrâneos 
– a Justiça – quem aos homens deu tais normas.  
Nem nas tuas ordens reconheço força  
que a um mortal permita violar aquelas  
não-escritas e intangíveis leis dos deuses. 
Estas não são de hoje, ou de ontem: são de sempre; 
ninguém sabe quando foram promulgadas. 
A elas não há quem, por temor, me fizesse 
transgredir, e então prestar contas aos Numes.117 

 

No entanto, o desenrolar do drama leva ambos a uma situação sem saída, onde não 

há ganhos, só perdas. O temor e a reverência de Antígona frente aos Numes não garantiram 

que ela escapasse de um sofrimento atroz, enterrada viva ainda sem “haver provado meu 

gole de vida.” 118 No longo lamento que precede seu encarceramento no sepulcro de pedra, 

Antígone levanta a pergunta crucial, não sem antes apontar o assombro da situação em que 

se encontra, a qual tentara, com seu ato, evitar: a situação de, ao final, “prestar conta aos 

Numes”:  

 

(...) E agora, Polinices,  
eis meu prêmio por querer honrar teu corpo. 
E tive razão aos olhos dos sensatos.  
(...) Que divina lei terei eu transgredido? 
De que serve erguer os olhos para os deuses, 
e a que aliado fiel poderei recorrer, 
acusada de ímpia em minha piedade? 
Mas se o que padeço é bem visto dos deuses, 
padecendo eu hei de me sentir culpada. 
Se outrem é o culpado, que não sofra ao menos 
dor como esta a mim injustamente imposta!119 

 

Se a princesa tebana, sensata, que sabia, por seguir e defender a lei divina, estar ao 

lado da justiça, por que, afinal, ela está diante da morte dolorosa, pena injustamente 

aplicada? Está “prestando conta aos Numes” que reverenciava? Que crime tão terrível 

cometeu para pagar com sua própria vida? Por outro lado, a certeza de Creon de estar do 

lado da justiça, pois sua atitude não só não feria a honra dos deuses políades, como estava 

                                                 
117 SÓFOCLES, Antígone, vv. 450 – 9. 
118 Ibid., v. 896. 
119 Ibid., vv. 903 – 5; 921 – 8. 
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de acordo com ela120: ele defendia a cidade, preservando-a da anarquia, honrando o herói 

que a defendeu com sua própria vida, tentando, com seu edito, não dar ao mau o prêmio do 

justo121; esta certeza escorre como água pelos vãos dos dedos quando ouve a profecia de 

Tirésias a anunciar que é sua responsabilidade o mal que assola a cidade que queria 

proteger e, mais, que pagará com um “morto de seu próprio sangue” a morte de 

Antígona122. Então, nos perguntamos, de quem é a culpa e culpa do quê? Quem tem a 

razão? De que lado está a justiça, se ambos devem perecer? A que leis esses personagens 

estão submetidos se nem o cuidado com a cidade, legitimado pelos deuses políades, nem o 

cuidado com os deuses, que ditaram as leis ancestrais, evitou que se deparassem com o 

sofrimento que seus atos – dados como certos, por diferentes razões, por cada um deles – 

lhes infringiram, e sem que pudessem impedir?  

Se as respostas para essas questões – mesmo que, dada a polissemia da poesia, 

encontremos mais de uma para a mesma pergunta – estão no desenrolar do drama, nesta e 

em outras tragédias, elas se esclarecem para o herói antes dos derradeiros minutos, e ele 

percebe, só então, que estava, desde sempre, equivocado.  

O homem trágico constrói-se, portanto, mediante a relação, fundamental na 

tragédia, entre o homem e seus atos. Para o grego do século V esta questão que estava em 

primeiro plano, na medida em que o agir envolve o desenvolvimento do direito, por meio 

do qual tentava se fixar a responsabilidade do autor de um delito, e envolve o êxito que do 

ato se espera. Era uma questão para a assembléia, para os tribunais e também para os 

sofistas, como vimos na fala de Protágoras para Sócrates. Daí também as discussões em 

torno da areté: esta envolve as ações, o comportamento humano; as virtudes se revelam 

por meio dos atos. E se o herói homérico era a fonte tradicional de areté, com a areté 

heróica em crise, ele se transformará no herói trágico, o homem problemático. Ao contrário 

da confiança sofista no bom progresso do comportamento humano, o herói trágico borra 

qualquer certeza e otimismo, ao problematizar nossa condição de agente.  Assim, a aposta 

sofista no ensino da virtude é comprometida pelo jogo trágico no teatro de Dioniso: o 

herói, de indiscutível virtude, torna-se, por erro, por engano, capaz de cometer atos que o 

levam à perdição.  

                                                 
120 Ver os versos em que Creon diz ao coro que os deuses jamais honrariam a um morto que havia tentado 
contra a polis, pois eles não protegem os maus. Cf. Ibid., vv. 280 – 9.  
121 Cf. SÓFOCLES, Antígone, v. 520. 
122 Ibid., vv. 1066 – 7. 
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A hamartía (αμαρτία), palavra de origem religiosa123, que significa erro, falta, falha, 

engano, é uma noção que foi destacada nas tragédias pelo cânone aristotélico: na Poética, 

Aristóteles diz que o herói, que não é um exemplo de “superioridade e justiça”, mas 

também “não é mau nem perverso”, comete o erro que causa sua perdição124. Lesky 

comenta as palavras do Estagirita de forma que nos pareceu interessante para a 

compreensão da antropologia trágica. O autor diz, a partir da expressão usada na Poética 

pelo filósofo grego:  

 

(...) Aristóteles diz que semelhante queda no infortúnio, caso tenhamos de 
considerá-la trágica, não deve decorrer de um defeito moral, mas δι’ άμαρτίαν τινά. Nesse 
nexo, a expressão foi claramente tirada da épica e se refere a uma “falha” no sentido da 
incapacidade humana de reconhecer aquilo que é correto e obter uma orientação segura.125 

 

 Lesky pergunta, em seguida, se Aristóteles não apontaria para uma “situação 

basicamente trágica do homem”. Poderíamos considerar que sim, pois reconhecemos nas 

tragédias essa incapacidade de discernimento do homem – idéia que confronta a intenção 

da paideia de Protágoras: o herói engana-se constantemente sobre o seu próprio ato, pois 

não consegue perceber claramente, por ignorância ou mesmo tomado por alguma paixão, a 

situação em que se encontra e o quê o seu ato movimenta, e assim, invariavelmente, tem de 

enfrentar conseqüências bem diferentes daquelas que pretendia. Todavia, a questão em 

torno do significado de hamartía não é simples, o que gera diferentes interpretações sobre 

a frase de Aristóteles e, conseqüentemente, diferentes interpretações quando ela é aplicada 

                                                 
123 Vernant aponta para a concepção religiosa antiga em que hamartía seria uma “doença do espírito, delírio 
enviada pelos deuses que necessariamente engendra o crime”, o que faz do homem que praticou o ato por 
hamartía um criminoso e uma vítima, ao mesmo tempo. Na época da tragédia, com o desenvolvimento do 
direito, essa antiga concepção se apagou para dar lugar à intenção humana no delito, a qual pode ser 
determinada conforme o conhecimento ou a ignorância envolvidos no ato criminoso, tal como vemos no teor 
da pergunta que Creon faz à Antígona, ou seja, se ela tinha ou não conhecimento de seu edito, quando 
resolveu enterrar seu irmão. Vernant identifica na evolução semântica da palavra em questão um duplo 
sentido: um deles, alcançado pelo desenvolvimento do direito, aponta para um indivíduo com a intenção 
deliberada, sem coação, de cometer um crime; o outro sentido guarda a antiga concepção religiosa, quando o 
criminoso age “mau grado seu”, sem conhecimento de sua falta. Para Vernant, a culpa trágica se inscreve no 
confronto entre a antiga e a nova concepção de hamartía. Cf. Jean-Pierre VERNANT Esboços da Vontade na 
Tragédia Grega, p. 22; 35 – 8. É interessante notar que essa palavra se tornou um termo bíblico, e foi 
traduzida do grego como pecado. Cf. DICTIONNAIRE DE THÉOLOGIE CATHOLIQUE, verbete “Peché”, 
p. 142 – 3. 
124 ARISTÓTELES. Arte Poética, 13, 5, in: Idem, Arte Retórica e Arte Poética, p. 318. 
125 Albin LESKY, A Tragédia Grega, p. 30.  
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à tragédia126; além disso, quando nos perguntamos o que torna o herói incapaz de 

discernimento, adentramos numa discussão que, nas tragédias, envolve a responsabilidade 

e a culpa humana e a responsabilidade divina sobre o ato. Vamos abordar o tema quando 

tratarmos do lugar dos deuses como experiência de limite para o humano.  

Por ora, é importante ressaltarmos que, nessa discussão, o enredo trágico evidencia 

o paradoxo do papel de agente: 

 

Como gênero literário, a tragédia entra na categoria do drâma. Entendamos, já que 
esse substantivo é de forma passiva, que ela é uma ação, mas uma ação percebida como 
agida e não como atuante, alguma coisa, portanto, que tende a coincidir com o páthos 
como experiência trágica primordial.127 

 

No comentário de Loraux vemos a inversão trágica do homem frente ao seu ato. 

Ele pensa-se atuante, mas, no desdobrar das consequências que o ato movimenta, o homem 

se vê como agido, afetado por ele, feito sua vítima. Daí a ligação entre páthos e drâma, os 

quais apontam para um humano que vive na eterna tensão entre sua autonomia e a ausência 

desta, na dúvida quanto à sua própria responsabilidade, buscando a justiça sem garantia de 

obtê-la, questão que na tragédia é permeada pelos diversos elementos envolvidos na ação 

humana, como a relação e a intervenção dos deuses, a relação entre culpa e 

responsabilidade humana e divina e a causa dos erros (hamartía) dos homens, conforme 

veremos mais adiante. 

Por que o poeta trágico vê a ação humana deste modo? Para tentar responder, 

vamos retomar a nossa chave religiosa de leitura do trágico, apresentada no capítulo 

anterior, a qual nos parece fundamentar a elaboração da visão do homem na tragédia grega.  

O ato humano consiste num problema porque o poeta trágico parece pensá-lo pela 

ótica da antropologia religiosa que Louis Gernet destaca na literatura grega, cujo exemplo 

ele encontra justamente na tragédia Antígone, de Sófocles. Relembrando, Gernet diz que 

tal antropologia descreve que o homem seria capaz de um progresso infinito, mas um 

duplo limite o impede: a morte e os deuses, de quem ele depende; duplo limite esse que 

compromete a autonomia da ação humana. E, tal como entendemos, ambos apontam para a 

                                                 
126 Cf, por exemplo, Bernard KNOX Édipo em Tebas, pp. 22 – 4; 39 – 40 e Jean-Pierre VERNANT, Esboços 
da Vontade na Tragédia Grega, pp. 35 – 8. 
127 Nicole LORAUX, A Tragédia Grega e o Humano, p. 35. (Grifos da autora) 
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antinomia fundamental de nossa existência: a vida em seu esplendor e a morte, ou em 

outras palavras, a grandeza e a miséria humana, signos do homem trágico. O duplo limite 

indicado por Gernet não é composto por aspectos separados no universo humano; como 

vimos no primeiro capítulo, eles estão interligados, são referidos um ao outro e nomeiam 

as características próprias da ordem divina e da ordem humana. Para vermos, portanto, 

como a morte e os deuses delimitam e significam o homem trágico, voltaremos à Antigone, 

começando pelos famosos versos do Coro, citados por Gernet: 

 

Muitos milagres há, mas o mais portentoso é o homem. 
Ele, que singra o mar sorrindo ao tempestuoso Noto, 
galgando vagalhões 
que escancaram em torno o abismo; 
e que a deusa suprema, a Terra,  
a eterna infatigável, 
ano após ano, rasga a arado e pisa com cavalos. 
E da espécie dos pássaros volúveis faz sua presa,  
e à raça das bestas-feras,  
e à nadante no oceano 
estende as malhas que teceu 
e, destro, as aprisiona; 
e com artifícios doma a agreste 
fera do monte, e laça o cavalo (...). 
Palavras e pensamentos,  
fugazes como o ar, e leis  
a si mesmo ensinou; e do gelo 
e da chuva inóspitos, 
de tudo se defende; e, assim armado,  
nada do que pode acontecer receia. 
Somente à morte  
não sabe como fugir, 
embora às piores doenças saiba achar remédio.  
Senhor de arte e de engenho que ultrapassam qualquer sonho, 
pode proferir tanto o mal como o bem.128  

 

Nos versos acima, Sófocles descreve a grandeza do homem ao relatar as conquistas 

que este foi capaz de empreender, mas expõe o paradoxo de nossa existência: mesmo com 

o conhecimento e a criatividade tendendo ao infinito, o homem pode se dirigir tanto para o 

bem quanto para o mal – e o faz sem perceber, achando que está fazendo o bem, se 

levarmos em conta a situação de Creon, em um exemplo que envolve a discussão sobre a 

hamartía, no sentido interpretado por Lesky a partir de Aristóteles; e mesmo com todo o 

                                                 
128 SÓFOCLES, Antígone, vv. 334 – 66.  
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conhecimento e a técnica que o tornam capaz de dominar a natureza, e assim prover a vida, 

ele não ultrapassa sua condição de mortal.  

O poeta levanta, na reflexão do Coro, somente um dos aspectos que delimitam a 

existência humana; não faz referência ao mundo divino. Bernard Knox menciona os versos 

como representantes do otimismo antropológico da época, e Nestlé considera que Sófocles 

estava em diálogo com os sofistas129. Nicole Loraux, por sua vez, comenta esta passagem 

de Antígone, apontando para o paradoxo ao qual nos referimos. Para isso, utiliza-se do 

significado da palavra deinóteron no grego e reitera que, para que possamos compreender 

os versos em toda sua extensão, temos de interpretá-los à luz do drama humano que 

Antígone desvela130: 

 

Portanto, o célebre elogio do ánthrōpos cantado pelo coro deve ser entendido em 
toda a sua ambigüidade: sem dúvida, aí se proclama que nada no mundo é mais espantoso 
(deinóteron) do que o homem (...), mas, referida ao que está em jogo na tragédia, essa 
afirmação significa igualmente que, entre as coisas terríveis, o homem é a mais terrível de 
todas.131  

 

A helenista aponta, portanto, que a exaltação do homem é vertida em uma 

consciência de que o universo humano comporta uma ambigüidade que lhe é inerente, 

sentido que pode ser apreendido nos termos usados pelo poeta e na relação destes com a 

trama. Nas interrogações de Vernant sobre o homem trágico, este que “a tragédia qualifica 

de deinós”, também encontramos referência aos mesmos versos. Pelo termo grego 

apreende-se a antinomia inerente ao universo do ánthrōpos deinóteron, que, como tal, se 

mostra “incompreensível e desnorteante”, já que ele é lúcido e cego, agente e paciente, 

senhor da natureza e incapaz de governar a si mesmo.  Essa ambiguidade dos termos é 

característica da linguagem da tragédia132.  

                                                 
129 Cf. Bernard KNOX, Édipo em Tebas, p. 94; Wilhelm NESTLE. Historia del espiritu griego, p.149. 
130 Ver os significados dos termos δεινός (deinós) e δεινότης (deinótes), ligados semânticamente à 
deinóteron, no Dicionário Grego-Português [α – δ]. Sobre a relação dos termos com a sofística e com a 
tragédia, cf. também GUTHRIE, Os sofistas, pp. 35 – 6.  
131 Nicole LORAUX, A Tragédia Grega e o Humano, p. 28. 
132 Em Vernant ressalta a ambigüidade do sentido de termos usados nas tragédias, ambigüidade esta que 
difere daquela que se encontra na linguagem dos mitos, já que ela é usada de maneira a “questionar a si 
mesma” e para “sublinhar as contradições”. Cf. Jean-Pierre VERNANT, Tensões e Ambigüidades na 
Tragédia Grega, p. 15. O filósofo esclarece: “Essa presença, na língua dos Trágicos, de uma multiplicidade 
de níveis, mais ou menos distantes uns dos outros (...) dá ao texto uma profundidade particular e exige que a 
leitura se faça, ao mesmo tempo, em vários planos.” Ibid., p. 19. 
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Na análise de Loraux sobre os termos que designam o homem na poesia trágica, 

encontramos uma chave de interpretação para compreendermos o lugar da morte na 

elaboração da visão trágica do humano. A autora identifica três palavras que o nomeiam: 

brotós, o “homem enquanto mortal”; ánthrōpos, “o homem em sua humanidade de ser 

social” e anēr, “o homem viril”. Dessas três denominações, é brotós “que prevalece, e de 

muito longe, pelo número de ocorrência nos três trágicos.” 133 Esse termo é usado pelos 

poetas, de modo geral, numa “perspectiva ‘vertical”, ou seja, “a relação com os deuses ou 

da confrontação entre a fraqueza dos homens e a elevação de seus ideais de sabedoria.”134 

O brotós aparece, portanto, como um termo fundamental e por ele se apreende que o 

problema não é tanto a morte em si, mas sim as implicações de tal condição de existir, 

envolvidas nos elementos da verticalidade à qual o termo nos remete.  

Ao analisar as três designações, Loraux aponta que é brotós, portanto, que ilumina 

as antinomias e o sofrimento humano. Pois se o homem se pensar apenas como ánthrōpos, 

que significa a horizontalidade das relações humanas, ele perde de vista a referência para 

compreender a sua própria condição. Nessa perspectiva, a realidade se confunde porque é 

tratada ou percebida sob um único sentido e, dessa forma, as antinomias se desvanecem e 

os deuses são esquecidos.   

 

Essa é, sem dúvida, a significação que é preciso atribuir à recorrência da palavra 
ánthrōpos na Antígona de Sófocles: por certo, a heroína aí proclama sua preocupação com 
os deuses, mas, ao supervalorizar o mundo dos mortos, Antígona esquece a esfera do 
hiéron, onde os deuses estão em majestade, para agarrar-se à do hósion, onde os homens 
negociam com o divino, e o debate entre Creonte e a filha de Édipo não afronta, na 
realidade, mais que escolhas humanas, demasiado humanas.135 

 

Assim, Antígone achava que estava defendendo os deuses, mas no fundo, da 

perspectiva do ánthrōpos, não defendia senão a si própria e aos seus, situação em que a 

heroína passa ao largo. Sob essa chave também se esclarece o destino trágico de Creon: 

“Esse é o erro dos tiranos, ao supervalorizarem o político: crêem recusar a sepultura a um 

anēr que saiu da ordem cívica, e é contra um brotós semelhante a eles que se encarniçam. 

Por isso pagam com sua frágil felicidade”.136 Como diz a própria Antígona, reconhecendo, 

                                                 
133 Nicole LORAUX, A Tragédia Grega e o Humano, p. 26. 
134 Ibid., p. 27. 
135 Ibid., p. 28. 
136 Ibid., p. 34. 
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no diálogo com Creon, que Polinices, contra Tebas, e Etéocles, defendendo Tebas, são 

ambos, na verdade, brotós: “Pouco importa: a lei da morte, iguala a todos.” 137 

O brotós mostra-se, portanto, o único termo capaz de nomear o homem. Compõe, 

em conjunto com os deuses, pois a estes está referido, os limites a que os homens precisam 

se ater. O âmbito do ánthrōpos ou do anēr tem importância desde que a perspectiva 

vertical em que se inscreve a mortalidade não saia do horizonte humano. Esse parece ser o 

significado contido nos versos que elogiam os feitos e as conquistas do ánthrōpos 

deinóteron. Perspectiva distinta daquela pretendida pelos sofistas, os quais parecem pensar 

o homem como ánthrōpos, tal como aqueles que participavam das disputas políticas 

mencionadas por Tucídides. Eis talvez o modo do poeta trágico problematizá-la.  

Loraux ressalta que o uso que os trágicos fazem do termo brotós, em detrimento 

dos dois outros termos, parece carregar, assim, uma advertência: que a definição de homem 

não se deve dar pelo “lugar que se ocupa”, mas sim pelo hiato de tempo que é designado a 

nós, os “efêmeros”138.  O homem está, portanto, submetido a uma temporalidade que, na 

tragédia, Loraux reconhece como “complexa”: não importa apenas o tempo de vida, mas 

também aquilo que se vive; e, para um mortal, pouca coisa resta – o envelhecimento, o 

infortúnio, o sofrimento, a doença, a “frágil felicidade” estão sempre à espreita139. Como 

diz o Coro, nos últimos versos de Édipo Rei, ao presenciar a expulsão auto-proclamada do 

rei de Tebas, que parte completamente cego e só:  

 

Olhai o grão-senhor, tebanos, Édipo,  
decifrador do enigma insigne. Teve 
o bem do Acaso – Týkhe –, e o olhar de inveja 
de todos. Sofre à vaga do desatre. 
Atento ao dia final, homem nenhum 
Afirme: eu sou feliz!, até transpor 
– sem nunca ter sofrido – o umbral da morte.140 

 

 Antígone, Hémon, Hipólito, Ájax, Héracles, Agamêmnom, Édipo, exemplos de 

virtudes, anunciam, cada um em sua desdita, que a mortalidade é o eixo por meio do qual a 

existência humana, mesmo em sua grandeza, deve ser compreendida: 

                                                 
137 SÓFOCLES, Antígona, v. 519. 
138 ÉSQUILO, Prometeu Prisioneiro, v. 542. 
139 Nicole LORAUX, A Tragédia Grega e o Humano, pp. 34 – 5. 
140 Trajano VIEIRA, Édipo Rei de Sófocles, vv. 1524 – 30. 
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 Mas o homem envelhece, e também morre. Em contraposição aos deuses, ele 
existe no tempo. A beleza e o poder de sua moldura física estão sujeitos à enfermidade, à 
morte e à corrupção; a beleza e o poder de suas realizações intelectuais, artísticas e sociais 
sujeitos ao declínio, à destruição e ao esquecimento. Sua grandeza e beleza despertaram em 
nós orgulho por sua magnificência, que é inseparável de nosso sofrimento, e por ele 
aumentado diante de sua morte imanente e iminente.141 

 

Vemos incluído, no comentário de Bernard Knox, o duplo limite inerente à 

existência humana, e que, no entanto, significa o homem em sua grandeza e em sua 

miséria. Mas há ainda uma menção do autor que queremos destacar: morte imanente, eis 

uma característica do brotós que merece nossa atenção, como veremos a seguir.  

Loraux aponta mais um elemento que complexifica a temporalidade trágica: o 

homem não só é efêmero e sujeito de sua história de vida, ele aparece também como uma 

sombra, “antes mesmo de ter descido ao Hades”, figura que evoca lembrando a fala de 

Ulisses para a deusa Atena, sobre a loucura que acomete Ájax142: 

 

Não só o seu destino vem à tona.  
Resumo nossa condição humana: 
volúvel sombra, espectros tão-somente.143  

 

A infelicidade, o infortúnio que ronda os vivos, fruto de sua própria ação, como 

vemos na trajetória dos heróis que aqui citamos, transforma-os em sombra, em fantasmas, 

prenúncios da morte imanente. Loraux, então, conclui: “Situemo-nos: brotós se revela por 

fim habitado pela morte para a qual tende, e a confiança do vivo em sua vida surge desde 

então como a mais ilusória das percepções que uma sombra pode experimentar a seu 

próprio respeito.”144  

Na advertência do poeta trágico a morte não seria, portanto, apenas um evento 

exterior ao humano, ela o habita: guardemos essa idéia que, avant la lettre freudienne, os 

trágicos atenienses conceberam.  

                                                 
141 Bernard KNOX, Édipo em Tebas, p. 173. 
142 Nicole LORAUX, A Tragédia Grega e o Humano, p. 34. 
143 SÓFOCLES, Ájax, vv. 124 – 6. 
144 Nicole LORAUX, A Tragédia Grega e o Humano, p. 35. 
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A partir da conclusão da helenista, retornaremos para Antígone para 

compreendermos a ação dos deuses na vida humana, o segundo limite a ser enfrentado.  

Para iniciar esse tema, gostaríamos de observar que os versos que exaltam as 

conquistas humanas têm seu avesso nos versos do Prometeu Prisioneiro, de Ésquilo, 

tragédia em que todo o processo de civilização da humanidade é dádiva do titã: “(...) o 

autor da arte humana é Prometeu.” 145 Mas tal como Prometeu trata as conquistas humanas 

como seu legado, e não algo próprio às forças do homem, o coro de Antígone, por sua vez, 

as relaciona sem fazer referência ao mundo divino e marca, como vimos, o limite humano 

na morte. Isso evidentemente não significa que, para Sófocles, os deuses tivessem se 

tornado, como queriam os sofistas, irrelevantes para a vida humana. Significa apenas que, 

ao explicitar o espírito de sua época, Sófocles o problematiza, e localiza a relevância do 

mundo divino no desenrolar dos trágicos acontecimentos. Como se o poeta dissesse ao seu 

espectador: se o homem é capaz de civilização e possui muitos méritos pelo próprio 

esforço, não é para se iludir, pois no jogo de forças da vida humana, mais cedo ou mais 

tarde, os deuses aparecem soberanos. E, para não fazer “maus recortes do real”, fundando 

aí o comportamento humano, o homem não deve esquecer que, frente aos deuses, 

parafraseando Nicole Loraux, a única soberania que conta é a deles.146  

Na Antígone, os deuses aparecem nas palavras do Coro que lamenta a sorte da 

princesa de Tebas:   

 

Felizes os que não provaram na vida a desgraça! 
Àquele cujo lar abalaram os deuses, não há  
miséria que não corra em toda a extensão do seu sangue (...). 
De há muito que vejo na casa dos Labdácidas  
juntar-se à sua desdita dos que já morreram; 
sem que uma geração redima a outra, eis que a abate 
um deus irado e implacável. 
Agora, aquele clarão único 
da última nascida, que alumiava o lar de Édipo, 
extingue-se a um punhado de terra cruenta 
dado aos deuses inferiores, 
e de palavras loucas e furioso delírio. 
Teu poder, ó Zeus, que humana força  
pode restringir?  
(...) Um dia o mal parece o bem  
àquele que a divindade 
está levando à ruína.  

                                                 
145 ÉSQUILO. Prometeu Prisioneiro, v. 506. 
146 Cf. Nicole LORAUX, A Tragédia Grega e o Humano, pp. 27 e 31.  
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Pouco tempo tem antes que a ruína o arraste. 147 
 

Aparecem também nas palavras de Tirésias para Creon, que resistia frente à 

exortação do profeta, sem dar-lhe crédito, para enterrar o morto e salvar Antígona148:  

 

Tu, por sua vez, sabe que não verás  
muito tempo o sol cumprir seu giro diurno 
antes de pagar por esse morto o preço 
de outro morto do teu próprio sangue, pois 
lançaste lá embaixo um ser de aqui de cima 
impiedosamente dando a um vivo um túmulo, 
enquanto reféns, negando-o aos deuses ínferos, 
insepulto e sem exéquias, um cadáver.  
Não tens, e nem têm os deuses tal direito. 
Usas de violência, pois, contra eles próprios. 
Eis porque te espiam já as vingadoras  
dos deuses supernos e ínferos: as Fúrias,  
que te causarão as dores que causaste. 149 

 

Vemos, no conjunto de versos acima, a força divina que intervém, decisiva, na vida 

humana, caracterizando, assim, as “forças religiosas incompreensíveis”, às quais Vernant 

se referiu em citação descrita na introdução deste capítulo. Antígone está sob o efeito do 

míasma que atravessou as gerações de sua família e preparou o destino funesto da princesa, 

que carrega a mácula nunca purificada.  Creon levantou a fúria dos deuses, subterrâneos e 

olímpicos, por seu edito ao cadáver de Polinices e seu decreto de encarcerar Antígona no 

sepulcro de pedras: ele não deixa enterrar um morto e manda enterrar uma viva! Daí a ação 

das Fúrias ou Erinýs, divindades que estão prontas a vingar o mal cometido por ele. 

Tais forças divinas, e outras como a manía, a átē, a lýssa, são os vários nomes que 

representam, segundo Vernant, “um númen sinistro”, enviado pelos deuses e “que se 

manifesta sob múltiplas formas” na alma humana.150 Elas agem como “forças de 

desgraça”, pois envolvem o homem e, em diferentes graus, turvam sua razão e seu 

                                                 
147 SÓFOCLES, Antígone, vv. 583 – 5; 594 – 605; 622 – 5. 
148 A desconfiança e o descrédito de Creon com relação à profecia, segundo Bernard Knox, representa nesta 
tragédia, assim como no Édipo Rei, pelos personagens de Édipo e de Jocasta, “uma das batalhas intelectuais 
do seculo V”: a validade das profecias. Esta é contestada na Atenas de Péricles por Tucídides, pelos sofistas e 
também por Eurípedes. Cf. Bernard KNOX, Édipo em Atenas, p. 33 – 6. 
149 SÓFOCLES, Antígone, vv. 1064 – 76. 
150 Cf. Jean-Pierre VERNANT, Tensões e Ambiguidades na Tragédia Grega, p. 14.  Cf. o estudo de Dodds 
sobre a átē no capítulo intitulado “A apologia de Agamenon” in: DODDS, Os Gregos e o Irracional, pp. 9 – 
34.  
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discernimento, ao torná-los cegos, loucos, como podemos testemunhar no drama de Ájax, 

no de Héracles, além da própria Antígone que, sob o efeito da potência divina, “profere 

palavras loucas e furioso delírio”, como diz o Coro. Reencontramos aqui a questão relativa 

à hamartía, pois nas tragédias essas forças divinas, em conjunto com o erro e com a hýbris, 

a desmedida humana, formam a dinâmica psicológica do herói que causará o seu 

infortúnio151. Tais manifestações compõem um grupo de categorias religiosas, inscritas na 

tradição poética grega, que o poeta trágico emprega para problematizar o tema da 

responsabilidade e da culpa dos atos humanos.  

Esse tema vincula-se à consideração de Loraux de que a ação e o páthos são as 

experiências trágicas primordiais, pois a dinâmica entre as forças divinas e a culpa e a 

responsabilidade humana aponta sempre para um único lugar: o homem não é senhor de si. 

Esforça-se para ser, mas não consegue: ele age, descobre-se como agido e sofre. O modo 

como se dá tal dinâmica é bastante rico para aprofundarmos o campo psicológico presente 

nas tragédias, mas vamos nos deter apenas o suficiente para configurar a situação 

enunciada por Loraux, para não nos afastarmos de nosso recorte. 

No diálogo entre Creon e o Coro, reproduzido a seguir, percebe-se uma tensão, não 

resolvida, entre a responsabilidade humana e a responsabilidade divina, tal como vimos 

antes no comentário do Ancião da tragédia de Ésquilo, Agamêmnon, sobre a decisão deste 

pelo sacrifício de sua filha, Ifigênia: se os deuses certamente têm sua participação, o 

homem parece também ter sua parcela de responsabilidade nos atos que acarretam sua 

queda. 

 Ao ver Creon entrar em cena carregando seu filho Hémon morto, o Coro diz: 

 

Eis aí vem nosso rei em pessoa. 
 Traz nos braços legítima prova 
 de um delito, permitam que o diga, 
 que ele só, ninguém mais, cometeu.152  

 

O Coro ressalta para Creon que ninguém, nenhuma força estranha a ele levou-o à 

decisão de sepultar sua sobrinha, apesar de todas as advertências que recebeu; esse foi um 
                                                 
151 Sobre os significados do termo hýbris e estudos sobre seu uso na poesia hesiódica e na tragédia, ver 
HESÍODO, Os Trabalhos e os Dias, pp.75 – 87 (Tradução, Introdução e Comentários de Mary de Camargo 
Neves Lafer); EURÍPEDES, Héracles, pp. 27 – 43, (Introdução, Tradução e Notas de Cristina Rodrigues 
Franciscato). 
152 SÓFOCLES, Antígone, vv. 1257 – 60. 
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ato obstinado que, ao final, se revelou um erro, uma hamartía 153. Creon, por sua vez, 

reconhece, finalmente e tarde demais, a cegueira obstinada que não o deixou perceber que 

suas leis, que pensava justas, eram, na verdade, loucas. Parecendo então concordar com o 

Coro de que foi um erro seu: 

 

Ó delitos da mente demente,  
teimosia mortal! 
De um mesmo sangue oriundos 
são a vítima e o réu que aqui vedes: 
ó loucura das leis que ditei! 
Ó meu filho imaturo que a morte, 
ai de mim!, 
imatura levou, 
não por teu, mas por meu desatino! 
 

            CORO – Tu tardaste a enxergar o que é justo.154 
 

Entretanto, em sua resposta ao último comentário do Coro, o rei reconhece, em seu 

sofrimento, a influência divina como responsável por sua hamartía:  

 

Ai de mim! 
Compreendi bem tarde. Naquele momento, 
um deus, desabado com todo o seu peso 
sobre mim, levou-me por falsos caminhos 
e calcou aos pés toda minha alegria. 
Ai de mim! Ó vãos esforços dos mortais!155 

 

O deus que desabou sobre Creon turvou sua capacidade de discernir a justiça; 

deixou-o cego ao despropósito das leis que promulgava e surdo para todas as tentativas de 

demovê-lo de sua idéia insana. “Ó Vãos esforços dos mortais!” Creon resume, em seu 

desalento, a situação terrível do homem habitado pela morte: pensava-se, talvez, um 

homem viril, um herói, capaz de discernir a justiça por assumir o trono de Tebas, por 

querer, acima de tudo, defendê-la, como deve a um bom rei. Esqueceu-se, como apontou 

Loraux, que não passava de um brotos, como tal, sujeito a erros e dependente dos deuses, 

portanto incapaz de clareza sobre a justiça, incapaz de conter em si mesmo a hýbris, que 

                                                 
153 Cf. o verso 1260, na versão em grego da tragédia, na edição citada. 
154 SÓFOCLES, Antígone, vv. 1261 – 70. 
155 Ibid., vv. 1271 – 6.  
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nem sequer a percebia e que fez dele um tirano, propenso aos atos desmedidos que 

cometeu. Todo o seu esforço de justiça se revelou vão, na medida em que desconsiderou a 

presença divina, tal como o Coro pressentiu ao receber a notícia de que alguém havia 

enterrado Polinices: “Tenho idéia, ó Rei, de que o acontecimento / possa ser talvez 

imposição dos deuses”; idéia que Creon rechaçará, enraivecido156. “Ó vãos esforços dos 

mortais!” No comentário de Creon vemos também virar a perspectiva do elogiado 

ánthrōpos deinóteron, pois todo esforço deste para conquistar o que precisa e toda alegria 

em torno da vitória podem se mostrar frágeis, inúteis até, diante do sofrimento de quem é 

levado por caminhos não pretendidos. Pois, como diz Vernant: “O herói, mesmo quando se 

decide por uma escolha, faz quase sempre o contrário do que pensava realizar.” 157 

Como pensadores religiosos, os poetas trágicos colocam, portanto, em cena as 

forças divinas que envolvem os homens, e apontam, com isso, que estas forças superam as 

humanas. Mas, em contrapartida, também se perguntam pela medida da responsabilidade 

humana, quando, por exemplo, da hýbris resulta a hamartía, e é engendrada, nessa relação, 

a necessidade do castigo a ser pago158. Assim, é um deus ou é o próprio homem 

responsável e, portanto, culpado por seus erros? Não encontramos resposta a isso em 

nenhuma tragédia; mas tampouco a pergunta pode ser formulada nesses termos.   

No artigo Esboço da Vontade na Tragédia Grega, já citado, Vernant trata dessas 

questões ao discutir o tema da vontade, faculdade da qual ele reconhece apenas traços, 

enunciados nos jogos de forças que envolvem a responsabilidade e a culpa do herói. Não 

apresentaremos a discussão em torno desse tema, controversa entre os estudiosos, nem o 

desenvolvimento dos argumentos de Vernant na defesa de sua tese, mas é interessante 

apontarmos para alguns pontos destacados pelo helenista para explicitarmos a relação 

trágica entre responsabilidade divina e humana.  

Vernant diz que os aspectos da intervenção da divindade e da responsabilidade 

humanas estão em oposição e, ao mesmo tempo, são reunidos “em diversos equilíbrios dos 

quais a tensão nunca está inteiramente ausente, nenhum dos termos dessa antinomia 

                                                 
156 SÓFOCLES, Antígone, vv. 278 – 9. A resposta de Creon ao coro está nos versos 280 – 9. 
157 Jean-Pierre VERNANT, Esboços da Vontade na Tragédia Grega, p. 52. 
158 Cf. Bernard KNOX, Édipo em Tebas, p. 89. 
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desaparecendo completamente” 159. Desse modo, o caráter do herói e o poder dos deuses 

pesam sobre o agir humano como “duas faces opostas, mas inseparáveis”.160 

Ele cita a teoria de Albin Lesky, o qual propõe uma dupla motivação, ou seja, uma 

conjunção do fator divino e do fator humano: o herói está sob o jugo divino, mas o seu 

caráter é também fundamental; assim, algo dele já o mobilizava para a ação, como o Coro 

parece reconhecer em Creon. Lesky propõe a teoria na sua leitura de Homero, pois os 

heróis homéricos possuem cada qual sua característica, sua personalidade, como diz o 

autor, e não são “marionetes” nas mãos dos deuses. No mundo homérico, as esferas divinas 

e humanas completam-se e contrapõem-se, numa aliança “totalmente irrefletida e não-

problemática”  161. No entanto, observa o autor, essa situação se modificará nas tragédias. 

Na poesia trágica, a aliança homérica rompe-se e instala-se a tensão trágica, apontada por 

Vernant, entre a motivação humana e a ordem divina, que, para Lesky, se traduz na 

“problemática do destino, culpabilidade e ação” 162.  

Em Ájax é ilustrativo, nesse sentido, o diálogo entre o herói e Atena. A deusa 

provoca o delírio de Ájax, que, enlouquecido, mata animais achando que tinha em suas 

mãos os Aqueus, dos quais queria se vingar por julgar ter sido, por eles, difamado. Ájax 

insiste, junto à deusa que o questiona, que iria, então, caçar Ulisses, seu desafeto máximo, 

com a intenção de matá-lo. À teimosia do herói, Atena responde: “Se o teu prazer 

transborda nesse ato, / não reprimas o que arma tua mente.” 163 Atena deixa-o cego e 

delirante, mas o faz para proteger os Aqueus e Ulisses, e não sem apontar para este último 

que Ájax estava louco antes, quando procurava a vingança por não ter sido reconhecido 

pelos Átridas como um “bravo guerreiro”, merecedor das armas de Aquiles164.   

                                                 
159 Jean-Pierre VERNANT, Esboços da Vontade na Tragédia Grega, p. 50.  
160 Ibid., p. 42.  
161 Albin LESKY, História da Literatura Grega, p. 93. 
162 Ibid., p. 279. O autor refere-se à problemática que existe em Ésquilo, mas podemos considerá-la presente 
também em Sófocles e em Eurípedes, mesmo resguardando as diferenças de cada trágico: “(...) seria preciso 
levar em conta uma evolução que, desde Ésquilo até Eurípedes, tende a “psicologizar a tragédia, a sublinhar 
os sentimentos dos protagonistas. Em Ésquilo, pode escrever Mme. de Romilly, a ação trágica “compromete 
as forças superiores ao homem; e, diante dessas forças, os caracteres individuais se apagam, parecem 
secundários. Ao contrário, para Eurípedes toda atenção se volta a esses caracteres individuais.” Essas 
diferenças de tom devem ser notadas. Parece-nos, entretanto que, (...), a tragédia ática apresenta da ação 
humana um modelo característico que propriamente lhe pertence e que a define como gênero literário 
específico.” Jean-Pierre VERNANT, Esboços da Vontade na Tragédia Grega, p. 42.  
163 SÓFOCLES, Ájax, vv. 114 – 115. 
164 Cf. Ibid., vv. 40 – 73. 
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É igualmente ilustrativa a situação de Agamêmnon ante à decisão de sacrificar 

Ifigênia. Conjugam-se nele, como podemos perceber nos versos do comentário do Ancião, 

a necessidade (ananké) e a escolha. Vernant esclarece, a partir da teoria da dupla 

motivação, o ato do rei dos reis:  

 

O sacrifício de Ifigênia é necessário em virtude de uma situação que pesa sobre o 
rei como uma fatalidade, mas, ao mesmo tempo, essa morte não só é aceita mas 
apaixonadamente desejada por Agamêmnon que assim é responsável por ela. O que 
Agamêmnon é coagido a fazer sob o jugo da Ananké é também o que ele deseja de todo o 
coração, se é a esse preço que deve ser o vencedor. O sacrifício exigido pelos deuses, na 
decisão humana que ordena sua execução, se reveste da forma de um crime monstruoso 
cujo preço deve ser pago. 165 

 

Observamos no comentário do helenista que o ato trágico é sustentado pelos dois 

planos, o humano e o divino, cuja intersecção revela a antinomia da condição do agente, o 

qual não é “causa e razão suficiente de seus atos”: “(...) ao contrário, é sua ação que, 

voltando-se contra ele segundo o que sobre ela os deuses dispuseram soberanamente, o 

descobre a seus próprios olhos, lhe revela a verdadeira natureza do que ele é, do que ele 

fez.” 166 Nesse cenário, o poeta trágico descobre o conflito e o desconforto na relação entre 

deuses e homens: primeiro, mesmo com as honras devidamente cumpridas, não há 

garantias de que aqueles estão ao lado destes; e, segundo, nunca se sabe, ao certo, de que 

lado eles estão, pois seus designios não são, afinal, alcançáveis.  

 

A ação humana é, pois, uma espécie de desafio ao futuro, ao destino e a si mesma, 
finalmente um desafio aos deuses que, ao que se espera, estarão a seu lado. Neste jogo, do 
qual não é senhor, o homem sempre corre o risco de cair na armadilha de suas próprias 
decisões. Para ele, os deuses são incompreensíveis. Quando por precaução os interroga 
antes de agir e eles acedem em falar, a sua resposta é tão equívoca e ambígua quanto a 
situação sobre a qual seu conselho é solicitado. 167 

 

                                                 
165 Jean-Pierre VERNANT, Esboços da Vontade na Tragédia Grega, p. 43. É necessário esclarecer que, na 
tradução que utilizamos de Agamêmnon, não fica claro o desejo do rei de sacrificar sua filha, este aparece 
mais como o desejo dos aliados. Na tradução que Vernant apresenta na seqüência da citação, a motivação do 
rei se evidencia: “Se esse sacrfício, esse sangue virginal, declara o Átrida, encadeiam os ventos, com ardor, 
com profundo ardor é lícito desejá-lo.” Na tradução de Jaa Torrano também fica mais claro o desejo do rei: 
“O sacrifício de cessar-vento / e o virgíneo sangue, desejá-los/ com superfurioso furor, / é lícito, pois bem 
que seja!” Cf. ÉSQUILO, Orestéia I: Agamêmnon, vv. 214 – 217. (Tradução de Jaa Torrano)  
166 Jean-Pierre VERNANT, Esboços da Vontade na Tragédia Grega, p. 49. 
167 Idem, Tensões e Ambiguidades na Tragédia Grega, p. 21. 
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Como podemos vislumbrar, os deuses não intervém, do ponto de vista trágico, para 

salvar o homem de seu naufrágio. Ao contrário, eles intervém para levar o homem ao 

encontro de sua condição de agente, mas daquela que se configura como brotós: “quem 

agiu padece”.168 Tal afirmação é esclarecida por Loraux: “No substantivo páthos, no 

infinitivo pãtheĩn, é o padecer que se enuncia como lei da condição mortal (...). Páthos é o 

que se sofre, o sofrimento, mas também a experiência que, para os humanos, se adquire 

somente na dor.”169 Brotós evidencia a fragilidade do humano que tende, em sua 

magnefiscência, ao sem-limite, característica reservada ao divino.   Constrangido entre os 

deuses e seu próprio caráter, que engendram seu destino e sua culpa, o herói se vê diante 

de uma situação que se revela a ele como uma aporia, onde sua ação aparece sempre 

desfigurada: de agente passa a agido e encontra, nessa virada, o páthos que tentava evitar. 

“Dizer que, na tragédia, não há agir que não vá até o fim equivale, portanto, a constatar que 

não há drâma que não se consuma em páthos.” 170 

 Sob esse prisma, reencontramos Antígone. A princesa tebana está sob o peso do 

míasma familiar, e suas “palavras loucas e furioso delírio” são o efeito da ação das Erinýs, 

as divindades que cobram a mácula cometida por seus antepassados. Ao mesmo tempo, 

Ismene e o Coro tentam dissuadí-la, em mais de um momento, do confronto com o rei; mas 

assim como Creon, Antígone não escuta os apelos e segue, inevitavelmente, o seu destino.  

Porém, tal como Aquiles, o grande herói homérico, a princesa escolheu a morte. 

Diferentemente de Creon, que não percebia a crueldade de suas leis e, portanto, não tinha 

idéia do que provocariam, Antígone conhecia a pena pela violação do edito e não voltou 

atrás em sua decisão de sepultar o irmão querido: “Será belo morrer por isso: / repousar, 

amada, ao lado de quem amo / por tão santo crime.” 171  

 Contudo, frente ao terror da morte inevitável, a altiva princesa questiona seu 

destino, movida pelo sofrimento causado por um castigo que lhe parece maior do que o 

crime. A nós, hoje seus leitores, também. Esse é o enigma de Antígone, o que a torna uma 

das mais belas encarnações do homem trágico.  

                                                 
168 Nicole LORAUX, A Tragédia Grega e o Humano, p. 37. 
169 Ibid., p. 36. 
170 Ibid., p. 37. 
171 SÓFOCLES, Antígone, vv. 72 – 4. 
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Antígone é culpada de nascença, em razão do míasma familiar; é culpada porque, 

ao escolher a morte, nega a vida, cuja perda lamentará em seus últimos minutos. 

Novamente do lugar do anthrōpós, a princesa guerreira não se submete aos desmandos do 

rei cruel – só temia os deuses, e ao final tem de enfrentá-los, pois se esqueceu que a 

prerrogativa sobre a vida e a morte é deles, seres imortais. Daí Vernant entende o 

significado da invocação, pelo Coro, de Eros e Dioniso 172:  

 

Mas as duas divindades se voltam também contra Antígona, encerrada na philía 
familiar, votada voluntariamente ao Hades, pois justamente no liame com a morte, Dioniso 
e Eros exprimem as potências de vida e renovação. Antígona não soube ouvir o apelo para 
desligar-se dos “seus” e da philía familiar abrindo-se ao outro, para acolher Eros e, na 
união com um estranho, por sua vez, transmitir a vida.173   

 

O pungente sofrimento da altiva heróina a levou a reconhecer, como brotós, a 

grandeza da vida que não pôde perceber quando, como anthrōpós, escolheu a morte. 

Assim combinam-se no homem trágico, personificado por Antígone e também por 

Creon, os termos da antinomia que o funda – sobre a sombra de Dioniso: a vida em sua 

plenitude é significada porque há a morte que a arrasta, cedo ou tarde; o sofrimento que faz 

parte da vida, e que é um dos signos da morte imanente, da morte habitada em nós, torna 

grande a vida humana e suas conquistas. Para concluirmos, apresentamos as palavras do 

Coro de Antígone, que na visão trágica do poeta ateniense nota, por fim, a condição do 

anthrōpós deinóteron:  

 

Amanhã, no futuro,  
como ontem, no passado,  
valerá esta lei: nada entra  
de grande na vida mortal sem sofrimento.174  

 

 

 

 
                                                 
172 Os deuses são invocados, respectivamente, nos versos 781 – 800 e 1115 – 53, na edição de Antígone 
citada. 
173 Jean-Pierre VERNANT, Tensões e Ambiguidades na Tragédia Grega, p. 19. 
174 SÓFOCLES, Antígone, vv. 610 – 14. 
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2.4 Conclusão 

 

No espetáculo inovador dos poetas atenienses, que, de seu repertório político-

religioso, elaboraram uma visão inquietante acerca do humano, originou-se a noção do 

trágico, embora esta ainda não fôsse, por eles, nomeada. Na polissemia de sua poesia, que 

conta os dramas vividos pelo herói, os poetas problematizaram as questões que se 

relacionavam aos dramas da polis e que, todavia, os superavam por envolver o drama da 

existência humana, que, por sua vez problematizava os temas políticos-religiosos da polis 

democrática, numa via de mão dupla.  

Se todo grego da época clássica possuia consciência do abismo que separava 

definitivamente as ordens divinas e humanas, como se referiu Vernant, no século V tal 

consciência adquiriu seu aspecto trágico, quando a aliança não-problemática que havia no 

mundo homérico foi substituída pela tensão entre as duas ordens.  Impulsionados pela 

confiança em sua capacidade de conquista e de progresso cultural e pela necessidade de 

organizar a democracia, os gregos voltaram o seu interesse para as questões humanas e 

passaram, enfim, a refletir sobre essa aliança tornada, então, problemática.  

Os trágicos e os sofistas representam, a seus próprios modos, o pensamento da 

época sobre o homem. Os últimos, que surgiram quase cincoenta anos após os trágicos, 

romperam com a tradição religiosa, colocaram os deuses sob suspeita, e fundaram uma 

nova ordem para pensar a existência humana, a qual deveria ser debatida e compreendida, 

pelo logos, a partir dela própria. Os trágicos, ao contrário, elaboraram sua visão sobre o 

humano dentro da tradição religiosa em que, como poetas, eram inseridos. Colocaram uma 

pedra no caminho, lançando a dúvida sobre a condição humana: o herói trágico revela os 

limites da antropologia religiosa descrita por Gernet, antropologia que já encontramos 

figurada nas trajetórias dos heróis épicos, mas que atingiu sua forma mais acabada na 

consciência expressa no palco dionisíaco. 

O poeta trágico coloca o homem no centro de seu espetáculo e mostra ao 

espectador a verticalidade em que se inscreve a condição humana: o homem tem acima 

dele os deuses, os quais o confrontavam com sua condição de mortal. Como tal, o homem 

se depara com a contradição insolúvel de sua fragilidade e de sua grandeza. O herói está, 

portanto, no centro de um universo que, sob a aura de Dioniso, se revela sob a perspectiva 

de um paradoxo: no universo trágico, cheio de conflitos, o homem está no centro para 
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mostrar que não está no centro de nenhuma realidade. E não é exatamente porque os 

deuses são soberanos, ocupam esse lugar. Isso é evidente, mas insuficiente. O homem não 

está no centro do universo e nem de si próprio. Isso evidencia-se pela problemática em 

torno da ação humana, que nas tragédias aparece desfigurada pelos ação dos deuses e pela 

fragilidade do brotós. Nesse sentido, Vernant nos presta um último esclarecimento:  

 

Arrastada no fluxo da vida humana, sem o socorro dos deuses, a ação revela-se 
ilusória, vã e impotente. Falta-lhe possuir essa força de realização, essa eficácia que é 
privilégio apenas da divindade. (...) 

A própria evolução da tragédia testemunha a relativa inconsistência, a falta de 
organização interna da categoria grega do agente. Nos dramas de Eurípedes, o cenário 
divino perdeu seus contornos ou, em todo caso, se afastou das peripécias humanas. No 
último dos grandes Trágicos, o foco incide de preferência sobre os caracteres individuais 
dos protagonistas e sobre suas relações mútuas. Mas entregue assim a si mesmo, liberto em 
grande parte do sobrenatural, reduzido à sua dimensão de homem, nem assim o agente 
aparece nitidamente delineado. 175 

 

Para o tragediógrafo, o limite da condição do homem se estabelece na intersecção 

que une e separa as esferas divina e humana, e nessa fronteira se configura o homem 

trágico, no qual, por meio do agir, se evidencia a inconsistência e a desorganização interna 

a que se refere o helenista; características que, nas tragédias, aparecem das seguintes 

maneiras: a necessidade e o desejo se recobrem; a capacidade de conhecimento é limitada 

pela morte e dela não resulta sabedoria, pois, por mais que conheça, o homem não 

consegue sempre e efetivamente escolher ou mesmo distinguir entre o bem e o mal; a 

excelência, a virtude não garante a sabedoria ou o êxito de seus atos; o pathos e a razão 

não se unem e o pathos enlouquece a razão; imerso em antinomias, o agente encontra-se 

agido e o sofrimento o atinge, dilacerando-o, sem que possa evitá-lo. O homem trágico não 

tem controle nem sobre si próprio, nem sobre o que será de sua vida e dos destinos do 

mundo. Esse quadro compromete a autonomia da ação humana, questionada por 

acontecimentos plenos de elementos antinômicos e inabarcáveis pela fragilidade humana, 

que envolvem as situações e o próprio agente. Sempre algo lhe escapa, o que o impede de 

ver claro, sujeitando-o ao erro.  

O homem trágico grego é um homem encarnado, que foi plasmado, por um lado, 

pela experiência política, tão inovadora e cheia de esperança quanto problemática, 

permeada por tensões e inquietações, e por outro, pela uma experiência religiosa, cujo 

                                                 
175 Jean-Pierre VERNANT, Esboço da Vontade na Tragédia Grega, p. 52. 
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campo de significados possibilitou os poetas trágicos iluminarem as dificuldades da vida 

na polis e, por ela, a condição humana. Este capítulo chega ao final, e com ele concluímos 

a primeira parte de nossa pesquisa, na qual configuramos a noção de homem trágico que se 

originou na Grécia Clássica.  

Se nesse capítulo e no anterior vimos como a noção de trágico formou-se no terreno 

religioso-literário do poeta grego, a investigação avançará para a formação da visão trágica 

do mundo e da condição humana na filosofia moderna do século XIX de nossa era, no 

pensamento de Schopenhauer e de Nietzsche. Quais são os pontos de ruptura e quais os 

pontos de aproximação? Quais os aspectos que configuram a visão dos filósofos trágicos 

sobre a condição humana?  

No próximo capítulo trabalharemos a partir de três eixos principais: primeiro, como 

se origina o pensamento sobre o trágico na filosofia do Idealismo alemão; segundo, 

apresentaremos a discussão e a problemática do conceito de trágico a partir de sua 

formulação filosófica; terceiro, a passagem da filosofia do trágico para a filosofia trágica. 

Investigaremos, em seguida, o pensamento trágico de Schopenhauer e de Nietzsche com o 

objetivo de identificarmos a visão de mundo e de homem de cada um deles. Ambos os 

filósofos viram na tragédia “a forma mais elevada da narrativa humana”176; ambos 

consideraram a tragédia uma narrativa que descreve a condição humana; ambos são 

precursores de Freud. São, portanto, fundamentais para seguir no caminho que do trágico 

grego nos levará ao homem trágico freudiano.  

                                                 
176 Susan NEIMAN, O Mal no Pensamento Moderno, p. 247. 
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Capítulo 3 

 

 

O TRÁGICO NA FILOSOFIA:  

a demarcação de um pensamento 

 

 

Se a noção do trágico surgiu na tragédia ática, podemos dizer que o trágico só se 

tornou um problema filosófico recentemente. É enorme a distância que nos separa da 

Atenas do século V a. C., tanto com relação ao tempo quanto às questões políticas e 

religiosas que, como foi exposto nos capítulos anteriores, deram origem e fomentaram a 

poesia trágica grega e, conseqüentemente, a noção do trágico grego. Porém, quando o 

trágico tornou-se um problema para a filosofia moderna, na Alemanha do final do século 

XVIII, essa distância não era grande o bastante para que a Grécia Antiga fosse apenas parte 

da história da cultura ocidental.  Naquele momento, os intelectuais, poetas e filósofos, se 

voltaram com vivo interesse para as questões gregas, em um movimento que gerou 

algumas conseqüências: a arte e a cultura alemã encontraram modelo e fonte de inspiração 

na arte grega; a compreensão e a abordagem hermenêutica do mito grego foram renovadas, 

ainda que, da presença viva que outrora iluminou a visão de homem dos tragediógrafos, só 

restasse, quando muito, uma pálida sombra. Foi nesse contexto que o trágico passou à sua 

nova condição, fruto da reflexão estética do Idealismo Alemão e, então, se inaugurou a 

tradição do pensamento trágico na filosofia, tema deste capítulo que se inicia.  

Devemos esclarecer que, para nossa pesquisa, não é necessário abordar outro 

período no espaço de dois milênios que separa os dois momentos da constituição do 
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trágico. Mas cabe-nos apontar que ele sempre esteve ligado ao gênero literário que o 

formou: nas produções das tragédias que seguiram representadas na Antiguidade, assim 

como ao longo de nossa era, quando, depois de desaparecidas na Idade Média, foram 

redescobertas na Renascença e renovadas nos séculos XVI e XVII, períodos em que 

surgiram grandes nomes do gênero “moderno”, como Shakespeare e Racine, 

respectivamente1; e, por outro lado, o trágico foi trabalhado no campo da arte poética, que 

abordou a tragédia como gênero literário específico, desde a Grécia Antiga 2. A longa 

história da relação intrínseca entre tragédia e trágico começou a modificar se a partir da 

filosofia idealista, de modo a se constituir um campo próprio ao trágico em sua concepção 

filosófica moderna. Independente, portanto, da teoria estético-literária da qual se originou. 

É deste ponto que iniciaremos, então, nossa incursão no universo do trágico moderno. Ela 

será guiada inicialmente por dois autores que trataram do trágico em sua origem e em seu 

desenvolvimento filosófico, sob perspectivas que se entrecruzam.  

Peter Szondi, teórico literário, em seu livro Ensaio sobre o trágico, publicado em 

1961, analisa o trágico, demarcando sua origem na filosofia estética idealista. Com o 

objetivo de contribuir para a formação de um conceito geral e verificar a sua aplicabilidade 

na interpretação das tragédias, o autor apresenta as concepções do trágico no pensamento 

de doze poetas e filósofos idealistas e pós-idealistas, tais como Schelling, Hölderlin, 

Goethe, Hegel, Nietzsche, Kierkegaard e Simmel, de modo a evidenciar uma estrutura 

dialética comum, cujo fundamento é a lógica dialética de Hegel.  

O outro autor ao qual nos referimos é Roberto Machado, filósofo que, em O 

nascimento do trágico, publicado em 2006, aborda a constituição do pensamento sobre o 

                                                 
1 Peter Szondi, teórico da literatura que trata do pensamento sobre o trágico em seu livro Ensaio sobre o 
trágico, abordado adiante, elenca “quatro grandes épocas da poesia trágica: o tempo dos tragediógrafos 
gregos, o período barroco na Espanha, Inglaterra e França, o classicismo francês e a época de Goethe”. Peter 
SZONDI, op. cit., p. 86. Cf. também Hans U. GUMBRECHT, Os Lugares da tragédia, in: ROSENFIELD, 
Filosofia e Literatura: o trágico, pp. 9 – 10 e Margot BERTHOLD, História mundial do teatro, 2000. 
2 O desenvolvimento da poética também possui uma longa história, que se inicia com Aristóteles. No 
Prefácio de Ensaio sobre o Trágico, Pedro Süssekind cita a definição de Peter Szondi para o conceito de 
poética: “Como se deve entender aqui o termo ‘poética’? Poética é a doutrina da poesia ou a doutrina da arte 
poética, o que não significa examente a mesma coisa. Pois a doutrina da poesia apresenta uma teoria, 
portanto uma concepção, seguindo a etimologia, do que é a poesia, enquanto a doutrina da arte poética 
apresenta um ensinamento da técnica para o fazer poético, uma informação sobre como a poesia deve ser 
feita.” Szondi considera, então, que a Poética, de Aristóteles, reuniria as duas vertentes da arte poética, pois 
ela discute o que é a poesia e também descreve as normas próprias da epopéia e da tragédia. Süssekind 
esclarece: “Esse modelo normativo é seguido desde a Arte Poética, de Horácio, até o Ensaio de uma arte 
poética cristã, que Gottsched publicou em 1730.” Esse caráter marcadamente normativo da poética se 
transforma no idealismo alemão, conforme veremos a seguir. Cf. SÜSSEKIND, Prefácio, in: SZONDI, 
Ensaio sobre o trágico, p. 15 – 6. Para a história das teorias das poéticas, desde Aristóteles até o século 
XVIII, ver Glenn W. MOST, Da tragédia ao trágico, pp. 24 – 42. 
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trágico numa perspectiva histórico-filosófica, reconhecendo como uma de suas 

características a contradição de princípios, idéia que aparece na dialética de Hegel, mas 

cuja origem o autor remonta à teoria das antinomias de Kant, que teria, então, influenciado 

os pensadores idealistas nas interpretações das tragédias3. Machado investiga a 

interpretação da tragédia de Schiller, Schelling, Hegel, Hölderlin, Schopenhauer e 

Nietzsche, baseado no trágico como contradição de princípios.  

Nossa intenção é apresentar, por meio de ambos os autores, dois aspectos que 

consideramos importantes para iniciarmos a abordagem do trágico moderno: a história da 

constituição do conceito na filosofia, que, segundo entendemos, se dá em dois momentos, e 

também a problemática que o envolve. Tal percurso deverá preparar o terreno para a 

segunda parte do capítulo, quando investigaremos o trágico no pensamento de 

Schopenhauer e Nietzsche. Ambos os filósofos são representativos não mais de um 

pensamento sobre o trágico, mas de um pensamento trágico, diferença que, esperamos, se 

explicitará na exposição a seguir. É necessário apontar que apresentaremos um recorte da 

abordagem do trágico desses autores, pois tendo em vista o conjunto das obras de cada um 

deles, não seria possível um estudo mais aprofundado sobre o tema. A intenção, portanto, é 

apontar a noção do trágico de cada um deles de modo a nos conduzir a visão da condição 

trágica do homem, preparando assim nossa entrada no pensamento freudiano. 

 

3.1 Origem e problemática do trágico filosófico 

 

Como mencionamos anteriormente, o trágico sempre esteve ligado à tragédia e, 

como tal, era abordado pela análise poética. Peter Szondi considera que até o Idealismo 

existia somente a poética clássica, constituída, ao longo de sua tradição, como teoria 

normativa dos gêneros literários e totalmente influenciada pela Poética, de Aristóteles 4, 

em seu desenvolvimento. Tal cenário começou a se modificar com a reflexão estética 

idealista que, intimamente ligada aos ideais do Romantismo, que considerava a arte como a 

                                                 
3 Podemos dizer que os pensamentos de Kant e de Hegel constituem o fundamento da abordagem do trágico 
no livro de cada um dos autores aqui trabalhados.  Peter Szondi reconhece sua dívida ao dizer que, sem os 
conhecimentos que adquiriu com a escola hegeliana, seu Ensaio não teria sido possível. Machado encontra 
em Kant a base para compreender as interpretações idealistas das tragédias e, conseqüentemente, o 
nascimento do trágico filosófico. Cf. Peter SZONDI, Ensaio sobre o trágico, p. 25; Roberto MACHADO, O 
nascimento do trágico, p. 48 – 9.    
4 Cf. ARISTÓTELES, Arte Retórica e Arte Poética, s/d.  
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expressão maior do espírito humano, abriu uma nova perspectiva para a arte poética, 

instaurando aí uma “poética filosófica”. Esta não se ocupou apenas em definir os gêneros 

literários e determinar suas leis formais, tal como a poética clássica, mas buscou pensar os 

conceitos presentes nas criações poéticas, como o belo, o sublime e o próprio trágico, 

numa perspectiva dialética e histórica 5. Nesse contexto, a análise poética da tragédia foi 

transformada: de uma análise normativa, a tragédia passou a ser refletida de modo em que 

o trágico se colocou como um problema filosófico, fundando-se então a filosofia do 

trágico. Daí a frase lapidar de Peter Szondi, a qual, segundo Roberto Machado, estabelece 

um marco histórico, não só do nascimento da concepção moderna do trágico, mas da 

própria modernidade 6: “Desde Aristóteles há uma poética da tragédia; apenas desde 

Schelling, uma filosofia do trágico.” 7  

Se Szondi afirmou que a filosofia do trágico nasceu no seio da análise idealista da 

poética, Machado, por sua vez, considera que, além da poética, há outro fator importante 

para a gênese desse pensamento. Ele ressalta o movimento de valorização da cultura grega, 

principalmente da beleza e da arte, consideradas expressão da perfeição pelo classicismo 

alemão e pelos românticos, no início da segunda metade do século XVIII – movimento 

perceptível ainda no Nietzsche de O nascimento da tragédia, um dos motivos pelos quais 

Machado incluiu o filósofo alemão no grupo de idealistas que fundaram o trágico 

filosófico. Para Winckelman, pai da história da arte moderna e propagador do ideal grego, 

a arte grega, superior a todas as expressões artísticas, deveria servir como referência não só 

para a arte como para toda a cultura alemã8. Goethe, influenciado por Winckelmann, 

tomou o ideal da beleza grega como modelo, tanto para escrever suas obras teatrais – como 

Ifigênia em Táuride, peça que, segundo Machado, representa a volta do poeta alemão às 

“fontes clássicas” 9 – como para teorizar sobre a poesia e a arte dramática. O poeta 

                                                 
5 Peter SZONDI, Ensaio sobre o trágico, pp. 14 – 8. 
6 Logo nas primeiras páginas da introdução de seu livro, Roberto Machado diz que se convencionou chamar 
de “modernidade” o período que se inicia com a filosofia cartesiana, no século XVII. Todavia, ele prefere 
chamar essa época de clássica, ao passo que “moderno” seria o período que se inicia com a “ruptura 
introduzida na filosofia por Kant e os pós-kantianos”, a partir do final do século XVIII, numa posição que ele 
diz seguir de Michel Foucault. Cf. Roberto MACHADO, O nascimento do trágico, pp. 7 – 8. No capítulo 
seguinte, o filósofo completa: “Assim, a principal importância do marco histórico estabelecido por Szondi – 
marco que utilizo para falar do advento da modernidade – é ressaltar a novidade introduzida pela filosofia no 
final do século XVIII, ao refletir sobre a tragédia, em relação à atitude poética ou poetológica de Aristóteles, 
que não está interessada na visão que o poeta tem do homem e do seu lugar no mundo.” Ibid., p. 43. 
7 Peter SZONDI, Ensaio sobre o trágico, p. 24. 
8 Cf. Roberto MACHADO, O nascimento do trágico, pp. 9 – 14. 
9 Ibid., p. 14. 
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protagonizou um novo modo de pensar o teatro e a tragédia, movimento que encontrou na 

experiência teatral grega o seu modelo e que foi importante no cenário cultural da 

Alemanha, contando também com a participação de Schiller 10.  

O retorno à Grécia não mobilizou apenas o campo das artes. Conforme indicamos 

na introdução, o estudo do mito grego também foi renovado. Isso não foi trabalhado nem 

por Szondi nem por Machado, mas achamos importante mencioná-lo porque parece ter 

contribuído, ao menos indiretamente, para a origem da reflexão filosófica sobre o trágico. 

Segundo notamos, havia três formas distintas de se entender o mito grego no final do 

século XVIII. Uma delas, oriunda das artes, é apontada por Walter Otto, segundo o qual os 

intelectuais e poetas da época, como Goethe e Schiller, se “deleitaram com a beleza das 

imagens dos deuses gregos e com a inesgotável riqueza de seus mitos”, mas os 

consideravam “formosos seres do país das fábulas”, alusão de Schiller em um de seus 

poemas 11. Michael Franz, em artigo intitulado Os deuses no teatro. Mistérios gregos e a 

tragédia na visão do século XVIII, aponta para outra vertente em voga na época, ditada 

pelo francês Nicholas Frerer na Academie des Inscriptions et des Belles-Lettres, de Paris, o 

qual compreendia o mito como um erro e até mesmo uma mentira12. Franz cita também o 

estudo de Sainte-Croix sobre os mistérios gregos, traduzido e publicado na Alemanha em 

1790, e que se tornou rapidamente referência sobre o tema. Sainte-Croix, seguidor de 

Frerer, considerava, então, os deuses como “propriedades naturais personificadas” 13. No 

entanto, por volta da segunda metade do século XVIII, surgiu um terceiro modo de 

entender a mitologia, quando o filólogo alemão Christian Gottlob Heyne, amigo de 

Winckelmann e ligado aos irmãos Schlegel, propôs outro método de abordagem dos textos 

da Antiguidade, fossem estes de historiadores, filósofos ou da poesia mítica. Para o 

                                                 
10 Para Roberto Machado esse movimento em torno de uma renovação do teatro alemão, de inspiração grega, 
relaciona- se com o início da reflexão sobre a modernidade, e, portanto, com o início da reflexão do trágico. 
Cf. MACHADO, O nascimento do trágico, p. 9.  
11 Walter OTTO, Teofania, p. 22. 
12 Esse modo de entender o mito é uma herança antiga no pensamento ocidental e influenciou os estudos das 
religiões dos povos da antiguidade, como podemos perceber no seguinte comentário: “O sentido original do 
termo mito é o de ‘discurso’; a mudança de significado, em virtude da qual mito tornou-se sinônimo de 
discurso falso ou fantástico, é fruto da polêmica que opôs mythos a logos: polêmica que se desenvolveu no 
seio da cultura grega – investindo depois a cultura ocidental – em concomitância com o advento e a 
afirmação da filosofia, que reservou apenas para si a prerrogativa de formular discursos verdadeiros, e isso 
colocou em crise o plano mítico.” Marcello MASSENZIO, A história das religiões na cultura moderna, 
p.139. Cf. também FILORAMO e PRANDI, As Ciências das Religiões, pp. 6 – 8; para a discussão em torno 
da superioridade do cristianismo como religião e da inferioridade do mito, como fábula, e a superação dessa 
visão, ver Jean-Pierre VERNANT, Mito e religião na Grécia Antiga, pp. 1 – 3 e 13 – 28. 
13 Cf. Michael FRANZ, Os deuses no teatro. Mitos gregos e a tragédia na visão do século XVIII, p. 78 – 81. 
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filólogo só se podia entender corretamente o texto antigo se o pesquisador se despojasse de 

seus próprios conceitos e o interpretasse a partir das palavras utilizadas pelo escritor 

antigo, descobrindo-lhe assim o sentido conferido por este. Dessa forma, Heyne “não 

partia da verdade ou da falsidade” do mito; sua questão se voltava para o sentido da 

narrativa. 14   

Para Walter Otto, Heyne inaugurou uma “ciência mitológica viva”, a qual, na sua 

visão, desenvolve uma compreensão mais aprofundada do tema. Esta é seguida por 

Schelling, que se tornou um de seus expoentes, pois suas “conferências sobre a Filosofia da 

Mitologia, iniciadas no ano de 1821, continuam a prover o mais extraordinário impulso 

para ir ao encontro do mito elevando-se a sua altura.” 15 O contato de Schelling com as 

idéias de Heyne deve ter sido ainda em Tübingen, pois Franz aponta em seu artigo que os 

estudantes da instituição, em 1790, ano em que Hegel e Hölderlin terminaram seu 

doutorado em filosofia, “se consideravam adeptos dessa nova hermenêutica do mito” 16. 

Ele considera ainda que Hegel e Hölderlin leram o livro de Sainte-Croix, cujas idéias 

podem ter influenciado a concepção holderliana da tragédia. Franz o supõe porque Sainte-

Croix se refere ao hieros gamos entre Dioniso e uma mulher mortal, durante os ritos em 

sua homenagem, e o relaciona à tragédia: “Isso poderia perfeitamente ter contribuído para 

o surgimento da teoria de Hölderlin acerca da tragédia como um acasalamento entre deus e 

o ser humano.”  17 Teoria esta que veremos adiante.  

Portanto, o movimento de retorno à Grécia, cujas conseqüências transparecem em 

vários setores da vida intelectual e artística alemã, contribuiu para o nascimento da 

reflexão idealista do trágico, conforme considera Roberto Machado:    

 

É na seqüência desse movimento cultural de valorização do ideal grego de beleza e 
da necessidade de sua retomada pela arte alemã – movimento que se inicia com 
Winckelmann e tem Goethe como principal expoente – que nasce, principalmente a partir 
de Schelling, Hölderlin e Hegel, colegas no seminário de Tübingen, uma reflexão sobre a 
essência do trágico, relativamente independente da forma da tragédia. 18  

                                                 
14 Michael FRANZ, Os deuses no teatro, pp. 78 – 81. 
15 Walter OTTO, Teofania, p. 25. A reflexão de Schelling acerca do mito é posterior à reflexão sobre o 
trágico, que é de 1795. Essas conferências foram publicadas somente após 1850, depois da morte do filósofo, 
e quando, segundo Otto, o “sentido da ciência mitológica viva já se perdera.” Ibid., p. 26. 
16 Michael FRANZ, Os deuses no teatro, p. 81. 
17 Ibid., p. 85. 
18 Roberto MACHADO, O nascimento do trágico, p. 22. 
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Podemos acrescentar à conclusão de Machado a hipótese de que essa nova 

hermenêutica dos textos da Antiguidade foi também um dos elementos que propiciou a 

nova forma de leitura das tragédias pelos filósofos idealistas. Assim, a filosofia do trágico 

não teria surgido “como uma ilha” no meio da reflexão poética influenciada por 

Aristóteles, como considerou Szondi.19 Ela nasce em conseqüência dos diversos elementos 

apontados anteriormente, que se desdobraram no tratamento filosófico dos representantes 

do Idealismo alemão.  

Os filósofos encontraram o material para a análise do trágico nas próprias tragédias, 

gregas ou modernas, e, ao desenvolvê-la tentando pensar o significado do trágico, 

acabaram por superar o cânone aristotélico que determinava as análises poéticas. Assim, 

após apresentar as poéticas de Aristóteles, Corneille e Lessing, representantes dessa 

tradição literária em diferentes épocas20, as quais se dedicavam a pensar nos elementos, no 

efeito, no desenvolvimento técnico característico da tragédia, mas não a consideravam 

como “expressão de um tipo de visão de mundo ou de sabedoria que a modernidade 

chamará de trágica”, Machado conclui: 

 

E é exatamente por isso que, segundo Szondi, é apenas com Schelling que nasce 
uma filosofia do trágico: uma reflexão sobre o fenômeno trágico, sobre a idéia de trágico, 
sobre as determinações do trágico, sobre o sentido do fenômeno trágico, sobre a 
tragicidade. Construção eminentemente moderna, a originalidade dessa reflexão filosófica, 
com relação ao que foi pensado até então, se encontra justamente no fato de o trágico 
aparecer como uma categoria capaz de apresentar a situação do homem no mundo, a 
essência da condição humana, a dimensão fundamental da existência. 21 

  

Portanto, em sua trajetória da poética da tragédia para a filosofia, o trágico passa de 

um conceito que define um gênero literário e suas especificações para um conceito que 

descreve a condição humana, significando a existência. Essa passagem se deu porque os 

filósofos idealistas privilegiaram a reflexão sobre a essência do trágico em detrimento 

daquela em torno do efeito catártico da compaixão e do terror, tema próprio da poética 

                                                 
19 Szondi destaca o predomínio do pensamento aristotélico sobre a análise poética da época e conclui: “Dessa 
poderosa zona de influência de Aristóteles, que não possui fronteiras nacionais ou temporais, sobressai como 
uma ilha a filosofia do trágico.” Peter SZONDI, Ensaio sobre o trágico, p. 24. 
20 Aristóteles, como sabemos, funda a arte poética na Grécia antiga; Pierre Corneille desenvolve sua teoria 
poética no século XVII e Lessing, no século XVIII.  
21 Roberto MACHADO, O nascimento do trágico, pp. 42 – 3. 
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aristotélica. Assim, a poesia trágica passou a ser considerada um “documento ontológico”, 

conforme explicita Machado ao seguir a tese desenvolvida por Jacques Taminiaux. Este 

autor identificou o aspecto ontológico como o traço comum às diferentes concepções de 

trágico de pensadores da época:  

 

Assim, para o pensamento do trágico, em geral, o mythos – o enredo, a intriga, a 
fábula – da tragédia não é político, não trata propriamente da interação entre os homens e 
dos perigos que a ameaçam; é ontológico, no sentido de que a tragédia imita, apresenta a 
obra do próprio ser, entendido seja como identidade, espírito, vontade, unidade etc. 22 

 

 Resulta daí, portanto, um novo estatuto para o conceito de trágico: é, tal como a 

tragédia expressa, ontológico. E, com o novo estatuto dado pela filosofia, o trágico funda 

uma nova perspectiva não apenas na história da filosofia, como também no campo da 

literatura: passa-se a reconsiderar a interpretação e a definição das tragédias – temas de 

controvérsias com os helenistas e de problematizações no próprio campo da teoria literária 

–, como se pode perceber pelo objetivo do estudo de Szondi 23. Desse modo, ao se 

constituir como problema filosófico o trágico não se distanciou da literatura, mas 

modificou sua relação com ela, antes baseada somente na perspectiva formal da poética da 

tragédia.   

                                                 
22 Roberto MACHADO, O nascimento do trágico, p. 44. Segundo Roberto Machado, a idéia da tragédia 
como documento ontológico é apresentada antes de Taminiaux por Lacoue-Labarthe, filósofo que entende a 
origem da teoria filosófica do trágico a partir da análise moderna da tragédia e do “privilégio da questão da 
teatralidade”, aspectos que o próprio Machado explicitou nos capítulos introdutórios de seu livro. A diferença 
entre as idéias de Lacoue-Labarthe e Taminiaux diz respeito ao modo como eles interpretaram a influência 
que Aristóteles, para o primeiro, e Platão, para o segundo, exerceram sobre os filósofos idealistas nas análises 
das tragédias.  Segundo Machado, para Lacoue-Labarthe, a reflexão sobre o trágico deriva da “definição 
aristotélica da tragédia”, e a filosofia do trágico seria, ainda que de modo subjacente, uma “teoria do efeito 
trágico”, ou seja, uma teoria que tinha como pano de fundo o cânone aristotélico. Já Jacques Taminiaux 
considera que o reconhecimento da tragédia como um documento ontológico pelos filósofos modernos foi 
possível porque, ao interpretar-las, esses pensadores privilegiaram Platão em detrimento da posição crítica de 
Aristóteles com relação às “visões especulativas de seu mestre em matéria de arte e política”. Esse privilégio 
parece paradoxal, pois Platão é “um crítico ferrenho do poeta trágico”, e para ele “a tragédia não tem a 
dignidade de documento ontológico que lhe conferem os modernos”, já que seu objetivo é separar 
radicalmente “filosofia e poesia, conhecimento e arte, desqualificando a mímesis em nome do bios 
theoretikos, o modo de vida contemplativo do filósofo, que representa autenticamente as essências”. Platão 
teria, então, questionado a tragédia justamente por sua visão ontológica ou metafísica; situação que teria sido 
invertida pelos filósofos que inauguraram a filosofia do trágico. Cf. Ibid., pp. 44 – 6. 
23 Vernant, por exemplo, diz que não tem nenhuma afinidade com a visão dos gregos da filosofia alemã e que 
também não crê na oposição entre Apolo e Dioniso proposta por Nietzsche; nas palavras do filósofo e 
helenista: “Para mim trata-se de pura construção, fabricação. Traduz apenas problemas e um horizonte 
espiritual e religioso que eram os de Nietzsche e de sua época.” Essa frase de Vernant ajuda a compreender 
sua defesa pela compreensão do trágico grego nos limites da história política, religiosa e artística da Grécia. 
Cf. Jean-Pierre VERNANT, Entre Mito e Política, p. 347 – 8. Sobre a problemática no campo literário, ver 
Glenn W. MOST, Da tragédia ao trágico, pp. 24 – 6 e 34 - 5. 
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Tal como Szondi, Roberto Machado considera que a filosofia do trágico se origina 

em Schelling24, desenvolve-se com Hölderlin, Hegel e Schopenhauer e culmina em 

Nietzsche. Este vai considerar- se o “primeiro filósofo trágico” 25, marcando, ele próprio, 

sua diferença com relação aos outros pensadores que se dedicaram à teoria do trágico 

(crítica aos idealistas) e, principalmente, com Schopenhauer, que teve grande influência na 

primeira fase de sua filosofia. Consideramos assim que na linha histórica proposta por 

Machado, o trágico passa de um momento inicial, em que é objeto da reflexão estético-

filosófica e, portanto, de uma filosofia do trágico, para o momento quando se assenta, com 

Nietzsche, a tradição de pensamento que se nomeia, então, filosofia trágica, a qual, já 

desligada da forma artística da tragédia embora capaz de nela encontrar referências, pensa 

o homem e sua relação com o mundo, à semelhança do tragediógrafo grego, a partir, e 

somente a partir, de uma ótica trágica.  

Posto isso, é preciso apresentar a posição de Szondi e de Machado sobre a 

definição do conceito de trágico. Essa é uma questão problemática na medida em que o 

trágico parece resistir a tal tarefa, isso desde os tragediógrafos gregos, como já nos apontou 

Werner Jaeger, ao dizer que cada poeta ateniense tinha do trágico uma concepção própria.  

Machado não tem a intenção de discutir a problemática em torno do conceito ou, 

por conseguinte, de definir ou estabelecer a essência do trágico. Aponta que esse era o 

interesse dos filósofos idealistas – e do próprio Szondi em seu ensaio – quando refletiram 

sobre a tragédia; e diz que essa reflexão possui “várias características” 26. Ele elege os dois 

aspectos que considera mais importantes na caracterização do trágico, ambos decorrentes 

da reflexão idealista: o primeiro, já apontamos, se refere à leitura da tragédia como 

documento ontológico, e o segundo, à contradição de princípios: 

 

Aceita a idéia de que a interpretação filosófica da tragédia na modernidade seja 
ontológica, é possível dar um novo passo em sua caracterização. Esse passo consiste em 
considerar a questão da oposição, da contradição, do antagonismo, do dualismo de 
princípios – tomemos estas expressões mais ou menos como sinônimas – e da harmonia, da 

                                                 
24 Cf. Roberto MACHADO, O nascimento do trágico, p. 94 – 5 e Peter SZONDI, Ensaio sobre o trágico, p. 
29. Segundo os autores, foi com a interpretação da tragédia grega, particularmente Édipo Rei, que Schelling 
inicia a reflexão do trágico filosófico. Em Cartas filosóficas sobre o dogmatismo e o criticismo, livro 
publicado em 1795, o filósofo alemão “caracteriza a tragédia – a suprema manifestação da arte – como um 
conflito entre liberdade e destino”. Roberto MACHADO, op. cit., p. 95. 
25 Friedrich NIETZSCHE, Ecce homo, p. 95. 
26 Roberto MACHADO, op.cit., p. 43 – 4. 
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conciliação, da resolução dessa contradição, como aspectos essenciais da concepção 
ontológica ou especulativa da tragédia.27  

 

Machado diz que a ênfase dada à contradição na constituição do fenômeno trágico 

relaciona-o à dialética hegeliana, tal como já apontava Szondi. Mas Machado marca a 

diferença entre sua posição e a de Szondi ao questionar a dialética como a base em toda 

concepção do trágico. Para o filósofo, a dialética só é própria da teoria sobre o trágico em 

Schelling e em Hegel. Ele aponta que a proximidade entre o trágico e a dialética surge na 

história do pensamento hegeliano. Hegel falou pela primeira vez de um processo dialético 

quando também interpretou pela primeira vez uma tragédia, a Orestia de Ésquilo, de modo 

que, como disseram a esse respeito Machado e Szondi, para o filósofo alemão, “tragicidade 

e dialética coincidem” 28.  

Assim, Machado reconhece que o Idealismo fundou a lógica dialética na tragédia, 

sendo esta o modelo daquela. Mas não a estende a todos os teóricos idealistas do trágico; 

ele a questiona, por exemplo, em Hölderlin, que participou do idealismo e depois dele se 

afastou. Dessa forma, Hölderlin, em um primeiro momento, em um fragmento escrito entre 

1798 e 1800, diz que se deve compreender o significado da tragédia como um paradoxo29; 

paradoxo que no ensaio Fundamento para Empédocles aparece na relação entre natureza e 

arte, cujo conflito e conciliação se realiza na tragédia. A Morte de Empédocles é uma peça 

inacabada de Hölderlin, escrita na mesma época do fragmento e do ensaio, que se revela o 

conflito mencionado. O poeta ao comenta ao descrever Empédocles como “um filho das 

violentas contraposições entre natureza e arte através das quais o mundo aparecia diante 

dos seus olhos. Um homem em que aqueles opostos se unem tão intimamente que nele se 

tornam Um...”.30 Podemos ver aí a lógica dialética que estrutura a noção de trágico em 

Hölderlin.  

Posteriormente, no entanto, em Observações sobre Édipo e Observações sobre 

Antígona, escritos em 1803, segundo a leitura de Roberto Machado, a perspectiva dialética 

das reflexões em torno da tragédia A morte de Empédocles dá lugar a uma contradição 

                                                 
27 Roberto MACHADO, O nascimento do trágico, p. 47. 
28 Cf. Ibid., p. 48 e Peter SZONDI, Ensaio sobre o trágico, p. 49. 
29 Cf. Friedrich HÖLDERLIN, Documento: escritos filosóficos, in: ROSENFIELD, Filosofia e Literatura: o 
trágico, p. 165.  
30 HÖLDERLIN apud Peter SZONDI, Ensaio sobre o trágico, p. 34. 
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irredutível 31. Esta se dá na relação entre o divino e o humano, na proximidade e no 

afastamento entre deus e homem – relação configurada pela unificação e separação 

ilimitadas, conforme comenta Machado, após citar o próprio Hölderlin, de “Observações 

sobre Édipo”.  

 

“A apresentação do trágico depende, principalmente, de que o formidável, como o 
deus e o homem se acasalam, e como, ilimitadamente, o poder da natureza e o mais íntimo 
do homem se unificam na ira, seja concebido pelo fato de que a unificação ilimitada se 
purifica por meio de uma separação ilimitada.” A essência do trágico é o acasalamento, o 
acoplamento formidável (ungeheur) do deus e do homem, o tornar-se um ilimitado que a 
tragédia faz conhecer e purifica apresentando a separação ilimitada. 32  

  

 Na citação de Hölderlin, encontramos a teoria da tragédia do poeta alemão, 

mencionada por Michael Franz, conforme dissemos anteriormente. Machado, então, 

esclarece que a contradição entre a unificação ilimitada e a separação ilimitada entre 

homem e deus não é superada: “quanto mais o tornar-se um é ilimitado, tanto mais a 

própria separação também o é” 33. O poeta alemão teria então abandonado uma primeira 

concepção do trágico dentro da lógica dialética idealista, segundo a qual a contradição é 

superada na reconciliação dos contrários, em favor dessa lógica paradoxal, de “movimento 

hiperbólico”, para a qual a contradição não encontra solução. 

Essa discussão entre as diferentes compreensões da contradição é então deslocada 

por Machado para a relação entre os pensamentos kantiano e hegeliano, uma vez que ele 

aponta que a “idéia de contradição remonta em Hegel às antinomias kantianas, isto é, deve-

se a Kant a idéia de que a contradição era fundamental (...)”.34 Assim, a discussão sobre a 

contradição de princípios e sua superação envolveria, a seu ver, o modo como os filósofos 

idealistas receberam o pensamento kantiano e tentaram completá-lo, “ultrapassando-o e 

                                                 
31 Cf. Roberto MACHADO, O nascimento do trágico, p. 142. 
32 Ibid., p. 158. O autor esclarece em nota de rodapé que “Ungeheur é traduzido por formidável para salientar 
o aspecto antitético da palavra, que significa ao mesmo tempo maravilhoso e monstruoso.” Hölderlin usou 
essa palavra para traduzir para o alemão a palavra deinós do famoso coro de Antígona, citado no capítulo 
anterior.  
33 Ibid., p. 162.  
34 Ibid., p. 48. 
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radicalizando-o” 35. Nesse sentido, a própria tragédia teria sido considerada pelos idealistas 

como “modelo de uma solução ao que Kant chamou de ‘antinomia’”. 36 

Não pretendemos desenvolver essa discussão. Apontamos a idéia de Machado 

apenas para ressaltar que, para ele, é pelo fundamento kantiano que se deve compreender a 

contradição característica do trágico, questão que abre para a discussão com a concepção 

de Szondi, conforme veremos a seguir.   

Peter Szondi apresenta e comenta as concepções do trágico em pensadores 

idealistas e pós-idealistas, num período que cobre mais de um século, ou seja, que vai de 

1795, com Schelling, a 1915, com Scheller. Sua intenção é que nas várias definições – as 

quais devem, por sua vez, possibilitar a análise de tragédias, tarefa da qual se encarregará 

na parte final de seu ensaio – se evidencie a estrutura dialética que, para ele é própria do 

trágico, “na esperança”, conforme diz, de “estabelecer um conceito universal de trágico.” 37    

                                                 
35 Na introdução do livro de Nicolai Hartmann sobre o Idealismo, encontramos o seguinte comentário que 
vem esclarecer e corroborar a afirmação de Machado: “O que reúne os pensadores do idealismo alemão num 
grupo homogêneo, (...) é, em primeiro lugar, a posição do problema comum. O ponto de partida para todos 
eles é a filosofia kantiana, cuja riqueza inesgotável produz sempre novas tentativas de solução para os 
problemas propostos. Cada um destes pensadores em particular estuda-as intensamente, em profundidade, 
procura suprir as suas carências reais ou presumíveis, solucionar os problemas que se levantavam, levar a 
cabo as tarefas por ela iniciadas.” Nicolai HARTMANN, A Filosofia do Idealismo Alemão, p. 9. 
36 Roberto MACHADO, O nascimento do trágico, p. 48. Neste ponto cabe o seguinte esclarecimento: no 
verbete “Antinomias Kantianas”, do Dicionário de Filosofia de Nicola Abbagnano, consta que Kant 
considerava antinomia o impasse, o conflito que a razão tem consigo mesma no conhecimento de 
determinado objeto, “em virtude dos seus próprios procedimentos.” Dentre os três grupos de antinomias que 
o filósofo alemão identificou, ou seja, da razão pura, da razão prática e do juízo teleológico, Abbagnano 
comenta os quatro tipos relacionados à razão pura, formulados em torno da idéia de mundo. Esses quatro 
tipos de antinomias revelam, cada qual, a contradição inerente à reflexão por categorias sobre o mundo; 
contradições que, todavia, não encontram solução: “Tanto a tese quanto a antítese de cada uma dessas A. 
[antinomias] é demonstrável com argumentos logicamente irrepreensíveis: entre uma e outra é, pois, 
impossível decidir. O conflito, portanto, permanece e demonstra a ilegitimidade da noção que lhes deu 
origem, isto é da idéia de mundo. Esta, estando além de toda experiência possível, permanece incognoscível e 
não pode fornecer nenhum critério capaz de decidir por uma ou por outra das teses em conflito.”  E 
Abbagnano cita o comentário de Hegel sobre as antinomias kantianas, onde aparece o esforço deste em 
superar a contradição, por meio da dialética, ao remontar ao espírito – e à própria razão – a capacidade de 
sustentar e encontrar a solução para o conflito que, para Hegel, é só aparentemente insuperável: “Hegel 
interpretava as A. kantianas como se Kant tivesse querido retirar a contradição do mundo em si mesmo e 
atribuí-lo à razão. E acrescentava: “É sentir ternura demais pelo mundo querer afastar dele a contradição e 
transportá-la para o espírito, para a razão, deixando-a aí, sem solução. Na verdade, é o espírito que tem força 
suficiente para suportar a contradição, mas é também o espírito que lhe dá a solução.” Na realidade, o método 
dialético, que é o método próprio da razão, segundo Hegel, procede exatamente passando da tese à antítese, 
e, portanto, exige sempre a contradição; mas é uma contradição que se resolve na síntese, por isso nunca é 
uma antinomia.” Nesse sentido, a tragédia seria um modelo de superação da antinomia kantiana porque nela é 
perceptível o modelo dialético, onde os conflitos expostos encontram a reconciliação, tal como vimos no 
exemplo da primeira concepção de Hölderlin. Cf. Nicola ABBAGNANO, Dicionário de Filosofia, p. 65 – 6. 
37 Peter SZONDI, Ensaio sobre o trágico, p. 25. 
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Em seu percurso, para tentar constituir esse conceito universal, Szondi aponta para 

a problemática que envolve o conceito. Ao reconhecer uma “tragicidade” própria à história 

da filosofia do trágico, Szondi toca na dificuldade de se definir o que é o trágico – questão 

que, segundo ele, provocou uma crise na filosofia do trágico no início do século XX: 

 

A própria história da filosofia do trágico não está livre de tragicidade. Ela é como o 
vôo de Ícaro: quanto mais o pensamento se aproxima do conceito geral, menos se fixa a ele 
o elemento substancial que deve impulsioná-lo para o alto. Ao atingir a altitude da qual 
pode examinar a estrutura do trágico, o pensamento desaba sem forças. Quando uma 
filosofia, como filosofia do trágico, torna-se mais do que o reconhecimento da dialética a 
que seus conceitos fundamentais se associam, quando tal filosofia não concebe mais sua 
própria tragicidade, ela deixa de ser filosofia. Portanto, parece que a filosofia não é capaz 
de apreender o trágico – ou então que não existe o trágico. 38 

 

As reflexões dos diversos pensadores sobre a tragédia resultam em diferentes 

concepções sobre o trágico, o que dificulta uma definição do conceito. Assim, para 

citarmos alguns exemplos, além do que já vimos em Hölderlin, para Schelling, o trágico é 

o conflito entre liberdade e necessidade, cuja conciliação se dá na afirmação da liberdade 

pelo aniquilamento; para Hegel é o processo de “autodivisão e autoconciliação da natureza 

ética”; para Schopenhauer é o conflito da vontade consigo mesma, que se concilia na 

resignação 39. É comum às diversas concepções a presença da estrutura dialética que 

sustenta o conceito, a qual nunca pode deixar de ser considerada; tal estrutura é o que 

permite manter a noção de trágico, ainda que os elementos substanciais sejam diferentes 

para cada pensador. Szondi afirma que a estrutura dialética, que configura o trágico como 

“autodivisão e autoconciliação”, deve “valer como critério para as definições do trágico.”40 

Ou seja, a estrutura do conceito se mantém, mas as definições podem mudar de autor para 

autor e são ligadas a um momento histórico, “à forma da tragédia” e mesmo “à arte em 

geral”. Szondi descarta, portanto, que haja um trágico em si. Diz seguir a posição de 

Walter Benjamin, que já havia renunciado a determinar a essência do trágico para tentar 

                                                 
38 Peter SZONDI, Ensaio sobre o trágico, p. 77. 
39 Cf. Peter SZONDI, Ensaio sobre o trágico, pp. 29 – 32, sobre Schelling; pp. 33 – 36, Hölderlin; pp. 37 – 
45, Hegel; pp. 52 – 8, Schopenhauer. 
40 Peter SZONDI, Ensaio sobre o trágico, p. 83. 
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compreender a idéia da tragédia relacionada aos parâmetros definidos pela história e pela 

arte 41.  

Mesmo reconhecendo que a afirmação da estrutura dialética do trágico pode 

encontrar limites como, por exemplo, no “fato de que não se pode reduzir ao conceito 

lógico da dialética um fenômeno como o trágico” – já que ele designa, por um lado, a mais 

nobre produção poética e, por outro, o significado da existência – e também na necessidade 

de se delimitar o trágico como dialética, já que nem toda dialética é trágica. Szondi conclui 

esclarecendo o que ele próprio entende como trágico: 

 

 (...) não existe o trágico, pelo menos não como essência. O trágico é um modus, 
um modo determinado de aniquilamento iminente ou consumado, é justamente o modo 
dialético. É trágico apenas o declínio que ocorre a partir da unidade dos opostos, a partir da 
transformação de algo em seu oposto, a partir da autodivisão. Mas também só é trágico o 
declínio de algo que não pode declinar, algo cujo desaparecimento deixa uma ferida 
incurável. Pois a contradição trágica não pode ser suprimida em uma esfera superior – seja 
imanente ou transcendente. Se for o caso, ou o aniquilamento tem como objeto algo de 
insignificante, que como tal escapa à tragicidade e se manifesta no cômico, ou a tragicidade 
é superada no humor, suplantada na ironia, ultrapassada na crença. 42 

    

Ainda que o interesse de Szondi seja pensar o trágico para a análise da tragédia, sua 

consideração apresenta pontos que parecem relevantes para se pensar o conceito. 

Ao propor o trágico como um modo dialético de aniquilamento, que está para 

acontecer ou que já aconteceu, ele revela a dinâmica que é inerente à sua concepção, ou 

seja, o trágico descreve algo que envolve um movimento de elementos que, mais do que 

defini-lo, o configuram, como se fosse um conceito caleidoscópico.  

Nessa perspectiva podemos entender como o trágico, a partir da reflexão filosófica 

moderna, abriu-se para as mais diversas possibilidades de compreensão dentro de um 

amplo contexto filosófico, literário e helenista, resultando, como observou Albin Lesky no 

capítulo introdutório de seu livro A Tragédia Grega, na “abundante literatura” produzida 

desde então. O título desse capítulo, “O Problema do Trágico”, indica a questão acerca da 

“natureza complexa” do conceito, numa idéia que se assemelha à de Szondi – sendo que o 
                                                 
41 Segundo Szondi, essa posição de Benjamin aparece no livro Origem do drama barroco alemão. Ele 
esclarece que este “constitui uma resposta à crise em que se encontrava a problematização do trágico na 
virada do século [XIX ao XX], com Volkelt e Scheler. Embora Benjamin renuncie ao conceito geral de 
trágico, o caminho que ele toma não o leva de volta a Aristóteles. Pois Benjamin não substitui a filosofia do 
trágico pela poética, mas pela filosofia da história da tragédia.” Peter SZONDI, Ensaio sobre o trágico, p. 77.   
42 Ibid., pp. 84 – 5. (Grifos do autor) 
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livro de Lesky foi publicado, com a adição do capítulo mencionado, em 1957, portanto 

antes do livro de Szondi. Diz o autor: “É da natureza complexa do trágico o fato de que, 

quanto maior a proximidade do objeto, tanto menor é a possibilidade de abarcá-lo numa 

definição.” 43  

Os autores que trabalhamos são representantes das diferentes áreas que abordam o 

trágico – Roberto Machado na filosofia, Szondi na literatura, Lesky e Vernant nos estudos 

gregos – e todos eles concordam com o traço dominante do conceito, definido pela 

filosofia moderna, que é a contradição, o paradoxo, a antinomia. Ainda que, talvez, 

tenhamos de levar em conta as diferenças de compreensão acerca da contradição trágica, 

como vimos em Machado e Szondi. Lesky, por exemplo, parte da famosa definição de 

Goethe, o que o leva a pensar a contradição trágica como uma “antinomia radical”: 

 

Qualquer tentativa para determinar a essência do trágico deve necessariamente 
partir das palavras que, a 6 de junho de 1824, disse Goethe ao Chanceler Von Müller: 
“Todo o trágico se baseia numa contradição inconciliável. Tão logo aparece ou torna 
possível uma acomodação, desaparece o trágico.” Eis o fenômeno que nos esforçamos para 
compreender a partir de suas raízes.44 

 

Lesky segue comentando que é necessário, então, determinar os “pólos” dessa 

contradição, tarefa que cabe “para todo o para o campo do trágico, tanto na obra de arte, 

quanto na vida real.” 45 E é justamente na determinação desses pólos contrários, 

antinômicos, que a natureza complexa do trágico se evidencia, solapando a tentativa de 

encontrar sua essência.  

Mas gostaríamos de retomar a definição de Szondi, pois há dois outros pontos. O 

primeiro refere-se à consideração acerca da contradição, a qual nos chamou a atenção. Em 

sua concepção dialética, a contradição se dá entre duas forças em conflito que são do 

mesmo tipo, da mesma ordem, e no seu movimento dialético esse conflito encontra a 

reconciliação. É neste ponto que se abre a discussão entre Machado e Szondi, que pode ser 

colocada pelas seguintes questões: o conflito trágico é uma contradição de princípios 

expressa como uma antinomia irredutível ou é um princípio que se divide, transformando-

se em seu oposto? E, conseqüentemente, o conflito trágico tem solução, reconciliação ou é 
                                                 
43 Albin LESKY, A Tragédia Grega, p. 21. 
44 Ibid., p. 31. 
45 Ibid., p. 35. 
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fundamentalmente antinômico? Sabemos que não é possível dar, nesse trabalho, uma 

resposta definitiva para essas questões – se é que existe uma. De toda forma, o comentário 

de Szondi pareceu nos indicar que o conflito e a conciliação das forças em oposição 

evidenciam, ao final, o paradoxo trágico, ou seja, de que só é trágico aquilo que declina, 

que se aniquila e que não pode se aniquilar. 

O segundo ponto é que Szondi parece então indicar que o trágico pressupõe um 

aniquilamento, e esse aniquilamento se refere sempre a algo “cujo desaparecimento deixa 

uma ferida incurável”. Tais traços nos remetem à condição trágica do homem, enunciada 

pela filosofia trágica à qual podemos agora nos dedicar, não sem antes fazermos uma 

última observação. Talvez a esperança, como disse Szondi, de encontrar um trágico em si 

ou um conceito universal de trágico reflita apenas a necessidade do conhecimento de se 

assegurar e nomear o fenômeno em questão para diferenciá-lo de outro, que pode ser 

parecido, mas que não se configura como tal. Isso pode ser importante para a definição e a 

interpretação da obra de arte, mas, quando se pensa na condição trágica dos homens, essa 

busca da essência do conceito de trágico talvez se torne secundária. É o que vamos tentar 

ver a seguir. 

  

3.2 Filosofia trágica: a condição do homem em Schopenhauer e Nietzsche 

 

Como já mencionamos na introdução do capítulo, a filosofia trágica se desdobra da 

filosofia do trágico, e nessa passagem se dá o segundo momento da constituição do trágico 

filosófico, quando este passa a caracterizar um pensamento que reflete sobre o mundo e 

sobre o homem sob a perspectiva trágica e independente da reflexão estético-filosófica da 

tragédia como gênero literário. Como comentou Roberto Machado, quando se pensa em 

trágico na filosofia somos remetidos imediatamente a Nietzsche46. Todavia, podemos 

indicar que a filosofia trágica se iniciou com o pensamento de Schopenhauer, conforme 

demonstrou Alexis Philonenko. Inicia-se com Schopenhauer e se afirma com Nietzsche.  

Na passagem do primeiro para o segundo momento, o trágico guarda as 

características que vimos anteriormente. A contradição, a antinomia, o paradoxo são 

caracteres fundamentais para se compreender a visão trágica do mundo ou do homem. Mas 

                                                 
46 Cf. Roberto MACHADO, O nascimento do trágico, p. 7. 
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se a contradição encontra ou não uma reconciliação, esta será necessariamente trágica e, 

portanto, não podemos considerá-la como uma solução, pois como disse Szondi, o trágico 

existencial pressupõe um aniquilamento que a conciliação não evita e não restaura, 

deixando aberta a ferida. E também não veremos uma definição do que é o trágico; cada 

filósofo tem sua visão do trágico na existência humana e, inclusive, discordam um do 

outro: Nietzsche critica e recusa o trágico de Schopenhauer. Mas certamente 

encontraremos elementos comuns nas diferentes visões que irão caracterizar a condição 

trágica do homem.  

Cabe relembrar que se trata de uma abordagem que não pode ser aprofundada, ou 

seja, não estamos levando em conta o conjunto da obra ou o conjunto de comentadores de 

cada um deles, o que certamente implica em correr riscos como, por exemplo, de obter 

uma compreensão reduzida da noção de trágico ao deixar de fora conceitos que seriam 

importantes para esclarecer a visão trágica do filósofo. Esperamos, de todo modo, que a 

tarefa proposta seja cumprida sem maiores prejuízos. 

Por fim, gostaríamos de acrescentar que, se o trágico filosófico surgiu na filosofia 

do trágico com a modernidade ou com a reflexão sobre a modernidade, tal como considera 

Roberto Machado, podemos indicar que com a filosofia trágica iniciada por Schopenhauer 

surgiu a crítica à modernidade. Esse indício nos foi dado pelo próprio Machado, ao 

apresentar o seu percurso de abordagem da filosofia do trágico:  

 

Pretendo, assim, com este novo livro, investigar a constituição histórica do 
pensamento sobre o trágico desde o seu surgimento, com a modernidade, até Nietzsche, 
filósofo que talvez represente o ápice dessa trajetória e, ao mesmo tempo, a crítica mais 
radical do projeto moderno. 47 

  

A nosso ver, isto significa que o projeto moderno de emancipação humana por 

meio da razão e da ciência, que engloba a idéia de autonomia, de liberdade e de progresso, 

é colocado em xeque pelo pensamento trágico. Sob a visão trágica, a existência humana 

mostra-se em toda a sua fragilidade, debilidade e falibilidade e, como tal, e em última 

instância, revela-se incompreensível, o que coloca o desafio de encontrar alguns lugares 

onde se apoiar. 

 
                                                 
47 Roberto MACHADO, O nascimento do trágico, p. 7. 
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3. 3 Schopenhauer: morte e Vontade na determinação do trágico 

  

Logo nas primeiras linhas da introdução ao livro de Philonenko, Schopenhauer. 

Una filosofía de la tragédia, encontramos o seguinte comentário: “Apesar de suas 

violentas críticas a Hegel, a Fichte e a Schelling, podemos considerar Schopenhauer como 

o último dos grandes filósofos do Idealismo romântico alemão.” 48 Tal consideração levou-

nos a pensar se a reflexão do trágico não seria um dos elementos que, dentre outros49, 

reflete essa dissonância no interior da filosofia idealista. Pois, apesar da reflexão do trágico 

de Schopenhauer surgir, como nos outros idealistas, da reflexão da arte poética e da 

tragédia, seu interesse “antes de tudo é determinar a visão trágica do mundo que a tragédia 

representa” 50; interesse que significou possivelmente um deslocamento da busca da 

essência do trágico para a reflexão sobre a essência da existência humana. Esse é um dos 

atalhos encontrados no estudo de Philonenko que nos conduzirá à filosofia trágica. Há 

ainda dois a serem considerados.  

Para Philonenko, Schopenhauer fala, em sua filosofia, da limitação do homem. Ele 

aponta para a diferença entre Kant e Schopenhauer 51, ao dizer que o primeiro, apesar de 

também ter se dedicado a esse tema, acreditava, diferente de Schopenhauer, “no progresso 

humano” 52. Aqui pegamos outro atalho para a filosofia trágica. O terceiro surge quando 

Philonenko tenta explicitar a diferença entre o pensamento schopenhaueriano e o 

pensamento dos outros idealistas. Ele distingue um estilo próprio de Schopenhauer, que 

consiste no que nomeia de “pensamento musical”, o qual reflete “as coisas da vida”; um 

pensamento que surge como uma espécie de pano de fundo nas reflexões filosóficas 

                                                 
48 Alexis PHILONENKO, Schopenhauer. Una filosofía de la tragédia, p. 7.  
49 Roberto Machado diz que, para Philonenko, o filósofo alemão se diferencia dos outros idealistas porque ele 
“rompe com a teologia e a imortalidade da alma”; já Taminiaux considera a diferença na concepção crítica 
schopenhaueriana da razão, desconsiderada como a faculdade primeira da filosofia, questão que Machado 
completa: “Schopenhauer rompe com o idealismo de Fichte, Schelling e Hegel, ao defender a subordinação 
da razão à intuição, mas, sobretudo, ao defender a subordinação da representação à vontade”. Cf. Roberto 
MACHADO, O nascimento do trágico, p. 171. 
50 Roberto MACHADO, O nascimento do trágico, p.183.  
51 Machado esclarece que Schopenhauer se considerava o “único herdeiro legítimo de Kant”. Cf. Roberto 
MACHADO, O nascimento do trágico, 170. 
52 Alexis PHILONENKO, Schopenhauer, p. 48 
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schopenhauerianas e não oferece conforto nem repouso ao seu leitor, já que este é 

conduzido “pelo sombrio paraíso das questões” 53. 

 

(...) Assim, em O mundo como vontade e como representação, Schopenhauer diz uma 
coisa muito simples, mas suscetível de provocar a meditação mais angustiada: “O homem é 
o único ser que passa através do mundo com a certeza de sua morte”. Há muitas coisas para 
se esclarecer aqui. O que significa caminhar? Veremos mais adiante que o homem percorre 
em zigzags a linha reta de sua miserável existência. (...) O essencial é compreender que o 
mais importante é menos a morte que o saber desta, que todo homem possui sem ter 
experiência dela. Este saber introduz uma ruptura irremediável entre a vida e a consciência. 
Limitada pelo saber da morte, a consciência não pode aderir-se completamente à vida, e em 
última instância, definição da consciência trágica, vida ou conhecimento se excluem. 54   

 

Conforme Philonenko, a intuição de que vida e conhecimento se excluem, sustenta 

o sistema filosófico de Schopenhauer. Como ele diz: “A árvore do conhecimento não é de 

nenhuma maneira a árvore da vida – é, sem dúvida alguma, a da morte”. É nesta intuição 

que se forma o pessimismo schopenhaueriano, o qual se funda, todavia, no trágico: “Não é 

o pessimismo que funda a filosofia da tragédia, senão o inverso.” 55 A morte é, portanto, o 

aspecto fundante do trágico na filosofia de Schopenhauer. Mas a esse primeiro aspecto vai 

se reunir um segundo.  

De acordo com Philonenko, a morte, para o filósofo alemão, é o vazio, o signo da 

ausência da finalidade da vida. E a vida é, por sua vez, a manifestação da ausência de 

finalidade da Vontade: esta é a essência do homem, é a essência do Ser, “essência que não 

é um sentido último, senão um não-sentido radical.” 56 A radicalidade do pensamento de 

Schopenhauer se expressa na definição de Philonenko da vida, a partir de uma meditação 

do filósofo alemão sobre o universo, e onde a morte aparece como origem do medo e em 

luta permanente com a vontade de viver, daí o sentimento trágico da vida 57:  

  

A vida do homem é um conflito entre suas forças interiores e sua razão, um 
martírio espantoso no qual a cabeça devora a um corpo que quer arrastá-la para um 
aturdimento malsão, e isso até que lhe chegue a morte. Esse é o medo, que habita nosso 
coração. (...) Nossa vida é uma morte que se manifesta através de uma luta espantosa. 

                                                 
53 Alexis PHILONENKO, Schopenhauer, p. 49. 
54 Ibid. 
55  Ambas as citações do parágrafo estão em Ibid., p. 50. 
56 Ibid., p. 48. 
57 Cf. Ibid., p. 143. 
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Temor e tremor em um combate feroz que suscita mil sofrimentos. (...) Não é, pois, uma 
extrapolação atrevida afirmar que o tecido de nossa vida não é senão morte e negação e que 
a força delirante da vontade de viver é uma pretensa afirmação que em realidade não sabe 
senão destruir. A vontade de viver, desde o inorgânico até o homem, é o texto deste puro 
inferno que é o mundo, texto sem pretexto. 58     

 

As palavras pungentes de Philonenko expressam a visão trágica de mundo de 

Schopenhauer, na qual a vida está em constante combate, e não exatamente com a morte, 

dado que a vida é um modo da morte se manifestar. O combate é da Vontade, o “impulso 

cego”, consigo mesma: vontade de viver contra vontade de matar. E se esta é, em sua 

essência, um não-sentido radical, então o embate se dá por nada, e a morte, que expressa a 

verdade ontológica da ausência da finalidade da existência, é, enfim, o triunfo do qual não 

se escapa. Daí que a vontade de viver é um “texto sem pretexto”. Daí o terror 

schopenhaueriano.  

Para Schopenhauer, a Vontade é uma força que subjuga o homem pela 

manifestação incessante do desejo e que se origina no sofrimento, ao mesmo tempo em 

que, como não pode ser satisfeita, é a fonte deste: 

 

Todo QUERER nasce de uma necessidade, portanto de uma carência, logo, de um 
sofrimento. A satisfação põe um fim ao sofrimento; todavia, contra cada desejo satisfeito 
permanecem pelo menos dez que não o são. Ademais, a nossa cobiça dura muito, as nossas 
exigências não conhecem limites; a satisfação, ao contrário, é breve e módica. (...) Objeto 
algum alcançado pelo querer pode fornecer uma satisfação duradoura, sem fim, mas ela se 
assemelha sempre apenas a uma esmola atirada ao mendigo, que torna sua vida menos 
miserável hoje, para prolongar seu tormento amanhã. – Daí, portanto, deixa-se inferir o 
seguinte: pelo tempo em que o querer preenche a nossa consciência, pelo tempo em que 
estamos entregues ao ímpeto dos desejos com suas contínuas esperanças e temores, por 
conseguinte, pelo tempo em que somos sujeito do querer, jamais obtemos felicidade 
duradoura ou paz. 59 

  

Vontade e morte são, portanto, os aspectos que configuram o trágico que se enuncia 

na condição humana: delas derivam o conflito, o erro, o acaso e o mal, os quais marcam 

uma existência de sofrimentos. “Sua obra”, diz Susan Neiman sobre Schopenhauer, “foi 

                                                 
58 Alexis PHILONENKO, Schopenhauer, pp. 145 – 6. (Grifos do autor) 
59 Arthur SCHOPENHAUER, O mundo como vontade e representação, Livro terceiro, § 38, p. 266. 
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dedicada a mostrar que o sofrimento é a essência da existência. Só a forma da dor é uma 

questão de acidente.” 60 Sob essa perspectiva, a vida só pode ser concebida como tragédia:  

 

Se, como já disse, toda a vida humana vista em seu conjunto, revela as 
propriedades de uma tragédia e percebemos que a vida, via de regra, nada mais é do que 
uma série de esperanças mal-sucedidas, tentativas fracassadas e enganos reconhecidos 
tardiamente (...). Então isto coincide inteiramente com minha visão de mundo, e encara a 
própria existência como algo, que melhor não fosse, uma espécie de trilha errada, de que o 
conhecimento da mesma nos deve trazer de volta.61  

  

Passar a vida toda no erro é passar a vida toda preso ao embate insano da Vontade 

que enche nossa consciência, do qual só é possível se livrar pelo conhecimento de que “(...) 

toda a vida é sofrimento.” 62 Com esse conhecimento nos livramos do jugo da Vontade, 

mas não da tragédia. Ao contrário, adquirimos, por fim, a consciência trágica, pois não se 

juntam a vida e o conhecimento: ao adquiri-lo renunciamos à vida, à vontade de viver.  

O conhecimento a que se refere o filósofo é o conhecimento, em última instância, 

da “verdade ontológica” da existência, cuja finalidade é não ter finalidade, não ter sentido, 

e que só a certeza da morte pode oferecer. Trata-se de um longo aprendizado, que pode ser 

adquirido pela filosofia. Philonenko faz, então, uma distinção entre o homem não filósofo e 

o filósofo: o medo é a manifestação desta verdade ontológica que o primeiro desconhece; o 

segundo liberta-se do medo transformando a verdade ontológica em resignação63. É uma 

saída evidentemente trágica, pois não se trata de resolver o impasse ontológico, mas sim 

de, com a resignação, ministrar um “calmante” para a Vontade. Essa é a consciência 

trágica: na apreensão da aporia colocada pela contradição trágica do telos ontológico de 

uma existência miserável, ou seja, de uma existência que caminha, em meio ao sofrimento, 

ao combate, para uma “finalidade sem fim”, só resta, portanto, a resignação.  

Como dissemos acima, a resignação seria o calmante para a Vontade, de forma que, 

ao reconhecê-la como uma “potência maligna” 64, o homem renunciaria à vida: 

 

                                                 
60 Susan NEIMAN, O mal no pensamento moderno, p. 219. 
61 Arthur SCHOPENHAUER, Parerga e Paraliponema, cap. XIV, § 172a, p. 140. 
62 Idem, O mundo como vontade e representação, livro quarto, § 56, p. 400. 
63 Cf. A. PHILONENKO, Schopenhauer, p. 144. 
64 Ibid., p. 284. 
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O conhecimento da essência das coisas é um calmante para a vontade, um sedativo 
para a volição; o conhecimento da essência das coisas faz a vontade desligar-se da vida 
fenomenal, no sentido de que o homem chega ao estado de abnegação voluntária, de 
resignação, de paralisação absoluta do querer, de perfeita indiferença das coisas. A negação 
da vontade de viver, a resignação, resulta da compreensão do conflito da vontade consigo 
mesma. 65    

 

O conhecimento que leva à resignação nega a própria vida, por isso conhecimento e 

vida se excluem. Para Schopenhauer, o valor da vida é propiciar esse aprendizado: 

“Deveria eu lhe dizer que o valor da vida consiste precisamente em que ela lhe ensina a 

não a querer?!” 66 Além da resignação pelo conhecimento, pode-se tentar outra via, 

também trágica, a do “curso de vida heróico”, que também leva à resignação: o homem é 

um herói ao enfrentar “dificuldades gigantescas” em prol da humanidade, e pode ao final 

até vencer, mas sabe que a recompensa por seu esforço será pouca ou nenhuma 67.  

Presa da Vontade e da condição mortal, o homem trágico schopenhaueriano seria, 

portanto, um enfermo metafísico. Nesse sentido, não podemos deixar de mencionar a 

comparação que Philonenko faz de Schopenhauer com Freud. Ele reconhece que o 

primeiro foi o precursor da psicanálise freudiana, indica a noção de Vontade como o ponto 

comum aos dois pensadores, mas os diferencia opondo o homem schopenhaueriano ao 

homem freudiano. Os dois são enfermos, mas, como dissemos, o primeiro é metafísico e o 

segundo é “simplesmente um homem enfermo”: “Sem dúvida, se pode querer curar ao 

homem enfermo, pela análise ou qualquer outro método. Não se pode curar uma 

enfermidade metafísica, se pode somente administrar um calmante”68. Philonenko então 

conclui: “Esta constatação definitiva constitui a coluna vertebral da filosofia da 

tragédia.”69  

A tragédia evidencia-se nesse calmante, pois este é conseqüência da consciência do 

estado da vida, da condição humana, a qual não pode jamais progredir, isto é, tornar-se 

melhor, feliz, menos sofrida ou ainda não sofrida. Saber que a vida não tem finalidade, 

“que a história é um tecido de contradição de sentidos e de morte” é a definição da 

                                                 
65 Roberto MACHADO, O nascimento do trágico, p. 185. 
66 Arthur SCHOPENHAUER, Parerga e Paraliponema, cap. XIV, § 172, p. 140. 
67 Cf. Ibid., cap. XIV, § 172a, pp. 140 – 1.  
68 Alexis PHILONENKO, Schopenhauer, pp. 285 – 6 
69 Ibid., p. 286. 
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consciência trágica70. O homem que adquire essa consciência se torna um estranho para si 

mesmo, pois adquiri-la é perceber a cisão entre a vida e o conhecimento. Isto significa que 

das duas uma: ou o homem vive, sem essa consciência, e vive mergulhado no medo, preso 

a um querer sempre insatisfeito; ou ele adquire o conhecimento da morte como verdade 

ontológica, e sabe desde aí que a finalidade de sua vida é o nada, de que a vida é 

sofrimento, conhecimento que leva à resignação, o calmante da vontade de viver.  

Portanto, na concepção trágica da existência humana de Schopenhauer, vemos que 

é possível, pela resignação, conciliar o conflito perturbador da vontade, mas é impossível 

conciliar vida e conhecimento. Vida e conhecimento são antinomias irredutíveis, núcleo do 

trágico schopenhaueriano: “Na viagem interior, que nos tornará estranhos a nós mesmos, 

encontramos a exata definição da tragédia: é a cisão entre a vida e a consciência, uma 

excluindo a outra. Não há tragédia maior do que ter que concluir semelhante viagem 

(...)”.71 

A relação entre esse par antinômico lembra o movimento hiperbólico que Machado 

reconhece na teoria da tragédia de Hölderlin: quanto mais longe do conhecimento e da 

consciência da verdade ontológica da existência humana, mais dentro da vida como 

inferno; quanto mais se adquire o conhecimento, mais se está fora da vida.   

Mas, para finalizarmos o trágico schopenhaueriano, voltemos à comparação de 

Philonenko entre o filósofo e o psicanalista, pois é necessário, por ora, apontar o seu 

equívoco, que se esclarecerá quando tratarmos do trágico em Freud. Philonenko entende 

que, para o psicanalista, a tarefa empreendida pela análise é possibilitar o conhecimento de 

si mesmo, trazendo “as tendências secretas” para a consciência, de modo a dominar o 

desejo: “A psicanálise supõe que a clareza do pensamento terminará por reformar o 

querer.” 72 Para Schopenhauer, no entanto, basta que o homem saiba, por uma “viagem 

interior”, “que está dominado por um querer – ou um destino – nebuloso e obscuro”.73 Ou 

seja, Philonenko entende que o homem freudiano pode dominar pelo conhecimento o seu 

desejo obscuro, e, dessa forma, corrigi-lo, o que significa curar-se de sua patologia e 

seguir, restaurado, sua vida; o homem schopenhaueriano, ao contrário, não pode dominar o 

desejo, só o que consegue é acalmá-lo mediante a recusa da vida, tornando-se estranho a si 
                                                 
70 Cf. A. PHILONENKO, Schopenhauer, p. 286. 
71 Ibid., p. 286. (Grifos do autor) 
72 Ibid., p. 285. (Grifos do autor) 
73 Ibid., p. 285. 
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mesmo: “É o oposto da psicanálise que certamente nos convida a viajar dentro de nossa 

alma, não para converter-nos em estranhos, senão para habitá-la com segurança.” 74  

Certamente há diferenças entre Freud e Schopenhauer. Mas Philonenko equivoca-

se em sua comparação, pois não existe tal homem freudiano. O homem freudiano não pode 

dominar seu desejo e muito menos reformá-lo, como se fosse um erro. O desejo não é uma 

“tendência secreta” que simplesmente está fora da consciência, como algo que se esquece e 

que, a qualquer momento, pudesse ser lembrada e, iluminada pelo pensamento, ser 

corrigida, aperfeiçoada – idéia que parece presente nessa formulação de Philonenko. O 

desejo, para Freud, é inconsciente, e assim permanecerá, mesmo após a análise. A 

consciência não tem como acessá-lo diretamente. Isto significa que, frente ao inconsciente 

incognoscível, não há “clareza do pensamento”, apenas aproximações, as quais serão 

sempre insuficientes para se “habitar a alma com segurança”. O homem freudiano pode se 

conhecer pela análise, mas isso não o tornará dono de sua própria casa e, portanto, não há 

nenhuma garantia de segurança ao habitá-la. Seria ótimo se o homem freudiano fosse 

“simplesmente um homem enfermo”, pois as patologias psíquicas teriam um lugar certo de 

cura, no sentido médico do termo, ou seja, de extinção do sintoma. Porém, o homem de 

Freud não só não está em oposição ao homem schopenhaueriano, como, ao contrário, 

parece bem próximo dele. Isso ficará mais evidente quando tratarmos do homem trágico 

freudiano.  

 

3.4  Nietzsche e o trágico 

 

Quando escreve O nascimento da tragédia, Nietzsche era um jovem professor de 

filologia da Universidade da Basiléia, que defendia, para desconforto de seus pares, a 

subordinação desta ciência à filosofia, de modo que ela fornecesse o dado para a reflexão 

filosófica. É sob essa perspectiva que o “cismador de idéias e amigo de enigmas” 75 

concebeu o seu primeiro livro, o qual foi objeto de críticas e não teve boa recepção por 

parte dos filólogos quando publicado, em 187276. No livro, Nietzsche, influenciado por 

                                                 
74 Alexis PHILONENKO, Schopenhauer, p. 285. 
75 Friedrich NIETZSCHE, O nascimento da tragédia, p. 13. 
76 Sobre a controvérsia em torno deste livro, Machado menciona que: “Efetivamente, a grande dificuldade 
dos filólogos em aceitar o livro de Nietzsche (...) foi sua crítica da ciência, em geral, e mais especificamente, 
da filologia, ciência da Antiguidade, que, na própria maneira como o livro foi concebido, aparecia 
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Schopenhauer, cujas idéias o haviam encantado anos antes77, desenvolve a sua teoria da 

tragédia, na qual trata da origem e do fim desta, e de sua constituição por dois princípios 

antagônicos, o apolíneo e o dionisíaco. A este último reservou um lugar que se tornaria 

fundamental no desenvolvimento de sua filosofia. É assim que, quase duas décadas depois, 

ao refletir criticamente sobre o seu primeiro livro em Ecce homo, em 1888, Nietzsche se 

opõe a Schopenhauer – já o tinha feito dois anos antes, em 1886, no prefácio tardio de O 

nascimento da tragédia, intitulado “Tentativa de Autocrítica” – e se declara o primeiro 

filósofo trágico:     

   

Até que ponto eu havia com isso encontrado a concepção do “trágico”, o 
conhecimento definitivo sobre o que é a psicologia da tragédia, eu o expressei ainda no 
Crepúsculo dos Ídolos. “O dizer Sim à vida, mesmo em seus problemas mais duros e 
estranhos; a vontade de vida, alegrando-se da própria inesgotabilidade no sacrifício de seus 
mais elevados tipos – a isto chamei de dionisíaco, isto entendi como a ponte para a 
psicologia do poeta trágico. Não para livrar-se do pavor e da compaixão, não para 
purificar-se de um perigoso afeto mediante uma veemente descarga – assim o entendeu mal 
Aristóteles –, mas para, além do pavor e da compaixão, ser em si mesmo o eterno prazer do 
vir a ser – esse prazer que traz em si também o prazer no destruir...”. Neste sentido tenho o 
direito de considerar-me o primeiro filósofo trágico – ou seja, o mais extremo oposto e 
antípoda de um filósofo pessimista. 78 

 

Assim, Nietzsche marca a distância que existe entre sua concepção de trágico e a 

concepção pessimista de Schopenhauer, o qual, segundo ele, “se enganou em tudo” 79. O 

ponto de ruptura entre os dois filósofos é identificado pelo próprio Nietzsche na sua 

concepção de “dionisíaco” que, considerado por ele como um “pathos filosófico”, será 

fundante de sua filosofia trágica: “A afirmação do fluir e do destruir, o decisivo numa 

filosofia dionisíaca, o dizer Sim à oposição e à guerra, o vir a ser, com a radical rejeição 
                                                                                                                                                    
subordinada à filosofia de Schopenhauer e à música de Wagner” (Roberto MACHADO, Nietzsche e a 
polêmica sobre O nascimento da tragédia, p. 13 – 31). Polêmica esta que, de certo modo, se mantém até hoje, 
já que os helenistas criticam, por exemplo, a oposição dos deuses Apolo e Dioniso, e a reflexão que o filósofo 
faz da tragédia, pois ela não se aproxima e não apresenta o trágico grego. Para a crítica dos helenistas à 
Nietzsche, ver Jean-Pierre VERNANT, Entre Mito e Política, p. 347; Walter OTTO, Teofania, 51 – 52; 96 – 
97; Rachel GAZZOLA, Para não ler ingenuamente uma tragédia grega, pp. 20 – 25. 
77 Scarlett Marton diz que Nietzsche conheceu o pensamento de Schopenhauer ao comprar, em 1865, um 
exemplar de O mundo como vontade e representação, e destaca as idéias que o deixaram fascinado e 
influenciaram seu primeiro livro: “(...) nenhuma Providência, nenhum Deus dirige o universo; todos os 
fenômenos não passam de aspectos de uma vontade cega de viver; essa vontade de viver absurda, sem razão 
ou finalidade, se revela como essência do mundo; a dor que dela nasce constitui a única realidade; é na 
música que a vontade de viver se manifesta de maneira mais intensa; (...) idéias essas que estarão, de alguma 
forma, presentes em O nascimento da tragédia.” Scarlett MARTON, Nietzsche, p. 16. 
78 Friedrich NIETZSCHE, Ecce homo, p. 95. (Grifos do autor) 
79 Ibid., p. 92. 
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até mesmo da noção de “Ser” (...)”.80 Nesta e na citação anterior se configuram os aspectos 

do trágico para o filósofo: a afirmação da vida mesmo com todo o sofrimento que dela faz 

parte, o fluir e o destruir como o “prazer de vir a ser” que inclui o “prazer no destruir”. Em 

um aforismo escrito entre 1884 e 1888, Nietzsche falará, então, do homem trágico, 

apontando para a sua diferença com Schopenhauer: “O homem trágico afirma ainda o mais 

acerbo sofrer: ele é forte, pleno, divinizante o bastante para isso (...).” 81 Esses elementos 

do trágico são iluminados pelo o que ele chama de dionisíaco, tema que já vinha sendo 

pensado em A visão dionisíaca do mundo82, escrito entre junho e agosto de 1870, e é 

formulado em O nascimento da tragédia.  

A filosofia trágica iniciada por Schopenhauer encontra então em Nietzsche o seu 

expoente, o qual afirma o pensamento trágico independente da poética da tragédia: 

 

Pensando o conteúdo trágico sem referência à forma da tragédia, grega ou 
moderna, Nietzsche foi o primeiro a se intitular filósofo trágico. Essa postura radicalmente 
nova em relação a tudo o que o antecedeu dá a idéia de trágico o máximo de sua expressão, 
ao contrapô-la à razão e à moralidade.83 

 

Para Roberto Machado, a filosofia trágica de Nietzsche, que se inicia com O 

nascimento da tragédia, aparece na sua forma mais acabada em Assim falou Zaratustra, 

escrito entre 1883 e 1885:  

 

 Ela [a nova postura do filósofo] pode ser notada (...) principalmente em seu livro 
mais importante: Assim falou Zaratustra. Pois ao mesmo tempo que o Zaratustra apresenta 
o personagem central superando o niilismo moral e metafísico e tornando-se um filosófo 
trágico, ao afirmar o eterno retorno e a inocência do devir como ponto culminante de um 
longo aprendizado ele também evidencia a independência do trágico com relação à forma 
da tragédia (...).84   

                                                 
80 Friedrich NIETZSCHE, Ecce homo, p. 95. (Grifos do autor) 
81 Segundo Gérard Lebrun, organizador das obras de Nietzsche para a coleção Os Pensadores, da Abril 
Cultural, esse aforismo seria parte de um livro chamado A Vontade de Potência, que Nietzsche estaria 
preparando quando adoeceu. De acordo com a edição de Coli e Montinari, esse aforismo faz parte dos 
fragmentos póstumos do filósofo, mas para a edição da obra de Nietzsche n’Os Pensadores, Lébrun tomou a 
liberdade de escolher alguns aforismos que, na obra inacabada e nos textos póstumos, se relacionavam com 
os temas do niilismo e do eterno retorno. O aforismo citado faz parte do conjunto de textos sobre o último 
tema, que, na edição citada, estão reunidos sob o título: Sobre o Niilismo e o Eterno Retorno, § 1052. 
82 Cf. Idem, A visão dionisíaca do mundo, pp. IX – X.  
83 Roberto MACHADO, O nascimento do trágico, p. 202. 
84 Ibid., p. 202. 
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Mas nossa intenção, nesta breve apresentação do trágico nietzscheano, é investigar 

como este é concebido ainda no primeiro livro do filósofo alemão, pois a noção do 

dionisíaco como elemento fundante da tragédia grega e, conseqüentemente, do pensamento 

trágico85 é o elo com o trágico grego em sua raiz religiosa.  Além disso, a contradição entre 

o princípio apolíneo e o dionisíaco não é a única exposta no livro. Por meio da sua teoria 

da tragédia, e em decorrência desta, Nietzsche expõe uma segunda oposição, a saber, entre 

o homem trágico e o homem teórico, a qual nos remete para a diferença entre a visão de 

homem dos poetas trágicos gregos e a visão da tradição sofista, tal como trabalhamos no 

segundo capítulo. Com essa oposição, Nietzsche faz sua primeira crítica à modernidade, 

denunciando o “mundo moderno como civilização socrática.” 86 Portanto, a sua teoria da 

tragédia expõe uma dupla contradição: a primeira funda a tragédia grega; a segunda marca 

o seu fim, e aprofunda a visão trágica do filósofo.  A esse respeito diz o próprio Nietzsche: 

 

As duas decisivas novidades do livro são, primeiro, a compreensão do fenômeno 
dionisíaco nos gregos – oferece a primeira psicologia dele, enxerga nele a raiz de toda a 
arte grega. Segundo, a compreensão do socratismo: Sócrates pela primeira vez reconhecido 
como instrumento da dissolução grega, como típico décadent. “Racionalidade” contra 
instinto. A “racionalidade” a todo preço como força perigosa, solapadora da vida! 87 

 

É então como iniciado e discípulo de Dioniso que Nietzsche desvela ao leitor as 

novidades descritas acima, e funda, com elas, a sua filosofia trágica88. Vamos tentar 

compreender, portanto, como elas estão interligadas e como se dá a sua relação com o 

trágico. 

Na Grécia, arte e religião, assim como política e religião, são aspectos inseparáveis 

da realidade. E, nesse sentido, o jovem Nietzsche, que se tornaria um dos mais ácidos 

críticos da religião, chamado por Paul Ricouer de “mestre da suspeita”, ao lado de Marx e 

Freud, surpreende por sua sensibilidade na apreensão do dado religioso, o qual é 

trabalhado para desenvolver sua teoria metafísica da tragédia e da arte e fazer a crítica ao 

                                                 
85 Cf. Friedrich NIETZSCHE, A visão dionisíaca do mundo, p. 24. 
86 Roberto MACHADO, Zaratustra, p. 13. Cf. Friedrich NIETZSCHE, O nascimento da tragédia, p. 135. 
87 Friedrich NIETZSCHE, Ecce homo, p. 93. (Grifos do autor) 
88 Cf. Idem, O nascimento da tragédia, p. 17. 
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homem teórico e ao mundo moderno89. Essa sensibilidade revelou-se principalmente com 

relação à sua concepção e ao seu tratamento do fenômeno dionisíaco. Se, por um lado, essa 

questão alimentou, na polêmica em torno de O nascimento da tragédia, a crítica 

contundente de Willamowitz, o qual, em uma das formas que encontrou para desqualificar 

o livro, considerou o filósofo um “místico, o pregador de uma religião dionisíaca” 90, por 

outro, nela se construiu um legado para a história da religião. A teoria dionisíaca e a idéia 

da polaridade entre Apolo e Dioniso exerceram grande influência, por exemplo, em Erwin 

Rohde, amigo de Nietzsche, no tratamento dado à religião de Dioniso em Psique, 

publicado em dois volumes, em 1891 e 1894, portanto vinte anos depois da edição de O 

nascimento da tragédia. 91 

Tal como os românticos, Nietzsche considera o alto valor da cultura e da arte grega 

e, diante desta grandeza, cisma com questões em torno da “necessidade da tragédia”, 

conforme as revelou em seu prefácio tardio. Dentre elas, destacamos duas: porque teria 

surgido o mito trágico justamente na época em que a cultura e a arte grega estavam no 

auge de seu esplendor? E ainda, nas suas palavras: “(...) aquilo de que a tragédia morreu, o 

socratismo da moral, a dialética, a suficiência e a serenojovialidade do homem teórico – 

como?” Por esses enigmas, começa sua investigação.  

                                                 
89 Roberto Machado considera que há três objetivos em O Nascimento da Tragédia: o primeiro é a “crítica à 
racionalidade conceitual instaurada na filosofia por Sócrates e Platão”; o segundo é o reconhecimento da arte 
trágica como alternativa à racionalidade; e o terceiro objetivo é apresentar, em forma de denúncia, de alerta, a 
modernidade como socrática, por sua valorização da razão e da ciência como guia da humanidade. Machado 
considera, assim, que a teoria nietzschiana da tragédia é feita “em função do presente, da atualidade”: é a 
tragédia e as pulsões dionisíacas e apolíneas a serviço de pensar sua cultura e o homem. Cf. Roberto 
MACHADO, Zaratustra, pp. 11 e 13.  
90 Roberto MACHADO, Nietzsche e a polêmica sobre O nascimento da tragédia, p. 25. Willamowitz, que 
nessa época era um recém doutor em filologia, diz textualmente no final de sua crítica ao livro em questão: 
“Só há uma coisa que exijo do senhor Nietzsche: cumpra a palavra, pegue o tirso em suas mãos, vá da Índia 
para a Grécia à vontade, mas desça da cátedra na qual deveria ensinar a ciência.” Cf. WILLAMOWITZ-
MÖLLENFORF, U. Filologia do Futuro! Primeira Parte, In Ibid., p. 78. 
91 Sobre o legado de O nascimento da tragédia para a pesquisa da religião dionisíaca, Carl Kérenyi esclarece 
que, até a sua publicação, o conhecimento produzido sobre os mitos e os cultos de Dioniso era bastante 
razoável; ele cita as abordagens de Karl Otfried Müller e J.J. Bachofen como duas referências na área. Mas 
estas, assim como outras abordagens, tiveram sua projeção comprometida pela concepção do filósofo 
alemão: “No entanto, esse saber acumulado nunca alcançou, na história do pensamento, mesmo a merecendo, 
a posição lograda pela ambiciosa obra de Nietzsche.” Ele diz ainda que a visão do filósofo abriu o “caminho 
para a concepção de [Walter] Otto”, a qual descreve Dioniso como um deus cuja natureza é a loucura. Cf. 
Carl KERÉNYI, Dioniso, pp. 113 e 118. E Hans Eckstein, na introdução à Psique, aponta para a influência 
do pensamento de Nietzsche nesta obra clássica de Rohde, dizendo que este desenvolve aquilo que naquele 
era um esboço; e diz também, em consonância com Kerényi, que ainda que Nietzsche tenha trabalhado o 
“problema do dionisíaco” do ponto de vista de um psicólogo, são “poucas” as obras que serão “tão fecundas 
para a história da religião antiga como A origem da tragédia (...).” Cf. ECKSTEIN, Introdução, in: Erwin 
ROHDE, Psique, p. 16 e 13 – 29;  
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Ele identifica, então, em Apolo e em Dioniso, as manifestações dos dois “impulsos 

artísticos da natureza”, poderosos e antagônicos, presentes na cultura grega 92. Eles 

expressam-se na arte grega, geram suas produções: o primeiro principalmente na arte 

figurada, o segundo principalmente na música. Como a arte, ligada à religião, tem um lugar 

substancial para o grego, ou seja, está relacionada à “seriedade da existência” 93, os 

impulsos apolíneo e dionisíaco94 expressam aspectos diferentes da realidade e da vida 

humana. São impulsos contraditórios, até mesmo “hostis” entre si, que de tempos em 

tempos, conseguiram se reconciliar, sendo que, em um destes momentos, “através de um 

miraculoso ato metafísico da ‘vontade’ helênica” 95, se engendrou a tragédia grega.   

Apolo é o deus da beleza, da luz, o “resplendente”. Veiculado em sua imagem, o 

impulso apolíneo manifesta-se como sonho, como “bela aparência”, como comedimento e 

autoconhecimento, tal como se expressa em seu templo em Delfos: “Conhece-te a ti 

mesmo”. A partir de uma citação de Schopenhauer, que diz que em meio ao tormento “(...) 

o homem individual permanece calmamente sentado, apoiado e confiante no principium 

individuationis” 96, Nietzsche ressalta que Apolo é a imagem divina do princípio de 

individuação, o qual cobra do homem a justa medida mediante o conhecimento de si, 

mantendo-o sereno, confiante em sua vida, mesmo diante dos percalços. “Sim, poder-se-ia 

dizer de Apolo que nele obtiveram a mais sublime expressão a inabalável confiança nesse 

principium e o tranqüilo ficar aí sentado de quem nele está preso (...).” 97 

                                                 
92 O termo “impulso” é traduzido também por “pulsão”, conforme se pode verificar, por exemplo, no estudo 
de Scarlett Marton sobre Nietzsche e na tradução de A visão dionisíaca do mundo. Na tradução que usamos 
de O Nascimento da Tragédia, J. Guinsburgh utiliza o termo “impulso” e, portanto, seguiremos o termo dado 
pelo tradutor. Cf. Scarlett MARTON, Nietzsche, p. 18; Friedrich NIETZSCHE, A visão dionisíaca do mundo, 
passim.  
93 Friedrich NIETZSCHE, O nascimento da tragédia, p. 26. 
94 Encontramos outro esclarecimento de Kerényi que nos aponta para a inovação de Nietzsche: “O adjetivo 
‘dionisíaco’ era usado pelos próprios gregos como um substantivo, no plural, para designar festivais em que 
eles faziam, ou experimentavam, coisas condizentes com o deus celebrado: o ‘dionisíaco’ era vivenciado nas 
‘Dionísia’. O singular era empregado para a designação de qualquer das particularidades concretas que 
constituíam o elemento dionisíaco do festival. O termo fundava sua pertinência tanto na linguagem como na 
realidade dos gregos; mas Nietzsche foi o primeiro a introduzi-lo na história do pensamento.” Carl 
KERÉNYI, Dioniso, p. 118. 
95 Friedrich NIETZSCHE, O nascimento da tragédia, p. 27. Em nota, o tradutor do livro esclarece que o 
termo “vontade” é usado por Nietzsche no sentido que lhe dá Schopenhauer, ou seja, de essência do Ser. E, 
segundo Machado, se no primeiro período de sua filosofia, a metafísica e a noção de Ser eram ainda 
considerados por Nietzsche, posteriormente, no terceiro período de sua obra, que se inicia com Assim falava 
Zaratustra, essas noções terão sucumbido à sua crítica, tal como nos indica a citação anterior, de Ecce homo, 
quando ele fala da “rejeição radical” do conceito de Ser. Cf. Roberto MACHADO, Zaratustra, p. 43.   
96 SCHOPENHAUER apud F. NIETZSCHE, O nascimento da tragédia, p. 30. 
97 Friedrich NIETZSCHE, O nascimento da tragédia, p. 30. 
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Para Nietzsche, o processo de individuação apolíneo encontra sua representação na 

poesia homérica98. O mundo da bela aparência é representado pela épica que narra os feitos 

dos heróis, os quais, ao perecer, adquirem a glória eterna, justificando, assim, em meio ao 

sofrimento da batalha e da brevidade da existência, o valor da vida: “Nas ações heróicas do 

indivíduo que conquista a glória, a vida atinge a perfeição.” 99 Por meio da arte apolínea a 

individualidade se mostra na figura do herói homérico, o modelo de vida para a sociedade 

grega.  

Mas a majestosa cultura apolínea, que também originou as imagens dos deuses 

olímpicos, ergueu-se e assentou-se sobre um fundo de pessimismo acerca da existência, 

flagrado na sabedoria popular, cujo arauto é Sileno, companheiro de Dioniso. Conforme 

reza o mito, Sileno diz ao rei Midas que o captura e que insiste em saber qual é a “melhor 

coisa e a mais preferível para o homem”: “Estirpe miserável e efêmera, filhos do acaso e 

do tormento! (...) O melhor de tudo é para ti inteiramente inatingível: não ter nascido, não 

ser, nada ser. Depois disso, porém, o melhor para ti é logo morrer.” 100 É para encobrir esse 

fundo pessimista, para encobrir “os temores e os horrores de existir”, sentimentos 

conhecidos do povo grego, que a arte apolínea criou as belas imagens, representações 

oníricas que fizeram descer a ilusão bendita do mundo divino olímpico e do herói, onde o 

princípio de individuação encontra seu modelo, de modo que a vida, transfigurada, valesse 

a pena de ser vivida, e, então, se invertesse a sabedoria do arauto dionisíaco: “A pior de 

todas as coisas é para eles morrer logo; a segunda pior é morrer um dia” 101.  

Assim, Nietzsche desvenda um primeiro lance de seu primeiro enigma, mas deixa 

entrever outro não explícito: “Aqui temos (...) aquele mundo apolíneo da beleza e seu 

substrato, a terrível sabedoria do Sileno, e percebemos, pela intuição, sua recíproca 

necessidade.” 102 Ou seja, o mundo apolíneo não existe por si só, mas por uma necessidade 

                                                 
98 É interessante notar que Nietzsche fala em indivíduo e processo de individualidade na literatura grega, em 
Homero mais precisamente, muito antes da polêmica acerca do aparecimento da noção de indivíduo na lírica, 
tese de Bruno Snell, a qual não tem consenso entre os helenistas. Cf. Rachel GAZZOLA, Para não ler 
ingenuamente uma tragédia grega, p. 32 – 3.  
99 Roberto MACHADO, O nascimento do trágico, p. 204. 
100 Friedrich NIETZSCHE, O nascimento da tragédia, p. 36. (Grifo do autor) A idéia de que o melhor para o 
homem é não nascer e, se nasceu, o melhor é morrer o quanto antes aparece nos versos ditos pelo coro de 
Édipo em Colono, tragédia que Nietzsche comenta como referência para se compreender o trabalho do 
tragediógrafo como poeta e como pensador religioso. CF. Ibid., pp. 64 -65; SÓFOCLES. Édipo em Colono, 
vv. 1224 – 28.  
101 Friedrich NIETZSCHE, O nascimento da tragédia, p. 37. 
102 Ibid., p. 40. 
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de descer o véu da ilusão sobre a dor, o sofrimento e a morte, fundamentos da vida. Essa 

questão aponta para o enigma implícito, uma preocupação de fundo do filósofo, a qual o 

levará, posteriormente, a se afastar da concepção do trágico de Schopenhauer e ao mesmo 

tempo pensar sobre o tema do niilismo: se a vida é sofrimento e dor, como seguir vivendo, 

como justificar e encontrar o sentido da existência? 

 E, em Dioniso, o deus do paradoxo, capaz de revelar ao seu iniciado a dor e a 

alegria da existência, que ele encontra a resposta. O impulso dionisíaco ameaça o 

equilíbrio do grego apolíneo, pois chega para implodir os seus valores, esvanecer o sonho e 

rasgar o véu ilusório: “(...) toda a sua existência, com toda a sua beleza e comedimento, 

repousava sobre um encoberto substrato de sofrimento e conhecimento, que lhe era de 

novo revelado através daquele elemento dionisíaco.” 103 Portanto, ao mundo da ordem e da 

bela aparência, que faz descer o véu da ilusão e torna a vida mais confortável, Nietzsche 

opõe o mundo que descerra o impulso dionisíaco, o qual se manifesta nos rituais em honra 

a Dioniso, promovendo o ditirambo – a frenética música que acompanha o rito e que leva o 

seguidor ao transe –, a sensualidade, o vinho, ou seja, elementos que fizeram do ritual 

dionisíaco “festas de redenção universal” 104:  

 

Seja por influência da beberagem narcótica, (...) ou com a poderosa aproximação 
da primavera a impregnar toda a natureza de alegria, despertam aqueles transportes 
dionisíacos, por cuja intensificação o subjetivo se esvanece em completo auto-
esquecimento. (...)  

Sob a magia do dionisíaco torna a selar-se não apenas o laço de pessoa a pessoa, 
mas também a natureza alheada, inamistosa ou subjugada volta a celebrar a festa de 
reconciliação com seu filho perdido, o homem. (...) Agora graças ao evangelho da 
harmonia universal, cada qual se sente não só unificado, conciliado, fundido com o seu 
próximo, mas um só, como se o véu de Maia tivesse sido rasgado e, reduzido a tiras, 
esvoaçasse diante do misterioso Uno-primordial. 105 

 

Podemos perceber pela caracterização acima que a ênfase é no caráter orgíaco de 

Dioniso. O Dioniso de Nietzsche é o Dioniso Zagreu, cujos ritos levam seus seguidores ao 

êxtase, ao delírio divino, tal como explicitamos no primeiro capítulo e pode ser 

testemunhado pela tragédia Bacas, de Eurípedes, nos rituais das mulheres tebanas. É sua 

ênfase no caráter orgíaco do deus que lhe dá a noção da essência do dionisíaco, análoga à 

                                                 
103 Friedrich NIETZSCHE, O nascimento da tragédia, p. 41. 
104 Ibid., p. 34. 
105 Ibid., p. 30 – 1. 
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“embriaguez”. A embriaguez que envolve os seguidores de Dioniso é fruto não só do 

vinho, a bebida característica de seu culto no início da primavera, mas é também devida ao 

efeito da possessão divina: o frenesi que chega ao ápice extático, quando as fronteiras entre 

os homens e destes com a natureza se desfazem e as fronteiras civilizatórias entram em 

colapso. A experiência do dionisíaco promove a hýbris, a desmedida, e, pelo êxtase, a 

desintegração do indivíduo, que tomado pelo deus, vive “uma experiência de reconciliação 

das pessoas com as pessoas e com a natureza, uma harmonia universal e um sentimento 

místico de unidade.” 106 

Assim, o dionisíaco é identificado pelo filósofo como o exato oposto da calma, da 

beleza e da medida; sua experiência leva à implosão do princípio de individuação 

promovido pelo apolíneo, daí que para este o dionisíaco se torna uma ameaça.  E é uma 

experiência que demonstra a ambigüidade do dionisíaco, revelada por sua essência: “A 

embriaguez do sofrer e o belo sonho têm seus mundos divinos diferentes: a primeira, na 

onipotência de sua essência, penetra nos mais íntimos pensamentos da natureza, conhece a 

terrível pulsão (Trieb) para a existência e ao mesmo tempo a contínua morte de tudo o que 

chegou à existência (...).” 107 

Neste ponto, faz-se necessária uma observação. Para Nietzsche, o culto dionisíaco 

não era originário da Grécia. Muito antes de seu amigo Rohde ter considerado que o culto 

dionisíaco veio da Trácia ou da Frígia para o território grego, Nietzsche ressalta que 

Dioniso teria vindo do oriente e que seu culto significava uma ameaça para a cultura 

olímpica grega, pois era um culto selvagem, um “elemento dionisíaco brutalmente 

grotesco”, “que sobrepassavam toda a vida familiar e suas venerandas convenções.” 108 O 

filósofo considera que durante um tempo a cultura apolínea pôde fazer frente a este 

estrangeiro indesejável, impedindo sua entrada no território grego.  

A hipótese de que Dioniso era originalmente um deus bárbaro e que só 

posteriormente teria entrado na Grécia, que durante tanto tempo teve vigência nos estudos 

sobre o deus grego, caiu por terra com a descoberta das plaquetas de Pilos, conforme 

explicitamos no primeiro capítulo. No entanto, a hipótese equivocada de Nietzsche parece 

não comprometer o desenvolvimento de seus argumentos, pois o filósofo trabalha com a 

idéia da resistência ao ritual dionisíaco e da ameaça ao universo de valores da religião 
                                                 
106 Roberto MACHADO, O nascimento do trágico, p.212. 
107 Friedrich NIETZSCHE, A visão dionisíaca do mundo, p. 19. 
108 Idem, O nascimento da tragédia, p. 33. 
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cívica, temas que tratamos no capítulo sobre a religião grega, porém sob uma perspectiva 

distinta da idéia nietzscheana da oposição com o apolíneo. Além disso, Nietzsche 

considera que a resistência a Dioniso foi vencida quando impulsos semelhantes ao 

dionisíaco brotaram das profundezas do próprio helenismo109, dos quais a sabedoria 

popular é testemunha. Portanto, o dado de Dioniso ser ou não um deus grego torna-se 

secundário para a interpretação do filósofo, na medida em que ele trata dos efeitos e da 

presença do impulso dionisíaco na cultura grega, temas que, como vimos acima, 

convergem com o que trabalhamos anteriormente, mesmo que interpretados sob diferentes 

pontos de vista. 

Quando a resistência a Dioniso é vencida e as festas em sua honra são realizadas, o 

grego pôde reconhecer que “afinal, aquilo tudo não lhe era na realidade tão estranho, que 

sua consciência apolínea apenas lhe cobria como um véu esse mundo dionisíaco” 110, já 

que ele era “aparentado interiormente” com os “heróis abatidos” que pertenciam ao seu 

passado111. Era isto que, em meio à aparência apolínea, o elemento dionisíaco lhe revelava:  

 

E agora imaginemos como esse mundo construído sobre a aparência e o 
comedimento, e artificialmente represado, irrompeu o tom extático do festejo dionisíaco 
em sonâncias mágicas cada vez mais fascinantes, como nestas todo o desmesurado da 
natureza em prazer, dor e conhecimento, até o grito estridente, devia tornar-se sonoro (...). 
As musas das artes da “aparência” empalideciam diante de uma arte que em sua 
embriaguez falava a verdade, a sabedoria do Sileno a bradar “Ai deles! Ai deles!”, contra 
os serenojoviais Olímpicos. O indivíduo, com todos os seus limites e medidas, afundava 
aqui no auto-esquecimento do estado dionisíaco e esquecia os preceitos apolíneos. O 
desmedido revelava-se como a verdade, a contradição, o deleite nascido das dores, falava 
por si desde o coração da natureza. 112 

 

A experiência do dionisíaco como embriaguez e desmedida dissolvia o indivíduo 

ao mesmo tempo em que revelava a verdade sobre a existência, que o impulso apolíneo 

velava: contradição, prazer e dor. Pois o indivíduo, esquecido de si, vive a unidade, e 

conhece agora, em sua volta, como o mundo é “desconjuntado”. E assim já não pode mais 

estar tranqüilo em seu principium individuationes, a materialização da fragmentação do 

mundo. Mas como agora se justificará a vida? Como ver valor na vida, evitando que esse 

                                                 
109 Cf. Friedrich NIETZSCHE, O nascimento da tragédia, p. 33. 
110 Ibid., p. 35. 
111 Cf. Ibid., p. 41. 
112 Ibid., p. 41. 
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conhecimento se torne um perigo a ela, sem que, para manter-se a salvo, seja preciso negá-

lo, ou ainda, como diz Machado, reprimi-lo, já que, de qualquer modo, o impulso 

dionisíaco continuaria atuando no subterrâneo, sempre pronto a irromper 113? É na arte 

trágica que a vida poderá se justificar: “(...) só ela tem o poder de transformar aqueles 

pensamentos enojados sobre o horror e o absurdo da existência em representações com as 

quais é possível viver (...)” 114. Assim, o conhecimento que porta o impulso dionisíaco da 

natureza deverá ser transportado para a tragédia. E nela se conciliam, então, o apolíneo e o 

dionisíaco, como esclarece Roberto Machado: 

 
Pois na tragédia a aparência é saboreada não mais como aparência, como 

no caso da arte da beleza, a epopéia, mas como símbolo, como signo da verdade. A 
tragédia, arte simbólica, arte em que a verdade é simbolizada, expressa a verdade 
dionisíaca através da aparência, da ilusão apolínea da beleza, diferentemente da 
epopéia, em que a beleza é um véu que oculta a verdade. 115 

 

Quando os dois impulsos se unem para dar a ver a mais sublime das artes, a 

verdade sobre o horror da existência pode ser encenada simbolicamente e a vida pode 

seguir seu curso, sem ser ameaçada e sem que seja necessário ocultar seu aspecto sombrio. 

Mas o impulso dionisíaco da natureza, que se manifesta no culto ao deus e em seu estado 

bruto é “dor primordial”, só se torna arte se passar por uma segunda transformação – a 

primeira, lembremos, foi quando o dionisíaco bárbaro, selvagem, transfigurou-se no 

dionisíaco grego redentor:  

 

O modo como se dá a passagem da luta para a reconciliação entre o dionisíaco e o 
apolíneo – reconciliação que possibilita o nascimento da tragédia – é descrito por 
Nietzsche como uma transformação de um “fenômeno natural” em um “fenômeno 
artístico”. O fenômeno natural é o dionisíaco puro, selvagem, bárbaro e titânico; o 
fenômeno artístico é a arte trágica, o teatro, a tragédia. Estabelecer uma aliança entre o 
dionisíaco e o apolíneo é transformar o saber dionisíaco em arte, em saber artístico. 116 

 

                                                 
113 Cf. Roberto MACHADO, O nascimento do trágico, p. 218. Sobre a aparência como “signo da verdade” 
na tragédia, cf. Friedrich NIETZSCHE, A visão dionisíaca do mundo, p. 31. 
114 Friedrich NIETZSCHE, O nascimento da tragédia, p. 56. 
115 Roberto MACHADO, O nascimento do trágico, p. 223. 
116 Ibid., p. 224. 
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No comentário de Machado vemos como ele passa da natureza bárbara do 

dionisíaco direto para sua expressão artística. Todavia parece-nos que ele pula uma etapa 

intermediária considerada por Nietzsche, que é a transformação do dionisíaco bárbaro para 

o dionisíaco grego, transformação esta que possibilitou a assimilação do culto bárbaro na 

Grécia. Assim, como dissemos acima, uma segunda transformação é necessária para que o 

dionisíaco grego da natureza se torne o dionisíaco artístico. Daí que se dá, por exemplo, a 

transfiguração do coro ditirâmbico dos rituais no coro trágico das encenações teatrais, 

permanecendo o elo entre os dois que é a música, essência do dionisíaco. Mas para que 

este se transfigure em arte trágica, só a música não basta, ele precisa dos elementos 

apolíneos: para se dar a conhecer, precisa ser simbolizado no palco, por meio da cena e da 

palavra, atributos de Apolo.  

A conciliação dos impulsos antagônicos possibilita a arte trágica, mas esta tem, 

segundo o filósofo, um fundamento dionisíaco: o coro não é político, é de origem 

dionisíaca, como já dissemos, é o coro originário de ditirambos dos sátiros, do qual se 

originou a arte trágica; o drama do herói é o drama de Dioniso Zagreu, o herói é Dioniso 

com máscara. O coração e a alma da tragédia são dionisíacos. O filósofo marca, portanto, a 

origem religiosa da tragédia e, conseqüentemente, do trágico; a seu modo, assegura que a 

tragédia tem tudo a ver com Dioniso. 

No mito trágico, transfiguração dionisíaca do mito épico apolíneo, que conta o 

drama do herói, é então veiculado o conhecimento trágico 117: 

 

Na verdade, porém, aquele herói é o Dioniso sofredor, dos Mistérios, aquele deus 
que experimenta em si os padecimentos da individuação, a cujo respeito mitos 
maravilhosos contam que ele, sendo criança, foi despedaçado pelos Titãs e que agora, 
nesse estado, é adorado como Zagreus: com isso se indica que tal despedaçamento, o 
verdadeiro sofrimento dionisíaco, é como uma transformação em ar, água, terra e fogo, que 
devemos considerar, portanto, como o estado da individuação, enquanto fonte e causa do 
sofrimento de todo o sofrer, como algo em si rejeitável. (...) Nos pontos de vista aduzidos 
temos já todas as partes componentes de uma profunda e pessimista consideração do 
mundo e ao mesmo tempo a doutrina misteriosófica da tragédia: o conhecimento básico da 
unidade de tudo o que existe, a consideração da individuação como causa primeira do mal, 
a arte como a esperança jubilosa de que possa ser rompido o feitiço da individuação, como 
pressentimento de uma unidade restabelecida. 118 

  

                                                 
117 Cf. Roberto MACHADO, O nascimento do trágico, p. 232. 
118 Friedrich NIETZSCHE, O nascimento da tragédia, p. 70. (Grifos do autor) 
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O sofrimento de Dioniso é simbolizado na tragédia pelo sofrimento do herói, cujo 

drama simboliza, por sua vez, para o espectador, o sofrimento do homem no processo de 

individuação, o qual configura o mundo dilacerado, todo ele contradição. O herói trágico, 

diz Nietzsche, “(...) cego e com a cabeça coberta, precipita-se em sua desgraça: e seu gesto 

sem consolo, mas nobre, com o qual ele se posta diante desse mundo de terror há pouco 

conhecido, espicaça como um aguilhão a nossa alma.” 119 O espectador sabe, então, que o 

sofrimento do herói tem a ver com ele, e, em comunhão, ambos percebem a unidade do 

mundo – o herói em seu naufrágio, o espectador que, identificado, assiste a cena do 

naufrágio humano –, tal como a experimenta o iniciado de Dioniso. Assim, Nietzsche 

esclarece o enigma sobre o nascimento da tragédia no auge da cultura grega. 

Machado comenta a citação anterior de Nietzsche e aponta, simultaneamente, como 

se dá a conciliação do conflito e o lugar central de Dioniso na teoria da tragédia do 

filósofo: 

 

Dioniso é, para Nietzsche, o herói de todas as tragédias, no sentido de que todas as 
figuras famosas do teatro grego, como Prometeu com seu amor titânico pelos homens, e 
Édipo, com sua sabedoria desmesuradas são apenas suas máscaras. E se, na tragédia, 
Dioniso se objetiva nas aparências apolíneas, aparecendo em cena individualizado, na 
máscara de um herói lutador e como que enredado nas malhas da vontade individual, é 
justamente para sofrer os padecimentos da individuação e apresentar o estado de 
individuação como a causa do mal, a fonte do sofrimento, evidenciando a necessidade de 
sua rejeição em nome da universalidade de tudo o que existe. (...) Deslocando-se das ações 
heróicas para o pathos, os sofrimentos dos heróis, a tragédia representa a queda, o ocaso, o 
aniquilamento, a catástrofe, a derrocada do indivíduo e sua união com o ser primordial, o 
uno originário. 120 

 

A conciliação entre os dois princípios permite aparecer, por fim, um outro conflito, 

o trágico da existência: a situação paradoxal de que no sofrimento e no aniquilamento do 

indivíduo se dá a apreensão do uno, da universalidade do existente. Portanto, os dois 

impulsos se apresentam e se relacionam na arte trágica de modo que um não exclui, não 

nega ou não reprime o outro, mas, ao contrário, estão a serviço um do outro. 

Dessa forma, é na oposição e na reconciliação entre apolíneo e dionisíaco que tanto 

Szondi quanto Machado identificam a concepção de trágico de Nietzsche em O 

Nascimento da Tragédia.  Szondi defende, como sabemos, que se trata de um trágico 

                                                 
119 Friedrich NIETZSCHE, Sócrates e a Tragédia, in:_____, A visão dionisíaca do mundo, p. 89. 
120 Roberto MACHADO, O nascimento do trágico, p. 232. 
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dialético, mas Machado não, apesar do próprio Nietzsche reconhecer, em Ecce Homo, que 

seu primeiro livro “tem cheiro indecorosamente hegeliano”: “Uma ‘idéia’ – a oposição 

dionisíaco e apolíneo – transposta para o metafísico; a própria história como o 

desenvolvimento dessa ‘idéia’; na tragédia, a oposição elevada a uma unidade (...).” 121 

Machado discute a pertinência de se considerar a concepção do trágico nietzscheano como 

dialética, e remetemos a ele o leitor que desejar aprofundar essa questão122. Apenas 

gostaríamos de apontar que Machado considera que a reconciliação dos impulsos 

antagônicos na tragédia se dá de forma que eles “se tornam complementares” e que, apesar 

disso, permanece a tensão entre eles. Conserva-se a tensão porque, nessa relação, o 

elemento dionisíaco – fundamento da tragédia e do trágico – prevalece:  

 

No efeito conjunto da tragédia, o dionisíaco recupera a preponderância; ela se 
encerra com um tom que jamais poderia soar a partir do reino da arte apolínea. E com isso 
o engano apolíneo se mostra como o que ele é, como o véu que, enquanto dura a tragédia, 
envolve o autêntico efeito dionisíaco, o qual todavia, é tão poderoso que, ao final, impele o 
próprio drama apolíneo a uma esfera onde ele começa a falar com sabedoria dionisíaca e 
onde nega à si mesmo e à visibilidade apolínea. Assim, a difícil relação entre o apolíneo e 
o dionisíaco na tragédia poderia ser realmente simbolizada através de uma aliança fraterna 
entre as suas divindades: Dioniso fala a linguagem de Apolo, mas Apolo, ao fim, fala a 
linguagem de Dionísio: com o que fica alcançada a meta suprema da tragédia e da arte em 
geral. 123 

 

Vemos que Nietzsche aprofunda a relação entre os dois princípios ao afirmar a 

prevalência do dionisíaco. Ocorre que para que o trágico seja veiculado é necessária a 

aliança apolíneo-dionisíaca. A aliança possibilita o conhecimento trágico sobre a “nulidade 

da existência”, que vem à tona tal qual uma ferida; conhecimento que porta o artista trágico 

que, sabedor disso, continua a viver “sem vislumbrar nenhuma falha em sua visão de 

mundo” 124 e sem negar a vida, como defendia Schopenhauer. Podemos considerar que 

essa visão sem falha é a visão também do filósofo trágico, a qual se afirmará 

posteriormente, em Assim falou Zaratustra. 

                                                 
121 Friedrich NIETZSCHE, Ecce homo, p. 93. 
122 Cf. Roberto MACHADO, O nascimento do trágico, p. 218 – 224. 
123 Friedrich NIETZSCHE, O nascimento da tragédia, p. 129 – 30. 
124 Idem, A visão dionisíaca do mundo, p. 30. 
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Machado disse que o antagonismo entre os dois princípios artísticos “não é a última 

palavra de Nietzsche”, já que este afirma a reconciliação entre as duas forças125, mas 

podemos acrescentar que tampouco a reconciliação é a última palavra do filósofo, pois esta 

se dissolve tão logo se aproxima a morte da tragédia. Quando a arte trágica começa a 

perecer, o espírito dionisíaco sucumbe novamente à ilusão apolínea, a qual é absorvida na 

suficiência, na serenojovialidade do homem teórico. Vamos passar, então, à segunda 

contradição descrita por Nietzsche, ou seja, a oposição entre o homem trágico ou 

dionisíaco e o homem teórico ou socrático, o qual tece, em contraposição ao primeiro, uma 

visão falha de mundo.  

A tragédia morreu pelas mãos de Eurípedes. Na visão de Nietzsche, o último 

grande tragediógrafo ateniense valorizou ser pensador, em detrimento de ser poeta: a 

racionalidade atingiu o teatro e, em sua ascensão, o coro trágico perdeu mais e mais 

espaço. Dessa forma, já em O nascimento da tragédia, Nietzsche opõe o trágico à razão, 

como aspectos antinômicos. 

 O coração da tragédia é ferido quando a representação de Dioniso em cena é 

deixada de lado: “Excisar da tragédia aquele elemento dionisíaco originário e onipotente e 

voltar a construí-la de novo puramente sobre uma arte, uma moral e uma visão de mundo 

não-dionisíacas – tal é a tendência de Eurípedes que agora se nos revela (...).” 126 Eurípedes 

pensador não fala por si, por sua boca fala Sócrates. E traz para a cena o “epos 

dramatizado”, cujo domínio é apolíneo e, conseqüentemente, não se alcança mais o efeito 

trágico, que permitia veicular a sabedoria da tragédia. Nesse domínio, diz Nietzsche, há um 

encantamento pelo “prazer pela aparência e redenção por meio da aparência”  127, ou seja, a 

aparência perde sua função de símbolo da verdade dionisíaca e de representação do ser 

originário. No entanto, isso não significa que Eurípedes tenha fundado sua obra no 

apolíneo, ele a funda no socratismo estético – cuja máxima é “Tudo deve ser inteligível 

para ser belo”, e a tragédia euripidiana é produzida por “(...) frios pensamentos paradoxais 

– em vez das introvisões apolíneas – e afetos ardentes – em lugar dos êxtases dionisíacos”, 

os quais são imitação da realidade e não arte 128. A tragédia de Eurípedes perde sua 

capacidade simbólica, o espectador se distancia e a arte morre.  

                                                 
125 Cf. Roberto MACHADO, O nascimento do trágico, p. 218. 
126 Friedrich NIETZSCHE, O nascimento da tragédia, p. 78. 
127 Ibid., p. 80. 
128 Ibid., p. 81. 
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Agora já não é mais Apolo o adversário de Dioniso, este lugar foi ocupado por 

Sócrates. Com o primeiro ainda foi possível encontrar um lugar de reconciliação, mas com 

o segundo não, é esta uma contradição insolúvel, os pólos são excludentes. A relação é, ela 

própria, trágica: “A tragédia grega sucumbiu de maneira diversa da de todas as outras 

espécies de arte, suas irmãs mais velhas: morreu por suicídio, em conseqüência de um 

conflito insolúvel, portanto tragicamente (...)” 129. O que está em jogo é, segundo Machado, 

a relação antinômica entre a metafísica de artista e a metafísica racional130: da primeira 

desdobra- se a “consideração trágica do mundo” e da segunda, a “consideração teórica do 

mundo” 131. Essa segunda perspectiva surge da crítica nietzscheana à racionalidade, ao 

valor atribuído à verdade que a razão e a ciência acreditam poder construir. 

Se tudo tem de ser inteligível para ser belo, é sob a perspectiva da razão, da 

consciência e da lógica que a arte deve ser elaborada. A tragédia é então desqualificada, 

pois é produzida, sob o ponto de vista socrático-platônico, de modo irracional, inconsciente 

e sem lógica, “com causas sem efeitos e com efeitos que pareciam não ter causas”, e o seu 

conjunto “variegado e multiforme” se constituía “para as almas sensíveis e suscetíveis uma 

perigosa isca” 132. Dessa forma, a arte deveria ser subjugada pela autoridade da filosofia, 

pela lógica da dialética socrática, que é, por essência, otimista, pois “celebra em cada 

conclusão a sua festa de júbilo e só consegue respirar na fria claridade e consciência.” 133 

Nesse sentido, Machado esclarece a crítica de Nietzsche à concepção socrática da arte: 

 

Desprezando o instinto em nome da criação artística consciente que tem como 
critério a razão, o discernimento, a clareza do saber, o socratismo condena a arte e o saber 
trágicos. Se algo só é bom se for consciente, se há relação necessária entre saber – virtude 
– felicidade, o saber trágico, que é um saber inconsciente, se encontra necessariamente 
desclassificado. Em suma, pelo fato de ser impossível expressar conceitualmente – expor e 
comprovar racionalmente, logicamente – o trágico, Sócrates e Eurípedes negaram um saber 
como o de Ésquilo, que deve o que tem de melhor a uma “criação inconsciente”. 134 

  

                                                 
129 Friedrich NIETZSCHE, O nascimento da tragédia, p. 72. 
130 Roberto MACHADO, Nietzsche e a verdade, p. 29 – 33. 
131 Friedrich NIETZSCHE, O nascimento da tragédia, p. 104. 
132 Ibid., p. 87. 
133 Ibid., p. 89. 
134 Roberto MACHADO, Nietzsche e a verdade, p. 31. 
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Ao valorizar a razão e a consciência em detrimento do instinto, Sócrates acaba por 

negar a arte trágica e, pior, o conhecimento que dela advém sobre a essência do mundo e 

do homem. A estética socrática é, portanto, na visão nietzscheana, superficial e ilusória, no 

sentido da arte apolínea, que vela, omite a verdade sobre as questões fundamentais da 

existência. 

E da crítica à estética socrática, Nietzsche passa à crítica do espírito socrático que 

aparece na ciência como a crença de ser a produtora da verdade sobre a natureza: “É, 

fundamentalmente, um modo de pôr em questão o ‘espírito científico’, caracterizado na 

época por Nietzsche como a crença, que nasceu com Sócrates, na penetrabilidade da 

natureza.” 135 No questionamento de Nietzsche sobre o espírito científico explicita-se a 

diferença entre homem trágico ou dionisíaco e homem teórico ou socrático. 

A partir de três princípios de Sócrates, “Virtude é saber; só se peca por ignorância; 

o virtuoso é mais feliz”, nos quais “jaz a morte da tragédia”, Nietzsche faz uma série de 

reflexões sobre as conseqüências que derivam deles, como o homem teórico e a ilusão 

construída pelo saber racional.136 Assim, no desvelamento da verdade o artista trágico 

prende-se ao véu que a envolve, pois sabe que é por ele que a verdade se revela; o homem 

teórico, ao contrário, “(...) se compraz e se satisfaz com o véu desprendido e tem seu mais 

alto alvo de prazer no processo de um desvelamento cada vez mais feliz, conseguido por 

força própria.” 137 O homem teórico é aquele que, diferentemente do artista, possui o 

espírito científico, o qual busca a verdade e, nesta busca, constrói o conhecimento de modo 

que as obscuridades sejam iluminadas por sua razão e sua consciência. Isso não seria 

propriamente um problema se não resultasse numa visão míope que não permite ao homem 

teórico perceber o que se evidencia na arte: “O real e o racional não são apenas 

desprovidos de relação um com o outro: eles atacam um ao outro.” 138 

Nietzsche critica acidamente essa posição do homem teórico ao reconhecer nela, 

além da arrogância, uma profunda ilusão metafísica, a qual foi propagada por Sócrates, 

personificação primeira do homem teórico. A ilusão da metafísica racional provém de uma 

crença: “(...) aquela inabalável fé de que o pensar, pelo fio condutor da causalidade, atinge 

até os abismos mais profundos do ser e que o pensar está em condições, não só de conhecê-
                                                 
135 Roberto MACHADO, Nietzsche e a verdade, p. 31. 
136 Cf. Friedrich NIETZSCHE, O nascimento da tragédia, p. 89. 
137 Ibid., p. 92 
138 Susan NEIMAN, O mal no pensamento moderno, p. 238. 
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lo, mas inclusive de corrigi-lo.” 139 Portanto, sem perceber a relação entre o real e o 

racional, o homem teórico acredita que com o conhecimento se evita o erro e, se não é 

possível evitá-lo, uma vez identificado é passível de correção. E assim se processa a 

virtude e a felicidade. O mal, a infelicidade que acomete o homem, relaciona-se não com o 

fundo de absurdo e sofrimento da existência, como o espírito dionisíaco da tragédia 

anuncia, mas “prova então apenas que ele enganou-se em alguma parte do cálculo.” 140  

 

Penetrar essas razões e separar da aparência e do erro o verdadeiro conhecimento, 
isso pareceu ser ao homem socrático a mais nobre e mesmo a única ocupação 
autenticamente humana: tal como aquele mecanismo dos conceitos, juízos e deduções foi 
considerado, desde Sócrates, como a atividade suprema e o admirável dom da natureza, 
superior a todas as aptidões. Inclusive os atos morais mais sublimes, as emoções da 
compaixão, do sacrifício, do heroísmo e aquela tranqüilidade d’alma tão difícil de alcançar, 
que o grego apolíneo chamava de sofrosyne, foram derivados, por Sócrates e por seus 
sequazes simpatizantes até hoje, da dialética do saber e, conseqüentemente, qualificados 
como ensináveis. 141 

 

Vemos aqui Nietzsche aproximar o homem teórico, o homem socrático, da visão de 

homem que nasce da tradição sofista com Protágoras, que defende que é possível ensinar a 

virtude e que tão logo o conhecimento avance o homem melhorará, alcançando a 

excelência. Este homem virtuoso, que sabe distinguir e corrigir os erros, segue confiante 

em sua autonomia e, em prol da felicidade, parece protegido da dor e do sofrimento “do 

seu contínuo e inexorável morrer” 142.  No otimismo gerado pela confiança no saber 

racional, o homem teórico tenta abarcar “o mundo inteiro dos fenômenos” e, ao lançar-se 

em tal empreendimento, tece a sua “consideração teórica do mundo”, a qual se esforça por 

tornar a existência inteligível: ele acredita que é possível retificar o mundo pelo saber, que 

a vida pode ser guiada pela ciência, e que “é efetivamente capaz de desterrar o ser humano 

individual em um círculo de tarefas solucionáveis” 143, justificando, dessa forma, a 

existência. Nietzsche identifica essas crenças como próprias do homem moderno, 

“simpatizante de Sócrates”. É desta forma que ele reconhece a suficiência e a 

serenojovialidade apolínea no homem teórico. Este surge assim, como a antítese do homem 

                                                 
139 Friedrich NIETZSCHE, O nascimento da tragédia, p. 93. (Grifo do autor) 
140 Friedrich NIETZSCHE, Sócrates e a Tragédia, in: _____, A visão dionisíaca do mundo, p. 90. 
141 Friedrich NIETZSCHE, O nascimento da tragédia, p. 95. 
142 Luiza G. RODRIGUES, Nietzsche e os Gregos, p. 89. 
143 Friedrich NIETZSCHE, O nascimento da tragédia, p. 95. 
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dionisíaco que, ao vislumbrar o absurdo, a contradição e a dor própria da existência, 

transfigurou-se no homem trágico, cujo conhecimento lhe dá a “consideração trágica do 

mundo.”  

Na concepção do homem teórico, a “ferida eterna da existência” é tamponada pelo 

otimismo da ilusão racional, que apaga os vestígios de dor da natureza, ao confiar que o 

mal, o sofrimento, é um erro, e sendo erro pode ser corrigido. Todavia, na concepção do 

homem trágico, a natureza, a sua e a do mundo, é contradição e dor e, desta forma, ele sabe 

que não há solução, não há cura para tal ferida, mas que, no entanto, é necessário afirmar a 

vida assim mesmo, encontrando o prazer por trás das aparências: “Cumpre-nos 

reconhecer”, diz o homem trágico, “que tudo quanto nasce precisa estar pronto para um 

doloroso ocaso; somos forçados a adentrar nosso olhar nos horrores da existência 

individual – e não devemos todavia estarrecer-nos (...).” 144  

O elemento dionisíaco evoca o trágico, e configura-se na contradição: dor e 

sofrimento, alegria e prazer. E não que o homem teórico não perceba o sofrimento, mas 

não sendo este essência da existência, pode ser superado; sua consideração do mundo é 

como uma reação à ferida existencial que, tornada superficial pelo otimismo da visão 

teórica, pode ser curada com a serenojovialidade e a ilusão do saber. Mas o conhecimento 

trágico, o único capaz de chegar às questões fundamentais da existência, diz que essa 

ferida não pode ser curada, apenas remediada.  

Nietzsche avisa, ainda, que a confiança do homem teórico na felicidade 

proporcionada pela firmeza da razão é, na verdade, frágil, não se sustenta por muito tempo. 

Pois, “ainda antes de chegar ao meio da existência”, se depara, sem poder evitar, com os 

limites do conhecimento racional, caindo por terra o seu otimismo: 

 

Quando divisa aí, para seu susto, como, nesses limites, a lógica passa a girar em 
redor de si mesma e acaba por morder a própria cauda – então irrompe a nova forma de 
conhecimento, o conhecimento trágico, que, mesmo para ser suportado, precisa da arte 
como meio de proteção e remédio.145 

 

O espírito trágico reaparece no naufrágio da razão, e por ele se ergue a necessidade 

da arte, pois só ela é capaz de simbolizar a ferida incurável da existência, tal como revelada 

                                                 
144 Friedrich NIETZSCHE, O nascimento da tragédia, p. 102. 
145 Ibid., p. 95. 
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pelo impulso dionisíaco, conciliado com o apolíneo. Daí a supremacia da arte em relação à 

ciência, pois proporciona uma experiência dionisíaca. O valor dessa experiência consiste 

em se revelar o conhecimento trágico sobre o homem: “Se pudéssemos imaginar uma 

encarnação da dissonância – e que outra coisa é o homem?” 146 Dissonância esta que o 

filosofo exprime também pelo paradoxo que é inerente ao humano e que nos remete aos 

versos do Coro de Antígone, sobre o anthrōpós deinóteron:  

 

No homem criatura e criador unem-se: no homem há material, fragmento, 
excesso, barro, sujeira, bobagem, caos; mas no homem também há criador, doador de 
forma, dureza de martelo, divindade de espectador e sétimo dia; você entende esse 
contraste?147 

 

Em O nascimento da tragédia, Nietzsche apresenta a sua concepção de trágico, o 

qual, como vimos, se configura por meio de duas contradições: a primeira na relação 

apolíneo-dionisíaco, que funda a tragédia grega; a segunda na oposição antinômica do 

homem teórico e do homem trágico, responsável pela morte da tragédia. Se a primeira 

contradição foi capaz de conciliação, ocasionando a configuração da visão trágica do 

mundo, a segunda, todavia, é uma contradição insolúvel e, por isso mesmo, trágica. Da 

concepção do homem teórico, surge a visão teórica do mundo, a qual permanecerá em 

“luta eterna” com a concepção trágica. Na passagem de uma a outra se constrói o 

pensamento trágico de Nietzsche, que em Assim falou Zaratustra terá chegado a seu termo.  

De O nascimento da tragédia a Assim falou Zaratustra, Nietzsche aprofundará 

alguns aspectos da primeira obra, modificará outros. Ele abandona os conceitos de 

metafísica e de Ser e, nesse sentido, o dionisíaco perde seu caráter metafísico e passa a ser 

pensado como um pathos filosófico, o “pathos afirmativo par excellence” 148, mas 

permanece como signo do trágico. Em Assim falou Zaratustra, Nietzsche afirma sua 

filosofia trágica pelos temas da morte de Deus, pela oposição entre o último homem e o 

super homem, pelo niilismo, temas que serão tratados pelo filósofo através da trajetória do 

aprendizado trágico de Zaratustra, que resultará no conhecimento do eterno retorno. Não 

iremos tratar esses temas, mas, para finalizar, gostaríamos de apontar alguns aspectos 

relacionados à concepção do eterno retorno.    
                                                 
146 Friedrich NIETZSCHE, O nascimento da tragédia, p. 143. 
147 Friedrich NIETZSCHE apud Susan NEIMAN, O mal no pensamento moderno, p. 244. 
148 Friedrich NIETZSCHE, Ecce homo, p. 123. 
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Segundo Machado, a “relação entre o trágico e o eterno retorno é essencial”, pois 

no caminho percorrido por Zaratustra, no qual vive “dúvidas, angústias, terror, náusea, 

piedade”, dá-se o conhecimento trágico e ele “assume alegremente o pensamento trágico 

por excelência: o pensamento do eterno retorno.” 149 O eterno retorno significa, para 

Nietzsche, a possibilidade trágica de enfrentamento do niilismo, uma preocupação que já 

se evidenciava em O nascimento da tragédia, quando ele apontava para a necessidade de 

se justificar a vida diante da apreensão do absurdo e do horror, da ferida da existência. 

Como dizer sim à vida, percebendo nela essa ferida aberta eternamente, sabendo que o 

sofrimento é seu aspecto essencial e sem a crença num poder transcendente ou metafísico? 

Se, em O nascimento da tragédia, a resposta está na arte trágica, a qual oferece um 

“consolo metafísico” com a apreensão e a absorção do humano na unidade originária, em 

Assim falou Zaratustra, ela aparece no pensamento do eterno retorno: “pois só quem ama a 

dionisiacamente a vida – isto é, para além de bem e de mal – é capaz de suportar e, mais 

ainda, desejar o pensamento segundo o qual as mesmas coisas retornam precisamente 

como elas foram, são e serão.” 150 Assim, o consolo metafísico que só a arte trágica 

oferecia é então pensado como um consolo que se deve buscar na própria vida. Como ele 

diz aos românticos na “Tentativa de Autocrítica”: “(...) Vós deveríeis aprender primeiro a 

arte do consolo deste lado de cá – vós deveríeis aprender a rir (...)” 151. O riso e a alegria 

adquirem um lugar importante na sua concepção do trágico, são também marcas do 

dionisíaco e integram a doutrina do eterno retorno, a qual é o consolo que temos do lado de 

cá, já que não há outra vida além desta que temos.  

Essa doutrina “apresenta-se” como “a mais extrema forma de niilismo” e “a mais 

alta forma de aquiescência que se pode atingir”, diz Scarlett Marton, citando Nietzsche152. 

Ela completa, apontando para a tragicidade de tal pensamento – e para a tentativa de 

superação da contradição na afirmação do trágico: 

 

Contraditórios à primeira vista, os dois aspectos acham-se intimamente ligados. É 
inevitável que a existência tal como é, sem sentido ou finalidade, se repita; é 
imprescindível que o homem, não possuindo outra vida além desta, a afirme. Não temos 

                                                 
149 Roberto MACHADO, Zaratustra, p. 30. 
150 Ibid., p. 123. 
151 Friedrich NIETZSCHE, O nascimento da tragédia, 23. 
152 Scarlett MARTON, O eterno retorno do mesmo: tese cosmológica ou imperativo ético?, p. 309. 
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escapatória: estamos condenados a viver inúmeras vezes e, todas elas, sem razão ou 
objetivo; tudo o que nos resta é aprender e amar o nosso destino.153 

 

O que faz com que se possa escolher entre por um caminho, niilista, e o outro, 

afirmativo da vida é a vontade daquele que, por ser sofredor de “abundância de vida”, 

adquire o conhecimento trágico154, diferindo do homem teórico do seu primeiro livro, que 

buscava a redenção pelo conhecimento racional que, sem atingir as questões fundamentais 

à existência, pode se tornar perigoso por não justificar o sofrimento.  Pela nova doutrina, o 

progresso humano cai por terra, como ele explicitou em O Anticristo155 – mas já era 

comprometido pela crítica à suficiência e serenojovialidade do homem teórico e pela 

insuficiência da razão. O conhecimento trágico é atingido por duras penas, porque é um 

conhecimento pelo sofrimento, tal como o adquire Zaratustra, que atravessa o niilismo e, 

tragicamente, afirma o eterno retorno, por amor à vida. Nesse sentido, Machado diz que o 

eterno retorno é um “enunciado sobre a vontade, sobre o querer do homem.” 156 Uma 

vontade que pode demonstrar a potência da sua força, como uma “inesgotável e geradora 

vontade de viver” – a vontade de potência157 –, ao enfrentar o niilismo, não sucumbir a ele 

e assumir a visão trágica da vida. 

 

Assim como O nascimento da tragédia considerava a tragédia grega como um 
antídoto para a sabedoria pessimista de Sileno, que proclamava que o bem supremo era não 
ter nascido e o segundo dos bens morrer o quanto antes, Assim falou Zaratustra, vê no 
eterno retorno o tônico capaz de curar a doença do niilismo passivo, que julga a vida sem 
sentido e sem valor, tornando sublime o que parece horrível. 

Se não for afirmado, querido, desejado, o eterno retorno – a idéia de que tudo 
revém – pode tornar-se o pensamento mais negro e mais pesado; pode tornar-se um 
pensamento niilista, dar náusea e oprimir. Mas para quem tiver força, a coragem de 
enfrentar, encarar, assumir esse pensamento abissal, a vida se transformará, criando a 
leveza sobre-humana do riso.158  
 

Aterrorizante, como diz Marton, e ao mesmo tempo libertador – porque não se 

espera o que não se vai encontrar –, o caminho para se chegar à afirmação da vida será 

                                                 
153 Scarlett MARTON, O eterno retorno do mesmo: tese cosmológica ou imperativo ético?, p. 309. 
154 Cf. Friedrich NIETZSCHE, A Gaia Ciência, § 370, p. 220. 
155 Cf. Idem, O Anticristo, in: _____, O Anticristo e Ditirambos de Dionísio, p. 11. 
156 Roberto MACHADO, Zaratustra, p. 148. 
157 Cf. Friedrich NIETZSCHE, Assim falou Zaratustra, p. 126. 
158 Roberto MACHADO, Zaratustra, p. 132. 
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dado, portanto, na trajetória trágica de Zaratustra, o “trasgo dionisíaco” 159, que no final de 

sua jornada se torna o filósofo trágico, “aquele que tem a mais dura e terrível percepção da 

realidade”, e, ainda assim, preserva o seu amor pelo viver, “sem introduzir oposições de 

valores, afirmando poeticamente o eterno retorno” 160. Roberto Machado explicita que o 

eterno retorno é como uma “afirmação integral da vida” e visa, portanto, a superação das 

contradições. Isto nos leva a pensar que o trágico que Nietzsche apresenta em O 

nascimento da tragédia por meio das contradições se transfigura no seu Assim falou 

Zaratustra. O trágico ainda é visto dionisiacamente, mas não pelo mesmo ângulo de seu 

primeiro livro; se as contradições podem ser superadas, nem por isso o mundo deixa de ser 

trágico: a dor, o sofrimento e a morte são inerentes à vida e pode-se viver com alegria, uma 

alegria dionisíaca – qualquer outra não passa de ilusão, covardia e decadência –, que 

conhece a ferida eterna a incomodar e que ama a vida sem restrições, desejando seu retorno 

infinito, pelo qual a existência, tal como ela é, pode se eternizar.  É a aposta nietzscheana 

no homem.  

Para concluirmos, deixaremos Nietzsche falar para nós, que somos a “poeirinha da 

poeira”, sobre a sua inspiração dionisíaca161: “o mais pesado dos pesos”, o famoso 

aforismo 341 de A Gaia Ciência: 

  

E se um dia ou uma noite um demônio se esgueirasse em tua mais solitária solidão 
e te dissesse: “Esta vida, assim como tu a vives agora e como a viveste, terás de vivê-la 
ainda uma vez e ainda inúmeras vezes; e não haverá nela nada de novo, cada dor e cada 
prazer e cada pensamento e suspiro e tudo o que há de indizivelmente pequeno e de grande 
em tua vida há de retornar, e tudo na mesma ordem e seqüência – e do mesmo modo esta 
aranha e este luar entre as árvores, e do mesmo modo este instante e eu próprio. A eterna 
ampulheta da existência será sempre virada outra vez – e tu com ela, poeirinha da poeira!” 
– Não te lançarias ao chão e rangerias os dentes e amaldiçoarias o demônio que te falasse 
assim?  Ou viveste alguma vez um instante descomunal, em que lhe responderias: “Tu és 
um deus, e nunca ouvi nada mais divino!” Se esse pensamento adquirisse poder sobre ti, 
assim como tu és, ele te transformaria e talvez te triturasse; a pergunta, diante de tudo e 
diante de cada coisa: “Quero isto ainda mais uma vez e ainda inúmeras vezes?” pesaria 
como o mais pesado dos pesos sobre o teu agir! Ou então, como terias de ficar bem contigo 
mesmo e com a vida, para não desejar nada mais do que essa última, eterna confirmação e 
chancela? 162    

 

                                                 
159 Friedrich NIETZSCHE, O nascimento da tragédia, p. 23. 
160 Roberto MACHADO, Zaratustra, p. 29. 
161 Cf. Friedrich NIETZSCHE, Ecce homo. 
162 Idem, A Gaia Ciência, § 341, p. 208. (Grifos do autor) 
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3.5  Conclusão 

 

Terminado nosso percurso na tentativa de compreender o trágico desde sua origem 

na Grécia, amarraremos alguns pontos para prosseguirmos a investigação, que se dirigirá 

para o pensamento freudiano.  

O universo político, religioso, social e artístico da Grécia do século V a. C. e da 

Alemanha do século XIX são bastante distintos, dificultando a comparação entre a noção 

do trágico grego e a concepção do trágico filosófico. Todavia, podemos relacioná-los e 

encontrar os aspectos que os ligam e aqueles que os separam. Assim, concentraremo-nos 

em duas questões: a discussão em torno da concepção de trágico e a passagem do universo 

religioso do trágico grego para o universo filosófico do trágico moderno. 

Desde sua origem grega, o trágico não tem uma definição precisa. Daí deriva- se 

uma constelação de fatores que o configuram, os quais devem ser buscados em cada 

pensador, poeta grego ou filósofo moderno.  

Na poesia grega o paradoxo entre a grandeza e a miséria humana, significada pela 

fratura entre o mundo divino e humano, originaram os elementos do trágico trabalhados no 

capítulo anterior. Este paradoxo ilumina os comprometimentos e os sofrimentos do herói 

trágico, o qual, do alto de sua glória, naufraga. Na filosofia trágica, por sua vez, vimos os 

elementos que configuraram o homem problemático na narrativa grega se desdobrarem na 

reflexão sobre a condição humana e se transformarem nos temas que caracterizam o 

trágico existencial: o valor e a finalidade da vida frente ao padecimento da condição 

mortal, a crítica da suficiência da razão, a força do pathos, a falibilidade humana, a 

fragilidade humana, o acaso, as contradições que desintegram a noção de unidade do 

mundo e do homem, tornando-o, também na filosofia trágica, problemático.  

Esses temas remetem- nos para a concepção de Szondi. Relembrando, ele considera 

que só é trágico aquilo que declina e se aniquila e que não poderia se aniquilar, pois deixa 

aberta uma ferida incurável. Na filosofia trágica essa concepção alcança o seu mais 

profundo sentido, pois não é o aniquilamento que deixa a ferida aberta, como se esta 

passasse a existir nesse processo. Ela é, na verdade, anterior ao aniquilamento, pois diz 

respeito à própria condição do homem trágico. 

Como vimos na caracterização de Roberto Machado, quando se pensa em trágico, 

pensa-se justamente na antinomia, no conflito, que é, portanto, dentre os temas 
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relacionados acima, um aspecto fundamental do conceito. Mas, no pensamento de 

Schopenhauer e de Nietzsche, vemos o esforço dos filósofos em superar a contradição 

trágica: o primeiro, mediante a resignação que significa sair da vida, acalmando a vontade; 

o segundo, por meio do eterno retorno, afirmando, contra o primeiro, o valor da vida. Mas, 

considerando a discussão entre Szondi e Machado, essa tentativa não oferece, a nosso ver, 

uma resposta clara com relação à natureza da contradição trágica, e nos levanta algumas 

questões. A tentativa de encontrar a reconciliação das contradições não apontaria para a 

dificuldade humana de conviver com as antinomias e com o conflito que é sempre gerador 

de dúvidas, sofrimento e tensão? Além disso, num mundo antinômico, interno ao homem, 

inclusive, como conferir sentido e valor às experiências e, em última instância, à própria 

vida? Não seria esta uma questão de fundo importante para entendermos a tentativa de 

superação da contradição no pensamento dos filósofos trabalhados? Por outro lado, 

consideramos a superação da contradição trágica como um esforço e uma tentativa porque 

não podemos entendê-la de outro modo. Pois, primeiro em Schopenhauer: como negar a 

vida estando nela? Conforme vimos, o filósofo responderia que esta seria a forma de 

acalmar o embate louco da vontade; mas não podemos deixar de nos perguntar: não seria 

esse o modo próprio da vontade continuar propiciando a vida? E, segundo em Nietzsche: a 

doutrina do eterno retorno é, afinal, uma hipótese, uma ficção que tem efeito sobre a 

vontade humana, tornando-a forte para enfrentar o perigo do niilismo e, assim, redimir a 

vida tal como é. Como dissemos antes, é a aposta de Nietzsche na capacidade da vontade 

humana, na capacidade do homem de criar, a partir dele próprio, a auto-superação e a 

sustentabilidade do significado da sua vida, abarcando a dor e o prazer, o fluir e o destruir 

já não como elementos contraditórios, mas como elementos que compõem a totalidade 

trágica da existência. Mas quanto de dor e sofrimento somos capazes de suportar, quanto 

disso pode redimir nossa alma ao invés de aniquilá-la, como diz Susan Neiman163?  

 De todo modo, não podemos esquecer que, se é possível essa superação, ela será 

uma superação trágica, ou seja, não traz conforto e implica em sofrimento: em 

Schopenhauer é a própria vida que é negada; em Nietzsche, o eterno retorno do mesmo, 

com o tanto de sofrimento e de prazer que estão presentes em qualquer vida, mesmo a mais 

miserável. Ambos os filósofos não hesitam em afirmar que a vida, tal como é, não pode ser 

curada, apenas remediada. Isto indica que a conciliação trágica não é solução, e que, 

portanto, restará um fundo antinômico, irredutível, entre as forças em conflito; e a 

                                                 
163 Cf. Susan NEIMAN, O mal no pensamento moderno, p. 240. 
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superação será sempre uma tentativa, com a possibilidade grande de fracassar, se 

recolocando-se, novamente, o conflito trágico. Retornaremos a essa idéia quando tratarmos 

do trágico no pensamento de Freud, o qual questionará a superação trágica proposta pelos 

filósofos, mas talvez aponte uma própria. 

A discussão em torno do conceito leva-nos a considerar que as características ou os 

temas comuns às diversas definições parecem indicar uma estrutura e uma dinâmica do 

trágico: este significa uma experiência fundamental que coloca o homem frente a frente 

com sua condição mortal; a antinomia e o conflito geram, em última instância, uma aporia 

e expõem uma dupla face, paradoxal, do trágico – ele questiona a inteligibilidade do 

homem e o significado da existência ao mesmo tempo em que qualifica e significa o drama 

da condição humana.  

Por fim, gostaríamos de comentar o estatuto filosófico do trágico, pois ele nos 

remete à sua origem na religião grega. Apesar dessa origem na antiguidade, em nossa era o 

trágico não se constituiu como um problema teológico. Talvez porque o cristianismo tenha 

oferecido respostas às questões fundamentais da vida humana, com as idéias, por exemplo, 

de Providência e salvação. Talvez porque tenha sido assimilado ao problema do Mal. Mas 

a dimensão trágica da existência não escapou à religiosidade cristã, pois pensadores 

religiosos abordaram o trágico, seja explicitamente como Kierkgaard, ou implicitamente, 

como é o caso de Pascal, um trágico avant la lettre, como indicou Lucien Goldmann em El 

Hombre y lo Absoluto.  

Em nossa era, o trágico constituiu-se como um problema filosófico e, firmado 

como conceito especulativo e ontológico, perdeu sua antiga raiz religiosa. Isto parece 

indicar a vocação existencial do conceito. Nesse sentido, podemos nos perguntar quais 

seriam as implicações de uma noção que nasce a partir da experiência religiosa-política 

antiga e de sua concepção especulativa no pensamento filosófico moderno. Essa questão 

mereceria um estudo mais aprofundado, o qual não podemos abarcar no momento. Mas 

gostaríamos, todavia, de anotar algumas questões suscitadas no percurso proposto para a 

investigação do trágico: será que na passagem da experiência grega, uma experiência viva 

sobre as contradições do real, sobre as contradições do homem, para a reflexão do trágico 

ontológico perdeu-se a dimensão do homem encarnado, tal como a consideramos no 

capítulo anterior? A reflexão estética moderna na filosofia do trágico, que reflete sobre o 

ser na busca da essência do conceito, não se esvazia frente ao drama humano do cotidiano?  
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Tais questões podem ser pensadas à luz da filosofia trágica. O filósofo trágico não 

busca a essência do trágico como os idealistas, mas busca pensar a condição humana. 

Nesse sentido, ele recoloca a dimensão encarnada do homem, a qual é inicialmente 

pensada em eixo metafísico, como pudemos ver em Schopenhauer e no Nietzsche de O 

nascimento da tragédia. E é interessante notar que quando este último concebe o trágico 

ele não está afastado do dado religioso, pois em sua análise arqueológica, ele recoloca a 

base religiosa do conceito e ela ilumina a sua metafísica de artista – o que nos faz 

considerar que o seu primeiro livro pode ser lido pela chave da filosofia da religião.  

No cenário da segunda metade do século XIX, com a ciência em alta e a metafísica 

e a religião em baixa, mas a Grécia e sua exuberante cultura ainda presente no imaginário 

intelectual, estará se formando o pensamento daquele que se tornará um dos homens mais 

influentes do século XX. No próximo capítulo entraremos no universo do trágico 

freudiano, ou seja, o trágico descrito no campo psicológico. Herdeira de Schopenhauer e 

Nietzsche, a teoria freudiana encontrará pontos em comuns com o trágico dos filósofos e 

de outros ele se distanciará.  

Consta que numa de suas primeiras conferências para falar da nova teoria psíquica 

nos Estados Unidos, Freud disse que estava levando a peste. Talvez estivesse carregando 

mais do que isso, se pensarmos que a peste é uma doença que um dia chega ao seu termo. 

O trágico aparecerá talvez na sua forma mais profunda e radical. Pois, na visão freudiana, o 

trágico se revela na relação entre homem e mundo, um mundo já totalmente desencantado. 

Mas essa relação é fruto do trágico que terá, enfim, se interiorizado: é a condição da alma 

humana.  
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Parte II   

   O Homem Trágico de Freud 
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Capítulo 4 

 

 

ORIGEM E FUNDAMENTO DO TRÁGICO FREUDIANO 

 

Em uma conferência para estudantes de psiquiatria, em comemoração ao centenário 

de nascimento de Freud, Jacques Lacan explicitou o campo em que, para ele, o pensamento 

freudiano deveria ser reconhecido:  

 
Daí, qual é o centro de gravidade da descoberta freudiana, qual é a sua filosofia? 

(...) Para deixar em sua proporção, em seu lugar, as verdades positivas que ele nos ensinou, 
não esqueçamos que sua inspiração é fundamentalmente pessimista. Ele nega qualquer 
tendência ao progresso. Ele é fundamentalmente anti-humanista, na medida em que há no 
humanista esse romantismo que gostaria de fazer do espírito a flor da vida. Freud deve ser 
situado numa tradição realista e trágica (...). 1 

 

O comentário indica-nos traços do trágico, o pessimismo e a negação do progresso, 

no pensamento freudiano. E também insinua que a psicanálise freudiana contém uma 

filosofia, e uma filosofia trágica.  

Se nos voltarmos para a história da psicanálise inferimos que a insinuação faz jus a 

uma intenção filosófica de Freud mais ou menos velada. Pois, conforme a psicanálise se 

desenvolveu, o valor que o psicanalista dava à filosofia cedeu lugar a uma posição crítica, 

reiterada por diversas vezes em sua obra, e que se tornou bem conhecida. Diferentes 

autores, tais como Thomas Mann e Renato Mezan, referem-se a ela. Mezan inicia o seu 

                                                           
1 Jacques LACAN, Seminário 3. As Psicoses, p. 276. 
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livro Freud: a trama dos conceitos com a seguinte frase: “É proverbial o desprezo com que 

Freud encara a Filosofia e os filósofos” 2. 

Mas a história nos mostra o outro lado. Quando ainda avançava nos primeiros 

passos de sua teoria, Freud falou a seu amigo Fliess: “Quando jovem, eu não conhecia 

nenhum outro anseio senão o do conhecimento filosófico, e agora estou prestes a realizá-

lo, à medida em que vou passando da medicina à psicologia.” 3 E, alguns anos mais tarde, 

quando escrevia La Interpretación de los Sueños, disse novamente: “No mês que vem, 

começarei o último capítulo, o filosófico, que me apavora (...).” 4 O capítulo mencionado é 

o capítulo VII, onde Freud apresenta alguns dos fundamentos da sua teoria nascente. Ele 

parecia não recear, portanto, que a filosofia coincidisse com a psicanálise.  

Além de reconhecer em suas palavras o seu interesse filosófico, podemos 

considerar outro aspecto para a sua falta de receio. Naquela época, a psicologia mal tinha 

se constituído como campo científico, e a alma tinha sido, até então, assunto da filosofia e 

da teologia5. Ademais, a proposição de uma teoria que afirmava fatores psicogênicos para 

a etiologia das neuroses representava, para a mentalidade científica da época, um 

pensamento mais próximo da filosofia do que da medicina. Este foi inclusive um dos 

argumentos do médico e psicólogo francês Pierre Janet para denegrir a psicanálise como 

ciência terapêutica, num congresso de medicina, em 1913.  

Freud passaria, então, a rejeitar a filosofia e os filósofos. Para Sérgio Rouanet, essa 

atitude relacionava-se com a necessidade de afirmar a psicanálise como ciência, questão 

                                                           
2 Renato MEZAN, Freud: a trama dos conceitos, p. XI. 
3 Jeffrey M. MASSON (Ed), A Correspondência Completa de Sigmund Freud para Wilhelm Fliess, carta de 
2/04/1896.  As citações da correspondência entre Freud e Fliess serão feitas exclusivamente por essa edição e 
a referência será colocada pela data da carta. 
4 Carta de 20/08/1899.  
5 O processo de delimitação da psicologia como ciência autônoma se deu especialmente a partir de meados 
do século XIX. A Alemanha tem uma participação decisiva para a delimitação do campo, pelas discussões e 
pelos trabalhos de Gustav Fechner e de Wilhelm Wundt, médico alemão que montou o primeiro laboratório 
de psicologia experimental na Universidade de Leipizig, em 1875. Wundt definiu-a como ciência da 
consciência e inaugurou também o campo da psicologia cultural. Quanto à proximidade entre filosofia e 
psicologia, Edna Kahhale e Ana Gabriela Andriani se referem ao debate da época: “Em meados do século 
XIX, há um embate epistemológico sobre a direção que a psicologia deveria tomar: ou desenvolver-se como 
uma disciplina científica, preocupada com a verificação e experimentação dos fatos; ou como disciplina 
filosófica, preocupada com a reflexão, com as essências, com as instituições e os significados.” Para se 
demarcar como ciência autônoma, a psicologia surgiu como ciência da consciência e experimental. Apesar de 
considerar a psicanálise como ciência natural, Freud se contrapôs às duas características fundadoras da 
psicologia científica. Edna M. P. KAHHALE; Ana Gabriela P. ANDRIANI, A Constituição histórica da 
psicologia como ciência, in: E. M. P. KAHHALE (Org.), A diversidade da psicologia: uma construção 
teórica, p. 87 – 8. Cf. também Luís Claudio M. FIGUEIREDO; Pedro Luiz R. de SANTI, Psicologia: uma 
nova introdução, pp. 58 – 77.  
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que ficou mais forte depois do episódio com Janet6. Um dos pontos da crítica freudiana era 

que os filósofos tinham um pensamento demasiado especulativo e, principalmente, 

reduziam o psiquismo à consciência, conforme disse em Las resistencias contra el 

psicoanálisis 7. Cientista formado pelos mais eminentes positivistas de Viena, Freud era 

avesso à metafísica e apostava que a sua metapsicologia poderia substituí-la, na medida em 

que poderia desfazer os enganos metafísicos – ainda que ele reconhecesse o caráter 

especulativo da metapsicologia, caráter que se aprofundou a partir de 19208. Afirmou, em 

artigo especialmente dedicado ao assunto, que a psicanálise não formava uma visão de 

mundo própria, uma Weltanschauung, mas assumia a formulada pela ciência; visão esta 

que talvez nem pudesse ser considerada como tal já que é incompleta, não pretende uma 

concepção do todo e não forma um sistema, como é próprio da pretensão da filosofia ou da 

religião9.  

Ocorre que o desprezo de Freud pela filosofia denuncia seu interesse por ela. Como 

diz Peter Gay na biografia do psicanalista: “Por maior que fosse seu desdém pela maioria 

dos filósofos e seus vazios jogos de palavras, ele iria perseguir objetivos filosóficos 

durante toda a vida.” 10 Com efeito, em 1938, em Esquema del psicoanálisis, Freud 

voltaria a indicar o ponto de contato entre a filosofia e sua teoria: “El psicoanalisis 

establece una premisa fundamental cuyo examen queda reservado al pensar filosófico y 

cuya justificación reside em sus resultados.” 11 Assim, se a metapsicologia possui um 

caráter especulativo e, neste sentido, filosófico, ele é produzido, todavia, pelos dados 

empíricos que a clínica dispõe. Disso decorre que Freud desprezava certa filosofia.  

                                                           
6 Sérgio P. ROUANET, Freud e a Filosofia, in: FULGENCIO, Filosofia da Psicanálise, p. 121 – 3. 
7 Las resistencias contra el psicoanálisis, vol.19,  p. 230. 
8 Freud já usa a palavra “metapsicologia” na correspondência com Fliess. A primeira vez em 1896 e depois 
em 1898, quando elaborava o livro sobre os sonhos. Na ocasião, pergunta ao amigo se poderia chamar a sua 
psicologia de metapsicologia, já que ela “se estende para além da consciência”. Em sua obra, o termo aparece 
pela primeira vez em Psicopatología de la vida cotidiana, onde ele expressa a idéia de que a metapsicologia 
poderia substituir a metafísica, oferecendo a explicação para mitos como o do pecado original, da 
imortalidade ou sobre o bem e o mal. Só voltaria a usá-la em 1915, em Lo Inconciente, quando finalmente 
define o conceito: “Propongo que cuando consigamos describir un proceso psíquico em sus aspectos 
dinámicos, tópicos y económicos eso se llame una exposición metapsicológica.” Em 1920, quando reformula 
sua teoria metapsicológica, ele reafirma, no entanto, essa definição. Cf. cartas de 13/02/1896 e 10/04/1898; 
Psicopatología de la vida cotidiana, vol. 6, p. 25; Lo inconciente, vol. 14, p. 178, (Grifos do autor); Más allá 
del principio de placer, vol. 18, p. 7.   
9 35ª conferencia. En torno de una cosmovisión, in: Nuevas conferencias de introducción al psicoanálisis, 
vol. 22, pp. 146 – 68. 
10 Peter GAY, Freud, p. 122. 
11 Esquema del psicoanálisis, vol. 23, p. 143. 
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E em várias obras, Freud atesta o pensamento de Schopenhauer e de Nietzsche 

como precursores da psicanálise. Como vemos, ele próprio indicou a filosofia com a qual 

estava alinhado. Indicou o pensamento dos filósofos que mais se aproximavam da 

psicanálise, mas nunca fez menção ao pensamento trágico como um pensamento que lhe 

dizia respeito. Freud tinha um interesse evidente pela tragédia, mas este estava radicado no 

gosto e na importância que dava à literatura, sempre presente na elaboração de sua obra.  

Quanto ao pessimismo mencionado por Lacan, Freud negou-o veementemente em 

uma entrevista ao jornalista americano George S. Viereck, em 1926: “Não, eu não sou 

pessimista, não enquanto tiver meus filhos, minha mulher e minhas flores!” 12 Em 

compensação, reconheceu-o de forma pungente, trágica na verdade, à sua amiga Marie 

Bonaparte, em 1937, portanto dois anos antes de sua morte:   

 
Pois você [Marie Bonaparte] sobreviverá a mim por muitos anos e, espero, se 

consolará rapidamente, e me deixará seguir vivendo em sua memória amiga, a única 
espécie de imortalidade limitada que reconheço.   

No momento em que nos perguntamos sobre o valor e o sentido da vida, estamos 
doentes, pois objetivamente tais coisas não existem. Ao fazê-lo, apenas admitimos possuir 
um quê de libido insatisfeita, a que algo mais deve ter acontecido, uma espécie de 
fermentação que conduz à tristeza e à depressão. Essa minha explicação não é grande 
coisa, certamente. Talvez porque eu seja mesmo muito pessimista.13 
 

Freud pode não ter criado uma visão de mundo, mas formulou, de forma subjacente 

à teoria, uma visão trágica da condição humana. Uma concepção construída pelos dados 

empíricos que a psicanálise e a cultura lhe ofereciam. 

Mas, como vimos, a visão trágica possui o seu alicerce conceitual. Dessa forma, 

cabe de fato a Freud um lugar na tradição do pensamento trágico? Nosso percurso, neste e 

no próximo capítulo, será iluminado, portanto, pela discussão sobre o conceito de trágico 

apresentado no capítulo anterior. A partir dela, outras questões nos ocorreram: se o trágico 

não tem uma definição precisa, como ele se configura no pensamento freudiano? A teoria 

metapsicológica, sustentada por uma tópica, uma dinâmica e uma economia, revela uma 

antropologia trágica? Sabemos que Freud afirma o conflito como o fator constituinte da 

alma, mas este se caracteriza como um conflito trágico, ou seja, como uma contradição 

                                                           
12 FREUD, O valor da vida. Uma entrevista rara de Freud, in: Paulo C. SOUZA (Org.), Freud e o gabinete do 
Dr. Lacan, p. 128. 
13 FREUD, Adendo à entrevista: uma carta de Freud a Marie Bonaparte – 13/08/1937, in: Paulo C. SOUZA 
(Org.), Freud e o gabinete do Dr. Lacan, p. 129.  
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irredutível entre as forças anímicas? Ou, dito de outro modo, os conceitos 

metapsicológicos compõem uma dinâmica e uma estrutura próprias do trágico, isto é, 

podemos reconhecer no funcionamento psíquico uma antinomia, um paradoxo para o qual 

não há saída? Essas questões nortearão nossa investigação nas três obras que serão objeto 

de análise, conforme indicação na introdução geral desse trabalho. 

Para iniciarmos nosso percurso propriamente dito, gostaríamos de colocar uma 

última questão: por que não investigar o trágico também na primeira concepção 

metapsicológica pertinente à primeira fase da teoria? Podemos identificar os traços do 

conceito, a saber, o conflito psíquico produtor das neuroses, as oposição entre princípio do 

prazer e princípio de realidade, e entre as pulsões do ego e a pulsão sexual; a concepção do 

inconsciente como realidade psíquica, em detrimento do consciente; a concepção de um eu 

frágil, comprometendo a autonomia do homem. O trágico já não estaria então, desde o 

princípio da teoria, colocado? Sem dúvida, podemos vislumbrá-lo na primeira fase. 

Conforme veremos a seguir, o trágico está em formação: nasce e se desenvolve com a 

teoria. Todavia, só podemos falar conceitualmente do pensamento trágico freudiano a 

partir de 1920, quando se inicia a segunda fase da psicanálise. Freud postula, nesse 

momento, uma contradição pulsional mais radical: pulsão de vida e pulsão de morte são 

irredutíveis uma à outra, configurando o trágico conceitual, tal como foi considerado no 

capítulo anterior. Ainda que do primeiro par pulsional, pulsão do eu e pulsão sexual, não 

seja retirado o caráter conflitivo, esclarece- se para Freud que ambas estão a serviço da 

vida. Dessa maneira se radicaliza também a concepção conflitiva inerente à formação do 

aparelho psíquico.  

Introduziremos nosso percurso, portanto, pela primeira fase da teoria, onde será 

considerada a origem da noção do trágico no desenvolvimento da teoria psicanalítica. Em 

seguida, daremos início à análise da primeira obra que trará à luz as configurações do 

homem trágico de Freud: Más allá del principio de placer, obra onde encontramos o 

fundamento do trágico conceitual na contradição ontológica entre Eros e pulsão de morte.  

Alguns comentadores, como Renato Mezan e Peter Gay, certamente nos 

acompanharão na jornada; mas adiantamos que o nosso principal guia, neste e no quinto 

capítulo, será o próprio Freud. Privilégio nosso de estarmos acompanhados de um cientista 

que, consciencioso da dificuldade da empreitada de uma pesquisa, nos advertiu: 
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Bien sabemos cuán poca luz ha podido arrojar hasta ahora la ciencia sobre los 
enigmas de este mundo; pero todo el barullo de los filósofos no modificará un ápice ese 
estado de cosas; sólo la paciente prosecución del trabajo que todo lo subordina a una sola 
exigencia, la certeza, puede producir poco a poco un cambio. Cuando el caminante canta 
en la obscuridad, desmiente su estado de angustia, mas no por ello ve más claro.14   

 

4.1  A origem da psicanálise e o gérmem do trágico 

 

A notável penetração da psicanálise no pensamento e na cultura do século XX, o 

que fez de Sigmund Freud um dos pensadores mais importantes do cenário intelectual no 

ocidente moderno, teve o seu contraponto. Referimo-nos ao período em que o psicanalista 

viveu o que chamou de “esplêndido isolamento”, entre 1896 e 1907, aproximadamente15. 

Retrata a época em que o psicanalista elaborou os primeiros princípios de sua teoria, e 

compõe também a história da recepção da psicanálise. Freud retornou a ela em mais de um 

texto, tais como a Contribución a la historia del movimiento psicoanalítico, de 1914, e 

Presentación autobiográfica, de 1925, além do rico material contido na correspondência 

com Wilheml Fliess, que cobre os anos de 1887 a 1904.  

A história da recepção da psicanálise é também a história das resistências e das 

críticas que a atingiram desde que Freud tornou pública a teoria da etiologia sexual das 

neuroses, em 1896. Este é um ano significativo, porque marca o seu distanciamento da 

medicina – carreira a qual, podemos dizer, ele nunca aderiu totalmente16 – e o nascimento 

                                                           
14 Inhibición, síntoma y angustia, vol. 20, p. 92. 
15 A frase “splendid isolation” é de Freud, escrita em inglês, para adjetivar os anos solitários em que 
desenvolveu os fundamentos da psicanálise. Renato Mezan a traduziu para o português e tornou-a subtítulo 
de um dos capítulos do seu livro Freud, o pensador da cultura. Utilizamos, portanto, a tradução dada pelo 
psicanalista e filósofo brasileiro. Cf. Contribución a la historia del movimiento psicoanalítico, vol. 14, p. 21; 
Renato MEZAN, Freud, pensador da cultura, p. 120. 
16 O interesse de Freud na medicina estava voltado para a pesquisa médica, trabalho ao qual se dedicou 
durante alguns anos, de 1876 a 1882, primeiro no laboratório de Carl Claus e depois investigando o sistema 
nervoso no laboratório de fisiologia de Ernst Brücke, o trabalho mais significativo. Apenas se desligou deste 
quando, necessitado de aumentar sua renda financeira, foi aconselhado por Brücke a praticar a clínica 
médica. No Hospital Geral de Viena trabalhou como interno e continuou suas pesquisas até se interessar 
pelas doenças nervosas e conseguir uma bolsa que o levou a Paris para trabalhar com Charcot. Em 1896, ele 
diz a Fliess: “Tornei-me terapeuta contra a minha vontade (...)”, e torna a repetir em 1914: “(...) yo sólo a 
disgusto me hice médico”. O espírito pesquisador de Freud nunca esmoreceu. Ele praticou a clínica médica 
sempre com interesse científico e durante tempo suficiente para inventar a clínica psicanalítica, a qual seguiu 
sendo a base empírica para a construção e o desenvolvimento de sua teoria. Em 1928, Freud chegou a 
declarar numa carta a Oskar Pfister: “(...) tenho declarado freqüentemente que considero mais importante o 
significado científico da análise do que o médico, e na terapia considero mais eficaz sua influência na massa 
pelo esclarecimento e desmascaramento de enganos do que no restabelecimento de pessoas isoladas.” Carta a 
Fliess de 02/04/1896; Cartas entre Freud e Pfister, 18/01/1928 (carta 84), p. 160. Cf. também Contribución a 
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da psicanálise. É também o ano em que Freud mergulha no período mais difícil da 

elaboração da sua obra. Vale a pena recordarmos os acontecimentos principais desse 

período.  

Destacamos, em primeiro lugar, o momento em que o psicanalista nomeou o novo 

procedimento de investigação e tratamento das neuroses. Ele inventou-o ao perceber a 

ineficácia da hipnose na cura das doenças nervosas, trabalho ao qual vinha se dedicando 

desde o seu encontro com Jean Martin Charcot, em 1885. O termo psicanálise apareceu 

publicado pela primeira vez no artigo La herencia y la etiologia de las neuroses, de 189617. 

Escrito principalmente aos discípulos do médico francês, apresenta a sua teoria, também 

inovadora, sobre a causa dos transtornos neuróticos. Freud afirma que a constituição 

hereditária não é o fator etiológico das neuroses, como defendiam Charcot, seu mestre, e 

Pierre Janet, seu rival, cujo trabalho com as doenças nervosas vinha sendo cada vez mais 

reconhecido18. Essa teoria etiológica era, então, a referência para o problema tratado no 

artigo. Mas Freud a contesta, dizendo que o fator etiológico era de ordem sexual: com a 

técnica psicanalítica, descobrira em seus pacientes a lembrança, recalcada no inconsciente, 

de um abuso sexual sofrido ainda na infância, uma experiência traumática produtora dos 

sintomas. 

Ainda nesse mesmo ano, Freud submeteu sua teoria da sedução, como ficou 

conhecida, a uma prova de fogo, apresentando-a em conferência na Associação de 

Psiquiatria e Neurologia de Viena. A platéia era composta, segundo Peter Gay, de médicos 

“especialistas nos retorcidos desvios da vida erótica”, dentre os quais Richard von Krafft-

Ebing, renomado na área e presidente da mesa19. Eram homens acostumados às pesquisas, 

descobertas e avanços da medicina, assim como Freud, o que não garantiu abertura de 

espírito para a recepção da teoria inovadora, conforme o seu autor esperava. Ao contrário: 

a comunicação de que a sexualidade exercia no psiquismo um efeito capaz de gerar os 

sintomas neuróticos provocou vivo desprezo, quando não indignação. Num meio onde o 

positivismo imperava, tal concepção se assemelhava, nas palavras de Krafft-Ebing, 

narradas por Freud a Fliess alguns dias depois, a um “conto de fadas científico” 20. Este 
                                                                                                                                                                                

la historia del movimiento psicoanalítico, vol. 14, p. 9; Presentación autobiográfica, vol. 20, pp. 9 - 12; P. 
GAY, Freud, pp. 45 – 66. 
17 La herencia y la etiologia de las neuroses, vol. 3,  p. 151. 
18 Cf. Elizabeth ROUDINESCO; Michel PLON, Dicionário de Psicanálise, verbete “Janet, Pierre”, p. 407. 
19 Peter GAY, Freud, p. 100. 
20 Carta de 26/04/1896.  
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fator podia não ser o único a contribuir para a reação dos médicos21, mas pouco lhe 

importavam os motivos, por mais sentido que tivessem. Como vemos nesta carta e no 

artigo sobre o movimento psicanalítico22, a experiência foi um balde de água fria para um 

Freud ávido de reconhecimento, provocando-lhe ressentimento e isolamento com relação a 

seus colegas. Um ano depois, para piorar sua situação, ele é obrigado a admitir que a idéia 

sobre a sedução sexual precoce mostrava-se insustentável. Abandona-a, anunciando a 

Fliess na famosa carta de 21 de setembro de 1897: “Não acredito mais na minha 

neurótica.” Abandonava a teoria da sedução, mas não a idéia da sexualidade como fator 

etiológico de sua neurótica. Mas ainda seria necessário um período de elaboração de quase 

três anos para que o corpo mínimo de princípios fundamentais de sua teoria fosse 

organizado.  

É assim que Renato Mezan compara o nascimento da psicanálise com o nascimento 

de uma criança, indicando as duas etapas que foram constituintes no primeiro período da 

teoria. Na primeira, o marco é a data do “registro civil” do “recém-nascido”, quando Freud 

nomeia o seu novo método no artigo citado anteriormente. Na segunda etapa dá-se a 

“primeira apresentação pública” do bebê, “já banhado, forte e sorridente”: depois de meses 

de árduo trabalho, descrito nas cartas a Fliess23, Freud publica La interpretación de los 

                                                           
21 Renato Mezan não considera que a reação dos médicos deveu-se ao tema da sexualidade como Freud 
indicou, por exemplo, em Las resistencias contra el psicoanálisis. Para ele, essa reação relaciona-se com a 
moral da época, mas não se reduz a ela e não é o motivo mais determinante. Ele cita o livro de Michel 
Foucault, La volonté de savoir, no qual o filósofo demonstra que “o sexo era um assunto abordado com 
freqüência pelos meios médicos na época.” Além disso, no final do século XIX, os estudos de Havellock 
Ellis e Krafft-Ebing são publicados, e “nenhum dos dois foi alvo da tempestade que se abateu sobre Freud.” 
Mezan defende, então, que haveria duas razões para a rejeição à teoria freudiana. A primeira, decisivo para o 
autor, foi a ousadia freudiana de tratar a sexualidade no âmbito do psiquismo, em detrimento da dimensão 
orgânica: “(...) a causalidade difusa e misteriosa atribuída ao sexo, a crença de que as aberrações sexuais 
podem provocar moléstias de todos os tipos, é afastada desde a “Comunicação preliminar”, em que a histeria 
é concebida como resultado da não-absorção, pelo psiquismo, de um trauma sexual. Ora, postular uma 
atividade psíquica como sede dos transtornos sexuais (...) abre uma primeira brecha nas categorias 
ideológicas, borrando as fronteiras entre o corpo e a alma, e atribuindo ao sexo um papel na vida anímica que 
a moral da época não poderia suportar.” O segundo problema, considerado mais profundo, reside na extinção 
de outra fronteira: a que demarca o limite entre o normal e o patológico. Os estudos de Ellis e Krafft-Ebbing 
tratam da manifestação patológica da sexualidade e Freud romperia, portanto, com a visão de seus colegas: 
“Ora, o que Freud introduz, com a noção de defesa e a teoria da repressão que dela se origina, é a idéia de 
que os fenômenos histéricos têm um sentido, que surgem em virtude de um processo psíquico e do retorno do 
reprimido a partir do inconsciente; que, em suma, uma vez que a histeria não se origina de taras hereditárias 
nem de acidentes orgânicos, e sim de acontecimentos banais na vida das pessoas, qualquer um pode sucumbir 
a ela.” Assim, a sexualidade se apresenta à Freud como “uma área em que os processos inconscientes 
revelam sua eficácia, até o escândalo final, o dos Três ensaios, em que as perversões mais repugnantes e mais 
contrárias à moral burguesa são vistas como sobrevivências não-integradas da sexualidade infantil, o que 
equivale a abolir a última fronteira, a da inocência da criança e mais particularmente da criança burguesa”. 
Renato MEZAN, Freud, pensador da cultura, pp. 125 – 6.          
22 Contribución a la historia del movimiento psicoanalítico, vol. 14, pp. 19 – 21. 
23 Cf. cartas de 8/07, 20/08, 27/08 e 6/09/1899.  
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sueños, no início de novembro de 189924. Alguns fatores levaram Freud a renunciar a 

teoria da sedução e a revisar suas idéias: a auto-análise; o reconhecimento do papel da 

fantasia e de que os sonhos eram o acesso privilegiado ao inconsciente; e a percepção da 

analogia entre a patologia e a vida cotidiana. Disso resultou a elaboração do livro dos 

sonhos, no qual, finalmente, ele deverá expor os fundamentos da teoria que trouxe ao 

mundo três anos antes. Nele estão formulados: a primeira tópica, ou seja, o inconsciente, o 

pré-consciente e o consciente, sistemas que compõem sua concepção inicial de aparelho 

psíquico; o desejo infantil recalcado do qual o sonho é a realização; a técnica da associação 

livre e da interpretação, que permitem a análise dos sonhos – assim como a análise das 

neuroses; a correspondência entre sonho, fantasia e sintoma; o processo primário e 

secundário, e a repressão.  

Nessa obra, Freud se refere também pela primeira vez à noção que se tornará o 

complexo de Édipo25. É uma referência famosa não só porque se trata da formação de um 

dos conceitos pilares da psicanálise, mas também porque, baseado em suas descobertas 

clínicas, ele apresenta sua visão da tragédia de Sófocles, como veremos a seguir.  

Freud inicia sua explanação referindo-se à importância dos pais na vida afetiva das 

crianças que se tornarão adultos neuróticos: “(...) el enamoramiento hacia uno de los 

miembros de la pareja parental y el odio hacia el otro forman parte del material de 

mociones psíquicas configurado en esa época como patrimonio inalterable de enorme 

importancia para la sintomatología de la neurosis posterior.” 26 Em seguida, acrescenta que 

os adultos normais passaram também pela mesma experiência, só que de maneira menos 

intensa afetivamente. Ele convoca, em apoio à sua descoberta, a tragédia Édipo Rei, de 
                                                           

24 Renato MEZAN, Freud, pensador da cultura, p. 166 – 7. 
25 É a primeira vez que Freud menciona a noção do conceito do Édipo em uma publicação, mas esse tema já 
vinha sendo pensado por ele como um rumo possível para compreender o papel da sexualidade na etiologia 
das neuroses, uma vez que tinha renunciado à teoria da sedução. Em outubro de 1897, ele escreve a Fliess, 
apontando para a universalidade da vivência edípica e sua correspondência na tragédia de Sófocles: 
“Descobri, também em meu próprio caso, |o fenômeno de| me apaixonar por mamãe e ter ciúme de papai, e 
agora o considero um acontecimento universal do início da infância, mesmo que não |ocorra| tão cedo nas 
crianças que se tornam histéricas. (...) Se assim for, podemos entender o poder de atração do Oedipus Rex, a 
despeito de todas as objeções que a razão levanta contra a pressuposição do destino; (...) mas a lenda grega 
capta uma compulsão que todos reconhecem, pois cada um pressente sua existência em si mesmo. Cada 
pessoa da platéia foi, um dia, um Édipo em potencial na fantasia, e cada uma recua, horrorizada, diante da 
realização de sonho ali transplantada para a realidade, com toda carga de recalcamento que separa seu estado 
infantil do seu estado atual.” Essas são as idéias que, como veremos a seguir, Freud transporta para o livro 
dos sonhos. Carta de 15/10/1897. Cf. também o Rascunho N, anexo à carta de 31/05/1897, onde há uma 
menção mais incipiente do conceito. Sobre a relação entre a teoria da sedução e o complexo de Édipo, ver 
Jean LAPLANCHE; J.-B. PONTALIS, Fantasia Originária, Fantasias das Origens, Origens da Fantasia, 
pp. 25 – 42.   
26 La interpretación de los sueños, vol. 4, p. 269. 
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Sófocles, “cuya eficacia total y universal sólo se comprende si es también universalmente 

válida nuestra hipótesis sobre la psicología infantil.” 27  

Freud narra o drama de Édipo, comparando a investigação que o rei tebano faz 

sobre sua identidade com o trabalho clínico psicanalítico. Ele diz então que o Édipo Rei é 

uma “tragédia de destino”, cujo efeito trágico não se deve à oposição entre a vontade dos 

deuses e a vontade dos homens, mas sim à especificidade do material em que essa oposição 

aparece: “Tiene que haber en nuestra interioridad una voz predispuesta a reconocer el 

imperio fatal del destino de Edipo (...).” 28 Para Freud, a tragédia de Sófocles revela, pelo 

destino do rei tebano, o destino que poderia ter sido também o nosso; daí o efeito trágico 

até hoje produzido nos espectadores 29. “Al paso que el poeta en aquella investigación va 

trayendo a la luz la culpa de Edipo, nos va forzando a conocer nuestra propia interioridad, 

donde aquellos impulsos, aunque sofocados, siguen existiendo.” 30 E completa ao dizer que 

vivemos, como Édipo, sem ter noção alguma dos desejos que “la naturaleza forzó em 

nosotros” – representação, na tragédia, da vontade divina – e que “ofenden la moral”; deles 

nada queremos saber, pois ferem nosso orgulho ao revelar a pregnância da vida infantil, a 

qual “en sabidoría y en fortaleza” acreditávamos ter superado31. Com sua hipótese, Freud 

faz um deslocamento do trágico grego para o psicológico, ou seja, o conflito entre vontade 

divina e vontade humana migra para o interior da alma humana, dividindo-a entre o desejo 

infantil e a repressão, que origina o conflito permanente no indivíduo, neurótico ou não. 

                                                           
27 La interpretación de los sueños, vol. 4, p. 270. 
28 La interpretación de los sueños, vol. 4, p. 271. 
29 Bernard Knox inicia o primeiro capítulo de seu livro Édipo em Tebas comentando que a concepção do 
Édipo Rei como “tragédia de destino” é “amplamente aceita” por helenistas, embora ele próprio a considere 
equivocada. Curiosamente, Knox não cita como exemplo dessa leitura nenhum de seus colegas. O exemplo é 
Freud, fazendo a ressalva de que, do seu ponto de vista, não cabe ao psicanalista a crítica reiterada pelos 
estudiosos da antiguidade grega: “Cito as observações de Freud meramente para ilustrar o ponto em 
discussão e não para colocá-lo como alvo de artilharia. Como ficará claro, tenho respeito considerável por 
seus pontos de vista. Sua análise do Oedipus não merece as críticas de muitos estudiosos clássicos, uma vez 
que ele não se preocupa tanto com a peça de Sófocles como com o material mítico básico.” A crítica deveria 
ser, a seu ver, endereçada aos discípulos freudianos que assumiram a tarefa de interpretar a tragédia com as 
categorias psicanalíticas. Por outro lado, Vernant critica não só os discípulos freudianos como também a 
interpretação freudiana e o uso que Freud faz para demonstrar nossos desejos edípicos: “Mas onde se situa 
este “sentido” que se revelaria, assim, diretamente, a Freud e, depois dele, a todos os seus psicanalistas como 
se, novos Tirésias, um dom de dupla visão lhes tivesse sido outorgado para atingir, além das formas de 
expressão míticas ou literárias, uma verdade invisível ou profana? (...) Esta demonstração de que a tragédia 
revela o desejo edípico universal] tem todo aparente rigor de um raciocínio fundado num círculo vicioso.” 
Bernard KNOX, Édipo em Tebas, pp. 1 – 2; Jean-Pierre VERNANT, Édipo sem complexo, in: J.-P. 
VERNANT; P. VIDAL-NAQUET, Mito e Tragédia na Grécia Antiga, pp. 53 – 4. 
30 La interpretación de los sueños, vol. 4, p. 271. 
31 Ibid., p. 271 – 2. 
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Vislumbramos, assim, os primeiros sinais do trágico freudiano. Por ora, detemo-nos aqui, 

para retomarmos essa questão no sexto capítulo.  

Por reunir alguns dos princípios da teoria, A Interpretação dos Sonhos será, para 

Freud, o livro que marca o nascimento da psicanálise – e, como pudemos notar, de sua 

noção de trágico. 

Em sete de novembro de 1899, Freud conta a Fliess a recepção, previsível, do seu 

livro dos sonhos32:  

 
O livro acaba de ser posto na praça. A primeira reação palpável foi o rompimento 

de uma amizade por uma amiga dileta, que se sentiu magoada com a menção do marido 
dela no sonho non vixit. Minna citou as condessas Wallenstein e Terczky após a recepção 
que tiveram na corte vienense: podemos esperar um ostracismo ainda maior.33 

  

O acolhimento do livro não lhe pareceu, portanto, muito diferente daquele que 

envolveu a conferência de 1896. Apesar disso, o ostracismo esperado por Freud não se 

confirmou, pois pouco tempo depois, em 1902, um grupo de jovens médicos interessados 

pela psicanálise nascente passou a se reunir em sua casa, dando início à “Sociedade 

Psicológica das Quartas-Feiras”. Em 1907 surge o grupo de Zurique, do qual Jung fazia 

parte, que inicia com o grupo de Viena “un vivo intercâmbio de ideas” 34. Este contato foi 

determinante para a divulgação da teoria freudiana, e o perigo do ostracismo é então 

definitivamente afastado, como diz Mezan: “(...) é sem dúvida o interesse despertado em 

Zurique pela psicanálise que assinala o fim do “esplêndido isolamento” de Freud, iniciando 

a difusão da nova ciência em escala a princípio européia e depois universal.” 35 

                                                           
32  A percepção de isolamento de Freud indica, sem dúvida, a dificuldade que as novas idéias enfrentavam no 
meio científico. Todavia, Mezan esclarece que o isolamento do psicanalista não era total, pois ele conseguia 
publicar seus artigos, além de ter sido indicado para o cargo de professor adjunto na Universidade de Viena, 
por Nothnagel e Krafft-Ebing, em 1897. No Dicionário de Psicanálise, os autores se referem à questão, por 
ocasião da recepção do livro dos sonhos, e indicam outro aspecto importante a ser considerado: “Os meios 
prezados por Freud, aqueles dos quais ele esperava entusiasmo, foram incontestavelmente os menos 
apressados a saudar o acontecimento. Outros círculos, entretanto, filosóficos, literários ou artísticos, aos quais 
Freud não atribuía grande importância, expressaram sua aprovação.” Cf. Renato MEZAN, Freud, pensador 
da cultura, p. 127; Elizabeth ROUDINESCO; Michel PLON, Dicionário de Psicanálise, verbete “A 
Interpretação dos Sonhos”, p. 396.   
33 Carta de 7/11/1899. Segundo nota do editor, a “amiga dileta” é Betty Paneth, esposa de Josef Paneth, 
falecido em 1890, e que substituiu Freud como assistente de Brücke, no Instituto de Fisiologia de Viena. No 
livro dos sonhos, Freud expõe o desejo de Paneth de obter uma promoção no laboratório.   
34 Cf. Contribución a la historia del movimiento psicoanalítico, vol. 14, p. 25; Peter GAY, Freud, p. 170 – 5. 
35 Renato MEZAN, Freud, pensador da cultura, p. 294. 
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A propagação da psicanálise se dará em meio às resistências e críticas de que foi 

alvo desde os seus primórdios, das quais sentimos ainda hoje o reflexo quando, por 

exemplo, se questiona se a psicanálise é uma ciência. Mas não nos cabe agora discutir essa 

questão36; interessa-nos, neste momento, outro foco de resistência, o qual nos parece mais 

ligado à origem do trágico.  

A psicanálise carrega uma marca de nascença: elaborada para tratar os sofrimentos 

neuróticos, ela é, no entanto, portadora da má notícia sobre o funcionamento e a 

constituição da vida anímica. E encontramos nos textos freudianos mais de uma alusão a 

tal marca.  

No artigo sobre a história do movimento psicanalítico, ao assumir a autoria da 

teoria, Freud fala da sua percepção sobre o destino desta: “Y como desde hace tiempo he 

reconocido que el inevitable destino del psicoanálisis es mover a contradicción a los 

hombres e irritarlos, he sacado en conclusión que yo debo de ser el verdadero creador de 

todo lo que lo distingue.” 37 Ele diz que inicialmente não se deu conta da natureza especial 

das suas descobertas, mas na conferência de 1896, frente ao silêncio sepulcral de seus 

colegas, percebeu que pertencia ao grupo daqueles que “han turbado el sueño del mundo” 
38. A nosso ver, a mais famosa das alusões à marca de nascença da psicanálise é a 

afirmação de que ela é responsável por uma das feridas narcísicas da humanidade: a 

primeira, cosmológica, desferida por Copérnico, é que o homem não está no centro do 

universo; a segunda, biológica, por Darwin, com sua teoria evolucionista, que demonstrou 

que o homem não é superior aos animais; e finalmente a terceira, a psicológica, infligida 

pela psicanálise: o homem não tem o domínio de sua própria alma, como julgara até então: 

 
Ahora bien, esos dos esclarecimientos: que la vida pulsional de la sexualidad en 

nosotros no puede domeñarse plenamente, y que los procesos anímicos son en sí 
inconcientes, volviéndose accesibles y sometiendose al yo sólo a través de una percepción 
incompleta y sospechosa, equivalen a aseverar que el yo no es el amo en su propia casa. 39 

   

                                                           
36 Sobre a discussão em torno dessa questão, cf. R. MEZAN, Freud, pensador da cultura, pp. 654 – 687; 
Sérgio P. ROUANET, A cientificidade da psicanálise, In____. Interrogações, pp. 113 – 133; Leopoldo 
FULGÊNCIO (Org.), Filosofia da Psicanálise, pp. 21 – 117. 
37 Contribución a la historia del movimiento psicoanalítico, vol. 14, p. 8. 
38 Essa frase, citada por Freud, é, segundo ele, uma expressão de Friedrich Hebbel. Cf. Ibid., p. 21.  
39 Una dificultad del psicoanálisis, 1917, vol. 17, p. 135. (Grifos do autor)  
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Peter Gay refere-se a uma carta de Freud à Stefan Zweig, na qual novamente 

percebemos a marca indelével: 

 
A tarefa fundamental da psicanálise, [Freud] escreveu certa vez ao romancista 

Stefan Zweig, era “lutar com o demônio” – o demônio da irracionalidade – de “maneira 
equilibrada”. Mas, acrescentou ele, esse mesmo equilíbrio, que reduz esse demônio a “um 
objeto inteligível”, apenas fazia com que suas idéias a respeito da natureza humana 
parecessem ainda mais desalentadoras, ainda mais inaceitáveis.40 

  

A marca de nascença da psicanálise, prenúncio do trágico, já é visível, portanto, 

desde o início da teoria, ao menos para o seu criador. Parece-nos procedente a imagem que 

Thomas Mann formou do psicanalista desde que entrou em contato com sua obra: um 

“varão e cavalheiro, que cavalga entre a morte e o diabo.” 41 Na primeira fase da teoria, o 

diabo assim como a morte já haviam mostrado sua face, mas Freud ainda não podia 

enxergá-los de corpo inteiro.  

Portanto, o trágico está em formação nos dois eixos propostos: na alma e na relação 

homem e cultura. Quanto ao primeiro eixo, podemos apontar alguns aspectos que denotam 

a noção trágica do psiquismo: o reconhecimento da autonomia de um sistema que é 

totalmente alheio à realidade externa ao sujeito e ao seu domínio consciente, conforme 

exposto em obras como Pulsiones y destinos de pulsión e Lo inconciente 42; as tensões 

permanentes de um aparelho que vive o conflito dos princípios que o regem e da relação 

entre os três sistemas que o compõem; a constante pressão do desejo engendrando a 

neurose, denunciando a contradição inerente à relação entre as pulsões do eu e as sexuais, 

figuras, no primeiro Freud, do “demônio da irracionalidade”. Como dissemos antes, tais 

aspectos apontam para uma concepção de organização psíquica que é, em si, contraditória, 

conflitiva, características inerentes à constituição do psiquismo. 

Para ilustrarmos a formação do trágico nas profundezas da alma humana, vamos 

retomar o artigo em que Freud descreve as três feridas narcísicas do homem. A psicanálise, 

diz ele, labora para esclarecer os estranhos processos do adoecimento neurótico, os quais, 

segundo ela, não se devem a problemas orgânicos como a psiquiatria supõe, mas a 

processos anímicos que escapam ao domínio do eu:  
                                                           

40 Peter GAY, Freud, p. 15. 
41 Thomas MANN, Freud y el porvenir, in: ____. Schopenhauer, Nietzsche, Freud, p. 171. 
42 Ambas as obras, de 1915, se encontram no volume 14 da Amorrortu. Pulsiones y destinos de pulsiones, pp. 
105 – 34; Lo inconciente, pp. 153 – 214.  
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El psicoanálisis (...) por fin puede decir al yo: “No estás poseído por nada ajeno; es 

una parte de tu propia vida anímica la que se ha sustraído de tu conocimiento y del imperio 
de tu voluntad. Por eso tu defensa es tan endeble; luchas con una parte de tu fuerza contra 
la otra parte (…). Me veo obligado a decir que la culpa reside en ti mismo. Has 
sobrestimado tu poder al creer que podrías hacer lo que quisieras con tus pulsiones 
anímicas y no te hacía falta tener miramiento alguno por sus propósitos. Entonces ellas se 
han sublevado y han emprendido sus propios, oscuros, caminos a fin de sustraerse de la 
sufocación (…). Y no te has enterado del modo en que lo consiguieron ni de los caminos 
que transitaron; sólo ha llegado a tu conocimiento el resultado de ese trabajo, el síntoma, 
(…). No lo disciernes, entonces, como un retoño de tus propias pulsiones removidas, y no 
sabes que es su satisfacción sustitutiva. 43  
 

A neurose expõe, portanto, a debilidade de um eu que se acredita soberano e, 

conseqüentemente, o limite da vontade, que se pensa imperiosa. Contudo, o psicanalista 

alerta que essa fragilidade não é apenas fruto do adoecimento. Deve-se ao domínio das 

pulsões e do inconsciente, exercido à revelia do eu e como parte do funcionamento 

psíquico. Freud continua demonstrando-nos porque a psicanálise é portadora da má notícia: 

 

Ahora bien, sólo una circunstancia posibilita todo el proceso, a saber, que te 
encuentras en el error también en otro punto digno de consideración. Confías en estar 
enterado de todo lo importante que ocurre en tu alma porque tu conciencia te lo anuncia 
luego. Y cuando de algo no has tenido noticia en tu alma, supones tranquilamente que no 
está contenido en ella. Y aun llegas tan lejos que consideras “anímico” idéntico a 
“conciente”, es decir, a lo que te es notorio (…). ¡Deja que se te instruya sobre este punto! 
Lo anímico en ti no coincide con lo conciente para ti; que algo ocurra en tu alma y que 
además te enteres de ello no son dos cosas idénticas. (…) Puedes mecerte en la ilusión de 
que te enteras de todo lo más importante. Pero en muchos casos, por ejemplo en el de un 
conflicto pulsional (…), ese servicio noticioso falla y tu voluntad no llega más lejos que tu 
saber. Ahora bien, en todos los casos esas noticias de tu conciencia son incompletas y a 
menudo sospechosas; también sucede hartas veces que sólo llegas a conocer los 
acontecimientos cuando ya se consumaron y no los puedes cambiar. Aunque no estés 
enfermo, ¿quién podría abarcar todo lo que se mueve en tu alma y de lo cual no te enteras o 
recibes información falsa? 44 
 

Imerso em tal estado de alienação, o eu deveria entrar nos lugares mais recônditos, 

mais profundos de sua alma, de modo a conhecer a si mesmo, mesmo podendo acessar 

pouco. Quem sabe, dessa forma, conseguiria evitar a doença e, caso isso não fosse 

possível, ao menos perderia a ilusão de que é dono da própria casa. Mas essa idéia de que 

não somos donos de nossa casa ainda não tinha atingido o seu ponto mais radical; com a 

pulsão de morte ela será levada às últimas conseqüências.    
                                                           

43 Una dificultad del psicoanálisis, vol. 17, p. 134. 
44 Ibid., pp. 134 – 5. 
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É assim que o “mestre da suspeita”, com a concepção de alma formulada em suas 

descobertas clínicas, comprometeu a confiança que o homem podia ter em si mesmo e em 

sua autonomia. As conseqüências de sua descoberta se desdobrariam na relação entre 

homem e cultura, o outro pólo do trágico. Como disse Peter Gay:  

 
Muito antes que o trauma da Primeira Guerra Mundial o auxiliasse a desenvolver o 

postulado do instinto de morte, muito antes que retratasse a existência humana como uma 
dramática luta, travada até o limite final, entre as forças da vida e as forças da morte, já 
estava convencido de que a civilização precisa impor sacrifícios à vida instintual do 
homem, canalizando as energias da libido e refreando a agressão a serviço do 
funcionamento social. Apesar de que sem esses sacrifícios a civilização seria impossível, 
eles trazem conseqüências desfavoráveis, muitas vezes trágicas: repressão desnecessária, 
culpa excessiva – em suma, neurose. Freud não via saída para esse dilema de condição 
humana: a humanidade não poderia viver sem uma civilização exigente, e mal e mal 
consegue viver com ela.45   

 

A idéia de que a civilização é incompatível com a livre expressão das pulsões e de 

que é, portanto, necessário represá-las sob um custo para o indivíduo se expressa desde o 

início da psicanálise46. Mas seu contorno trágico explicita-se em dois ensaios reunidos sob 

o título De guerra y muerte. Temas de actualidad, de 1915, escritos por volta de seis meses 

depois de estourar a primeira grande guerra. Deteremo-nos neles, porque, assim como no 

artigo citado anteriormente sobre a fragilidade do Eu, encontramos um material precioso 

para introduzirmos a análise do trágico nas obras da segunda fase da psicanálise. 

O primeiro ensaio é nomeado “La desilusión provocada por la guerra” e, tal como o 

título anuncia, Freud reflete sobre a decepção generalizada com a atitude nada ética, 

selvagem, do Estado e dos indivíduos na época da guerra – algo inesperado, dado o 

processo civilizatório que as nações européias tinham alcançado. Para compreendermos 

um pouco a desilusão que, segundo Freud, atingiu os cidadãos que sofriam com a 

crueldade e a violência que presenciavam, citamos um trecho de La transitoriedad, escrito 

no segundo semestre do mesmo ano: 

 
[A guerra] No solo destruyó la hermosura de las comarcas que la tuvieran por 

teatro y las obras de arte que rozó en su camino; quebrantó también el orgullo que 
sentíamos por los logros de nuestra cultura, nuestro respeto hacia tantos pensadores y 
artistas, nuestra esperanza en que finalmente superaríamos las diferencias entre pueblos y 
                                                           

45 Peter GAY, Sigmund Freud: um alemão e seus dissabores, in: SOUZA, Sigmund Freud e o gabinete do Dr. 
Lacan, p. 45. 
46 Cf. El malestar en la cultura, vol. 21, p. 60. 



 198

razas. (…) Empequeñeció de nuevo nuestra patria e hizo que el resto de la Tierra fuera otra 
vez ancho y ajeno. Nos arrebató harto de lo que habíamos amado y nos mostró la 
caducidad de muchas cosas que habíamos juzgado permanentes.47 

 

No primeiro ensaio dedicado ao tema, Freud apontou que tal decepção não se 

justificava. À luz dos descobrimentos psicanalíticos, revela-se que ela se deve a uma ilusão 

que, pela guerra, se desfez: superestimava-se a capacidade civilizatória e a moral superior 

do homem ou, dito de outra forma, julgava-se “los hombres “mejores” de lo que en 

realidad son” 48. Para o psicanalista evidencia-se outra situação humana, que nos lembra a 

noção antropológica da religião grega: a capacidade de civilização do homem é limitada, 

pois esbarra em três problemas, a saber, as pulsões, a “plasticidade da alma” e a difícil 

relação entre a razão e os afetos.  

Na mesma época em que escreveu os ensaios, Freud trabalhava em seus artigos 

metapsicológicos, dentre os quais Pulsiones y destinos de pulsión, em que organizou a 

primeira teoria pulsional. Ele define a pulsão como uma força de excitação que é o elo 

entre o corpo e a alma, entre o biológico e o psíquico; ela tem sua fonte no corpo e se 

inscreve, por meio de um representante, na alma:  

 
(…) la “pulsión” nos aparece como un concepto fronterizo entre lo anímico y lo 

somático, como un representante {Repräsentant} psíquico de los estímulos que provienen 
del interior del cuerpo y alcanzan el alma, como una medida de la exigencia de trabajo que 
es impuesta a lo anímico a consecuencia de su trabazón con lo corporal. 49 

 

Toda pulsão tem sempre a mesma meta, isto é, a satisfação alcançada por meio do 

objeto ao qual se liga e cujos traços serão registrados no psiquismo. O objeto é, por sua 

vez, altamente variável e, entretanto, um único objeto pode satisfazer várias pulsões. Joel 

Birman esclarece a relação entre a pulsão e a “exigência de trabalho” que ela impõe ao 

psiquismo: “(...) a pulsão é uma força (Drang), antes de mais nada, que precisa ser 

submetida a um trabalho de ligação e de simbolização para que pudesse se inscrever no 

psiquismo propriamente dito.” 50 Esse trabalho, diz Birman, seria “agenciado pelo outro”, 

ou seja, o objeto a quem a pulsão se liga para obter a satisfação: o seio, a mãe, o pai e seus 

                                                           
47 La transitoriedad, vol. 14, p. 311. 
48 La desilusión provocada pela guerra, in: De Guerra y muerte.Temas de atualidad, vol. 14, p. 284. 
49 Pulsiones y destinos de pulsión, vol. 14, p. 117. 
50 Joel BIRMAN, Sujeito e estilo em psicanálise, in: Arthur H. de MOURA (Org.), As pulsões, p. 46.  
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substitutos. O trabalho do psiquismo sustenta-se no processo de alteridade que permite a 

simbolização da pulsão, e que acaba por constituir a rede representacional do psiquismo e, 

portanto, o campo da linguagem. Essa concepção pulsional se mantém em 1920, mas será 

rearticulada pelo conceito de pulsão de morte. 

No ensaio sobre a desilusão provocada pelo estado de guerra, Freud diz que a 

natureza humana é composta por pulsões que buscam satisfazer suas necessidades 

originárias e que, em si, não são boas nem más. São consideradas boas ou más em 

decorrência da forma como se manifestam nas relações humanas, ao buscarem a meta da 

satisfação. Na passagem da infância à vida adulta, as pulsões encontram diferentes 

“destinos”, os quais formarão, posteriormente, o “caráter do homem”: inibição, mudanças 

de objeto, redirecionamento de metas, fusão entre si ou retorno.51 Freud destaca ainda que 

as pulsões se apresentam, em geral, em pares antitéticos, característica manifesta como 

“ambivalência de sentimentos”, como, por exemplo, alguém que ama e odeia 

intensamente, ao mesmo tempo, um outro alguém52.  

Entre as pulsões há aquelas consideradas más pela sociedade, representadas pelo 

egoísmo e pela crueldade. Todavia, no processo de desenvolvimento de um indivíduo, é 

possível direcionar a inclinação dessas pulsões para o bem, ou seja, transformá-las em 

pulsões sociais. Isso acontece por meio de dois fatores que atuam em conjunto. Primeiro, 

um fator interno que consiste na influência do erotismo sobre as pulsões egoístas, ou seja, 

“pela necessidad humana de amor”: “Se aprende a apreciar el ser-amado como una ventaja 

a cambio de la cual se puede renunciar a otras.” 53 O grifo é nosso para acentuar que, para 

Freud, não sendo da natureza do indivíduo, este deve reconhecer uma “vantagem” para 

efetuar a mudança – processo nunca consciente. A capacidade do indivíduo em transformar 

as pulsões egoístas ou cruéis pelo erotismo, é nomeada por Freud de “aptitud para la 

cultura”, da qual uma parte é inata, herança de nossos antepassados – sua tese da herança 

filogenética, muitas vezes reiterada em sua obra54 –, e outra parte é adquirida.  

                                                           
51  Sobre os destinos da pulsão, cf. Pulsiones y destinos de pulsión, p. 122. 
52 La desilusión provocada pela guerra,  in: De Guerra y muerte.Temas de atualidad, vol. 14, p. 283.  
53 Ibid., p. 284. 
54 Tese de que o inconsciente é composto, em parte, por conteúdo filogenético, ou seja, de que o inconsciente 
carrega os traços herdados do que um dia foi experiência da humanidade. É uma de suas idéias mais 
polêmicas porque, para sustentá-la, Freud se apoiou na ultrapassada tese lamarckista da transmissão dos 
caracteres adquiridos ou, mais especificamente, no pensamento neolamarckista de Ernst Haeckel, médico e 
zoólogo alemão contemporâneo de Freud. O editor das obras freudianas da Amorrortu esclarece-nos: “O 
nexo entre filogênese e ontogênese é um tema que Freud aborda continuamente. Sua concepção científica 
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O segundo fator é a coerção externa exercida pela educação e pelo meio em que se 

vive, fator que pode perdurar por toda a vida: “La cultura se adquiere por renuncia a la 

satisfação pulsional (...).” 55 Todavia, e aí começam os problemas, ambos os fatores 

apresentados não conseguem direcionar necessariamente todas as más pulsões para o bem, 

isto é, a educação, a cultura em que se vive e o amor não garantem que o egoísmo se torne 

altruísmo ou a crueldade, compaixão. Uma parte escapa, conservando, mesmo reprimida, 

sua característica original. Assim Freud toca em um ponto que nos lembra a discussão 

grega sobre o ensino das virtudes pelos sofistas; é ilusão e otimismo do homem acreditar 

que o conhecimento e a orientação ética oferecida pelos recursos educacionais, familiares 

ou não, bastam para o tornar melhor. 

Não é possível discriminar, pelas ações éticas de um indivíduo, se houve de fato um 

“enobrecimento pulsional” ou se a pulsão se mantém reprimida apenas por vantagens 

culturais. No último caso, a pulsão primitiva não transformada estará sempre pronta, 

quando se apresentar a ocasião, para se manifestar com sua roupagem própria, já que é um 

sacrifício mantê-la sob o jugo da coerção: ou se adoece ou as autênticas inclinações vêm à 

tona. Diz Freud, remetendo-nos à citação de Peter Gay: 

 
En el ámbito de la sexualidad, donde esa sofocación encuentra la máxima 

dificultad para realizarse, ello provoca los fenómenos reactivos de los diversos 
modos de contracción de neurosis. En lo demás, la presión de la cultura no hace 
madurar consecuencias patológicas, pero se exterioriza en las deformaciones del 
carácter y en la propensión de las pulsiones inhibidas a irrumpir hasta la 
satisfacción cuando se presenta la oportunidad adecuada. 56 

 
                                                                                                                                                                                

provém de Haeckel; isto (...) nos levou a consultar a Antropogenia (…) [obra de Haeckel]. Achamos 
enunciada ali o que ele denomina como “lei biogenética fundamental”: a ontogênese é uma recapitulação 
abreviada e incompleta da filogênese. Esta última – explica – é um fenómeno histórico complicadíssimo, que 
resulta de numerosos processos de herança e adaptação. (…) Com Haeckel, Freud sustentará a herança dos 
caracteres adquiridos, na tradição da Filosofia zoológica de Lamarck (1809). Em algum lugar afirma que essa 
hipótese, unida à concepção da ontogênese-filogênese, é a sustentação da importância, acordada na 
psicanálise, ao complexo de Edipo.” O editor refere-se, provavelmente, à afirmação de que o assassinato do 
pai primevo da horda primitiva, hipótese exposta em Tótem y tabú, tem seus traços reavivados a cada 
passagem de uma criança pelo complexo de Édipo. Essa também é a hipótese de Freud para a força que a 
religião possui através dos tempos: ela é sempre reiterada pelas reminiscências da história da humanidade, as 
quais se devem à experiência primordial do assassinato paterno que fundou a religião e a cultura. José Luis 
ETCHEVERRY, Obras completas Freud: sobre la versión castellana (volumen de presentación de las Obras 
Completas de Sigmund Freud), p. 20; El porvenir de una ilusión, vol. 21, pp. 40 – 2. Cf. E. ROUDINESCO; 
M. PLON, Dicionário de Psicanálise, verbete “Haeckel, Ernst Heinrich”, p. 322 – 4. Sobre a hipótese do 
assassinato do pai da horda primitiva e sua relação com a formação da religião e da cultura ver Tótem y tabú, 
vol. 13, pp. 142 – 8. 
55 La desilusión provocada pela guerra, In De Guerra y muerte.Temas de atualidad,  vol. 14, p. 284. 
56 Ibid., p. 285 – 6. 
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Ele aprofunda a questão dizendo que é necessário também levar em conta o que 

chamou de “plasticidade da alma”, ou seja, a capacidade de regressão a estados mais 

precoces do desenvolvimento psíquico. Esses estágios não são substituídos por aqueles 

adquiridos subseqüentemente. Ambos, o precoce e o tardio, existem lado a lado na vida 

anímica, mesmo que os primeiros não se manifestem:  

 
Por más que el estado anímico anterior no se haya exteriorizado durante años, tan 

cierto es que subsiste, que un día puede convertirse de nuevo en la forma de manifestación 
de las fuerzas del alma, y aun en la única forma, como si todos los desarollos más tardíos 
hubieran sido anulados, hubieran involucionados.57   

 

As pulsões primitivas egoístas ou cruéis, mesmo transformadas, podem, portanto, 

se manifestar no movimento regressivo, o qual é disparado em determinadas situações, 

como, por exemplo, nas situações de conflito como a guerra ou nos sonhos. Nestes últimos 

podemos encontrar, muitas vezes, expressões daquelas pulsões que acreditamos, quando 

acordados, banidas de nossa alma. 

Além disso, há o terceiro problema elencado por Freud para tentar desfazer a ilusão 

que se revelou pela decepção vivida na época: a influência dos afetos sobre a razão 

humana, que não é forte o bastante para impedir os arroubos emocionais ou as resistências 

causadas pelos movimentos afetivos, mesmo porque estas são, muitas vezes, inconscientes. 

No final do ano de 1914, quando a guerra já tinha começado, Freud escreve a seu amigo 

holandês Frederik van Eeden, que não aceitava as idéias difundidas pela psicanálise:  

 
[A psicanálise] Nos ha enseñado también que nuestro intelecto es una cosa débil y 

dependiente, juguete e instrumento de nuestras inclinaciones pulsionales y afectos, y que 
todos nos vemos forzados a actuar inteligente o tontamente según lo que nos ordenan 
nuestras actitudes [emocionales] y resistencias internas. 

Ahora bien, si repara usted en lo que está ocurriendo en esta guerra – las 
crueldades e injusticias causadas por las naciones más civilizadas, el diferente criterio con 
que juzgan sus propias mentiras e iniquidades y las de sus enemigos, la pérdida 
generalizada de toda visión clara de las cosas –, tendrá que confesar que el psicoanálisis ha 
acertado en esas dos tesis. 58 
 

                                                           
57 Nuestra actitud hacia la muerte, in: De guerra y muerte. Temas de actualidad, vol. 14, p. 287. 
58 Apéndice. Carta al doctor Frederik van Eeden, in: De guerra y muerte. Temas de actualidad, vol. 14, p. 
302 – 3. 
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Como disse Peter Gay, o conflito mundial confirmava “o que os analistas sempre 

haviam dito”: o “demônio da irracionalidade” habita a alma e continuaria a assombrar a 

humanidade, para desconforto daqueles que confiavam na razão humana como faculdade 

forte, capaz de condução e discernimento ético, protetora do mundo civilizado. 

Mas, em tempo de guerra, outro problema assolava os ânimos: a constância e a 

proximidade da morte. Podemos agora examinar o segundo ensaio, “Nuestra actitud hacia 

la muerte”, no qual destacaremos a percepção freudiana sobre a posição do homem 

moderno frente à morte, posição que se mostra, sem que este perceba, deletéria com 

relação a vida. 

Freud observa que o homem moderno se dispõe a considerar a morte como “algo 

natural, incontrastable e inevitable.” 59 No entanto, observa também que essa posição não é 

sincera, pois seu comportamento demonstra uma atitude distinta: “Hemos manifestado la 

inequívoca tendencia a hacer a um lado la muerte, a eliminarla de la vida. Hemos tentado 

matarla com el silencio (...).”60 O homem culto evita falar sobre a morte, e nem mesmo 

pode pensá-la sem sentir-se mal. Quando se recebe a notícia do falecimento de alguém, a 

tendência é retirar o caráter necessário da morte para transformá-lo em contingente, 

buscando uma justificativa para ela. A morte é mantida distante de nossa vida, alheia a ela. 

A sua proximidade nos assusta e fazemos de tudo para evitá-la, como se isso fosse 

possível; situação confrontada, na época, pela guerra. Pois bem, Freud diz que, ao invés de 

tornar a vida mais leve, essa atitude de negação da morte como um fato natural e 

necessário tem conseqüências diretas e negativas sobre o valor da vida: 

  
La vida empobrece, pierde interés, cuando la máxima apuesta en el juego de la 

vida, que es la vida misma, no puede arriesgarse. Se vuelve tan insípida e insustancial 
como un flirt norteamericano, en que de antemano se ha establecido que nada puede 
suceder, a diferencia de un vínculo de amor en el Continente, donde ambas partes deben 
tener en cuenta permanentemente las más serias consecuencias. 61  

 

No entanto, negar a realidade da morte é uma atitude que encontra correspondência 

no inconsciente de cada um de nós. Pois, frente ao problema da finitude, o inconsciente se 

                                                           
59 Nuestra actitud hacia la muerte, in: De Guerra y muerte.Temas de atualidad,  vol. 14, p. 290. 
60 Ibid., p. 290. 
61 Ibid., p. 291.  
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comporta como imortal já que não carrega nenhum registro da própria morte 62. Como diz 

Mezan: “(...) a representação da morte é vazia.” 63 A morte é, psiquicamente falando, 

sempre a morte do outro. Freud credita a essa tese o “segreto del heróismo”, o qual não se 

deve, segundo a suposição corrente de “la ratio”, a que alguns “bienes abstractos y 

universales” estejam acima da vida: “Pero opino que más frecuente ha de ser el heroísmo 

instintivo e impulsivo que prescinde de cualquier motivación de esa índole y sencillamente 

arrostra el peligro, trás asegurarse, como Juanito Picapiedra, (...): “Eso nunca puede 

sucederte a ti.” 64  

Por outro lado, a morte do outro, quando ente querido, é desejada e temida, dado a 

ambivalência afetiva que, “con excepción de poquísimas situaciones”, carrega nossas 

relações amorosas – conflito que leva à neurose. E com relação a quem não gostamos, 

facilmente podemos imaginá-lo morto, mesmo que nos repreendamos por esse 

pensamento65.  

Assim, o trágico é que a atitude moderna em relação à morte, que Freud chama de 

“actitud cultural-convencional”, não só não serve para acalmar o horror ao inevitável 

desaparecimento, como tende a nos distanciar dos processos que nos constituem, 

atrapalhando, sem que percebamos, nossa vida. Por isso, vale a advertência do dito popular 

transformado: 

 
Recordamos el viejo apotegma: “Si vis pacem, para bellum”: Si quieres conservar 

la paz, ármate para la guerra. 
Sería tiempo de modificarlo: “Si vis vitam, para mortem”: Si quieres soportar la 

vida, prepárate para la muerte. 66 
 

Tarefa nada fácil, já que se preparar para a morte implica em encarar o sofrimento 

que tentamos, a qualquer custo, evitar. E encará-lo significa também “(…) reconocer la 

                                                           
62 Nuestra actitud hacia la muerte, in: De Guerra y muerte.Temas de atualidad,  vol. 14, p. 297. 
63 Renato MEZAN, Freud, pensador da cultura, p. 415. 
64 Nuestra actitud hacia la muerte, in: De Guerra y muerte. Temas de actualidad, vol. 14, p. 298. Segundo 
nota do editor de Freud, Juanito Picapiedra é personagem de uma comédia de Ludwig Anzengruber, autor 
vienense.  
65 Ibid., p. 300. 
66 Ibid., p. 301. 
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objetiva necessidad biológica y psicológica del sufrimiento en la economía de la vida 

humana.” 67 Como pode-se perceber, o veio trágico freudiano já tinha vindo à luz. 

Freud escreveu os ensaios em meio à elaboração da metapsicologia, cujos conceitos 

iluminaram os fenômenos mais difíceis da vida humana68. Ao tratar das pulsões destrutivas 

e da morte, eles anteciparam a problemática que se tornaria central em Más allá del 

principio de placer e que passou a ocupar um lugar privilegiado na produção teórica que se 

desenvolveu a seguir.  

Depois de definidos os termos da primeira metapsicologia, Freud precisou fazer 

avançar seu pensamento, de modo a preencher as lacunas abertas. A teoria das pulsões, tal 

como havia sido formulada pela oposição entre pulsão sexual e pulsão do eu, mostrava-se 

insuficiente para fundamentar certos fenômenos como o narcisismo ou a compulsão à 

repetição, que se evidenciava na transferência com os pacientes. Para elucidar tais 

enigmas, ele segue para a reformulação final da psicanálise e funda os elementos 

constitutivos do seu pensamento trágico, conforme veremos a seguir, garantindo seu lugar 

na tradição do pensamento filosófico iniciado por Schopenhauer e Nietzsche.    

 

4.2 Más allá del principio de placer: o trágico na teoria das pulsões 

 

Más allá del principio de placer é um livro que trata das “coisas últimas”, diz 

Freud, explicando que essas se referem aos grandes problemas da vida – e da ciência69. 

Com efeito, as reflexões e hipóteses apresentadas no livro rompem as fronteiras da alma e 

abordam o fundamento da vida, onde amor e morte se entrelaçam em luta contínua.  

Os penosos acontecimentos político-sociais e pessoais, do período entre 1914 a 

1919, ano em que Freud redige o livro, marcam suas reflexões, como observamos nos 

ensaios sobre a guerra e a morte, mas não foram responsáveis pela gênese da pulsão de 

                                                           
67 La desilusión provocada por la guerra, in: De Guerra y muerte. Temas de actualidad,  p. 277. 
68 Os trabalhos metapsicológicos são Pulsiones y destinos de pulsión, La represión e Lo inconciente, todos de 
1915. 
69 Cf. Más allá del principio de placer, vol. 18, p. 58. Quanto às citações do livro analisado nesta seção, 
observamos que, visando facilitá-las, as referências serão dadas, daqui por diante, pelas duas primeiras 
palavras do título seguida apenas do número da página correspondente.  
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morte no pensamento freudiano, conforme Peter Gay pareceu antes sugerir70. Apenas a 

confirmavam. O conceito surgiu, principalmente, em razão da observação de fenômenos, 

na clínica e fora dela, cujo caráter repetitivo parecia confrontar o princípio regulador do 

psiquismo, o princípio de prazer, tal como Freud o havia postulado em 1911, em 

Formulaciones sobre los dos princípios del acaecer psíquico71. A elucidação de tal caráter 

completou o conjunto de fundamentos psicanalíticos e aprofundou a compreensão do 

funcionamento psíquico. Mais uma vez, lançou por terra nossas ilusões, como era do gosto 

de Freud. Nesse livro polêmico – cujas idéias levantaram resistências no meio da 

psicanálise –, o fundamento do homem trágico freudiano se explicita.    

Assim inicia-se o texto: “En la teoria psicoanalítica adoptamos sin reservas el 

supuesto de que el decurso de los procesos anímicos es regulado automáticamente por el 

principio de placer.”72 Destinado a regular o equilíbrio do aparelho anímico, de modo a 

mantê-lo com um nível baixo ou constante de excitações73, o princípio do prazer atua sobre 

os processos psíquicos para impedir o acúmulo de tensão74. Em termos econômicos – ou 

seja, considerando a quantidade de energia na vida psíquica –, a excitação presente nos 

processos psíquicos determina as sensações, sentidas pelo eu, de prazer, dado pela 

                                                           
70 Referimo-nos à citação correspondente à nota quarenta e nove, na seção anterior. O artigo citado foi escrito 
antes da biografia de Freud, onde pareceu-nos que Peter Gay reviu sua posição: “É tentador ler o sistema 
psicanalítico posterior de Freud, com sua ênfase sobre a agressão e a morte como uma reação à sua dor 
daqueles anos.” Gay menciona que o primeiro biógrafo de Freud estabeleceu um elo entre a concepção da 
pulsão de morte e os sofridos anos de guerra e fragilidade do Império Austríaco, além da perda de sua filha 
Sophie, que morreu de gripe em 1920. Mas ainda hoje podemos encontrar a mesma interpretação 
circunstancial para a gênese do conceito, como no artigo de Walter Evangelista, recentemente publicado. P. 
GAY, Freud, pp. 362 – 3; Walter José EVANGELISTA, Princípio de Nirvana: sintoma de mudança de 
terreno no itinerário de Freud?, in: L. FULGÊNCIO (Org.), Filosofia da psicanálise, p. 208. Cf. também E. 
ROUDINESCO; M. PLON, Dicionário de Psicanálise, verbete “Mais-além do princípio do prazer”, p. 485; 
Renato MEZAN, Freud, pensador da cultura, pp. 479 – 80; Peter GAY, Freud, pp. 362 – 3. 
71 Formulaciones sobre los dos principios del acaecer psíquico, vol. 12, pp. 217 – 31. 
72 Más allá, p. 7. 
73 Freud nomeou “princípio de constância” à tendência do aparelho psíquico em manter os níveis de 
excitações baixos ou constantes. O princípio de prazer é derivado do princípio de constância. Cf. Ibid., p. 9.   
74 García-Roza refere-se ao uso de Freud dos termos “aparelho psíquico” e “aparelho anímico”, dizendo que 
ele os emprega de forma alternada. Para o autor, essa alternância expressaria a indecisão de Freud quanto ao 
termo mais adequado, lembrando que a partir da segunda tópica a expressão “aparelho anímico” seria a mais 
usada. “É curioso que um autor, que desde os primeiros trabalhos afirma sua fé na ciência, prefira o termo 
“anímico”, tão contaminado metafisicamente, ao termo “psíquico”, muito mais ao gosto da ciência da 
época.”. Para García-Roza, a intenção de Freud seria marcar a diferença entre a natureza da psicanálise e a da 
psicologia, a qual tinha se organizado como ciência da consciência e experimental. Podemos acrescentar que 
talvez também marcasse a sua visão sobre a natureza do psíquico, como ele diz na introdução à série das 
novas conferências introdutórias: “Sólo en psicología ocurre de otro modo; aqui sale a la luz en toda su 
dimensión a constitucional ineptitud del ser humano para la investigación científica.” Nuevas conferencias de 
introducción al psicoanalisis, vol. 22, p. 6; Luiz A. GARCIA-ROZA, Introdução à metapsicologia 
freudiana, pp. 153 – 4;       
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descarga de tensão, e de desprazer, gerado com o aumento da tensão. A quantidade de 

excitações é fomentada pelo movimento pulsional, na medida em que a pulsão, que tem 

por finalidade buscar a satisfação pelos objetos aos quais se liga, consegue ou não atingir 

sua meta.  

Freud elenca duas fontes principais de desprazer: a primeira é de origem externa, 

quando a realidade se impõe ao indivíduo não permitindo a satisfação pulsional. Surge daí 

o segundo princípio que atua no psiquismo, isto é, o princípio de realidade, que, ligado às 

pulsões do eu, tende, no desenvolvimento do indivíduo, a modificar o princípio de prazer e 

a se opor a ele. O princípio de realidade atua de modo a postegar a satisfação e a 

desenvolver a tolerância ao desprazer; mas não promove a renúncia pulsional à obtenção 

de prazer.  

A segunda fonte de desprazer é interna, originada, por exemplo, pelo conflito que 

dá origem à neurose: as pulsões sexuais buscam satisfações que são intoleráveis para as 

pulsões egóicas, as quais tendem a compor a unidade do eu75. Aquelas que perturbam o eu 

sofrem, então, o recalque, recurso que as impede, ao menos momentaneamente, de obter a 

satisfação desejada76. Ocorre que, como Freud assinalou no artigo sobre a precariedade do 

eu, as pulsões sexuais insatisfeitas seguem por caminhos alternativos para tentar atingir sua 

finalidade, ligando-se a objetos seja por via direta ou por via substitutiva. Mas, ao 

conseguirem a satisfação, o prazer que daí poderia advir é novamente sentido como 

desprazer, como ameaça para o eu, recolocando o conflito que poderá acarretar a formação 

de sintomas77. Assim Freud conclui, apontando para o paradoxo vivido pelo neurótico: 

                                                           
75 Cf. Más allá, p. 10. 
76 A teoria do recalque, ou repressão, foi uma das primeiras concebidas por Freud, considerada por ele como 
um dos fatores que o levou do método catártico ao psicanalítico. Ele reconhece nessa teoria o “pilar 
fundamental sobre el que descansa el edifício del psicoanálisis.” Contribución a la historia del movimiento 
psicanalítico, pp. 14 – 5. É importante observar que o conceito Verdrängung é traduzido do alemão para o 
espanhol como “represión” e, para o português, de acordo com a última tradução direta do alemão das obras 
freudianas, como “recalque”, por isso faremos uso dos dois termos. Cf. FREUD, O recalque. Obras 
psicológicas de Sigmund Freud. Escritos sobre a psicologia do inconsciente. Coordenação geral da tradução 
de Luiz Alberto Hanns, pp. 175 – 193, vol. 1.   
77 Em Inibición, síntoma y angustia, de 1925, Freud dá a seguinte definição de sintoma: “(...) el sintoma es 
indicio y substituto de una satisfación pulsional interceptada, es un resultado del proceso represivo.” Ou seja, 
o sintoma substitui a satisfação pulsional impedida pelo eu, formando um compromisso entre a pulsão que 
busca a satisfação e a instância que promove o recalque. Cf. Inibición, síntoma y angustia, vol. 20, p. 87. Ver 
também sobre a teoria do sintoma na conferência 23, onde ele diz que como todos nós sofremos a repressão, 
pois vivemos o complexo de Édipo, todos temos as condições para a formação sintomática e sendo assim, 
“todos somos neuróticos.” A relação entre o Édipo e a repressão será mencionada na próxima seção. Cf. 23ª. 
Conferencia. Los caminos de la formación de síntoma, in: Conferencias de introducción al psicoanálisis, vol. 
16, p. 326. 
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A consecuencia del viejo conflicto que desembocó en la represión, el principio de 

placer experimenta otra ruptura justo en el momento en que ciertas pulsiones laboraban por 
ganar un placer nuevo en obediencia a ese principio. (…) seguramente todo displacer 
neurótico es de esa índole, un placer que no puede ser sentido como tal. 78   

  

De qualquer forma, o paradoxo neurótico, sob o conflito entre os dois princípios 

que regem nossa vida anímica, segue em consonância com a atuação do princípio de 

prazer.  

Mas Freud indica alguns fenômenos dotados de uma característica que coloca em 

questão a premissa psicanalítica do princípio regulador. Cita, dentre outros, a brincadeira 

infantil que ele chamou de fort/da, jogo observado durante a ausência materna, 79 e o 

fenômeno transferencial chamado de compulsão à repetição 80. O que lhe chama a atenção 

é que o indivíduo é compelido a viver uma situação dolorosa, repetindo-a: sofre, não sabe 

por que e tampouco consegue evitá-lo. Algo age nele de modo a perpetuar-lhe o 

sofrimento. Dessa forma, a compulsão à repetição que aparece na clínica, por exemplo, 

demonstra algo que escapa ao domínio do princípio de prazer: “(...) la compulsión de 

repetición devuelve también vivencias pasadas que no contienen posibilidad alguna de 

placer, que tampoco en aquel momento pudieran ser satisfacciones, ni siquiera de las 

mociones pulsionales reprimidas desde entonces.” 81 O mesmo poderia ser dito dos outros 

fenômenos: eles são, essencialmente, o signo de traumas infantis que, quando aconteceram, 

não significavam prazer para nenhuma instância psíquica, diferenciando-se do paradoxo do 

sintoma neurótico, onde o que é prazer para um lado não é para o outro82. Seriam 

                                                           
78 Más Allá, p. 10 – 11. 
79 Essa brincadeira é observada por Freud em uma criança pequena que, na ausência da mãe, atira um carretel 
amarrado num cordão para longe de sua vista e emite o som “ooo”, que significava a palavra fort, ou seja, 
“foi-se” e, em seguida, o traz de volta, brindando o encontro com um sonoro “da”, “aqui está”. Freud atribui 
o jogo à “su renuncia pulsional (renuncia a la satisfación pulsional) de admitir sin protestas la partida de la 
madre. Se resarcía, digamos, escenificando por sí mismo, con los objetos a su alcance, ese desaparecer y 
regresar.” Ibid., p. 15. 
80 Trata-se da repetição, em análise, de experiências antigas dolorosas recalcadas que, em vez de se tornarem 
conscientes por serem rememoradas, são reatualizadas em ato no presente. Aparecem como um sintoma, mas, 
como veremos a seguir, em sua origem não está presente o conflito entre as instâncias, ou seja, não há prazer 
para nenhuma delas, configurando uma expressão da pulsão de morte. Cf. Ibid., p. 18. 
81 Ibid., p. 20. 
82  Freud dá exemplos dessas experiências precoces, tecendo o seguinte comentário: “El florecimiento 
temprano de la vida sexual infantil estaba destinado a sepultarse {Untergang} porque sus deseos eran 
inconciliables con la realidad y por la insuficiencia de la etapa evolutiva en que se encontraba el niño. Ese 
florecimiento se fue a pique {zugrunde gehen} a raíz de las más penosas ocasiones y en medio de 
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testemunhos, portanto, de tendências atuantes no psiquismo “que serían más originárias 

que el princípio de placer e independentes de él.” 83 Como se esse sintoma estivesse além 

da repressão. 

Tais tendências manifestam-se na vida de qualquer pessoa, neurótica ou não, como 

no exemplo da criança que joga o fort/da, repetindo inúmeras vezes a experiência dolorosa 

da ausência materna. No exemplo também das pessoas que parecem destinadas ao mesmo 

tipo de vivência dolorosa, como relações amorosas que terminam sempre em traição. Freud 

chama a atenção, usando a expressão nietzscheana, de que nesses casos ocorre um “eterno 

retorno do mesmo”, que não difere do fenômeno clínico da compulsão à repetição: “En 

vista de estas observaciones relativas a la conducta durante la transferencia y al destino 

fatal de los seres humanos, osaremos suponer que en la vida anímica existe realmente una 

compulsión de repetición (...).” 84  Uma compulsão que, no seu entender, possui um 

“caráter demoníaco”, isto é, “de uma exigência imperiosa e inassimilável ao registro do 

prazer.” 85  

Para Freud se evidencia, então, a relação direta entre pulsão e compulsão, mas a 

questão é como essa ligação ocorre86. Ele diz ter chegado, então, o momento de declarar 

abertamente o caráter universal da pulsão e até mesmo de “toda vida orgánica en general”, 

declaração esta que, avisa, causará desconcerto:  

 
Una pulsión sería entonces un esfuerzo, inherente a lo orgánico vivo, de 

reproducción de un estado anterior que lo vivo debió resignar bajo el influjo de fuerzas 
perturbadoras externas; sería una suerte de elasticidad orgánica o, si se quiere, la 
exteriorización de la inercia en la vida orgánica.87 

 

                                                                                                                                                                                
sensaciones hondamente dolorosas.” Refere-se ao conflito vivenciado na ocasião do desenvolvimento e 
resolução do complexo edípico, pois a criança tem de abrir mão do desejo pela mãe – no caso do menino –, já 
que se depara, em meio ao amor e ódio pelo pai, com a impossibilidade de realizá-lo. Essa passagem pode ser 
vivida de modo mais ou menos doloroso, dependendo de uma série de condições internas e externas à 
criança. No caso da compulsão à repetição, repetem-se as vivências mais sofridas, dentre as quais, no Édipo, 
podem ser: “El vínculo tierno establecido casi siempre con el progenitor del otro sexo sucumbió al 
desengaño, a la vana espera de una satisfacción, a los celos que provocó el nacimiento de un hermanito, 
prueba indubitable de la infidelidad del amado o la amada (…).” Mas allá, pp. 20 – 1.  
83 Ibid., p. 17. 
84 Ibid., p. 22. 
85 Renato MEZAN, Freud, pensador da cultura, p. 497. 
86 Cf. Más allá, p. 36. 
87 Ibid., p. 36. (Grifos do autor) 
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Essa nova definição de pulsão é desconcertante, diz Freud, porque confronta o 

caráter com o qual foi concebida inicialmente pela psicanálise, cujo modelo é o da pulsão 

sexual. Esta era pensada, tal como foi formulada na primeira teoria pulsional e na teoria da 

libido88, como uma força que move o psiquismo em direção à mudança e ao progresso. E 

agora, sublinha um caráter contrário: “la expressión de la naturaleza conservadora del ser 

vivo.” 89 O caráter da compulsão à repetição se deve, portanto, à sua força conservadora, 

mas no registro da pulsão de morte. 

Para Renato Mezan, o que é surpreendente nessa declaração é o vínculo da teoria 

pulsional com o âmbito biológico, o que, no seu entender, é possibilitado pela própria 

definição da pulsão como um conceito na fronteira entre o somático e o psíquico. O 

vínculo entre a pulsão e o biológico se dá, portanto, e como vimos anteriormente, desde a 

primeira teoria. Mas ele aparece com maior vigor na formulação da segunda teoria, quando 

Freud se apóia nos dados biológicos da hereditariedade e da embriologia para sustentar sua 

hipótese da força conservadora materializada pela “compulsión de repetición en el mundo 

orgánico” 90. Por isso, para Mezan, ao se reafirmar esse vínculo, o conceito de pulsão 

“ganha uma amplitude extraordinária: passa a se aplicar não apenas ao humano, mas à 

totalidade do reino da vida.” 91 A ênfase no caráter biológico da pulsão é um tema 

discutido e controverso entre os comentadores, mas não queremos entrar nessa discussão, 

limitando-nos a indicar alguma bibliografia92. O que nos interessa na interpretação de 

Mezan é que ela nos remete para outra questão, a qual excede a discussão bio-psicológica.   

A nosso ver, essa passagem do Más allá é bastante relevante, pois parece-nos que, 

ao estender o conceito de pulsão à “totalidade do reino da vida”, Freud descortina-lhe o 

                                                           
88 Originalmente, a libido é a energia da pulsão sexual. Ela investe os objetos da pulsão e se desenvolve, no 
decorrer da formação psíquica, em quatro fases: oral, anal, fálica e genital. Em cada uma delas, é responsável 
pela erogeinização dos órgãos que investe, preparando o indivíduo para a sexualidade adulta. A teoria da 
libido foi organizada nos Tres ensayos de teoria sexual, de 1905, e seria reformulada e ampliada ao longo do 
desenvolvimento da psicanálise. Em 1914, em Introducción al narcisismo, Freud determina o investimento 
da libido no eu, diferenciando seu aspecto narcísico e objetal ao reconhecer a natureza libinal das pulsões 
egóicas. No Más allá, a libido se torna a energia da totalidade das pulsões de vida, identificadas a Eros: “(...) 
la libido de nuestras pulsiones sexuales coincidirían con el Eros de los poetas y filósofos, el Eros que 
cohesiona todo lo viviente.”Más allá, p. 49. 
89 Ibid., p. 36. (Grifo do autor) 
90 Más allá, p 37. Mezan chama a atenção para a forte presença da influência lamarckista na argumentação 
freudiana para corroborar a natureza conservadora da pulsão. Cf. Renato MEZAN, A trama dos conceitos, p. 
260.   
91 Ibid., p. 492. 
92 Cf. Luiz Alfredo GARCIA-ROZA, O mal radical em Freud, p. 9 – 19; Idem, Acaso e repetição em 
psicanálise, p. 12 – 4; A. GREEN [et.al.], A pulsão de morte.  
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caráter ontológico. Se as pulsões são inerentes à totalidade do que é existente, passam a 

designar a essência da vida e do humano.  O caráter ontológico das pulsões foi destacado 

por Lacan: “(...) o Trieb [pulsão] não pode de modo algum limitar-se a uma noção 

psicológica – é uma questão ontológica absolutamente fundamental (...).” 93 Para nós o 

fundamental é que, descortinado seu estatuto ontológico, as pulsões se tornam o conceito-

chave para a proposição do homem trágico de Freud. Voltaremos a essa questão mais 

adiante.  

Empurrar o organismo vivo a um estado anterior significa, em última instância, a 

volta ao estado inorgânico, quando a vida ainda não existia. Se algo pode ser surpreendente 

nessa idéia não nos parece ser sua base biológica, mas sim a dedução de que a força 

regressiva é própria do organismo vivo, age nele, empurrando-o inadvertidamente para a 

sua própria destruição: “Si nos es lícito admitir como experiencia sin excepciones que todo 

ser vivo muere, regresa a lo inorgânico, por razones internas, no podemos decir outra cosa 

que esto: La meta de toda vida es la muerte (…).” 94 E, como diz Mezan, se todo o vivente 

morre por motivação interna, “a morte deve ser uma possibilidade inscrita na própria trama 

da existência, de forma que o clamor da vida se dirige inexoravelmente para o cemitério.” 
95 A tendência interna de seguir para a morte, tendência inerente a todos nós, é a meta 

perseguida pela pulsão de morte.  Nesses termos, Freud recoloca em cena a noção que o 

poeta grego imortalizou nas tragédias: o homem brotós. Mas deixemos essa questão para o 

sexto capítulo.  

Freud volta-se então para o papel das pulsões sexuais, no qual também reconhece o 

caráter conservador, mas em um sentido bastante diferente daquele das pulsões cuja meta é 

a morte.  As pulsões sexuais buscam os estados mais anteriores do organismo vivo, pois 

desse modo podem conservar a vida por maior tempo, função a elas reservada: “Son las 

genuinas pulsiones de vida; dado que contrarían el propósito de las otras pulsiones 

(propósito que por medio de la función lleva a muerte), se insinua una oposición entre 

aquellas y estas (...).” 96 Está posto, portanto, o segundo dualismo pulsional, as pulsões de 

vida e as pulsões de morte, cujas finalidades são antinômicas: umas conservam a vida e as 

outras buscam a morte.  

                                                           
93 J. LACAN, A ética da psicanálise, p. 159. 
94 Más allá, p. 38. 
95 Renato MEZAN, A trama dos conceitos, p. 260. 
96 Más allá, p. 40. 
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As pulsões do eu e as sexuais, tornadas pulsões de vida – questão que 

apresentaremos adiante – são reconhecidas por Freud como Eros, noção retirada de O 

Banquete, de Platão. Em Esquema del psicoanálisis, escrito em 1938, Freud reitera a 

existência dos dois grupos pulsionais e reafirma suas características: Eros, chamado no 

texto de “pulsão de amor”, está destinado a produzir unidades cada vez maiores, promove 

ligações – são pulsões objetais – e as conserva, ao passo que as pulsões de morte, cuja 

finalidade é desfazer as ligações, destróem as coisas do mundo97. O caráter destruidor da 

pulsão de morte é relacionado por Freud em El yo y el ello. No Más allá ele destaca que ela 

pode se manifestar pelo ódio e pelo sadismo dirigido ao objeto, indicando um 

funcionamento conjunto dos dois grupos de pulsões, apesar da diferença de finalidade. 

Voltaremos a esse tema quando tratarmos da segunda tópica.  

A diferença entre elas também se revela no modo como se manifestam na vida 

psíquica. As pulsões de vida nos são muito mais perceptíveis, pois a libido investe os 

objetos e “(...) sin cesar aportan tensiones cuya tramitación es sentida como placer (...).”98 

A pulsão de morte, ao contrário, não se liga a nenhum objeto, é força pura e “energia 

dispersa” 99. Se a pulsão de morte não faz ligações, é uma pulsão sem representação, ou 

seja, que não se inscreve no registro da linguagem100.  Em El yo y el ello  Freud diz que 

“las pulsiones de muerte son, en lo especial, mudas, y case todo el alboroto de la vida parte 

de Eros.” 101 A pulsão de morte age internamente, portanto, sem termos dela notícia e à 

revelia do princípio do prazer, ansiando por um estado sem tensão. Tal finalidade só não é 

imediatamente alcançada porque as exigências de Eros seguram a queda total da tensão e 

recolocam, constantemente, novas excitações102.  

No ensaio El problema económico del masoquismo, de 1924, onde o problema dos 

princípios reguladores do aparelho psíquico é tratado mais detidamente, Freud estabelece 

as diferenças entre eles: o princípio de Nirvana está relacionado com a finalidade da pulsão 

de morte, de reestabelecer a tensão zero; o princípio de prazer regula a exigência de Eros; e 

o princípio de realidade, que deriva do princípio de prazer, atende às exigências do mundo 

                                                           
97 Esquema del psicoanalisis, vol. 23, p. 146. 
98 Más allá, p. 61. 
99 Luiz Alfredo GARCIA-ROZA, Acaso e Repetição em psicanálise, p. 56. 
100 Cf. Joel BIRMAN, Arquivos do mal-estar e da resistência, p. 126. 
101 El yo y el ello, vol. 19, p. 47 
102 Ibid., p. 47. 
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exterior. Nesse sentido, ele reformula a concepção de que o princípio do prazer é o 

“guardião” do psiquismo e a amplia, considerando que ele guarda a própria vida103.  

 É assim que, para Freud, desde a origem da vida e em cada organismo que nasce, 

as pulsões de vida e as pulsões de morte, fundamento antinômico do ser, lutam entre si.   

Ao afirmar o caráter conservador da pulsão como universal, Freud, ao mesmo 

tempo, desfaz a idéia de uma tendência humana ao progresso e propõe que a vida pode ser 

uma “prolongación del camino hasta la muerte” 104. Na entrevista ao jornalista americano 

ele completaria: “Biologicamente, todo ser vivo, não importa quão intensamente a vida 

queime dentro dele, anseia pelo Nirvana, pela cessação da ‘febre chamada viver’ (...). O 

desejo pode ser encoberto por digressões. Não obstante, o objetivo da vida é a própria 

extinção.” 105  

Relembrando o dito popular, prepararmo-nos para a morte é finalmente admitir 

que, horror dos horrores, ela nos habita: nos leva, à nossa revelia, silenciosamente, ao 

derradeiro minuto. A luta da vida contra as ameaças externas talvez signifique apenas que 

o organismo quer é morrer do seu próprio jeito e não por acidente. “É a teleologia que se 

instala no seio da Natureza; a morte, finalidade última de toda vida, dirige 

retrospectivamente o curso de cada existência.” 106 Das palavras de Mezan ressurge a 

questão do progresso espiritual da humanidade. Afinal, como este é possível no contexto 

dessa concepção freudiana onde, além do telos vital ser a morte, ele seria atingido por 

retrocesso? Freud responde, enfático:  

 
A mucho de nosotros quizá nos resulte difícil renunciar a creencia de que en el ser 

humano habita una pulsión de perfeccionamento que lo ha llevado hasta su actual nivel de 
rendimiento espiritual y de sublimación ética, y que, es lícito esperarlo, velará por la 
transformación del hombre en superhombre. Sólo que yo no creo en una pulsión interior de 
esa índole, y no veo ningún camino que permitiría preservar esa consoladora ilusión. Me 
parece que la evolución que ha tenido hasta hoy el ser humano no precisa de una 
explicación diversa que la de dos animales, y el infatigable esfuerzo que se observa en una 
minoría de individuos humanos hacia un mayor perfeccionamento puede comprenderse sin 
violencia como resultado da la represión de las pulsiones, sobre la cual se edifica lo más 
valioso que hay en la cultura humana. 107 
                                                           

103 Cf. El problema económico del masoquismo, vol. 19, p. 165 – 6.  
104 Más allá, p. 40. 
105 FREUD, O valor da vida. Uma rara entrevista de Freud, in: Paulo César SOUZA (Org.), Freud e o 
gabinete do Dr. Lacan, pp. 120 – 1. 
106 Renato MEZAN, A trama dos conceitos, p. 261.  
107 Más allá, p. 41 – 2. 
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 Podemos ver em suas palavras uma resposta a Nietzsche. De todo modo, 

depreendemos uma face do homem trágico freudiano, o qual é tecido numa espécie de 

antropologia negativa: o homem não é capaz de perfeição; o progresso dos valores 

espirituais e éticos depende da repressão pulsional, não sendo, portanto, próprio de sua 

natureza; e o ser não é totalmente votado à vida, já que nasce internamente condenado: 

“Nesse sentido, (...) pode ser justificado dizer que toda morte é suicídio disfarçado” 108.  

As duas primeiras questões não eram novidades no pensamento freudiano, apenas a 

última. Mas novo é o fundamento que sustenta essa visão antropológica, e que insere o 

trágico no pensamento freudiano: a pulsão de morte. Sua proposição revela o trágico 

freudiano sob dois aspectos: a condição mortal humana se recoloca sob outro ângulo, na 

medida em que somos agidos internamente pela força de morte; por outro lado, a vida se 

revela como fruto de um conflito irredutível, dada a finalidade dualista das pulsões. 

Retornemos a este último tema. 

Ao propor a nova oposição pulsional, entre Eros e pulsão de morte, Freud 

reafirmou sua posição dualista e aprofundou esse caráter de seu pensamento109: “Nuestra 

concepción fue desde el comenzio dualista, y lo es de manera todavía más tajante hoy, 

cuando hemos dejado de llamar a los opuestos pulsiones yoicas y pulsiones sexuales, para 

dar-les el nombre de pulsiones de vida y pulsiones de morte.” 110  

Reafirmar sua posição dualista significava reafirmar suas descobertas clínicas. 

Conforme esclarece Peter Gay, Freud mantém o dualismo por três ordens de razões 

importantes: clínicas, teóricas e estéticas. Quanto às razões clínicas: “Os casos de seus 

pacientes confirmavam de modo amplo seu ponto de vista de que a atividade psicológica é 

essencialmente permeada pelo conflito.” Quanto às teóricas, Gay aponta o conceito do 

recalque como um pressuposto da “divisão básica das operações mentais”. Por fim, a razão 

estética é identificada pelo biógrafo nos textos freudianos porque estes são repletos de 

pares antitéticos: “ativo e passivo, masculino e feminino, amor e fome, e agora (...), vida e 

                                                           
108 FREUD, O valor da vida. Uma rara entrevista de Freud, In Paulo César SOUZA (Org.), Freud e o 
gabinete do Dr. Lacan, p. 121. 
109 Ao reafirmar o caráter dualista de sua teoria, Freud quer marcar a distância da teoria junguiana: “Já a 
teoria de Jung é, ao contrário, monista, e, ao dar à sua força pulsional unitária o nome de libido, ele criou uma 
confusão que não deve nos afetar.” Más allá, p. 52. 
110 Ibid., pp. 51 – 2 . 
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morte.” 111 Nós acrescentaríamos uma quarta razão, latente na teoria, a razão filosófica: o 

pensamento freudiano é trágico e sua sustentação requer o dualismo irredutível, cuja 

melhor forma é alcançada com a reformulação pulsional. 

A reiteração do dualismo pulsional nos permite justificar porque não podemos 

considerar o trágico conceitual na primeira fase da teoria. Como mencionamos no final da 

seção anterior, a oposição entre as pulsões do eu e as sexuais tinha se demonstrado 

insustentável desde o estudo sobre o narcisismo, já que Freud percebera que as pulsões do 

eu possuíam, como as sexuais, natureza libidinal. Por isso, ao postular o segundo dualismo, 

ele as reconheceu como forças a serviço da vida.  

Apesar de as pulsões sexuais e do eu possuirem a mesma finalidade – manter a vida 

–, Freud reafirma a relação conflituosa entre elas como base da neurose. Para tanto, ele 

mantém a distinção entre os dois grupos, mas muda suas características, a saber, da 

distinção qualitativa, ou seja, pulsões do eu e sexual, à distinção tópica: “La neurosis de 

transferencia (...) seguía siendo el resultado de un conflicto entre el yo y la investidura 

libidinosa de objecto.” 112 Essa distinção, como veremos, será retomada mais uma vez na 

segunda tópica. 

Ao reafirmar o conflito formador da neurose entre os dois conjuntos de pulsões de 

mesma finalidade, Freud acentuou o funcionamento disjuntivo e a fratura da alma, e a 

incluiu em uma fratura maior, entre as pulsões antagônicas que fundamentam a vida 

humana. Amplia e aprofunda o quadro contraditório da alma ao revelar que o conflito que 

a forma não é fruto apenas da condição psicológica que muda de indivíduo para indivíduo, 

dada a singularidade histórica de cada sujeito.  O conflito de forças irredutíveis é intrínseco 

à alma, estrutura-a, e está alicerçado na contradição trágica inerente à condição humana.  

 

4.3 Conclusão 

 

Neste capítulo demos início ao nosso percurso para configurarmos o trágico no 

pensamento de Freud. Nesse sentido, podemos considerar que a primeira e a segunda fase 

que constituiu a teoria é correspondente às duas fases constituintes do trágico no 

                                                           
111 As citações do parágrafo correspondem à mesma referência: Peter GAY, Freud, p. 365.   
112 Más allá, p. 51. 
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pensamento freudiano: nasceu com a teoria; se fez perceptível pela marca de nascença e se 

assentou conceitualmente na obra que dá início à virada teórica de 1920.  

Em Más allá del principio de placer, Freud ilumina o demônio da irracionalidade 

de corpo inteiro, tornando-o finalmente inteligível, mas, portador da má notícia, descortina 

sua visão desalentadora da condição humana: nossa vida, mesmo em sua manifesta 

plenitude, carrega silenciosamente a morte que nos habita. Tal é o caráter contraditório de 

ambos os grupos pulsionais, pulsões de vida e pulsões de morte, que travam a luta 

infindável, definindo a existência. Paul-Laurent Assoun nos deixa entrever a trágica 

relação pulsional: “A “intenção maior de Eros” é mesmo “unir e ligar”, mas isto se 

assemelha demais a um trabalho de Penélope: ele passa o tempo todo a cerzir um tecido 

que desfia sem parar sob o efeito da pulsão de morte.”113 

Assim, o modo como Freud reformulou sua primeira teoria pulsional aprofundou o 

caráter contraditório das pulsões: tornou-o irredutível e deu-lhe uma dimensão ontológica, 

configurando o fundamento do trágico em seu pensamento.  

O passo seguinte seria pensar, portanto, nas implicações das novas hipóteses para a 

concepção da primeira tópica, ou seja, os sistemas e a dinâmica que compõem o 

psiquismo, formulados como inconsciente, pré-consciente e consciente. À luz da segunda 

teoria pulsional o conjunto dos sistemas anímicos sofreriam, por fim, as modificações 

necessárias, configurando a manifestação da ontologia trágica.  

No próximo capítulo trabalharemos inicialmente a segunda tópica, proposta pela 

mudança na teoria das pulsões, em El yo y el ello, o que nos dará, em conjunto com os 

elementos abordados em Más allá, a concepção trágica da alma humana; e, em terceiro, 

investigaremos como se dá o trágico na relação entre homem e cultura, no livro El 

malestar en la cultura. A concepção do homem freudiano ou a antropologia trágica 

freudiana, implícita nos textos, deverá advir da investigação do trágico nos dois eixos 

propostos, os quais são interligados: no interior do homem e na relação deste com a 

cultura.  

 

 

                                                           
113 Paul-Laurent ASSOUN, Freud & Nietzsche, p. 156. 
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Capítulo 5 
 

 

O TRÁGICO NA METAPSICOLOGIA E NA CULTURA 

 

O conteúdo de Más allá del principio de placer e de El yo y el ello formam o 

conjunto teórico importante para a compreensão da reformulação da teoria psicanalítica. 

No primeiro ensaio, Freud define o novo rumo da teoria pulsional, ao postular o dualismo 

antinômico entre pulsão de vida e pulsão de morte, como a essência da vida e da alma 

humana. No segundo, à luz da segunda teoria pulsional, ele volta-se para a composição e 

funcionamento do psiquismo. Formula as três instâncias que estruturam a alma: Eu, Isso e 

Super-Eu. Os sistemas da primeira tópica, inconsciente, pré-consciente e consciência, 

passam a determinar a qualidade dos conteúdos na dinâmica psíquica. Freud retoma alguns 

temas do livro anterior e traz novos aportes à segunda teoria da pulsão, relacionando-os 

com a dinâmica entre as três instancias.  

O conjunto teórico de ambas as obras deram forma a El malestar da cultura. No 

ensaio Freud tratou do tema que lhe foi caro e o qual perseguiu desde os primórdios da 

psicanálise, a saber, a difícil relação entre homem e cultura, estabelecida ao longo da 

história da humanidade.  

Não iremos nos alongar nesta introdução, pois seguiremos a trilha iniciada no 

capítulo anterior, quando tratamos da origem e do fundamento do trágico na obra 

freudiana. Na seqüência abordaremos, portanto, as duas obras que nos são fundamentais 

para completar o quadro em que se configura o homem trágico de Freud. 
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5. 1  El yo y el ello: o trágico na anatomia da alma humana 

 

O conteúdo teórico de El yo y el ello é bastante complexo, reúne dados clínicos, 

metapsicológicos, biológicos e filogenéticos. Pretendemos fazer um recorte adequado ao 

nosso objetivo de traçar o trágico na alma, o que significa definir as três instâncias 

anímicas e apontar aspectos da relação dinâmica e do vínculo com a nova teoria pulsional. 

Para essa tarefa, apoiaremo-nos na trigésima primeira conferência das Nuevas conferencias 

de introducción al psicoanálisis, de 1933, onde Freud completa a teoria tópica iniciada em 

1923. As duas obras são, portanto, complementares. 

 Gostaríamos, inicialmente, de esclarecer a noção de tópica psíquica e suas 

características. A idéia de que o aparelho anímico possui uma espacialidade que compõe 

toda a sua extensão está presente desde o início da psicanálise. Nesse espaço psíquico, 

Freud identifica os diferentes territórios de acordo com a especificidade de cada um. Jean 

Laplanche esclarece que “(...) uma tópica são lugares, comportando uma exterioridade de 

um em relação a outro.” 1 No enunciado, evidencia-se a primeira característica tópica no 

que o autor chama de caráter “partes extra partes”, o qual explicita uma “especialização” 

de cada lugar psíquico: “(...) tendo em cada parte um modo de funcionamento diferente da 

outra, e não podendo nenhuma função, por definição, coabitar com outra.” 2 A segunda 

característica é que a tópica “implica uma ordem de percurso” do conteúdo psíquico, 

reconhecida no desenvolvimento e no funcionamento do aparelho – o que não significa, 

todavia, um aparelho que funcione harmoniosamente. A terceira característica é a 

existência de “barreiras” entre os territórios, que demarcam suas fronteiras e que dificultam 

mais ou menos, ou mesmo tornam impossível, a passagem de um para o outro. As barreiras 

tópicas correspondem aos fenômenos clínicos, a saber, a censura, a resistência e a 

repressão, dentre outros. “A isso se liga”, diz Laplanche, “o que chamamos de ponto de 

vista dinâmico – quando consideramos as forças –, ou o ponto de vista econômico – 

quando levamos em conta a quantidade de energia.” 3 Para Laplanche é em Más allá del 

principio de placer que as barreiras são consideradas pela perspectiva dinâmico-

econômica, ou seja, “constituídas por oposição de forças”4. Dessa forma, a noção tópica 
                                                           

1 Jean LAPLANCHE, A angústia, p. 162. (Grifo do autor) 
2 Ibid., p. 163. 
3 Ibid., p. 163. A segunda e a terceira característica relacionada se encontram nesta mesma página. 
4 Ibid., p. 193.  
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freudiana descreve, como lembra o autor, a concepção de um psiquismo que é conflito. 

Veremos a seguir como o que foi exposto acima se desdobrará na segunda formulação da 

espacialidade anímica.  

A primeira instância a ser definida é o Eu, do qual formamos a idéia de que é uma 

“organización coherente dos processos anímicos de una persona.” 5 Como sede do sistema 

perceptivo, pois sensível aos estímulos interiores e exteriores, a instância egóica é ligada a 

consciência e detém também o controle sobre a ação motora.  

A ligação entre Eu, consciência e percepção revela dois traços importantes da 

instância egóica: é a parte do psiquismo que se relaciona com o mundo externo, mediando 

a relação deste com o mundo interno; para isso, tem de ter uma organização suficiente para 

se situar no mundo, para compor os comportamentos pelos quais se juntam pensamento e 

ação, e para responder às demandas da vida. Daí a nossa percepção de unidade, que nos 

permite dizer quem somos. 

Do Eu parte a repressão que anula a exigência da pulsão, mantendo-a afastada da 

consciência, e causa os conflitos psíquicos 6: 

 
(...) desde el comienzo mismo [da psicanálise] se sustuvo entre nosotros que el ser 

humano enferma a raíz del conflito entre las exigencias de la vida pulsional y la resistencia 
que dentro de él se eleva contra ellas, y en ningún momento habíamos olvidado a esa 
instancia que resiste, rechaza, reprime, a la que imaginábamos dotada de fuerzas 
particulares, las pulsiones yoicas, y que coincidía justamente con el yo de la psicología 
popular. 7 

 

                                                           
5 El yo y lo ello, vol. 19, p. 18. 
6 Em Pulsiones y destinos de pulsión, Freud define quatro destinos da pulsão, entre eles a repressão. Por meio 
dela, é afastado da consciência o representante psíquico da pulsão. Em Lo inconciente, ele esclarece: “Una 
pulsión nunca puede pasar a ser objeto de la conciencia; solo puede serlo la representación que es su 
representante. Ahora bien, tampoco en el interior de lo inconciente puede estar representada si no es por la 
representación”. No ensaio sobre a repressão, de 1915, Freud diz que, se uma representação da pulsão chegou 
a ser consciente, o recalque faz com que ela desapareça da consciência; caso estivesse perto de adquirir 
consciência, ela será mantida afastada desta. O paradigma desse mecanismo se dá na passagem do complexo 
de Édipo: o menino deseja o amor da mãe, mas os conflitos com a presença paterna e a ameaça da castração 
impedem a realização do desejo, o qual sucumbe pelo mecanismo da repressão. Nesse processo, que liga a 
repressão ao Édipo, se completará a constituição do aparelho anímico, conforme veremos mais adiante. Cf. 
Pulsiones y destinos de pulsión, p. 122; Lo inconciente, p. 173, La repressión, p. 147. Todos fazem parte do 
vol. 14. 
7 31ª conferencia. La descomposición de la personalidad psíquica, in: Nuevas conferencias de introducción al 
psicoanálisis, vol. 22, p. 53.   
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A condição para a repressão foi apontada no capítulo anterior, quando nos 

referimos ao embate entre as pulsões sexuais e egóicas, em razão do qual o prazer gerado 

pela satisfação do primeiro grupo é sentido como desprazer para o Eu. O desprazer 

fomenta a força recalcante e as resistências egóicas8. Acontece que o Eu não tem 

consciência de seus processos, tal como se demonstra no curso da análise. Quando o 

paciente se aproxima do conteúdo reprimido, as associações em curso se interrompem: “En 

tal caso, le decimos que se encuentra bajo el imperio de una resistencia, pero él no sabe 

nada de eso, y aun si por sus sentimientos de displacer debiera colegir que actúa en él una 

resistencia, no sabe nombrarla ni indicarla.” 9  

Freud conclui, portanto, que há no Eu uma parte inconsciente, semelhante ao 

reprimido, e faz duas reparações na teoria: primeiro em relação à neurose, segundo em 

relação às instâncias que compõem a vida anímica10. Quanto à neurose é insuficiente 

considerá-la como produto do conflito entre consciente e inconsciente, dado que o Eu não 

coincide com a consciência. Conforme já havia anunciado no Más allá, mas de modo ainda 

incompleto, a neurose é produto  do conflito entre “el yo coherente y lo reprimido 

escindido de él” 11. No processo de repressão o Eu sofre, portanto, uma cisão.  

Quanto às instâncias, deve-se reconhecer que o inconsciente não coincide com 

reprimido; é verdade que todo reprimido é inconsciente, mas nem todo inconsciente é 

reprimido, conforme Freud já havia observado em Lo inconciente, de 191512. Por outro 

lado, o Eu possui uma parte inconsciente que se comporta como o reprimido, mas não é o 

reprimido, o que aponta para outra qualidade de inconsciente: aquele que reprime. Para 

elucidar o enigma gerado pelas novas concepções, Freud se dedica, então, à análise do Eu, 

da qual derivará a tríplice estrutura que sustenta a alma humana. 

Como dissemos acima, o Eu é inseparável da consciência e ligado ao sistema 

perceptivo, fazendo a fronteira do mundo psíquico com o exterior. As percepções internas, 

as sensações e sentimentos, podem ser percebidas pela consciência na medida em que 

causam prazer ou desprazer. Freud se pergunta como se relaciona o sistema perceptivo 

                                                           
8 Em Inhibición, síntoma y angustia, de 1925, Freud elabora a segunda teoria da angústia, na qual ele 
esclarece que o desprazer é percebido como angústia, a qual desencadeia o processo da repressão.   
9 El yo y lo ello, p. 19. 
10 Cf. Ibid., p. 19. 
11 Ibid., p. 19. 
12 Cf. Lo inconciente, vol. 14, p. 161. 
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com os processos de pensamento, e segue desenvolvendo as diferentes relações das 

percepções com o Eu, com a consciência e com os conteúdos pré-conscientes, os quais 

ficam temporariamente fora do ângulo consciente13.  

Assim, o sistema perceptivo poderia ser equiparado ao Eu, se não fosse claro que 

este contém uma parte inconsciente, deitando por terra a idéia de um Eu coeso e 

organizado. Freud atribui pertinência à idéia do médico e discípulo Walter Georg Grodeck, 

que insistia que “lo que llamamos nuestro “yo” se comporta en la vida de manera 

esencialmente pasiva, y – según su expresión – somos “vividos” por poderes ignotos, 

ingobernables.” 14 Os poderes ignorados e ingovernáveis que agem em nós seriam 

características já reconhecidas do inconsciente. 

Freud propõe então a existência de duas estruturas anímicas que se interligam, pois 

se formam e se diferenciam uma da outra: chama Eu “a la esencia que parte del sistema P 

[perceptivo] y que es primero prcc [pré-consciente]”, e Isso “a lo otro psíquico en que 

aquel se continúa y que se comporta como icc [inconsciente].”15 O termo Isso veio também 

de Groddeck, que o retirou, por sua vez, de Nietzsche. Segundo Freud, Nietzsche usava o 

termo para o “que é impessoal” e ele “responde a uma necessidade da natureza, de nosso 

ser.” 16 A analogia do isso nietzscheano com a instância psíquica é feita pelo próprio 

psicanalista, que indica um dos pontos em que o filósofo havia prenunciado sua teoria, 

conforme veremos no próximo capítulo: “Este pronombre impersonal parece 

particularmente adecuado para expresar el principal caráter de esta província anímica, su 

ajenidad respecto del yo.”17 

O Eu, localizado mais à superfície do aparelho anímico, é uma parte do Isso que se 

transformou devido à influência do mundo exterior. Entre Eu e Isso não há separação; a 

instância perceptiva penetra no Isso, que se localiza abaixo dela, até se misturar com ele. 

Mas há uma demarcação imposta pela resistência que forma a barreira entre o Eu e o 

recalcado que se fundiu ao Isso. 

 

                                                           
13 El yo y lo ello, pp. 21 – 25. 
14 Ibid., p. 25. 
15 Ibid., p. 25. Traduzindo “yo”, “ello” e “superyó” por Eu, Isso e Supereu. 
16 Ibid., p. 25. 
17 31ª conferencia. La descomposición de la personalidad psíquica, in Nuevas conferencias de introducción al 
psicoanálisis, vol. 22, p. 67.  
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Es fácil inteligir que el yo es la parte del ello alterada por la influencia directa del 
mundo exterior, con mediación de P-Cc [percepção – consciência]: por así decir, es una 
continuación de la diferenciación de superficies. Además, se empeña en hacer valer sobre 
el ello el influjo del mundo exterior, así como sus propósitos propios; se afana por 
remplazar el principio de placer, que rige irrestrictamente en el ello, por el principio de 
realidad. 18 

 

Para Freud, o Eu é o pólo organizado da alma, enquanto o Isso é o pólo pulsional. 

O Eu representa a razão e a prudência, e o Isso, as paixões. Assim, o psicanalista compara 

o Eu com o cavaleiro que conduz seu cavalo, o Isso, que é, no entanto, mais forte do que 

ele. Para essa tarefa a instância egóica não tem força própria, retira-a da força pulsional 

armazenada no Isso. “Así como al jinete, si quiere permanecer sobre el caballo, a menudo 

no le queda otro remedio que conducirlo adonde este quiere ir, también el yo suele 

trasponer en acción la voluntad del ello como si fuera la suya propia.” 19 Dessa forma, se 

do Eu parte o controle sobre as ações, nem sempre estas estão sob o seu domínio, pois a 

poderosa força do Isso se impõe sem que se perceba.  

Explicita-se então o paradoxo que se forma na relação entre as duas instâncias. O 

Eu derivou do Isso, é uma parte diferenciada deste e, nesse processo, as instâncias passam 

a se relacionar por oposição: o Eu tenta impor as suas demandas e as do mundo exterior, e 

esbarra com a força imperiosa advinda de exigências contrárias, emanadas das pulsões e do 

desejo instalado no Isso. À instância egóica cabe então encontrar os meios de atender à 

exigência do Isso e, ao mesmo tempo, lutar para contê-lo em razão das demandas 

contrárias do mundo exterior. Esse papel de mediador entre mundo externo e mundo 

interno nem sempre será possível, conforme veremos adiante. Renato Mezan observa que o 

caráter mediador é um traço essencial do Eu, mas considera que “a relação de 

subordinação do ego introduz um elemento de violência no aparelho mental (...).20  

Na definição do Isso se evidencia as características de sua força incontrolável:  

 
Es la parte obscura, inaccesible, de nuestra personalidad; lo poco que sabemos de 

ella lo hemos averiguado mediante el estudio del trabajo del sueño y de la formación de 
síntomas neuróticos, y lo mejor tiene carácter negativo, sólo se puede describir por 
oposición respecto del yo. Nos aproximamos al ello con comparaciones, lo llamamos un 
caos, una caldera llena de excitaciones borboteantes. (…) Desde las pulsiones se llena con 
energía, pero no tiene ninguna organización, no concentra voluntad global, sólo el afán de 
                                                           

18 El yo y lo ello, p. 27 
19 Ibid., p. 27. 
20 Renato MEZAN, Freud: a trama dos conceitos, p. 271.  
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procurar satisfacción a las necesidades pulsionales con observancia del principio de placer. 
21 

 

É nessa instância definida como caótica que reside a essência de nossa vida 

anímica. O Isso é o caos porque as pulsões antinômicas o habitam sem se anularem; não há 

nele representação de negação e nem de tempo ou espaço. Diz Freud, colocando a base 

pulsional da plasticidade da alma indicada no ensaio sobre a desilusão na primeira guerra: 

“Mociones de deseo que nunca han salido del ello, pero también impresiones que fueran 

hundidas en el ello por vía de represión, son virtualmente inmortales, se comportan durante 

décadas como si fueran acontecimientos nuevos.” 22 O Isso representa, em nossa alma, o 

irracional. Nele não operam as leis do pensamento, da lógica racional; não há valores, nem 

o discernimento do mal e do bem, nenhum juízo de moral. Com essa definição, podemos 

compreender um pouco mais os ensaios sobre a guerra e sobre a morte, nos quais Freud 

afirma a vocação para a imortalidade do inconsciente e a preponderância das paixões sobre 

a razão – o que ele voltará a afirmar em El malestar de la cultura.  

Seu conteúdo é totalmente inconsciente e assim permanece; o pouco que passa para 

a consciência só chega deformado. Ele abarca o reprimido e o herdado filogenético, pois 

para Freud não nascemos como uma página em branco, carregamos marcas de experiências 

de nossos antepassados – que atuam como suporte mudo das experiências presentes.  

Embora reconheça que sua hipótese sobre a presença do conteúdo filogenético na 

vida anímica coloque problemas difíceis de serem solucionados, Freud insiste em sua 

reflexão. Um dos aspectos levantados por ele diz respeito a como tais conteúdos teriam se 

constituído, aspecto que indica a relação entre Eu e Isso e que será também vinculado ao 

Supereu, conforme veremos adiante: 

 
Las vivencias del yo parecen al comienzo perderse para la herencia, pero, si se 

repiten con la suficiente frecuencia e intensidad en muchos individuos que se siguen unos a 
otros generacionalmente, se trasponen, por así decir, en vivencias del ello, cuyas 
impresiones {improntas} son conservadas por herencia. De ese modo, el ello hereditário 
alberga en su interior los restos de innúmeras existencias-yo (…). 23 

 

                                                           
21 31ª conferencia. La descomposición de la personalidad psíquica, in: Nuevas conferencias de introducción 
al psicoanálisis, vol. 22, p. 68. 
22 Ibid., p. 69. 
23 El yo y el ello, 39 – 40. 



  224

O Isso é, portanto, a instância anímica que corresponde ao inconsciente, mas onde 

parece haver diferentes qualidades de conteúdos inconscientes. Nesse sentido, Marta Gerez 

Ambertín nos oferece algum esclarecimento ao considerar a diferença entre o inconsciente 

reprimido e o inconsciente para além do reprimido. Ela observa, a partir de Freud, que os 

dois são inconscientes, mas, além de serem de distintas qualidades, operam de forma 

disjuntiva: “‘Isso inconsciente’ e “reprimido inconsciente” são duas categorias que 

configuram uma verdadeira disjunção na formulação freudiana (...).” 24  

Segundo a distinção da autora, o Isso inconsciente seria o puro pulsional, “a 

agência psíquica da pulsão”, que corresponde ao caos, ao inacessível. Este é o núcleo do 

inconsciente ou, como ela diz usando a expressão freudiana, o “inconsciente genuíno”, 

onde reina o indeterminado das pulsões 25. O “inconsciente reprimido”, por sua vez, 

contém o conteúdo representacional da pulsão que, como tal, “pode ser suscetível de um 

sistema de transcrição.” 26 O primeiro corresponde ao inconsciente estrutural e o segundo 

ao inconsciente dinâmico, que se movimenta pelo campo de linguagem formado pelas 

representações pulsionais, situação paradoxal que configura a disjunção no seio do Isso – 

regra aplicada, aliás, a cada uma das tópicas. É claro que ambos os inconscientes estão 

vinculados: o segundo é causado pelo primeiro, e passam a se relacionar disjuntivamente.  

Como vimos anteriormente, a pulsão pede um trabalho de ligação com a 

representação para a sua inscrição psíquica, operação que possibilita a simbolização e o 

dizer. Uma vez representado, o conteúdo pulsional configura o desejo reprimido no 

inconsciente, o qual está na raiz do sintoma neurótico. Este é elucidado por meio da 

interpretação, que traduz o conteúdo reprimido inconsciente para o consciente, a tarefa 

clássica da análise. Ambertín observa, todavia, que a partir de Más allá del principio de 

placer, Freud desvela que nem todo conteúdo inconsciente “opera por ligação”. As pulsões 

ligadas são uma parte do conjunto pulsional; as pulsões de morte não fazem ligação, ou 

seja, não têm representação. Por isso, Freud as chama de “mudas”, cuja atuação 

compromete o sistema da linguagem:  

 
Nem todo inconsciente é interpretável, e o reprimido inconsciente que aparecia em 

suas formações (sonhos, lapso, sintoma, chistes...), apesar de representar a via régia do 

                                                           
24 Marta Gerez AMBERTÍN, Imperativos do Supereu, p. 281. (Grifo da autora) 
25 Cf. Ibid., pp. 282; 283.  
26 Ibid., p. 284. 
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desejo inconsciente, não configura (...) “o inconsciente genuíno”, justamente o que não é 
“alcançado pela tradução”, ou seja, reduto mesmo “dentro do isso” do que não é 
apalavrado. 27 

 

Assim, o Isso contém, de um lado, o desejo reprimido inconsciente, produto do 

complexo edípico, passível de simbolização, configuração das pulsões de vida. De outro, o 

inconsciente genuíno, lugar das pulsões mudas e não ligadas, o qual tem um efeito 

importante no psiquismo: provoca uma “acefalia subjetiva”, pois no seu silêncio pulsional 

forma-se um “algo psíquico”, que não pensa, não fala, mas que, segundo Ambertín, possui 

uma lógica própria28: “(...) uma lógica que comanda para encontros identicamente 

repetidos. O que seria a compulsão à repetição senão isso?” 29  

Como diz a autora, essa formulação disjuntiva do Isso terá conseqüências na 

metapsicologia e na clínica. No primeiro campo ela é plasmada na constituição e no 

funcionamento paradoxal do Supereu. Quanto ao último campo, pode-se perguntar: como 

tratar o além do reprimido, o ponto indizível, desligado, sem representação, materializado 

na lógica da compulsão a repetir? Como fazer ligar, simbolizar, falar e, portanto, elaborar? 

É possível reverter essa situação e inscrever o ponto acéfalo na linguagem? Impasse da 

análise? Aporia do sujeito?  

Para tentarmos refletir sobre tais questões teríamos que enveredar para uma 

discussão clínica, o que não é nossa intenção nesse momento. Mas podemos indicar que 

elas significam o trágico inscrito na alma. Entretanto, precisamos ainda avançar para 

completar o quadro com a formulação do Supereu, a última instância a se formar no 

decorrer do desenvolvimento do indivíduo, completando a constituição trágica do 

psiquismo.  

Freud já a tinha esboçado no ensaio sobre o narcisismo, de 1914, onde ele reflete 

sobre a formação do “ideal do eu”. Erigido como conseqüência da repressão edípica, o 

ideal do Eu se forma como substituto do narcisismo primário, um tempo precoce em que o 

eu infantil, sustentado pelo amor, valorização e ideal de filho desejado pelos pais, é 

onipotente e identificado com a perfeição. O ideal do eu atua como observador interno e 

medida de referência do Eu. Freud se refere, então, à possibilidade de existir uma instância 

                                                           
27 Marta Gerez AMBERTÍN, Imperativos do Supereu, p. 282. (Grifo da autora) 
28 Ibid.,  p. 287. 
29 Ibid., p. 290.  
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especial que além de atuar como ideal do Eu, se exprime também como consciência 

moral30. No El yo y el ello, Freud terá reunido dados suficientes para elucidar tais relações, 

reuni-las e ampliá-las sob a designação do Supereu. Trata-se de um dos conceitos mais 

complexos da psicanálise. 

O Supereu forma-se nos processos internos ao Eu, e é uma parte deste que se 

diferencia e torna-se uma instância autônoma. Composto em grande parte de inconsciente, 

liga-se ao Eu de um lado e ao Isso de outro. Tecido na trama das identificações parentais, 

Freud diz que o Supereu é o herdeiro do complexo de Édipo.   

O processo de formação do Eu inclui uma gama de identificações com os objetos 

com os quais o indivíduo se relaciona e que formam o caráter, a personalidade31. De forma 

simplificada, podemos dizer que as identificações consistem na assimilação pelo Eu de 

traços do objeto investido pela libido, ou seja, traços de uma pessoa com a qual se criou 

laços afetivos: “Pode-se dizer que só se introjeta o que se ama de uma certa maneira 

(mesmo que também se lhe tenha ódio)” 32. Uma vez que tais traços tenham sido 

assimilados, promovem uma modificação no Eu, que assume traços alheios como seus, 

conforme Freud indica ao definir a identificação como: 

 
(…) una asimilación de un yo a un yo ajeno, a consecuencia de la cual ese primer 

yo se comporta en ciertos aspectos como el otro, lo imita, por así decir lo acoge dentro de 
sí. (...) La identificación es una forma muy importante de la ligazón con el prójimo, 
probablemente la más originaria. (…) cuando el varoncito se ha identificado con el padre, 
quiere ser como el padre (…). 33  

 

Esse processo encontra seu protótipo na dissolução do Édipo, quando os laços 

afetivos ambivalentes de amor e ódio com os progenitores resultarão nas identificações 

maternas e paternas, que formarão o núcleo do Supereu: 

 

Así, como resultado más universal de la fase sexual gobernada por el complejo de 
Edipo, se puede suponer una sedimentación en el yo, que consiste en el establecimiento de 

                                                           
30 Introducción del narcisismo, vol. 14, p. 90 - 3. 
31 Cf. El yo y el ello, pp. 30 – 36. Para aprofundar a discussão em torno do processo de identificação, cf. 
Psicología de las masas y análisis del yo (1921), vol. 18.  
32 Jean LAPLANCHE, A angústia, p. 325.  
33 31ª conferencia. La descomposición de la personalidad psíquica, in: Nuevas conferencias de introducción 
al psicoanálisis, p. 58. (Grifo do autor) 
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estas dos identificaciones, unidas de alguna manera entre sí. Esta alteración del yo recibe 
su posición especial: se enfrenta al otro contenido del yo como ideal del yo o superyó. 34 

    

O Supereu se constitui então como o resultado de uma identificação acabada com a 

imagem parental, por isso Freud o considera como herdeiro do complexo edípico: “(...) a 

proibição que os pais impõem ao filho edipiano de realizar seu desejo incestuoso torna-se 

dentro do eu, um conjunto de exigências morais e de proibições que, dali por diante, o 

sujeito imporá a si mesmo.” 35 Impor a si mesmo significa que, uma vez independente, o 

Supereu exercerá um domínio sobre o Eu. 

Laplanche observa que o Supereu é considerado, nesse momento – 1923 –, como 

sinônimo do ideal do eu. Posteriormente, Freud define três funções superegóicas e a 

justaposição se desfará: exercer a consciência moral, tal como um dia os pais zelaram pela 

educação infantil; de observação do eu, “indispensável como premisa de la actividad 

enjuiciadora de la conciencia moral”; e de ideal do eu, “con el que el yo si mide, al que 

aspira a alcanzar y cuya exigência de perfección cada vez más vasta se empeña en 

cumplir.” 36 A instância pode exercer suas funções em “duas versões”, como diz Marta 

Ambertín: maligna e moderada.37 

  Laplanche observa que, com a introjeção das relações edípicas, o indivíduo se 

depara tanto com o modelo quanto com a lei.38 Assim, na sua versão moderada, o Supereu, 

ligado ao ideal do eu, expressa, em sua parte mais consciente, os nossos valores morais: 

 
(...) es la entidad más alta, el ideal del yo o superyó, la agencia representante 

{Representanz} de nuestro vínculo parental. Cuando niños pequeños, esas entidades 
superiores eran notorias e familiares, las admirábamos y temíamos;  más tarde, las 
acogiemos en el interior de nosotros mismos.39  

 

Nesse caso, o Supereu é a nossa consciência que guia os comportamentos e nos 

julga a partir do modelo parental, oferecido pelo ideal do eu: “Sob o olhar de um 
                                                           

34 El yo y el ello, pp. 35 – 6. ( Grifos do autor) 
35 Juan David NASIO, Lições sobre os 7 conceitos cruciais da psicanálise, p. 129.  
36 31ª conferencia. La descomposición de la personalidad psíquica, in: Nuevas conferencias de introducción 
al psicoanálisis, pp. 56 e 60, respectivamente. 
37 Marta G. AMBERTÍN, Imperativos do Supereu, p. 292 – 3. 
38 Jean LAPLANCHE, A angústia, p. 333. 
39 El yo y el ello, p. 37. 
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observador escrupuloso, o eu responderia assim, às exigências conscientes de uma moral a 

ser seguida e de um ideal a ser esperado.” 40 O complexo paterno introduziu as leis morais 

no psiquismo e, no desenvolvimento do indivíduo, elas serão complementadas pelas 

identificações posteriores com aqueles que exercerão o papel de autoridade e de modelo na 

educação e na vida social, contribuindo, dessa forma, para a composição da consciência 

moral.41 Portanto, essa face do Supereu se relaciona com as produções culturais mais 

elevadas da sociedade: “Considerado a partir de seus três papéis, de consciência crítica, 

juiz e modelo, esse supereu representaria a parte subjetiva dos fundamentos da moral, da 

arte, da religião e de qualquer aspiração ao bem-estar social e individual do homem.” 42 

Para Marta Ambertín, a versão moderada do Supereu vincula-se às formações do 

inconsciente dinâmico, ou seja, os lapsos, o sintoma, os sonhos.   

No jogo de identificações parentais que resultam no Supereu, o ideal do eu 

apresenta uma dupla face, diz Freud, a qual se manifesta como um mandato antinômico 

que funciona tal como um imperativo categórico: “Así (como el padre) debes ser” e “Así 

(como el padre) no te es lícito ser, esto es, no puedes hacer todo lo que él hace, muchas 

cosas le están reservadas.” 43 No hiato entre as antinomias superegóicas se ergue a 

problemática do domínio sobre o Eu. A culpabilidade, com todos os seus matizes de 

intensidade, por exemplo, se instala aí.  

Laplanche comenta essa passagem do El yo y el ello, afirmando a antinomia 

superegóica, apontando-nos o seu caráter trágico: “Em Freud, não temos um sistema 

complementar (de um lado o imperativo e de outro o ideal a realizar para obedecer ao 

imperativo), mas duas séries separadas e igualmente imperativas (...).”44 O autor entende 

que o mandato antinômico leva a uma aporia, qualquer tentativa de resolução da 

contradição está fadada ao fracasso: 

 
De fato, afirmo que essa resolução da contradição nada mais é do que uma 

aparência, visto que, a maior parte do tempo, e não apenas na neurose clinicamente 
constatada, as duas séries se encavalam, as disjunções tornam-se conjunções, levando 

                                                           
40 Juan D. NASIO, Os 7 conceitos cruciais da psicanálise, p. 132. 
41 Cf. El yo y el ello, p. 38 e 31ª conferencia. La descomposición de la personalidad psíquica, in Nuevas 
conferencias de introducción al psicoanálisis, p. 60. 
42 Juan D. NASIO, Os 7 conceitos cruciais da psicanálise, p. 132. 
43 El yo y el ello, p. 36. (Grifos do autor) 
44 Jean LAPLANCHE, A angustia, p. 334. 
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àqueles imperativos impossíveis que, justamente, caracterizam a moral inconsciente, a 
moral do superego: ao mesmo tempo ser e não ser como o pai, renunciar à mãe, mas 
simultaneamente ver-se proibido de outras mulheres. 45 

  

Laplanche ressalta que o Supereu não é “coerente, bem ordenado”: “A lei que ele 

mediatiza é uma lei contraditória, em que as proposições mais contraditórias se 

justapõem.” 46 E completa seu comentário ao dizer que apenas “excepcionalmente” e “nos 

casos ideais” o Supereu organiza o mundo interno. Essa ordem pode ser mais aparente do 

que real, pois, em geral, a instância é desorganizadora: como conviver com o mandato 

antinômico inconsciente sem angústia, culpa e sofrimento? As virtudes do indivíduo e suas 

produções elevadas são, via de regra, misturadas às duras exigências do Eu, a um custo alto 

de sofrimento, tema que será evidenciado no El malestar de la cultura. Na base desse 

paradoxo encontramos o movimento pulsional.  

Daí deriva-se a versão maligna do Supereu que se manifesta por excessos: ele 

condena, ordena e inibe desmedidamente, com uma força que exibe requintes de 

crueldade47. Para Marta Ambertín, essa face está vinculada com o Isso estrutural, por isso 

sua ligação com a pulsão de morte. Nesse sentido, o Supereu “(...) rompe nexos lógicos da 

trama associativa e se constitui em campo minado do que está estruturado como 

linguagem.” 48  

Freud liga a face cruel da instância ao complexo edípico: quanto mais intensos 

forem os afetos envolvidos no processo de repressão, tanto mais o Supereu será severo, sob 

a forma de consciência moral ou do sentimento de culpa, resultado da tensão entre as 

exigências do ideal do eu e o desempenho do Eu para cumpri-las. Assim, Laplanche 

esclarece que: “Há elementos complementares que concorrem para a formação do 

superego: por um lado, a violência das pulsões, por outro, a força dos interditos.” 49 Quanto 

ao papel das pulsões vamos nos referir mais adiante, antes veremos a relação entre as 

instâncias. 

                                                           
45 Jean LAPLANCHE, A angústia, p. 335. 
46 Ibid., p. 335. 
47 Juan D. NASIO, Os 7 conceitos cruciais da psicanálise, p. 132. 
48 Marta G. AMBERTÍN, Imperativos do Supereu, p. 293 – 4. 
49 Jean LAPLANCHE, A angústia, p. 340. 
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A relação do Eu com o Isso se complica com a formação do Supereu: “(...) el yo se 

apodera del complexo de Edipo y simultaneamente se somete, él mismo, al ello. Mientras 

que el yo es esencialmente representante del mundo exterior, de la realidad, el superyó se 

le enfrenta como abogado del mundo interior, del ello.” 50 No papel de advogado do Isso, o 

Supereu se distancia do Eu e se volta contra ele. 

A relação estreita entre Isso e Supereu sustenta-se por um duplo eixo: filogenético e 

da história presente do sujeito. Como o Supereu é o portador das identificações parentais, 

ele assume parte dos investimentos do Isso, na medida em que neste está o desejo edípico. 

Por outro lado, o Isso detém o legado das experiências de nossos antepassados, conteúdo 

que também contribuirá para formar o Supereu, enraizando-o na camada mais profunda do 

aparelho anímico:  

 
Ahora bien, descender de las primeras investiduras de objeto del ello, y por tanto 

del complejo de Edipo, significa para el superyó algo más todavía. Como ya temos 
consignado, lo pone en relación con las adquisiciones filogenéticas del ello y lo convierte 
en reencarnación de anteriores formaciones yoicas, que han dejado sus sedimentos en el 
ello. Por eso el superyó mantiene duradera afinidad con el ello, y puede subrogarlo frente 
al yo. Se sumerge profundamente en el ello, en razón de lo cual está más distanciado de la 
conciencia que el yo. 51 

   

A conexão entre Supereu e o Isso filogenético dá ao primeiro as plasmações 

egóicas arcaicas, formando-lhe lastro. Essa idéia atingirá sua forma mais acabada na 

conferência sobre a segunda tópica: 

 
Así, el superyó del niño no se edifica en verdad según el modelo de sus 

progenitores, sino según el superyó de ellos; se llena con el mismo contenido, deviene 
portador de la tradición, de todas las valoraciones perdurables que se han reproducido por 
este camino a lo largo de las generaciones.52 

 

Mas como herdeiro do complexo de Édipo, o Supereu herda também os conflitos 

do Eu com o Isso, questão que nos leva de volta à segunda teoria pulsional, de modo a 

relacionar a face maligna do Superyó com a violência das pulsões.  

                                                           
50 El yo y el ello, p. 37. 
51 Ibid., p. 49 – 50. 
52 31ª conferencia. La descomposición de la personalidad psíquica, in: Nuevas conferencias de introducción 
al psicoanálisis, p. 62. 
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O conflito edípico se relaciona com a ambivalência de afetos, isto é, com o amor e 

o ódio que é endereçado aos pais no processo de constituição e dissolução do Édipo. Essa 

ambivalência é derivada do dualismo pulsional, tal como foi exposto no Más allá.  

Freud retoma a teoria e propõe substituir a oposição entre Eros e pulsão de morte 

pela oposição entre amor e ódio. Ao se referir à correspondência da pulsão de morte, Freud 

evidencia a sua nova face: “Hallar un representante del Eros no puede provocarnos 

perplejidad alguna; en cambio, nos contenta mucho que podamos pesquisar en la pulsión 

de destrucción, a la que el odio marca el camino, un subrogado de la pulsión de muerte, tan 

difícil de asir.” 53 Portanto, a silenciosa pulsão de morte tem sua expressão através das 

manifestações de ódio e agressividade e suas modalidades, configurando seu caráter 

destrutivo. Para elucidar tal caráter, Freud se apoiou no movimento das pulsões, 

desvelando-o sob a “fusão” e a “desfusão” pulsional. 

As pulsões de vida e de morte lutam entre si, por suas finalidades opostas, de 

conservar e destruir a vida. Mas para que a vida seja possível, elas formam, diz Freud, um 

“acordo de compromisso” e, para tanto, se mesclam em diferentes proporções, se fundem. 

Nesse acordo de compromisso, Eros consegue, em alguma medida, dirigir parte da pulsão 

de morte para fora do organismo, já que sua “natureza consiste precisamente neste voltar-

se para o exterior em busca de união” 54. Outra parte, no entanto, permaneceria no 

organismo: “Las peligrosas pulsiones de muerte son tratadas de diversa manera en el 

individuo: en parte se las torna inofensivas por mezcla con componentes eróticos, en parte 

se desvían hacia afuera como agresión, pero en buena parte prosiguen su trabajo interior 

sin ser obstaculizadas.” 55 Freud considera a hipótese de que a ambivalência seria uma 

forma de fusão incompleta das pulsões.  

E assim como as pulsões se fundem, elas também se desfusionam. Na separação, a 

pulsão de morte, mais livre de Eros, se manifesta como pulsão de destruição, sob a forma 

da agressividade e do ódio.56 E, como Freud disse acima, boa parte da pulsão destrutiva 

segue em seu trabalho interior e do qual dá notícia ao se instalar no Supereu.   

                                                           
53 El yo y el ello, p. 43. 
54 Renato MEZAN, A trama dos conceitos, p. 263.   
55 El yo y el ello, p. 54. 
56 Ibid., p. 42 – 3. 
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  Freud elucida a ligação da pulsão mortífera com o Supereu colocando-se a 

seguinte questão: “¿Cómo es que el superyó se exterioriza esencialmente como sentimiento 

de culpa (mejor: como crítica; “sentimiento de culpa” es la percepción que corresponde en 

el yo a esa crítica), y así se despliega contra el yo una dureza y severidad tan 

extraordinarias?” 57 Essa face cruel da crítica superegóica é notável em algumas afecções 

como a neurose obsessiva, a melancolia ou a reação terapêutica negativa – pacientes que 

ao perceberem a melhora de seus sintomas reagem negativamente e voltam a adoecer. 

Mesmo incluindo as diferenças existentes entre elas, o que insiste é a posição superegóica 

que imputa ao Eu uma culpa que permanece inconsciente e o indivíduo sofre as 

conseqüências destruidoras do castigo que deve ser implacavelmente cumprido, sem que 

saiba porque.  

A destrutividade de Supereu é um efeito da pulsão de morte, produto do jogo da 

fusão e da desfusão pulsional que, por fim, deve prevalecer: “Lo que ahora gobierna en el 

superyó es como un cultivo puro de la pulsión de muerte, que a menudo logra 

efectivamente empujar al yo a la muerte (...).” 58 Culpa inconsciente, moralidade excessiva, 

crítica impiedosa são as manifestações dessa cultura mortífera, causa de sofrimentos 

terríveis do Eu. Nesse sentido, a instância superegóica se manifesta como um inimigo 

interno e oculto: pois então como é possível proteger-nos de nós mesmos? Segundo Freud, 

esse fator “decide la gravedad de una neurosis.” 59 

 Desvela-se a situação difícil do Eu: mediador do mundo externo e do mundo 

interno, se esforça para constituir-se como unidade, para dar conta das diversas funções 

que a ele cabe na vida anímica. Como sua essência é o sistema perceptivo, ele ordena as 

diversas informações, internas e externas, de modo a atender às diversas demandas. O 

pensamento está sob seu domínio, assim como o governo sobre a ação, ainda que, como 

diz Freud, esse governo seja mais formal do que um fato. Para realizar bem suas funções 

de contato com o mundo, ele tenta deter as exigências do inconsciente, buscando modos de 

adiá-las ou impedi-las. Ninguém duvida de sua força, fundamental para nossa vida em 

todos os seus aspectos.  

Entretanto, a força egóica é refratária e se esvai frente ao Isso e ao Supereu. Por 

outro lado, o mundo externo, é fonte de alteridade e de vivências enriquecedoras. Mas, ao 
                                                           

57 El yo y el ello, p. 53. 
58 Ibid., p. 53 
59 Ibid., p. 51. 
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mesmo tempo, é fonte de contínuos sobressaltos. Assim, diz Freud: “(...) vemos a este 

mismo yo como una pobre cosa sometida a três servidumbres y que, en consecuencia, sufre 

las amenazas de tres clases de peligros: de parte del mundo exterior, de la libido del ello y 

de la severidad del superyó.”60 O esforço para se compor como unidade é, portanto, 

solapado devido à sua cisão e frente à ameaça tripla que, constantemente, se depara. Daí 

Freud o designar como a sede da angústia.  

No quadro trágico da relação disjuntiva entre as três instâncias anímicas, o Eu, a 

sede de nossa identidade e afirmação mundana, sempre se acreditando soberano – talvez 

precise mesmo se acreditar soberano, para não se afogar em sua fragilidade –, tem, na 

verdade, o lugar mais comprometido: 

 
Como ser fronterizo, el yo quiere mediar entre el mundo y el ello, hacer que el ello 

obedezca al mundo, y (…) hacer que el mundo haga justicia al deseo del ello. (…) No sólo 
es el auxiliar del ello; es también su siervo sumiso, que corteja el amor de su amo. (…) Con 
su posición intermedia entre ello y realidad sucumbe con harta frecuencia a la tentación de 
hacerse adulador, oportunista y mentiroso, como un estadista que, aun teniendo una mejor 
intelección de las cosas, quiere seguir contando empero con el favor de la opinión pública. 
(…) Si el yo padece o aun sucumbe bajo la agresión dentro del superyó, su destino es un 
correspondiente del de los protistas, que perecen por los productos catabólicos que ellos 
mismos han creado.” 61  
 

A fragilidade do Eu, exposta, como vimos, desde a primeira fase da psicanálise, 

ganhou uma nova dimensão face à segunda teoria pulsional e à segunda tópica. Ela não 

resulta apenas do embate entre as pulsões sexuais e egóicas e da supremacia do 

inconsciente na vida psíquica. Sua fragilidade se fundamenta na luta incessante entre as 

pulsões antinômicas, da qual é, muitas vezes, refém, e por sua constituição entre duas 

instâncias que têm mais poderes do que ele. 

 Com as palavras de Freud consideramos que reunimos elementos suficientes para 

considerar o quadro trágico da alma humana: esta é toda antinomia, em seu funcionamento 

e em sua constituição. Antinomia trágica designada na divisão de cada uma das diferentes 

tópicas que a compõem. As forças dinâmicas estão em constante conflito, tanto intratópica 

quanto intertópicas. Assim também em seu aspecto econômico, cujos princípios 

reguladores se relacionam em contraposição, opondo inconsciente e consciência. Pathos, 

insuficiência da simbolização pela ação da pulsões mudas, precariedade do domínio 
                                                           

60 El yo y el ello, p. 56. 
61 Ibid., pp. 56 – 7. 
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pulsional pela repressão, sintoma, força e fragilidade do Eu, a essência anímica no caos do 

Isso, o paradoxo superegóico: esses são os elementos que resultam na angústia e 

sofrimento humano, configurando o trágico na alma. 

No fundamento dessa constituição trágica está a luta entre as pulsões de vida e as 

pulsões de morte, cujas forças, de igual grandeza, são irredutíveis e irreconciliáveis. Podem 

formar acordos de compromisso, mas, precários, são insuficientes para se manterem por 

muito tempo. No limite, as pulsões antinômicas levam a alma humana à aporia trágica, 

conforme indicamos no decorrer do texto. O Isso, a essência anímica, revela-nos, então, a 

essência do homem trágico: “Eros y pulsión de muerte luchan en el ello (…). Podríamos 

figurarlo como si el ello estuviera bajo el imperio de las mudas pero poderosas pulsiones 

de muerte, que tienen reposo y querrían llamar a reposo a Eros, el pertubador de la paz 

(…).” 62 

      

A seguir, veremos como o trágico anímico se manifestará na relação entre homem e 

cultura, para que assim possamos completar a configuração do homem trágico de Freud. 

 

5. 2   El malestar en la cultura: o trágico na relação homem e cultura 

 

El malestar en la cultura é uma das obras principais de Freud e reflete o 

amadurecimento de seu pensamento. Ela sintetiza as descobertas metapsicológicas, 

principalmente aquelas formuladas a partir da proposição da pulsão de morte, e reflete, por 

meio delas, a relação complexa do homem com a cultura.  

Lacan a apresenta em seu seminário sobre a ética, apontando para o núcleo da 

questão tratada: 

 

Verão aí, expresso em fórmulas impressionantes, que, em suma, o que ocorre no 
progresso da civilização, esse mal-estar que se trata de avaliar, situa-se, em relação ao 
homem (...), muito acima dele. (...) O Mal-estar na civilização é uma obra essencial, 
primeira na compreensão do pensamento e somação de sua experiência. Devemos dar-lhe 
toda importância. Ela esclarece, acentua, dissipa ambigüidades de pontos totalmente 
distintos da experiência analítica, e do que deve ser nossa posição em relação ao homem – 

                                                           
62 El yo y el ello, p. 59. 
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uma vez que é com o homem, com uma demanda humana de sempre, que temos, em nossa 
experiência, cotidianamente relação. 63 

 

Além de indicar o lugar de El malestar no pensamento freudiano, o comentário de 

Lacan nos remete para dois aspectos que gostaríamos de ressaltar. O primeiro diz respeito 

ao paradoxo entre o mal-estar e o progresso da civilização ou cultura64. O homem criou a 

cultura para dominar a natureza e para regrar as relações, possibilitando a vida em 

sociedade. Nada mais esperado que o seu progresso levasse a um também progressivo 

bem-estar. O fato do tiro sair pela culatra, ou seja, a cultura engendrar o sofrimento pelos 

mais diversos caminhos, é algo que escapa às mãos humanas porque algo do homem 

escapa a ele próprio. O domínio sobre os desvios da civilização é bastante limitado e não 

reverte o incômodo gerado continuamente. Freud se referiu a esse paradoxo alguns anos 

antes, em El porvenir de una ilusión, com a famosa frase: “(...) todo individuo es 

virtualmente un enemigo de la cultura, que, empero, está destinada a ser un interés humano 

universal.” 65 

Por outro lado, quando Lacan menciona que a obra deve situar-nos em relação à 

posição do homem, ele nos remete à situação da clínica, na qual se configura o drama do 

homem encarnado que tem a experiência concreta do trágico.  

Iniciaremos nossa apresentação pela discussão freudiana em torno da busca de 

felicidade, que se desenvolve a partir da espinhosa questão sobre a finalidade da vida: esta, 

tal como se apresenta, é cheia de “dolores, desengaños, tareas insolubles.” 66 É preciso 

encontrarmos os calmantes para que possamos suportá-la, diz Freud – lembrando 

Schopenhauer.  Frente a essa situação é difícil, senão impossível, encontrar uma resposta 

satisfatória sobre o sentido da vida. A seu ver, qualquer tentativa de respondê-la revela 

                                                           
63 Jacques LACAN, A ética da psicanálise, p. 15 – 6. 
64 Os termos são tomados como sinônimos por indicação do próprio Freud: “La cultura humana – me refiero 
a todo aquello en lo cual la vida humana se ha elevado por encima de sus condiciones animales y se distingue 
de la vida animal (y omito diferenciar entre cultura y civilización) – muestra al observador, según es notorio, 
dos aspectos. Por un lado, abarca todo el saber y poder-hacer que los hombres han adquirido para gobernar 
las fuerzas de la naturaleza y arrancarle bienes que satisfagan sus necesidades; por el otro, comprende todas 
las normas necesarias para regular los vínculos recíprocos entre los hombres y, en particular, la distribución 
de los bienes asequibles.” El porvenir de una ilusión, vol. 21, pp. 5 – 6.   
65 Ibid., p. 6.  
66 El malestar de la cultura, vol. 21, p. 75. As referências da obra seguirão o modelo adotado no Más allá del 
principio de placer, ou seja, serão dadas pelas duas primeiras palavras do título, seguidas da página 
correspondente. 
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menos sobre a vida e mais sobre o humano: “Su premisa parece ser esa arrogancia humana 

de que conocemos ya tantísimas manifestaciones.” 67   

Freud investiga outra questão que, a seu ver, é “menos pretenciosa”: o que os 

homens querem, para que vivem, o que buscam encontrar em suas vidas? A resposta: os 

homens querem ser felizes, alcançar e manter a felicidade e para essa finalidade dirigem 

seus esforços, exigências e comportamentos. A busca da felicidade se dá por duas metas: 

“por una parte, quieren la ausencia de dolor y de displacer;  por la otra, vivenciar intensos 

sentimientos de placer.” 68 O sentido estrito de felicidade é designado pela segunda meta. 

A atividade humana seguiria com a intenção de realizar uma ou outra, ou sob o predomínio 

de uma delas.  

Evidencia-se, por trás da busca da felicidade, o programa do princípio de prazer 

que orienta a vida 69.   E, aqui, começam os problemas que comprometem a felicidade 

humana.  Pois em que pese o princípio do prazer governar o funcionamento psíquico, seu 

programa briga com o mundo inteiro. De saída, Freud observa que: “Es absolutamente 

irrealizable, las disposiciones del Todo – sin excepción – lo contrarían; se diría que el 

propósito de que el hombre sea “dichoso” no está contenido en el plan de la ‘Creación’.” 70 

Vemos despontar uma das faces trágicas da condição humana: a constatação de que o 

Universo é absolutamente indiferente aos nossos propósitos e necessidades. E, nesse 

sentido, o desejo de felicidade está fatalmente destinado ao fracasso, seja no seu sentido 

mais estrito ou de apenas atenuar o sofrimento.   

Quanto à aquisição do sentido estrito, não só o Universo, mas nossa própria 

constituição anímica contribui para essa situação: as experiências de intenso prazer, 

governadas pelo princípio de prazer, são passageiras: “(...) estamos organizados de tal 

modo que sólo podemos gozar con intensidad el contraste, y muy poco el estado.” Assim, é 

a infelicidade que predomina, a qual tem três origens: no corpo, cujo destino é “la ruína y 

la disolución, no puede prescindir del dolor y la angustia como señales de alarma”; no 

mundo exterior, “que puede abatir sus furias sobre nosotros con fuerzas hiperpotentes, 

despiadadas, destructoras” 71; e nas relações humana, a maior fonte de sofrimento. Nesse 
                                                           

67 El malestar, p. 75. 
68 Ibid., p. 76. 
69  Ibid., p. 76. 
70 Ibid., p. 76. 
71 Ibid., p. 76. As citações do parágrafo correspondem à mesma referencia.  
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cenário, é compreensível que muitos abram mão de buscar a felicidade no seu sentido 

estrito para tentar evitar a dor e o sofrimento e sintam-se felizes caso nenhuma grande 

desgraça os atinjam ou ainda quando, frente à inevitabilidade do sofrimento, se são capazes 

de superá-lo.   

Freud discorre sobre os diversos caminhos que se pode trilhar para mitigar o 

sofrimento, os quais são desde a embriaguez por alguma química, que entorpece nossos 

sentidos, até a retirada do mundo ameaçador, para se obter paz e descanso. O domínio das 

pulsões pelo Eu que, causam sofrimento se insatisfeitas, também é uma possibilidade, 

ainda que isso implique uma redução do prazer intenso. O processo de sublimação das 

pulsões sexuais, reenviadas para as produções humanas mais sublimes, é outra maneira. A 

religião também cumpre o objetivo de ser um consolo e proteção para as misérias, com sua 

promessa de felicidade na vida futura, além de dar um alento ao oferecer respostas ao 

sentido da vida; todavia, ao propor um substituto para a realidade, sob o custo de 

desqualificar a vida terrena e constranger a inteligência, ela caracteriza uma ilusão e um 

delírio das massas. Os laços amorosos, por sua vez, é uma das vias mais creditadas para se 

conquistar a felicidade, tanto pela sexualidade quanto pelo afeto. Amar e ser amado: é tudo 

o que importa. Porém, justamente essa via é fonte de grande tormento. O indivíduo torna-

se dependente do objeto amoroso e a não correspondência do amor ou mesmo a ameaça da 

sua perda é causa de intensas aflições. 

Freud conclui que ainda que a felicidade seja irrealizável, tampouco é possível 

abandonar sua busca: não conseguimos ser felizes, mas não conseguimos deixar de 

perseguir a felicidade. Os diversos caminhos para a sua obtenção é atrelado à “economia 

libidinal del indivíduo”, por isso não há fórmulas que valha para todos. Somos solitários 

nessa busca, cada qual por sua própria conta e risco. Tal tarefa depende das circunstâncias 

que o mundo exterior apresente e da capacidade do psiquismo em transformar e reordenar 

“sus componentes libidinales, indispensables para su posterior productividad”, ajustando o 

seu funcionamento ao meio em que vive, explorando-o para a obtenção de prazer. E, 

mesmo que esses fatores sejam favoráveis, o sucesso não é garantido72. As três fontes de 

sofrimentos, o corpo que envelhece e adoece, a potência da natureza indiferente e as 

relações entre os homens e destes com os mecanismos e instituições que regulam a vida 

social, são obstáculos insuperáveis.  

                                                           
72 Cf. El malestar, p. 83 – 4. 
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Dentre as três origens, a relação homem e cultura merece ser investigada pelo 

paradoxo que, como já indicamos, a institui: criada pelos homens para tornar a sua vida 

melhor e protegê-los do sofrimento, ela produz sofrimento e os homens se voltam contra 

ela. Por trás desse paradoxo, se oculta, diz Freud, “un bloque de la naturaleza invencible; 

esta vez, de nuestra propia complexión psíquica.” 73  

Ao levantar os diversos aspectos que compõem a cultura, Freud aponta para a 

ordenação dos vínculos sociais como o aspecto decisivo para a formação da civilização, já 

que, sem ela, a vida em sociedade seria impossível. Os homens ficariam à mercê da 

arbitrariedade individual ou de um grupo que visa satisfazer seus interesses. O processo de 

desenvolvimento da cultura, análogo ao desenvolvimento do indivíduo, se dá, portanto, 

pelas restrições às satisfações pulsionais, sem as quais a vida social seria inviável.  

Assim, dependendo da constituição do indivíduo e das circunstâncias em que vive, 

uma parte das pulsões encontra meios alternativos de satisfação, como, por exemplo, pela 

via da sublimação. Mas outra grande parte ficará impedida. Nesse sentido, Freud alerta que 

“no puede soslayarse la medida en que la cultura se edifica sobre la renuncia de lo 

pulsional, el alto grado en que se basa, precisamente, en la no satisfacción (mediante 

sofocación, represión, ¿o qué otra cosa?) de poderosas pulsiones.” 74 A impossibilidade de 

satisfação pulsional está na base da hostilidade dos homens com a cultura; pois tal como 

essa impossibilidade se constitui uma ameaça ao indivíduo, causando-lhe os transtornos 

psíquicos, ela se torna também ameaça para a vida social: aquele que carrega as frustrações 

impostas pela vida em comum irá cobrar, de algum modo, a dívida. Como diz Mezan: “A 

organização social é assim uma arma de dois gumes: como mediação necessária entre a 

pulsão e seu objeto, ela introduz entre ambos uma distância sentida como peso intolerável 

pelo indivíduo.” 75 

 Dessa forma, podemos depreender que o desenvolvimento cultural não só é 

análogo ao processo de desenvolvimento libidinal do indivíduo, como disse Freud, mas 

com ele se enlaça: o humano se constitui psiquicamente pelo encontro com o outro, na 

relação de alteridade com o objeto. Segundo Henry Rey-Flaud, a figura do outro é 

sustentada pela cultura e, nessa medida, se cria o paradoxo que leva à aporia trágica: “(...) 

diante da civilização que produz a figura imaginária do Outro, o sujeito humano se 
                                                           

73 El malestar, p. 85. 
74 Ibid., p. 96. 
75 Renato MEZAN, Freud, pensador da cultura, p. 536. 
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encontra na posição da pomba de Kant, irritada contra o ar que impede o seu vôo, mas que 

ignora que sem o ar a questão do seu vôo não se colocaria.”76 Se por um lado, o sujeito é 

constituído pela cultura, por outro, ela responde por suas misérias. Assim, “o homem se 

revolta de fato contra aquilo que o faz homem”. 77 Rey-Flaud aponta para o ponto cego que 

une os dois pólos, baseado no não reconhecimento por parte do “homem civilizado” das 

relações entre consciente e inconsciente: 

 
No nível do eu consciente, a civilização sustenta (...) a pretensão de estabelecer 

uma sociedade mais justa. Mas, ao fazer isso, ela desconhece, como ele, que é marcada em 
seu cerne pela falta que afeta o sujeito do desejo instituído no recalcamento do gozo. Dessa 
solidariedade testemunha o fato que a “transposição das pulsões” (...) que pontuam o devir 
do sujeito é realizada sob a pressão da civilização. As prescrições “educativas” da 
civilização (ordem, asseio) não são a expressão de um adestramento programado do 
indivíduo, mas de um desenvolvimento subjetivo necessário que, ao ser colocado em 
causa, provocaria graves alterações psíquicas (neuroses, perversões, psicoses). 78 

 

A questão é investigada, então, à luz desse conflito inevitável, que engendra o mal-

estar.  

Freud identifica os poderes que originaram a cultura, a saber, Ananké e Eros: “la 

compulsión al trabajo, creada por el apremio exterior, y el poder del amor, pues el varón no 

quería estar privado de la mujer como objeto sexual, y ella no quería separarse del hijo, 

carne de su carne.” 79 Eros e Ananké, o amor e a necessidade, uniram os homens em torno 

de um objetivo comum, criando a vida comunitária, necessária para a sobrevivência na 

natureza indiferente. Mas basta que um punhado de homens se junte para que os problemas 

não tardem a aparecer.  

Dos dois fatores interessa-nos os efeitos de Eros, o qual se manifesta por duas 

modalidades: o amor sexual e a ternura, que é o amor sexual transformado em seu fim. O 

primeiro é modelo da felicidade em seu sentido estrito, pois é quando se experimenta o 

gozo supremo. Assim, o amor sexual forma as famílias, a célula cultural; o amor terno, por 

sua vez, alimenta a sua manutenção e os laços fraternos, imprescindíveis para a 

manutenção da comunidade. Eros é convocado pela cultura a fim da manutenção libidinal 

                                                           
76 Henry REY-FLAUD, Os fundamentos metapsicológicos de O mal-estar na cultura, in: Jaques Le RIDER, 
Michel PLON, Gérard RAULET, Henri REY-FLAUD, Em torno de O mal-estar na cultura, p. 23. 
77 Ibid., p. 22.  
78 Ibid., p. 27 – 8. 
79 El malestar, p. 99. 
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entre os indivíduos: “[a cultura] se vale de todos los medios y promueve todos los caminos 

para establecer fuertes identificaciones entre ellos, moviliza en la máxima proporción una 

libido de meta inhibida a fin de fortalecer los lazos comunitarios mediante vínculos de 

amistad.” 80   

Mas se Eros está na base da união humana, dele emanam também as perturbações 

que ameaçam o rompimento dos laços sociais: “Pero en el curso del desarollo el nexo del 

amor con la cultura pierde su univicidad. Por una parte, el amor se contrapone a los 

intereses de la cultura; por la otra, la cultura amenaza al amor con sensibles limitaciones.” 
81 A cooperação entre Eros e cultura se esgarça, pois, para cumprir os seus propósitos, a 

cultura limita a sexualidade. 

 Nessa via de mão dupla, onde uma ponta alimenta a outra, as conseqüências serão 

várias, no âmbito individual e no coletivo. Dentre essas, podemos citar os grupos que, 

unidos por uma identidade e pertinência cultural, segregam a outros que dela não 

participam. Em outro aspecto, a liberdade sexual é limitada pelos ditames das leis e 

valores, que podem variar em cada sociedade. Tais limites se expressam, muitas vezes, em 

proibições que tentam uniformizar a sexualidade sem considerar as diferenças entre os 

indivíduos e “segregan a buen número de ellos del goce sexual y de tal modo se convierte 

en fuente de grave injusticia.” 82 Assim, a oposição inevitável entre Eros e cultura engendra 

mal-estar como o mal-estar do neurótico que se vê obrigado a buscar satisfações 

substitutivas, criando os sintomas, para compensar os impedimentos e frustrações de sua 

vida amorosa. 83  

A interdição do incesto é o modelo da necessidade da restrição à sexualidade para 

que a civilização se edificar:  

 

Pela proibição do incesto, a civilização significa ao homem a obrigação de fazer o 
luto (...) o gozo dos objetos primordiais do Lust Ich, a fim de trocá-los por objetos de 
substituição. A partir desse tempo fundador, a sociedade se constitui quando seus objetos 
“secundários” são introduzidos no circuito das trocas. É com efeito a partilha que, ao 

                                                           
80 El malestar, p. 106. 
81 Ibid., p. 100. 
82 Ibid., p. 102. 
83 Ibid., p. 105. 
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suscitar uma identificação coletiva com o grupo, está no princípio da criação dos laços 
libidinais entre os membros da comunidade.  84 
 

No comentário de Henry Rey-Flaud podemos ver a correspondência entre o 

desenvolvimento da cultura e o desenvolvimento psíquico do sujeito, pois se a proibição do 

incesto é a momento fundador da cultura, tal como é a afirmação de Tótem y tabú, essa 

proibição também funda, no processo edípico, o indivíduo. Henry-Flaud continua: 

 
O princípio metapsicológico desse processo é o seguinte: o sujeito é introduzido na 

“realidade” pelo recalcamento originário, que marca a queda no inconsciente da 
“representação” (...) encarregada de ordenar a pulsão. A partir desta operação, 
representações secundárias são chamadas ao cenário do mundo para “representar” (...) a 
representação perdida, sem nunca poder esquecer essa perda. É, portanto, em nome desses 
substitutos insatisfatórios e algumas vezes derrisórios que se constituem as comunidades de 
homens ligados entre eles.85 
  

O processo descrito pelo autor corresponde ao processo em que se instaura o 

desejo, constituindo o sujeito.  Nesse ponto de inflexão entre desejo e cultura se manifesta 

a tragicidade do mal-estar: não há outra via de organização para o indivíduo e para a 

civilização que não pela do mal-estar. Na repressão do desejo, impossibilitado de ser 

satisfeito, o indivíduo se constituirá como neurótico: instala-se o conflito irredutível entre 

Eu e o Isso e introjeta-se no Supereu nascente as representações culturais, tríade anímica 

cujo funcionamento gerará o mal-estar, fazendo sofrer o indivíduo e o mundo onde habita. 

Mas isso não é tudo o que delineia o trágico, pois há outra fonte de mal-estar, mais 

sombria e mais poderosa: os efeitos deletérios da pulsão de morte.  

Para elucidá-los, Freud parte do preceito ético universal “Amarás ao próximo como 

a ti mesmo”, cujo sentido necessita ser desvelado, pois racionalmente não se sustenta, e 

causa, antes, surpresa. Como é possível realizá-lo, se o amor acontece sob determinadas 

condições? O psicanalista esclarece: “Mi amor es algo valioso para mi, no puedo 

desperdiciarlo sin pedir cuentas. (…) Si amo a otro, él debe merecerlo de alguna manera.” 
86 É fácil amar aqueles com quem nos identificamos, cujos atributos contenham valores 

que poderemos partilhar; mas o estranho, que não carrega nenhum traço de significado 

                                                           
84 Henry REY-FLAUD, Os fundamentos metapsicológicos de O mal-estar na cultura, p. 37. O termo em 
alemão “Lust Ich”, significa “eu prazer”. 
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afetivo, como amá-lo gratuitamente? E se o próximo se revela um inimigo que, como tal, é 

capaz das maiores barbaridades? 

Assim, Freud conclui: 

 
Tras todo esto, (…) el ser humano no es un ser manso, amable, a lo sumo capaz de 

defenderse si lo atacan, sino que es lícito atribuir a su dotación pulsional una buena cuota 
de agresividad. En consecuencia, el prójimo no es solamente un posible auxiliar y objeto 
sexual, sino una tentación para satisfacer en él la agresión, explotar su fuerza de trabajo sin 
resarcilo, usarlo sexualmente sin su consentimiento, desposeerlo de su patrimonio, 
humillarlo, infligirle dolores, martirizarlo y asesinarlo. “Homo homini lupus”.87 

 

O homem que é lobo do homem se manifesta com todas as suas garras em ocasiões 

propícias, como vimos no artigo sobre a guerra. Em tais momentos, a agressividade perde a 

coerção de Eros e se desnuda a “besta selvagem” que habita o homem. “A civilização”, diz 

Henry Rey-Flaud, “se substitui à barbárie por meio de recalcamentos que sobre a capa do 

amor visam reprimir o ódio.” 88 Freud alerta que a “sociedade culta” está, portanto, sob a 

constante ameaça de dissolução, tal como ele presenciou na ocasião da primeira guerra. O 

pathos, que se origina no mundo pulsional instalado no Isso se sobrepõe a qualquer 

consideração racional, e nem precisa tratar-se de situações limites, como é o caso da 

guerra, basta observar situações cotidianas em que a razão é vencida pelos arroubos de 

paixões. Situações nas quais o lobo, disfarçado em pele de cordeiro, não consegue 

esconder suas garras.    

Frente ao perigo que a ameaça, a cultura tem que mobilizar todo o seu esforço para 

conter a agressividade humana, “para sofrenar mediante formaciones psíquicas reactivas 

sus exteriorizaciones”: 

 
De ahí el recurso a métodos destinados a impulsarlos hacia identificaciones y 

vínculos amorosos de meta inhibida; de ahí la limitación de la vida sexual y de ahí, 
también, el mandato ideal de amar al prójimo como a sí mismo, que en la realidad efectiva 
sólo se justifica por el hecho de que nada contraría más a la naturaleza humana originaria. 
89 

 

                                                           
87 El malestar, p. 108. 
88 Henry REY-FLAUD, Os fundamentos metapsicológicos de O mal-estar na cultura, p. 36. 
89 El malestar, p. 109. 
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O mandamento do amor ao próximo se esclarece: não haveria necessidade dele se a 

agressividade e a violência não fossem constitutivas do humano. Mas os esforços da 

cultura revelam-se, no entanto, pouco eficazes, pois “(...) o ódio reprimido, alimentado 

pela fonte inextinguível da pulsão, está sempre ameaçando as barragens encarregadas de 

contê-lo.” 90 

Freud é explícito: a destrutividade humana não é fruto de problemas de ordem 

sociológica ou econômica, é o resultado de uma pulsão de agressão especial e autônoma, a 

pulsão de morte. Portanto, mesmo que necessidades dessas ordens pudessem ser totalmente 

satisfeitas, a agressividade ainda assim se manifestaria com toda a sua força. E quando tais 

problemas não podem ser solucionados, se tornam as vias de manifestação da pulsão 

destrutiva autônoma, a qual busca alternativas para driblar os meios culturais para a sua 

contenção. 

Freud retoma, então, o caminho que o levou da primeira para a segunda teoria 

pulsional e observa que se propôs a pulsão de morte sob alguma exitação, no Más allá del 

principio del placer, com o passar dos anos e mesmo sob a resistência ao conceito dentro 

do círculo psicanalítico, suas dúvidas sobre sua pertinência se dissiparam. Ele já não podia 

pensar de outra maneira. Mas compreendia aqueles que criticavam o novo dualismo. O tom 

provocador não encobre a suspeita lançada sobre o pensamento adulto, que, impregnado do 

infantil, resiste a ver a realidade tal como ela é: “En efecto, a los niñitos no les gusta oir 

que se les mencione la inclinación innata del ser humano al “mal”, a la agresión, la 

destrucción y, con ellas, también a la crueldad.” 91 São estas as faces da pulsão de morte, 

sobre a qual Freud afirma sua visão de homem: “Entonces, para todo lo que sigue me sitúo 

en este punto de vista: la inclinación agresiva es una disposición pulsional, autônoma, 

originaria, del ser humano. Y (...) sostengo que la cultura encuentra en ella su obstáculo 

más poderoso.” 92 

Freud dirige sua investigação para o instrumento encontrado pela cultura para 

tornar a pulsão de morte inofensiva, tarefa cumprida a um custo, às vezes alto demais, para 

o ser humano: a força do Supereu. No El yo y el ello, Freud tratou da gênese do Supereu e 

da sua manifestação como ideal de eu. No El malestar ele privilegiará as funções 

superegóicas da consciência moral e da culpa. Trata-se de um desenvolvimento bem 
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91 El malestar, p. 116. 
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complexo e difícil de ser sistematizado. Como não podemos nos aprofundar nesses temas, 

tentaremos apresentá-los de uma forma mais simplificada.  

Freud inicia, então, sua exposição:    

  
La agresión es introyectada, interiorizada, pero en verdad reenviada a su punto de 

partida; vale dicer: vuelta hacia el yo próprio. Ahí es recogida por una parte del yo, que se 
contrapone al resto como superyó y entonces, como “conciencia moral”, está pronta a 
ejercer contra el yo la misma severidad agresiva que el yo habría satisfecho de buena gana 
en otros individuos, ajenos a él. 93 
 

A cultura é introjetada no Supereu pela identificação com o complexo paterno, tal 

como vimos na seção anterior. Essa instância psíquica torna-se a aliada da civilização para 

desviar o caminho da pulsão destrutiva, já que ela é responsável pela consciência que rege 

nossas virtudes e comportamentos. Susan Neiman comenta essa passagem do El malestar:  

 
Freud acrescentava que a própria constância da cultura conduz a benefícios que 

remediam pelo menos uma fonte do mal. Pois, ao criar o que chamamos de consciência, ela 
passa a controlar os impulsos mais violentos com os quais as pessoas atormentam umas às 
outras quando não estão sendo atormentadas por alguma outra coisa. Ao dividir o eu em 
pedaços e mandar o supereu fazer com o ego o que o ego deseja fazer com os outros, a 
civilização pode transformar forças destrutivas em algo útil. 94 

 

Mas não se cobre um santo sem descobrir outro, como diz outro velho ditado. 

Assim, a transformação das forças destrutivas em algo útil para a cultura seria ótimo, desde 

que não tivéssemos que assumir a descompensação econômica que fatalmente é gerada: a 

consciência moral e o sentimento de culpa são os nossos vigias estrangeiros e armados 

internos, aos quais nada escapa e cujos matizes de intensidade podem se tornar verdadeiros 

tormentos. 

Freud esclarece a formação dessas funções supergóicas. E revela que há dois 

aspectos importantes e interligados na origem da culpa e da consciência moral: o 

desamparo humano e a renúncia das pulsões. O desamparo humano é o pano de fundo do 

processo genético superegóico: a criança nasce sem estar biológica e psiquicamente pronta 

para se manter no mundo; depende integralmente de quem cuide dela. Dessa forma, a 

criança não consegue discernir o que ela pode ou não fazer, o que é prejudicial para si e 
                                                           

93 El malestar, p. 119. 
94 Susan NEIMAN, O mal no pensamento moderno,  p. 257 – 8.  
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para os outros, ou seja, como diz Freud, não pode “diferenciar el bien del mal”, levando-se 

em conta que o mal pode ser também aquilo que parece ser bom, gostoso e inofensivo. 95 

Quem diz o que é bom ou mau, o que é permitido ou não, e impede o ato nocivo é quem 

cuida da criança.  

 
Librado a la espontaneidad de su sentir, el hombre no habría seguido ese camino; 

por tanto, ha de tener un motivo para someterse a ese influjo ajeno. Se lo descubre 
fácilmente en su desvalimiento y dependencia de otros; su mejor designación sería: 
angustia frente a la pérdida de amor. 96 

 

Podemos agora compreender melhor como a necessidade de amor é determinante 

para a coerção interna do erotismo sobre as pulsões destrutivas, conforme Freud indicara 

no ensaio sobre a guerra. O desamparo está na base do processo: “Se pierde el amor del 

outro, de quien depende, queda también desprotegido frente a diversas clases de peligros, y 

sobre todo frente al peligro de que este ser hiperpotente le muestre su superioridade en la 

forma del castigo.” 97 O pai, ou quem quer que exerça sua função, é mais forte do que a 

criança; ela teme desobedecê-lo por medo de perder o seu amor e também por medo de ser 

castigada. Tal é a constelação afetiva do complexo de Édipo, no qual a castração é o 

castigo temido. Dessa forma, a experiência infantil do que é mau é a ameaça de perda do 

amor, “y es preciso evitarlo por la angustia frente a esa perdida.” 98 Essas experiências 

afetivas precoces permanecerão atuantes – tal como é próprio da formação psíquica –, 

conforme veremos a seguir, e irão se desdobrar na função da instância superegóica. 

 Freud indica que pouco importa se o ato em questão é concluído ou não; para viver 

a angústia da perda do amor e o temor à autoridade, basta a intenção de fazê-lo. Esse 

processo vive a criança e depois o adulto, o qual substitui os pais por aqueles com quem se 

relaciona. A matriz dessa substituição é o Supereu que se originou da internalização da 

autoridade paterna, quando só então se pode falar de consciência moral e de culpa 

instituídos.  
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Como para essa instância vigilante nada escapa, nem os pensamentos, ela “pena al 

yo pecador con los mismos sentimientos de angustia, y acecha oportunidades de hacerlo 

castigar por el mundo exterior.”  99  

Com a formação do Supereu, se evidenciam dois aspectos paradoxais da 

consciência moral na relação com o Eu. O primeiro é que quanto mais o indivíduo é 

virtuoso, mais a consciência moral é severa: “Así la virtud pierde una parte de la 

recompensa que se le promete; el yo obediente y austero no goza de confiança de su 

mentor y, a lo que parece, se esfuerza en vano por granjeársela.” 100 O segundo aspecto diz 

respeito ao efeito das experiências de insucesso e de infortúnios no Supereu: 

 
Mientras al individuo le va bien, su conciencia moral es clemente y permite al yo 

emprender toda clase de cosas; cuando lo abruma la desdicha, el individuo se mete dentro 
de sí, discierne su pecaminosidad, aumenta las exigencias de su conciencia moral, se 
impone abstinencias y se castiga mediante penitencias.101  
 

Daí o sofrimento de se viver com a exigência constante de sucesso para ser 

reconhecido como alguém de valor no mundo, tal como se vive hoje. 

Lacan comenta os dois aspectos da consciência moral, acentuando que sua 

perspectiva paradoxal resulta em uma “aporia prática”:  

 
Qual é esse paradoxo? É aquilo em que a consciência moral, (...) se manifesta de 

maneira tanto mais exigente quanto mais é afinada – tanto mais cruel quanto menos, de 
fato, a ofendemos – tanto mais pontilhosa por ser na própria intimidade de nossos elãs e de 
nossos desejos que a forçamos, por nossa abstenção nos atos, a ir buscar-nos. Em suma, o 
caráter inextinguível dessa consciência moral, sua crueldade paradoxal, faz dela, no 
indivíduo, como que um parasita nutrido pelas satisfações que se lhe concedem. 
Proporcionalmente, a ética persegue o indivíduo muito menos em função de suas faltas do 
que de suas desgraças. 102 

 

A falta de sentido da situação de alguém que se martiriza pela desgraça que lhe 

atinge só encontra significado no trágico funcionamento e constituição das instâncias. 

Segundo Freud, a consciência moral é severa quando se vive o infortúnio, pois é como se o 

destino correspondesse à autoridade da instância parental; se algo dá errado é como se 
                                                           

99 El malestar, p. 121. 
100 Ibid., p. 122. 
101 Ibid., p. 122. 
102 Jacques LACAN, A ética da psicanálise, p. 114. 
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tivesse perdido de vez o amor desses “poderes supremos”, devendo então ser punido pelo 

descuido que levou a essa perda. 

A comparação lacaniana da consciência moral, de sua crueldade paradoxal, com 

um parasita que se nutre com satisfações que lhe são concedidas é uma menção à 

elucidação de Freud sobre o modo como a consciência moral ganha força para exercer sua 

severidade tanto sobre aqueles que sofreram um infortúnio quanto sobre os virtuosos. A 

consciência moral causa a renúncia à satisfação pulsional e depois há uma inversão dessa 

relação: 

 
Cada renuncia de lo pulsional deviene ahora una fuente dinámica de la conciencia 

moral; a cada nueva renuncia aumenta su severidad e intolerancia, y estaríamos tentados de 
profesar una tesis paradójica (…): La conciencia moral es la conciencia de la renuncia de 
lo pulsional; de otro modo: La renuncia de lo pulsional (impuesta a nosotros desde afuera) 
crea la conciencia moral, que después reclama más y más renuncias. 103 

 

Tal dinâmica não deixa muita saída para o indivíduo, pois ao invés de sua renúncia 

à pulsão resultar em um relaxamento da exigência superegóica, o efeito é contrário: a 

renúncia alimenta a força tirânica do Supereu. Para Freud, essa dinâmica da consciência 

moral se relaciona, sobretudo, com as pulsões agressivas: “cada fragmento de agresión de 

cuya satisfacción nos abstenemos es asumido por el superyó y acrecienta su agresión 

(contra el yo).”104 No artigo em que trabalha a centralidade da pulsão de morte na 

construção teórica de El malestar, Gérard Raulet toca no ponto nevrálgico dessa 

constatação freudiana: 

 
Aqui é quase uma tópica que se delineia, reforçando a redução da autonomia e da 

especificidade do eu que a segunda tópica já havia fortemente introduzido. E a partir daí, o 
remédio se revela tão perigoso quanto o mal, pois a civilização é colocada numa espiral 
infernal. Não somente Eros canalizado e adaptado, transformado em cimento social, é 
constantemente exposto aos ressurgimentos da agressividade mas, em cada indivíduo, se 
trava uma luta incerta entre Eros (genital ou sublimada) e a pressão destrutiva da 
agressividade interiorizada. 105 

 

                                                           
103 El malestar, p. 124. 
104 Ibid., p. 125. 
105 Gérard RAULET, As duas faces da morte. Sobre o estatuto da agressividade e da pulsão de morte em O 
mal-estar na civilização, in: Jacques Le RIDER, e outros. Em torno de O mal-estar na cultura, de Freud, p. 
75. 
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Podemos dizer, portanto, que não só a civilização, mas o indivíduo também é 

colocado, por ele mesmo, mas a sua revelia, nessa “espiral infernal”, ou melhor, nessa 

espiral trágica, da qual é difícil escapar.  

Assim, se a renúncia da pulsão agressiva alimenta a agressividade do Supereu, 

depreende-se que sua severidade não tem a ver apenas com a severidade da instância 

paterna internalizada, como Freud havia indicado em El yo y el ello. A força tirânica da 

instância moral é também impulsionada pelas pulsões que nos constituem. Por isso 

Laplanche disse que a formação do Supereu se dá pela força do interdito – identificação 

com o complexo paterno – e pela violência da pulsão.  

Para Freud, diferentes fatores colaboram no processo genético da instância em 

questão, a saber, fatores constitutivos e fatores adquiridos pelas “influencias del médio, del 

contorno objetivo {real}.” 106 Dessa forma, a renúncia à agressividade seria fruto, diz o 

psicanalista, de um processo precoce, onde se juntam os dois fatores acima, o interdito e a 

violência pulsional, mais precisamente a que está ligada à ambivalência de sentimentos, de 

amor e de ódio endereçados às figuras parentais. Quando a criança se vê impedida de fazer 

o que quer, é suscitado o seu ódio pela autoridade que a interdita. Mas, para se preservar e 

preservar a imagem da autoridade, a quem ela também ama, ela tem que suprimir o ódio. 

Só que o ódio suprimido não desaparece, é como uma mina que emana do Isso, 

alimentando o Supereu a cada renúncia pulsional exigida. Daí que Isso e Supereu se unem 

e encurralam o Eu. Dessa operação resulta um elemento importante para o 

desenvolvimento da civilização e igualmente responsável pelo mal-estar: 

 
(...) que el impedimiento de la satisfacción erótica provoque una inclinación 

agresiva hacia la persona que estorbó aquella, y que esta agresión misma tenga que ser a su 
vez sufocada. En tal caso, es sólo la agresión la que se trasmuda en sentimiento de culpa al 
ser sofocada y endosada al superyó. 107 

 

Para Freud, a renúncia à vingança contra as figuras parentais fomenta a formação 

do sentimento de culpa, devido ao amálgama pulsional de amor e ódio. O sentimento de 

culpa é, portanto, “la expresión del conflicto de ambivalência, de la lucha eterna entre Eros 

                                                           
106 El malestar, p. 126. 
107 Ibid., p. 134. 
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y la pulsión de muerte.” 108 A culpa se difere do tempo de formação do Supereu, é anterior 

a ele e depois é reforçada com a ligação superegóica; freqüentemente, ela se manifesta 

como angústia, o sentimento que melhor configura o mal-estar, a infelicidade do indivíduo: 

 
(...) la conciencia de culpa, es preciso admitir que existe antes que el superyó, y por 

tanto antes que la conciencia moral. Es, entonces, la expresión inmediata de la angustia 
frente a la autoridad externa, el reconocimiento de la tensión entre el yo y esta última, el 
retoño directo del conflicto entre la necesidad de amor y el esfuerzo a la satisfacción 
pulsional, producto de cuya inhibición es la inclinación a agredir. La presencia superpuesta 
de estos dos estratos del sentimiento de culpa – por angustia frente a la autoridad externa, y 
por angustia frente a la interna – nos ha estorbado muchas vezes ver los nexos de la 
conciencia moral.  109 

  

A ligação entre a culpa e a consciência moral se dará com a internalização da 

autoridade externa, configurando as funções supergóicas. Mas se a renúncia à pulsão 

alimenta a severidade da consciência moral, a culpa é o resultado constante. Coloca-se, 

mais uma vez, uma das faces do trágico na aporia instalada no interior do homem:  

 
Ahora la renuncia de lo pulsional ya no tiene un efecto satisfactorio pleno; la 

abstención virtuosa ya no es recompensada por la seguridad del amor; una desdicha que 
amenazaba desde afuera – pérdida del amor y castigo de parte de la autoridad externa – se 
ha trocado en una desdicha interior permanente, la tensión de la conciencia de culpa. 110 

 

Freud observa que a permanência da culpa revela a desvantagem econômica da 

formação do Supereu e da consciência moral para o indivíduo. Tal desvantagem não é 

possível de ser revertida, pois a culpa se enraíza na formação da cultura e torna-se seu 

problema central; culpa alimentada pelo conflito entre o amor e o ódio que, amalgamados, 

se renovam pela convivência social. Pela culpa se enlaça e se opõe indivíduo e cultura, 

perpetuando o mal-estar na civilização. Assim, deve-se “situar al sentimiento de culpa 

como el problema más importante del desarrollo cultural, y mostrar que el precio del 

progreso cultural debe pagarse con el déficit de dicha provocado por la elevación del 

sentimiento de culpa.” 111  

                                                           
108 Ibid., p. 128. 
109 El malestar, p. 132. 
110 Ibid., p. 123. 
111 Ibid., p. 130. 
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O papel fundamental da culpa tanto no desenvolvimento cultural quanto no 

individual tem o seu substrato na filogênese. Em Tótem y tabú, Freud tratou desse tema na 

origem da cultura pelo assassinato do pai primevo: é pela culpa do parricídio que os filhos 

erguem o totem e sancionam as leis da convivência comunitária. Na origem desse 

sentimento fundador da ordem humana estaria a ambivalência de amor e ódio112.  

Doravante, a culpa selará a possibilidade da convivência entre os homens, seres 

entregues à ambivalência do desejo que lhes constitui: ela satisfaz ao amor e segura o ódio. 

O preço impagável é o mal-estar, caráter trágico e irredutível, do indivíduo e da cultura. 

Como diz Gérard Raulet: “O amor que cria a civilização, o Eros criador de entidades cada 

vez maiores, desde então só pode realizar sua missão civilizadora quando unido ao 

sentimento de culpabilidade, ao recalcamento da agressividade e seu retorno contra o 

indivíduo.” 113 

Após refletir sobre o efeito deletério da pulsão de morte, Freud completa sua 

concepção do processo cultural. A cultura seria um processo a serviço de Eros, que une 

indivíduos pela libido em grupos cada vez maiores até formar o conjunto da humanidade. 

Em contraposição a Eros está a pulsão de morte: 

 
Ahora bien, a este programa de la cultura se opone la pulsión agresiva natural de 

los seres humanos, la hostilidad de uno contra todos y de todos contra uno. Esta pulsión de 
agresión es el retoño y el principal subrogado de la pulsión de muerte que hemos 
descubierto junto al Eros, y que comparte con este el gobierno del universo. Y ahora, yo 
creo, ha dejado de resultarnos oscuro el sentido del desarrollo cultural. Tiene que 
enseñarnos que la lucha entre Eros y Muerte, pulsión de vida y pulsión de destrucción, tal 
como se consuma en la especie humana. Esta lucha es el contenido esencial de la vida en 
general, y por eso el desarrollo cultural puede caracterizarse sucintamente como la lucha 
por la vida de la especie humana.114 

 

Essa “gigantomaquia”, como aludiu Freud, criou a civilização e continua a 

sustentá-la115. “O princípio de intrincação entre pulsão de vida e pulsão de morte se 

anuncia assim: não há vida sem morte, não há morte sem vida. É o princípio que a 

                                                           
112 Cf. Totem y tabu, pp. 103 – 162. 
113 Gérard RAULET, As duas faces da morte. Sobre o estatuto da agressividade e da pulsão de morte em O 
mal-estar na civilização. In, Jacques Le RIDER, e outros. Em torno de O mal-estar na cultura, de Freud, p. 
74 
114 El malestar, p. 118. 
115 Ibid., p. 118. 
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civilização toma para si para regulá-lo.”116. Mas se a cultura representa a batalha do 

homem pela vida, a pulsão de morte é o buraco negro que consome o homem, a cultura e, 

em última instância, a vida, tornando-a imprevisível e incerta, sofrida. Imprevisiblidade e 

incerteza que configuram a esperança humana, mas que desvelam, ao mesmo tempo, a 

fragilidade que condiz com a situação humana, delineada ao longo do El malestar. Na 

conclusão, Freud a escancara, de modo instigador, demonstrando-nos a atualidade do seu 

pensamento:   

 
He aquí, a mi entender, la cuestión decisiva para el destino de la especie humana: 

si su desarrollo cultural logrará, y en caso afirmativo en qué medida, dominar la 
perturbación de la convivencia que proviene de la humana pulsión de agresión y de 
autoaniquilamiento. (…) Hoy los seres humanos han llevado tan adelante su dominio sobre 
las fuerzas de la naturaleza que con su auxilio les resultará fácil exterminarse unos a otros, 
hasta el último hombre. Ellos lo saben; de ahí buena parte de la inquietud contemporánea, 
de su infelicidad, de su talante angustiado. Y ahora cabe esperar que el otro de los dos 
“poderes celestiales”, el Eros eterno, haga un esfuerzo para afianzarse en la lucha contra su 
enemigo igualmente inmortal. ¿Pero quién puede prever el desenlace?117 

 

Não podemos deixar de observar que o editor informa, em nota de rodapé, que a 

última frase foi acrescentada um ano depois, quando a ameaça nazista já tinha se 

pronunciado. Após alguns anos explodiria a mais terrível das guerras, arrastando consigo o 

sonho moderno de civilização. Freud não viveu para presenciar as mais terríveis 

atrocidades que o homem civilizado, munido dos avanços científicos e tecnológicos, foi 

capaz de cometer. Mas se ainda estivesse vivo veria, uma vez mais, a confirmação de suas 

idéias sobre a face sombria da trágica condição humana. 

 

5.3 Conclusão 

 
Na conferência 35, Freud explicitou sua recusa de que a psicanálise descreveria 

uma visão de mundo, conforme mencionamos na introdução do capítulo anterior. Sua 

posição baseava-se principalmente em considerar que a cosmovisão tenta oferecer uma 

solução única para os problemas da existência, tarefa que, a seu ver, revelaria mais uma 

das ilusões humanas, emanada de seus desejos ideais: “Creyendo en ella, uno puede 

                                                           
116 Henry REY-FLAUD, Os fundamentos metapsicológicos de O mal-estar na cultura, p. 42. 
117 El malestar, p. 140. 
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sentirse más seguro en la vida, saber lo que debe procurar, cómo debe colocar sus afectos y 

sus intereses de la manera más acorde al fin.” 118  

Se a Weltanschauung compõe, conforme entende Freud, certa unidade ou harmonia 

entre homem e o mundo, oferecendo-lhe um porto seguro, a psicanálise, desde sua marca 

de nascença não seria capaz mesmo de cumprir a tarefa. Como vimos, desde o nascimento 

da teoria até a obra que representa, segundo Peter Gay, “a súmula grandiosa” do 

pensamento freudiano, a psicanálise porta a má notícia sobre o homem119. Se ela não 

descreve uma visão de mundo para contentar as ilusões humanas é tanto por ser uma 

ciência, como Freud o justifica, quanto talvez porque é fruto de seu pensamento trágico.  

Ao formular o dualismo pulsional representado pela irredutível antinomia entre 

pulsão de vida e pulsão de morte e afirmá-las como a essência da vida, Freud funda sua 

ontologia trágica. A segunda tópica, derivada do fundamento pulsional, organiza a 

estrutura e o funcionamento da alma humana: divide-a em três instâncias, cuja dinâmica e 

economia revelam sua natureza disjuntiva.  

O homem se constitui pela defesa, isto é, pela repressão das pulsões, que instaura a 

estrutura anímica antinômica e, resultante dela, o conflito irredutível cuja fonte emana do 

desejo nunca satisfeito e pela pulsão de morte. O conjunto tópico, dinâmico e econômico, 

de caráter disjuntivo, forma a metapsicologia, a qual configura o trágico na alma humana, 

manifestação do trágico ontológico: não há harmonia nem unidade possível, nem mesmo 

para o mais feliz dos homens. A alma é conflito e contradição, resultando em graus 

variados de sofrimento: da miséria comum à patologia mais grave.   

Também na relação dialética entre homem e cultura vê-se instalado o mal-estar 

intrínseco ao humano. No El malestar, Freud não faz nenhuma concessão, ele segue, do 

início ao fim, a questão de que o desejo de felicidade não está nos planos da Criação. É 

como se ela tivesse virado as costas para aquele que se considera seu filho dileto.  Embora 

não se possa encontrar o sentido da vida, pode-se compreender minimamente o homem: 

quer a felicidade e, não obstante esta não seja possível, o homem não pode abrir mão de 

sua busca, sob pena de perceber que suas frágeis esperanças são infundadas. Ele não 

precisa, para essa constatação, perceber os riscos de uma vida que parece estar à deriva 

frente à natureza indiferente. Bastaria que buscasse conhecer a si mesmo.  
                                                           

118 35ª conferencia. En torno de una cosmovisión, in: Nuevas conferencias de introducción al psicoanálisis, 
p. 146. 
119 Peter GAY, Freud, p. 499. 
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Portanto, agarrar-se à busca da felicidade parece ser o que resta e o que nos desvia 

do encontro com nosso destino de antemão traçado: “Assim, a condição do homem é a de 

avançar na vida com os olhos fechados, sem saber que a morte, que é o fim da vida, é ao 

mesmo tempo aquilo que o sustenta.” 120 Para aprofundar o quadro trágico do homem 

freudiano, o que o psicanalista revela em El malestar que esse desvio é insuficiente, não é 

de todo possível. Pois, sendo a morte aquilo que sustenta a vida humana, ela reaparece sob 

várias roupagens, lembrando-nos constantemente que, sem ela, não nos constituiríamos 

como humanos. Culpa, angústia, corrupção do corpo, agressividade, castigo, infelicidade, a 

predominância do pathos, conflitos insolúveis em todas as ordens da existência, figuras do 

mal-estar instaladas nas brechas constitutivas da alma e da cultura, que solapam o 

progresso: estes são os elementos que configuram a visão trágica do homem freudiano. 

A luta entre Eros e Morte expressa o drama ontológico que funda a condição 

trágica da humanidade. Nas pulsões antinômicas, que geram o conflito irredutível da 

existência, se assenta o trágico no pensamento freudiano. Trágico que, a despeito de ser 

definido pela formulação do segundo dualismo pulsional, perpassa toda a obra 

psicanalítica.  

A pulsão de morte é, portanto, o conceito fundamental que insere radicalmente no 

pensamento de Freud, o trágico existencial, reservando-lhe lugar na tradição filosófica 

trágica. Podemos considerar, por fim, que Más allá del principio de placer, El yo y el ello e 

El malestar en la cultura  são as obras canônicas do caráter trágico de seu pensamento. 

No próximo capítulo, trabalharemos o diálogo entre Freud e os trágicos gregos, 

Schopenhauer e Nietzsche para articularmos as diferentes concepções de trágico. 

Como conclusão, transcreveremos um trecho de uma carta de Freud defende sua 

posição a respeito da pulsão de morte e que ilustra os aspectos tratados neste e no capítulo 

anterior a respeito de sua visão de homem e dos traços trágicos de seu pensamento. A carta 

é uma resposta a Pfister, que, alguns dias antes, tinha lhe enviado suas impressões sobre El 

malestar en la cultura. O escrito de Pfister é interessante, pois menciona o desejo secreto 

que Freud havia lhe confessado, vinte anos antes, de, frente a uma grave enfermidade, não 

perder a capacidade intelectual – carta com a qual abrimos a introdução geral deste 

trabalho. Pfister relembra o desejo de seu amigo para elogiar-lhe o vigor intelectual que o 

livro expressa, estando Freud já em idade avançada, e apesar de seu pessimismo. A 

                                                           
120 Henry REY-FLAUD, Os fundamentos metapsicológicos de O mal-estar na cultura, p. 46. 
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ressalva é sobre a pulsão de morte, conceito que, para ele, indicaria o pensamento 

conservador de Freud. Para Pfister, que se considera progressista, a pulsão de morte não é 

uma pulsão autônoma e seria apenas a indicação de um “declínio da ‘força vital’” 121. Eis 

então a resposta de Freud: 

 

Quando duvido da disposição da humanidade de avançar no caminho da cultura 
para uma perfeição ainda maior, quando detecto na sua vida uma luta continuada entre 
Eros e pulsão de morte, cujo resultado me parece incerto, creio não ter dado com isto 
qualquer expressão das minhas próprias características constitucionais ou das disposições 
adquiridas de sentimentos. Não sou um autoflagelador nem um Bosnickel, quero de bom 
grado conceder algo de bom a mim e aos outros, e também acharia bem mais belo e 
consolador se pudéssemos contar com um futuro tão brilhante. Mas parece-me novamente 
um caso da luta entre ilusão (cumprimento de desejo) e reconhecimento. Não se trata de 
modo algum de aceitar o que seja mais agradável ou mais cômodo e vantajoso para a vida, 
e sim o que mais se aproxima da enigmática realidade que existe fora de nós. A pulsão de 
morte não me é um anseio do coração, ela surge como uma hipótese inevitável a partir de 
razões biológicas e psicológicas. Disto se deduz todo o restante. Meu pessimismo aparece-
me então como resultado; o otimismo dos meus adversários, como uma pressuposição. Eu 
poderia também dizer que fiz um casamento de conveniência racional com minhas teorias 
sombrias, [e que] os outros vivem com as suas um casamento por inclinação sentimental. 
Espero assim que eles se tornem mais felizes que eu. 122 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                           
121 Carta de Pfister a Freud, 4/2/1930. 
122 Carta 92, de Freud a Pfister, 7/2/1930. Segundo a tradutora, Bosnickel quer dizer: “Expressão vienense 
para caracterizar uma pessoa maldosa que se alegra com a desgraça alheia”. 
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Capítulo 6 
 

  

FREUD E A TRADIÇÃO TRÁGICA: 

diálogos sobre a condição humana. 
 

 

Ao longo desse trabalho, afirmamos que o homem trágico é um homem encarnado, 

contudo, é importante esclarecermos que essa idéia partiu da própria tradição trágica. Esta 

é uma lacuna que julgamos necessário preencher para que possamos dar seqüência a este 

capítulo que é, a nosso ver, conclusivo de nosso percurso.  

Miguel de Unamuno, em seu livro O sentimento trágico da vida, considera que o 

trágico descreve um homem que não é uma abstração filosófica, mas é “de carne e osso”, 

possui uma “individualidade concreta” 1: “(...) homens que nascem, sofrem e ainda que não 

queiram morrer, morrem; homens que são fins em si, e não apenas meios; homens que são 

o que são, e não outros; homens, enfim, que buscam o que chamamos de felicidade.” 2 O 

homem que Unamuno descreve é um homem encarnado, que vive o drama cotidiano de 

sua condição mortal. Ele se encontra no homem descrito por Freud, cuja finalidade de vida 

é buscar a felicidade, mas encontra, no entanto, a infelicidade e o mal-estar; homem que se 

desvelou pela clínica, pois como diz Lacan: “(...) a tragédia está presente no primeiro plano 

de nossa experiência, a dos analistas (...)” 3.  

Este homem encarnado é também o herói das tragédias gregas, antepassado de seu 

povo e cujos dramas são inspirados na experiência religiosa e política ateniense. Os 

filósofos trágicos, por sua vez, também refletiram sobre a dimensão encarnada do humano. 

Nesse sentido, segundo Maria Lúcia Cacciola, Schopenhauer queria que sua filosofia fosse 
                                                            

1 Fernando SAVATER. Miguel de Unamuno: a ascensão eterna, in: M. de UNAMUNO, Do sentimento 
trágico da vida, p. XV. 
2 M. de UNAMUNO, Do sentimento trágico da vida, p. 16. 
3 Jacques LACAN, A ética da psicanálise, p. 296. 
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imanente, ou seja, que não ultrapassasse a experiência. A autora ressalta que, para o 

filósofo, o corpo, campo dos afetos e do desejo, tem um papel central na manifestação da 

Vontade, princípio metafísico manifesto no princípio empírico4. Quanto à Nietzsche, 

crítico ferrenho da metafísica, Oswaldo Giacoia Junior esclarece: “Nietzsche, o filósofo-

artista, um poeta que só acreditava numa filosofia que fosse expressão das vivências 

genuínas e pessoais (...).” 5 Assim, é Zaratustra, que encarna a filosofia trágica de 

Nietzsche.     

Dessas considerações depreendemos que o trágico é um conceito ontológico que se 

organiza pelo dado empírico oriundo da constante vivência humana de vulnerabilidade 

frente ao mundo. No pensamento freudiano, revela-se a dimensão mais profunda dessa 

experiência porque ele internaliza o trágico, deflagrando a nossa essência anímica. Pensar 

o homem trágico freudiano é pensar uma ontologia encarnada, que se expressa pela 

contradição insolúvel das pulsões.  

É isso que o leitor deve ter em mente ao nos dirigirmos ao trabalho que 

desenvolveremos a seguir. Como vimos, o trágico leva o homem a se defrontar com sua 

condição mortal e designa a antinomia, o paradoxo, o conflito que gera uma situação que 

não tem saída, uma aporia. Aporia que os filósofos tentaram superar pela reconciliação 

trágica das forças antinômicas. Por outro lado, o trágico não tem uma definição precisa; 

cada poeta, cada pensador, formou a sua concepção do que é o trágico na condição 

humana. É deste ponto que nosso capítulo partirá. Interessa-nos investigar as articulações 

entre o trágico freudiano e o trágico dos gregos e dos filósofos, com o intuito de apontar os 

aspectos de interlocução e debate do pensamento de Freud com os representantes da 

tradição trágica.  

 

6.1 Freud e o trágico grego 

 

No livro dos sonhos, Freud apontou para a proximidade entre a psicanálise e a 

tragédia em três pontos: a investigação de Édipo e o método analítico; a correspondência 

entre o drama de Édipo e o drama infantil que dá conformação à nossa constituição 

psíquica; e que vivemos todos, tal como o personagem de Sófocles, na ignorância de 

                                                            
4 Maria Lúcia CACCIOLA, A vontade e a pulsão em Schopenhauer, in: Arthur Hyppólito de MOURA, As 
pulsões, p. 63. 
5 Oswaldo GIACOIA JUNIOR, Nietzsche, p. 13. 
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nossos desejos. Os dois primeiros se relacionam de modo mais estrito com a técnica e a 

teoria psicanalítica; o terceiro ponto, por sua vez, indica a aproximação dos aspectos que 

compõem a visão de homem delineada nas tragédias e na psicanálise freudiana.  

A idéia de que desconhecemos algo que nos é fundamental é um destes aspectos 

que entrelaçam os dois tipos de pensamento em questão. Em Freud, a ignorância resulta da 

constituição pulsional e psíquica; nos gregos, ela deriva do que Vernant chamou de homem 

problemático. Para verificarmos a relação entre as duas concepções, começamos por 

relembrar o que é o homem trágico na tragédia grega. 

O homem que o tragediógrafo descreve é problemático, porque é duplo e 

dilacerado. A duplicidade é caracterizada pelas contradições que o dilaceram: lúcido e 

cego, culpado e inocente, capaz de dominar a natureza e incapaz de governar a si mesmo. 

Tais características decorrem do núcleo que gera o drama, isto é, da relação entre o herói e 

seus atos. Nessa relação se evidencia o paradoxo do papel de agente: neste agem forças que 

ele não domina e às quais desconhece, levando-o à hamartía, motivo de sua derrocada. É 

interessante notar que aqui aparece o tema do descentramento do homem que, em Freud 

será dado pela supremacia do inconsciente – tema que veremos adiante na seção sobre o 

psicanalista e Nietzsche. Nas tragédias, o descentramento é figurado pela intervenção das 

forças divinas, a manía, a átē e outras, que se manifestam em graus variados de 

intensidades, confundindo a percepção e o discernimento do herói, levando-o, por vezes, à 

loucura. 

Este é o retrato do homem trágico que Sófocles chama de ánthrōpos deinóteron no 

famoso coro de Antígone. Nos versos, o poeta evidencia a situação paradoxal do homem: 

sua grandeza se manifesta nas conquistas que foi capaz de empreender ao desenvolver o 

conhecimento e as técnicas necessárias para o domínio da natureza em seu benefício, 

conquistas que, todavia, não o tornaram capaz de um discernimento ético que lhe assegure 

a natureza de seus atos e esbarram nos limites de sua condição mortal, resultando em sua 

miséria.  

A grandeza e a miséria humana encontram significado na chave religiosa que 

demarca a visão do tragediógrafo: os deuses de um lado, imortais e soberanos, e a morte de 

outro são as fronteiras que encerram a vida trágica do homem. Para o poeta, a situação do 

mundo humano é dada pela oposição com o mundo divino, entre os quais há um abismo 

intransponível. Conhecer a si mesmo, mandamento inscrito no templo de Delfos, é saber 
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dos limites próprios da condição mortal, é saber da impossibilidade de se igualar aos 

deuses, sob pena de incorrer em hýbris e sofrer as conseqüências.  

No capítulo três de El malestar, encontramos uma passagem que nos leva, por 

caminhos distintos, a esta questão grega da distinção insuperável entre deuses e homens, 

pela qual os poetas desnudaram a situação da existência humana. Freud elenca as 

formidáveis conquistas humanas que engendrou o processo da civilização, nos lembrando 

os versos de Sófocles6. O homem conseguiu, com a ciência, a técnica e o conhecimento, 

consolidar seu domínio sobre as forças da natureza, e construiu o patrimônio cultural que, 

em tempos modernos, o aproxima de ideais que, num tempo longínquo, era representado 

pelos deuses: “En tiempos remotos se había formado una representación ideal de 

omnipotencia y omnisapiencia que encarnó en sus dioses. Les atribuyó todo lo que parecia 

inasequible a sus deseos – o le era prohibido. Es lícito decir, por eso, que tales dioses eran 

ideales de cultura.” 7  

Antes de prosseguirmos com o raciocínio freudiano é interessante fazermos uma 

observação, tendo por base a primeira parte de nosso estudo. Os deuses gregos não eram 

apenas projeções dos desejos e dos ideais humanos. Eles cumpriam o papel de alteridade 

para os gregos, o qual engloba o ideal, mas não se resume a ele. Este lugar de alteridade se 

evidencia nas tragédias, onde a grandeza humana é colocada em xeque pela grandeza 

divina. Como disse Bernard Knox: “(...) a grandeza dos deuses é demonstrada de forma 

mais explícita e poderosa pela derrota do homem.” 8 O humano, exposto ao tempo que o 

corrompe, se difere dos deuses perenes. É neste jogo de oposição entre dois mundos 

intercambiáveis, mas que jamais se refaz da fratura que os separa, que os gregos tomam a 

consciência de sua condição de brotós. O homem brotós, composto de vida e morte, pôde 

se reconhecer nos rituais do paradoxal Dioniso, dos quais as tragédias eram parte. É assim 

que nas tragédias esse é o termo que melhor designa o humano: o mundo divino é ilimitado 

e o humano é limitado pela morte. Neste contexto, o homem não era, e nunca poderia ser, 

portanto, igual aos deuses. 

Assim, voltando a Freud, este observa que no processo de aquisição cultural, o 

homem – ele se refere ao homem de seu tempo, o homem moderno – se descobriu potente 

                                                            
6 El malestar, p. 89. 
7 Ibid., p. 90. 
8 Bernard KNOX, Édipo em Tebas, p. 173. 
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e sapiente, tomando para si o que tinha sido antes uma prerrogativa divina: “Ahora se ha 

acercado tanto al logro de ese ideal que casi ha devenido un dios él mismo.” 9  

Não há nada de muito novo debaixo do sol. Talvez porque sejamos seres 

alimentados pelas inapreensíveis repetições dos desejos perdidos em nossa memória. Pois 

essa idéia de que podemos nos igualar a um deus é uma idéia tão antiga quanto as tragédias 

gregas; datam, do que temos notícia, do mesmo período – Freud talvez fosse mais longe e 

dissesse que ela nasceu junto com o totem erguido pelos irmãos parricidas em substituição 

ao pai morto. Bernard Knox relata o antigo desejo humano a partir do avanço do 

movimento sofista e da medicina grega:  

 

Com os deuses excluídos da discussão, e o homem como medida de todas as 
coisas, a tentativa do ser humano para compreender seu ambiente e sua natureza, caso bem-
sucedida, o tornará “igual aos deuses”. “O médico que é também um filósofo”, diz o 
tratado hipocrático Do Decoro, “é igual aos deuses.” 10  

 
 

Quando Freud discorre sobre as conquistas da civilização ele assinala como foi 

bem-sucedida a tentativa humana de compreender seu ambiente e sua natureza. A própria 

psicanálise poderia ser um exemplo, na medida em que seu fundador lhe outorga, como 

tarefa, tornar inteligível os nossos “demônios da irracionalidade”. No entanto, a 

inteligibilidade do homem aponta, no pensamento freudiano, que o mundo humano é o 

mundo do limite – tal como os gregos apreenderam ao tomar como referência o mundo 

divino. Tornamo-nos humanos porque opera em nós o interdito e a lei, barreiras de 

contenção para a livre expressão das pulsões sexuais e de morte. Desta operação psíquica 

demarcam-se do Isso o Eu, e do Eu o Supereu, e decorrem duas principais conseqüências: 

a primeira é que aquilo que nos é mais fundamental, o núcleo inconsciente que abarca as 

três estruturas, permanecerá oculto nas profundezas de nossa alma; dado que ela é 

inalcançável, somos, em grande parte, desconhecidos para nós mesmos. A segunda 

conseqüência é que se instaura o conflito permanente entre as pulsões e as três instâncias 

instituídas.  

Para Freud, o esforço do homem moderno foi premiado por suas conquistas, as 

quais podem tornar-se ainda maiores, elevando sua semelhança com um deus, porém o que 

é visível é que tal proximidade não o tornou mais feliz. Pois o conhecimento da natureza e 
                                                            

9 El malestar, p. 90. 
10 Bernard KNOX, Édipo em Tebas, p. 144. 
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os ganhos civilizatórios podem tornar a vida materialmente mais confortável, mas como 

não podem justificá-la, tal conforto é inversamente proporcional ao desconforto do 

espírito. E, como não se pode mesmo ser deus, essa semelhança fez do homem no máximo 

um simulacro divino, uma espécie de “deus-prótese”: “El hombre se ha convertido en una 

suerte de dios-prótesis, por así decir, verdaderamente grandioso cuando se coloca todos sus 

órganos auxiliares; pero estos no se han integrado con él, y en ocasiones le dan todavía 

mucho trabajo.” 11 Mas, como diz Peter Gay: “As próteses nem sempre funcionam, e seu 

mau funcionamento pode ser desorientador.” 12 Sem contar que, mesmo funcionando, elas 

têm prazo de validade. Assim, a idéia de se igualar a um deus aparece então como fruto do 

desejo, forjada para suportar ou mesmo tamponar uma existência que, finita, parece estar à 

deriva, imersa em conflitos insolúveis, incertezas, insuficiência e em angústia.  

Narrada em versos pelo poeta grego e descrita pelo Freud de El malestar, a 

grandeza é uma característica indiscutível do ser humano, atribuindo-lhe valor e 

significado; ela se manifesta nos atos e nas produções mais sublimes, como na arte, na 

ciência, na religião e também na capacidade de enfrentar as situações de vida mais 

adversas, mais dolorosas, de onde desponta a face heróica da humanidade. 

Na tragédia, a grandeza humana aparece limitada pela força soberana dos deuses 

que intervém na vida humana turvando-lhe a razão e pela morte, desenhando-se o homem 

problemático. Em Freud, ela é limitada pelo próprio funcionamento humano, derivado de 

uma constituição cujas partes não são integradas, não formam uma unidade.  

Na constelação anímica, a formação do Eu representa a limitação do humano de 

forma exemplar. Temos dele uma imagem e, muitas vezes, a sensação de coesão e de 

unidade. Para Freud, isto conta da natureza da instância egóica, pois o Eu anseia e tende à 

unidade. Trata-se, no entanto, de uma natureza que jamais pode se realizar, já que o Eu não 

é o centro de nossa alma, e, dominado pela força de seus três senhores, sua autonomia se 

torna mais aparente do que real, dissolvendo-se em angústia. O Eu é, portanto, a figura 

emblemática dos problemas que temos em função de nossas partes não integradas.  

Assim, se o limite, representado em nossa vida anímica pelo interdito e pela lei, é 

imprescindível para a nossa constituição e para o desenvolvimento da civilização, ele 

também significa nosso sofrimento na medida em que, por ele, o conflito anímico é 

                                                            
11 El malestar, p. 90. 
12 Peter GAY, Freud, p. 495.  
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instalado. O paradoxo trágico é que, uma vez o conflito instalado, os limites – sejam eles 

internos, na relação entre as instâncias, seja entre o corpo e a alma, sejam aqueles que 

demarcam a fronteira entre a alma e mundo exterior – se mostram, muitas vezes, 

imprecisos, embaralhados, esgarçados. Essa situação atinge o clímax na forma da 

psicopatologia. Novamente, o Eu ilustra esse paradoxo:  

 

La patología nos da a conocer gran número de estados en que el deslinde del yo 
respecto del mundo exterior se vuelve incierto, o en que los límites se trazan de manera 
efectivamente incorrecta; casos en que partes de nuestro cuerpo propio, y aun fragmentos 
de nuestra propia vida anímica – percepciones, pensamientos, sentimientos –, nos aparecen 
como ajenos y no pertenecientes al yo, y otros casos aún, en que se atribuye al mundo 
exterior lo que manifiestamente se ha generado dentr o del yo y debiera ser reconocido por 
él. Por tanto, también el sentimiento yoico está expuesto a perturbaciones, y los límites del 
yo no son fijos. 13 
 

A formação egóica é fruto da entrada no limite, o qual, paradoxalmente, cria a vida 

e a encerra no mal-estar. Situação trágica de um ser que se constitui humano porque entrou 

no mundo do limite, o qual passará a confrontar enquanto durar sua existência. Nesse 

campo se constroem as diversas histórias, cada indivíduo e cada povo em sua 

singularidade. Histórias de homens de carne e osso que, belas, difíceis, comuns, heróicas 

ou não, carregam a contradição trágica cuja realidade dispara a mais angustiada percepção, 

tal como descreve Ernest Becker: “O homem está literalmente dividido em dois: tem 

consciência de sua esplêndida e ímpar situação de destaque na natureza, dotado de uma 

dominadora majestade e, no entanto, retorna ao interior da terra, uns sete palmos, para cega 

e mudamente apodrecer e desaparecer para sempre.” 14  

É assustador, como diz Becker, conviver com esse paradoxo existencial, e por isso 

mesmo é imprescindível encontrar meios de pensarmos a respeito. Não surpreende, pois, 

que tais histórias, nas tragédias, adquiriram significado por meio do homem brotós. 

Interessante este termo que ganha vida nas tragédias e se reencontra no Freud de 

Más allá. Ele aprofunda a compreensão da nossa condição mortal. A morte não significa 

mais o destino de um evento qualquer, que pode nos pegar ao virarmos na primeira 

esquina. Este é um dos ricos que nossa frágil vida enfrenta cotidianamente. Mas o homem 

brotós grego e a pulsão de morte freudiana nos desvelam que a morte tem a sua morada em 

                                                            
13 El malestar, p. 67. 
14 Ernest BECKER, A negação da morte, p. 49. 
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nosso corpo e em nossa alma. Se seguirmos a vida escapando dos acidentes funestos, 

fatalmente a morte nos consumirá por dentro, sem que possamos ter disso o menor 

controle.  

Freud e os trágicos gregos vislumbraram a tragicidade da condição humana e nos 

deixaram o aviso: a vida adquire valor se não esquecermos que somos seres destinados e 

habitados pela morte. Assim ressaltamos o que já dissemos antes: o esplendor da vida - 

signo de Eros - é significado porque a morte a espreita e a arrasta inexoravelmente para o 

abismo; e o sofrimento - tradução da morte que nos habita - torna valorosa nossa vida e 

nossas conquistas. É assim que, para Freud e para o poeta trágico, vida e morte estão 

vinculadas de modo inextricável.  

Renato Mezan, num ensaio sobre a tragédia Édipo Rei, ressalta a proximidade entre 

a tragédia e a psicanálise a partir do comentário de Freud, no livro dos sonhos, sobre a 

comparação entre a investigação de Édipo sobre sua identidade e o trabalho da análise: 

“Tragédia e psicanálise têm um vínculo interno, comunicam-se por dentro, e por esta razão 

Freud foi buscar numa tragédia o nome e a forma que deu à sua descoberta central.” 15 Ao 

final deste trabalho pudemos identificar que este vínculo se confirma na visão trágica sobre 

a condição humana. Tragédia e psicanálise apontam que, a despeito de toda força, controle, 

eficiência e conhecimento, o homem, preso em teias invisíveis, não é senhor de si e é frágil 

em sua condição corruptível pela mortalidade.  

É interessante notar que a noção de homem trágico do poeta grego se ergueu sobre 

base religiosa, como demonstramos na primeira parte da pesquisa. O homem freudiano, 

por sua vez, delineia-se sobre uma base científica, num mundo desencantado, quando os 

deuses tinham virado história da literatura e Deus já havia sido declarado morto por 

Nietzsche. A ciência da alma desenvolvida pelo pai da psicanálise lhe forneceu as 

ferramentas para a sua teoria crítica sobre a religião, tornando-o um clássico para o 

pesquisador deste campo. No El malestar, Freud volta-se para este tema, que havia sido 

examinado detidamente em El porvenir de una ilusión 16, e tece o seguinte comentário: 

 

La religión perjudica este juego de elección y adaptación [dos modos de se 
conquistar a felicidade] imponiendo a todos por igual su camino para conseguir dicha y 
protegerse del sufrimiento. Su técnica consiste en deprimir el valor da vida y en desfigurar 

                                                            
15 Renato MEZAN, A vingança da esfinge, pp. 142 – 3. 
16 Cf. El porvenir de una ilusión, vol. 21, pp. 5 – 55. 
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de manera delirante la imagen del mundo real, lo cual presupone el amedrentamiento de la 
inteligencia. A este precio, mediante la violenta fijación a un infantilismo psíquico y la 
inserción en un delirio de masas, la religión consigue ahorrar a muchos seres humanos la 
neurosis individual. Pero difícilmente obtenga algo más; según dijimos, son muchos los 
caminos que pueden llevar a la felicidad tal como es asequible al hombre, pero ninguno 
que lo guíe con seguridad hasta ella. Tampoco la religión puede mantener su promesa. 17 

 

O comentário freudiano é colocado sob suspeita se tomamos a tragédia grega como 

um gênero literário concebido pela reflexão político-religiosa sobre o homem. Neste caso, 

o poeta trágico encontrou em sua experiência religiosa um instrumento poderoso de análise 

da existência, levando-o a plasmar a noção que atribuiu significado para o enigma da 

condição humana, deixando-nos o legado inestimável, seja do ponto de vista literário ou 

filosófico. O que quer dizer que a religião nem sempre constrangeu o pensamento, mas ao 

contrário, em determinadas ocasiões possibilitou o seu enriquecimento, sendo que a 

tragédia grega é a prova.  

Ao encenar os dramas humanos, o poeta ressalta, por meio da figura virtuosa do 

herói, a grandeza do homem, o que torna pungente a sua queda, pois se aniquila o que não 

poderia jamais se aniquilar, tal como disse Szondi. Desta forma, o poeta-pensador religioso 

salienta o valor da vida, apresentando-a em toda a sua realidade antinômica, na relação 

entre o herói e seus atos, na relação deste com os outros personagens e também com os 

deuses. Na visão religiosa do poeta trágico não há nenhuma promessa de felicidade, aliás, 

longe disso, nas tragédias podemos encontrar escancarada a percepção freudiana de que a 

felicidade humana não está no projeto da Criação. Disto testemunham os deuses, desde 

Homero. Indiferentes ao sofrimento humano, os deuses sabem que são os soberanos e que 

os homens, a “estirpe miserável”, dependem deles, mas não para terem a segurança de 

benefícios. A devoção divina não dá nenhuma garantia ao mortal, tal como se defrontou 

Antígone. O poeta trágico desvela que dos deuses e de seus desígnios nada sabemos, não 

os alcançamos com nossa condição limitada; se fazem algo pelo ser humano é colocá-los 

frente a frente com a miserabilidade de sua condição mortal. Não há concessão, salvação 

ou providência. Trata-se, portanto, de uma religiosidade árida. E é dura e desalentadora a 

visão de homem que o poeta grego desvelou, iluminada por ela.  

Portanto, podemos depreender que é possível obter da religião mais do que Freud 

reconheceu. O psicanalista nem suspeitava que o pensamento religioso estivesse, vamos 

dizer, nos escombros arqueológicos de seu próprio pensamento. O que nos leva a supor que 

                                                            
17 El malestar, p. 84. 
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mesmo o pensador que se pensa longe da contaminação da religião, como certamente é o 

caso de Freud, ainda carrega elementos que nasceram da experiência religiosa, mesmo que 

não tenha dela nenhuma notícia.  

 

6.2 Freud e Schopenhauer  

 

Dentre as indicações de Freud sobre os conceitos psicanalíticos que Schopenhauer 

antecipou, reconhecendo-lhe como precursor da psicanálise, gostaríamos de ressaltar seu 

comentário em Más allá del principio del placer, após ele redefinir o dualismo pulsional18: 

“Y hay otra cosa que no podemos disimular: inadvertidamente hemos arribado al puerto de 

la filosofía de Schopenhauer, para quien la muerte es el “genuino resultado” y, en esa 

medida, el fin de la vida, mientras que la pulsión sexual es la encarnación de la voluntad de 

vivir.” 19  

A importância do comentário freudiano reside, para nós, na localização da 

intersecção entre o pensamento trágico de ambos os pensadores. No terceiro capítulo, 

vimos que a morte e a Vontade configuram o trágico em Schopenhauer, ao passo que, em 

Freud, o segundo dualismo pulsional fundamenta sua visão trágica do ser humano. Para 

compreendermos esta relação, gostaríamos de retomar pontualmente Schopenhauer a fim 

de elucidar a semelhança entre o conceito de pulsão e o de Vontade.  

Em O mundo como vontade e representação o filósofo define a Vontade como um 

“esforço” que anseia continuamente pela satisfação: “Cada vontade é vontade de alguma 

coisa. Tem um objeto, um fim de seu querer.” 20 Ela quer a vida, meio pelo qual se 

manifesta e o qual conserva; assim, a Vontade, diz Schopenhauer, é sempre “Vontade de 

vida” 21. Em outra passagem, ele se refere a esta força que pulsa incessantemente, sem 

repouso e sem finalidade, a não ser a satisfação em si; mas por vezes não é bem sucedida 

por encontrar barreiras em seu caminho: 

 

                                                            
18 Para as obras em que Schopenhauer é citado por Freud, cf. Apéndice. Un fragmento de El mundo como 
voluntad y representación, de Schopenhauer, in: Las resistencias contra el psicoanálisis, vol. 19, p. 236. 
19 Más allá, p. 48 – 9. 
20 Arthur SCHOPENHAUER, O mundo como vontade e representação, Livro segundo, § 29, p. 229. 
21 Ibid., Livro quarto, § 54, p. 357 – 8. 
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(...) a Vontade, em todos os graus de seu fenômeno, dos mais baixos ao mais 
elevado, carece por completo de um fim e um alvo últimos; ela sempre se esforça, por que 
o esforço é sua última essência, ao qual nenhum fim alcançado põe término, pelo que ela 
não é capaz de nenhuma satisfação final, só obstáculos podendo detê-la (...). 22 

 

Schopenhauer descreve uma dinâmica e uma economia própria da Vontade de vida 

que justifica sua famosa frase de que a vida é sofrimento: “Nomeamos SOFRIMENTO a 

sua travação por um obstáculo, posto entre ela e seu fim passageiro; ao contrário, 

nomeamos SATISFAÇÃO, bem-estar, felicidade, o alcançamento do fim.” 23 Observamos, 

portanto, na definição da Vontade e em sua dinâmica, a analogia do princípio metafísico 

com a pulsão de vida freudiana e seu funcionamento baseado na relação prazer e desprazer. 

Dentre os obstáculos que a detém em sua finalidade, Schopenhauer cita, por 

exemplo, a mulher que, estéril, não pode procriar 24. A conseqüência imediata da não 

satisfação é o sofrimento; em contraposição, se consegue atingir, por meio do objeto, a 

satisfação requerida, a sensação é de felicidade que, no entanto, não se sustenta. Ocorre 

que, claro, a Vontade nunca pode ser satisfeita em sua totalidade; mesmo que atinja o alvo, 

isto apenas é o ponto de partida para a busca se reinstalar.  

Schopenhauer indica um movimento hiperbólico na dinâmica de insatisfação-

sofrimento, pois quanto mais elevado é o grau fenomênico em que a Vontade se revela ou 

quanto mais consciência, mais sofrimento. Isto significa que um animal, por exemplo, tem 

um nível mais baixo de sofrimento do que o homem, o fenômeno mais elevado da 

manifestação da Vontade. Aliás, é no homem que o sofrimento é sentido em toda a sua 

extensão existencial; dada a sua inteligência e consciência, nenhum outro ser vivo sofre 

tanto quanto ele.  

Ernest Becker ilustra o monótono movimento volitivo da força cega 

schopenhaueriana que, multifacetada nos fenômenos, entra num embate insano com ela 

mesma, resultando no vórtice em cujo centro está o homem: 

 

Como organismo animal, o homem sente em que tipo de planeta foi colocado – o 
apavorante, demoníaco frenesi no qual a natureza liberou bilhões de apetites de seres 
orgânicos individuais de todos os tipos. Isso sem falar em terremotos, meteoros e furacões, 
que parecem ter seus próprios apetites infernais. Cada coisa, para que possa se expandir 

                                                            
22 Arthur SCHOPENHAUER, O mundo como vontade e representação, Livro quarto, § 56, p. 398. 
23 Ibid., p. 399. 
24 Idem, Metafísica do amor, metafísica da morte, p. 37. 
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prazerosamente, está sempre engolindo outras. Os apetites podem ser inocentes, por se 
constituírem numa dádiva da natureza, mas qualquer ser vivo apanhado nas malhas dessa 
infinidade de interesses contrários que agitam este planeta é uma vítima em potencial dessa 
mesma inocência (...). 25 

  

A Vontade se manifesta no humano pela via do desejo. O tema do desejo desponta, 

então, como um aspecto de interlocução entre Freud e Schopenhauer, pois ambos 

descrevem o homem como sujeito do desejo. Sigamos no tema com o filósofo alemão, para 

depois vê-lo em Freud.  

Como o que a Vontade de vida quer é a conservação da espécie, no homem o 

desejo se acentua pela sexualidade. O filósofo explicita que a Vontade tem o seu “foco” 

nos órgãos genitais, conferindo-lhe, portanto, o “seu caráter de impulso sexual.” 26 Mas 

conforme esclarece Maria Lúcia Cacciola, para Schopenhauer, a sexualidade não se reduz 

à procriação; como manifestação do desejo em sua forma mais ampla, a Vontade de viver 

envolve também a afetividade humana e a intelectualidade. Freud reconheceu nesta 

concepção da sexualidade schopenhaueriana e na importância que o filósofo lhe atribuiu 

para a vida humana, a sua própria concepção de sexualidade.27  

Assim, Schopenhauer desvela que o homem é um ser constituído e movido pelo 

desejo, dominado pela Vontade: “(...) cada homem é o que é mediante sua vontade. Seu 

caráter é originário, pois querer é a base de seu ser.” 28 Como o caráter da Vontade é 

originário, o querer precede outras faculdades do espírito, ou seja, ele tem primazia sobre a 

razão, sobre o intelecto. 

O filósofo esclarece que a base do desejo é a carência, a necessidade, origens do 

sofrimento, ao qual está irremediavelmente destinado: “Quando lhe falta o objeto do 

querer, retirado pela rápida e fácil satisfação, assaltam-lhe vazio e tédio aterradores.” 29. E 

como o homem é a “objetivação perfeita da Vontade”, é o ser mais necessitado de todos. 30 

Tais necessidades se apresentam com várias roupagens e enfrentam os muitos obstáculos 

                                                            
25 Ernest BECKER, A negação da morte, p. 78. 
26 Maria Lúcia CACCIOLA, A vontade e a pulsão em Schopenhauer, in: Arthur Hyppólito de MOURA, As 
pulsões, p. 58. Cf. SCHOPENHAUER, O mundo como vontade e representação, Livro quarto, § 60, p. 424. 
27 Cf. Las resistencias contra el psicoanálisis, p. 231.  
28 SHOPENHAUER, O mundo como vontade e representação, Livro quarto, § 55, p. 379. 
29 Ibid., § 57, p. 402. 
30 Ibid., § 57, p. 402. 
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que impedem de serem cumpridas, e, em meio dos quais, a vida segue em luta constante. 

Assim, o desejo se manifesta no homem como dor: 

 

Portanto, entre querer e alcançar, flui sem cessar toda a vida humana. O desejo, por 
sua própria natureza, é dor; já a satisfação logo provoca saciedade: o fim fora apenas 
aparente: a posse elimina a excitação, porém o desejo, a necessidade aparece em nova 
figura; quando não, segue-se o langor, o vazio, o tédio, contra os quais a luta é tão 
atormentadora quanto a necessidade. 31  

 

 Se o desejo é dor por natureza e é a essência do homem, Schopenhauer destaca que 

dentro deste o sofrimento tem a “sua fonte inesgotável.” 32 Veremos a seguir como tais 

características são confrontadas pelo conceito freudiano. 

Alimentado pela pulsão de vida, o desejo é um núcleo fundamental da vida 

anímica, e, como tal, é estruturante do humano. Instalado no inconsciente, o desejo move o 

homem e insere-o no campo da linguagem, dado que é um registro psíquico da pulsão. 

Renato Mezan ressalta a perda como a qualidade essencial do conceito: “O objeto 

do desejo é um objeto perdido, e por esta razão ele se define como indestrutível: mais do 

que um adjetivo, esta propriedade é a essência mesma do desejo.” 33 O desejo imprime, 

portanto, um caráter substantivo da condição humana, o qual consiste na falta inerente à 

dinâmica desejante: falta que jamais poderá ser preenchida e que, por isto, leva o homem a 

ligar-se aos objetos, concretos e imaginários, na tentativa vã de preenchê-la. Nesta 

dinâmica se dá o processo de construção da subjetividade; subjetividade que terá a falta 

como fundo do anímico. A concepção de que o desejo é instituído por uma falta essencial 

parece se aproximar à idéia de Schopenhauer do desejo como carência essencial, 

ontológica. Mas, como veremos adiante, se o filósofo considera a necessidade sinônima do 

desejo, conferindo-lhe um caráter ontológico, para Freud há uma distinção entre os dois 

conceitos.  

E como o desejo é estruturante do psiquismo, ele pauta a nossa relação com o 

mundo, ou seja, o modo de nos relacionarmos com as pessoas e com as coisas em geral é 

                                                            
31 Arthur SHOPENHAUER, O mundo como vontade e representação, Livro quarto, § 57, p. 404. 
32 Ibid., § 57, p. 410. 
33 Renato MEZAN, A vingança da esfinge, p. 81. 
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vinculado à nossa modalidade desejante; uma modalidade que, todavia, nos escapa, na 

medida em que se trata de uma produção do inconsciente: 

  

 Na condição de movente do psiquismo, o desejo revela a direção insondável do 
sujeito em relação a algo que lhe ultrapassa e lhe transcende, algo que ele quer capturar 
mas que ao mesmo tempo lhe é inapreensível, ou seja, o objeto do desejo. Em relação a 
este objeto que não pode capturar, os movimentos do sujeito constituem uma curva 
assintótica em face de algo que sempre lhe escapa. 34  
 

 A impossibilidade de apreensão do objeto do desejo é uma característica que o faz 

diferente da necessidade. Freud considera que a necessidade está relacionada com a 

exigência biológica: “(...) [a necessidade] encontra sua satisfação em objetos adequados, 

como o alimento, ao passo que o desejo está ligado a traços mnêmicos, a lembranças.” 35 

Poderíamos dizer que, no desenvolvimento do indivíduo, aquilo que inicialmente foi 

necessidade biológica, satisfeita na relação do bebê com a mãe, se inscreveu psiquicamente 

como traço de desejo. Este nasceu, portanto, da necessidade biológica, mas não se 

confunde com ela: a exigência biológica tem que encontrar o objeto adequado para ser 

atendida; o desejo, no entanto, é fruto de um objeto perdido e, como tal, ele ganha a 

plasticidade que lhe possibilita encontros objetais variados. Mezan dá o exemplo da 

distinção entre desejo e necessidade: “Há necessidade de leite, mas desejo de seio, e o seio 

é uma fantasia.” 36 Assim, o signo da necessidade seria a Fome, e do desejo, o Amor.  

 O desejo é ligado, portanto, às primeiras experiências de satisfação. Na constituição 

do psiquismo, ele toma forma por meio da constelação afetiva do complexo edípico, cujo 

conteúdo é restituído ao inconsciente pela repressão. Assim, o desejo, para Freud, é sempre 

da ordem do infantil.  

Seu caráter inconsciente torna-o inacessível para a consciência, mas ele se 

expressa, disfarçado, por meio dos sonhos e das fantasias. Estas produções psíquicas se 

revelaram à investigação freudiana como modos de realização de desejo, o qual prescinde 

de um objeto concreto para alcançar a satisfação. Mezan esclarece a relação entre a 

fantasia, o sonho e o desejo realizado: “O desejo é assim definível por sua característica 

intrinsecamente fantasmática, e é por isso que a fantasia será o correlato do desejo, seu 

cenário, seu roteiro e sua realização. Na fantasia, como no sonho, os desejos não precisam 

                                                            
34 Joel BIRMAN, Arquivos do mal-estar e da resistência, p. 46. 
35 Elizabeth ROUDINESCO; Michel PLON, Dicionário de Psicanálise, verbete “Desejo”, p. 147. 
36 Renato MEZAN, A vingança da esfinge, p. 83. 
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se realizar porque já estão sempre realizados (...).” 37 Ao lado dos sonhos e da fantasia, a 

neurose também está ligada ao desejo, na medida em que este é intrínseco à sexualidade. 

Assim, o desejo é um dos pólos produtor do sintoma neurótico, por meio do qual é 

contemplado e ao mesmo tempo interditado:  

 

E na medida em que [os sintomas] são formações de compromisso, tal sentido 
sempre contemplaria algo tanto da ordem do desejo quanto da defesa: o sintoma é 
figuração da fantasia inconsciente sexual, e surge como conseqüência do recalque e seu 
fracasso. 38 
  

Nesse sentido, o desejo é fonte dos conflitos insolúveis e, portanto, dos sofrimentos 

psíquicos. Está, desse modo, intimamente conectado à culpa e à angústia: “(...) angústia, 

outra face do desejo, tal como se fala da frente e do verso de uma mesma folha, de cara e 

coroa de uma mesma moeda.” 39 Mas ainda que o conflito e a angústia sejam ligados ao 

desejo, não podemos dizer que a sua natureza é a dor. Como indica Laplanche esta é uma 

face do desejo.  Ele também é condição de experiências amorosas e de prazer; de 

construção de campo simbólico, por onde se significa e se elabora a dor, e por meio do 

qual o homem se torna capaz de criação, seja de qual tipo for: “(...) é o movimento 

desejante que possibilita ao sujeito, além do erotismo que perpassa sua existência, um 

trabalho de criação sempre recomeçado.” 40 A natureza do desejo, na perspectiva 

freudiana, é, portanto, ambígua, problemática. Nesta perspectiva, ele contém o paradoxo 

trágico da condição humana.  

Dado que o desejo é instituído pela falta, ele é o signo da entrada no mundo do 

limite, pela interdição do objeto desejado. Os substitutos que podem ser encontrados nunca 

estarão, para a nossa sorte e para a nossa desgraça, à altura daquele que se perdeu. Para a 

nossa sorte, pois esta perda é condição de vida; para nossa a nossa desgraça, porque 

teremos entrado na economia do funcionamento desejante, o qual é resultado do conflito 

pulsional. Como disse Lacan: “O ordenamento do serviço dos bens no plano universal não 

                                                            
37 Renato MEZAN, A vingança da esfinge, p. 82.  
38 Silvia Leonor ALONSO, Do sintoma neurótico ao mais além: a problemática do alucinatório, in: Lucia 
Barbero FUKS; Flávio Carvalho FERRAZ, O sintoma e suas faces, p. 157. 
39 J. LAPLANCHE, A angústia, p. 142. 
40 Joel BIRMAN, Arquivos do mal-estar e da resistência, p. 46. 
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resolve, (...), o problema da relação atual de cada homem, nesse curto espaço de tempo 

entre seu nascimento e sua morte, com seu próprio desejo.” 41  

Depreendemos daí que o desejo, por sua natureza problemática, instaura a 

desordem na relação entre homem e mundo, na relação entre o homem e seus atos, 

revelando a ordenação precária da existência. Pois, talhado na relação com o outro, o 

desejo desloca a realidade psíquica no inconsciente, operação que tem por conseqüência o 

descentramento do eu e da consciência, comprometendo-os em sua soberania. Neste 

sentido, ele atravessa, muitas vezes, a instância egóica e sobredetermina os nossos atos, 

tornando-os incompreensíveis a nós mesmos. É fácil pensarmos que estamos fazendo algo 

cujo resultado se demonstra diferente do que pretendíamos. Tal como nas tragédias onde o 

herói que se pensa agente e descobre-se agido por forças que ultrapassam sua capacidade 

racional de controle. Assim, Freud, bem como Schopenhauer, considera a supremacia do 

desejo sobre a vida anímica: as paixões emanadas da pulsão desejante têm influencia sobre 

a razão humana, turvando-a segundo a sua força, tal como vimos no ensaio sobre a guerra.  

E na condição trágica da existência humana, o desejo indestrutível está numa ponta 

e a morte inexorável na outra; daí que Lacan destaca: “a função do desejo deve permanecer 

numa relação fundamental com a morte.” 42 Podemos compreender esta frase em duas 

dimensões que se interligam. A primeira diz respeito à dimensão anímica propriamente, 

onde o desejo cumpre a função de estruturação e de “movente psíquico” em direção aos 

objetos, movimento que constrói a subjetividade. O desejo inconsciente se opõe à pulsão 

de morte que age, por sua vez, de forma autônoma: provoca a desordem psíquica ao minar 

a função desejante e originar suas falhas representativas. A tensão permanente entre as 

duas forças anímicas aponta para a realidade de nossa condição: a natureza do desejo 

indica a nossa insuficiência e fragilidade, as quais são referenciadas continuamente pela 

perspectiva da morte. Daí a segunda dimensão que podemos depreender da consideração 

exposta. Nesse sentido, a tensão trágica entre desejo e morte se explicita empiricamente da 

seguinte forma: 

  

A vida pode sugar o indivíduo, solapar suas energias, submergi-lo, tirar-lhe o 
autocontrole, dar tanta experiência nova com tanta rapidez que ele irá explodir. Pode fazê-
lo destacar-se entre os outros, emergir em terreno perigoso, jogar-lhe por cima novas 
responsabilidades que precisam de grande força para serem suportadas, expô-lo a novas 

                                                            
41 J. LACAN, A ética da psicanálise, p. 364. 
42 Ibid., p. 364. 
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contingências, novas chances. Acima de tudo, há o perigo de um escorregão, um acidente, 
uma doença imprevista e, naturalmente, o perigo da morte, a sucção final, a submersão e a 
negação totais. 43 

 
 

Desta forma, todo projeto humano, dos maiores aos menores, dos mais simples aos 

mais complexos, está fadado a correr os riscos altos e os preços inerentes à condição frágil, 

insuficiente e mortal. O que dizer quando um homem promissor, cujo desejo de vida não 

parece estar submetido aos efeitos deletérios da pulsão demoníaca, e, no entanto, sucumbe, 

em pouco tempo, devido a uma chaga qualquer a lhe corroer o corpo? Isto significa que o 

desejo não garante a sustentação e a realização dos projetos; assistimos cotidianamente o 

fracasso destes tanto em função da problemática desejante quanto frente ao primeiro 

indício da morte imanente e eminente.   

A concepção de homem como sujeito do desejo, cuja força reside, para Freud, na 

pulsão e para Schopenhauer, na Vontade, é, portanto, um dos aspectos de intersecção do 

pensamento trágico de ambos pensadores. Mas sabemos que ambos consideram que a 

existência humana se divide na tensão paradoxal inerente à relação entre desejo e morte. É 

tempo de voltarmos a Schopenhauer para vermos como ele estabelece essa relação.  

Como ser destinado ao sofrimento por sua própria essência, o homem vive 

encarcerado pela dinâmica infernal do desejo, de um lado, e pela perspectiva da morte, de 

outro: “Decerto não conhecemos nenhum jogo de dados mais importante do que entre a 

vida e a morte: aguardamos cada decisão com extrema tensão, participação e temor (...)” 44 

Philonenko retirou da reflexão do filósofo sobre a morte o dado fundamental para a 

configuração do trágico schopenhauriano, ao passo que Freud reconheceu a semelhança 

com sua concepção da pulsão de morte. Um aspecto desta correlação é, a nosso ver, a 

proposição do filósofo de que a vida do indivíduo consiste em procrastinar constantemente 

o fim inevitável:  

 

Nesse sentido, sua existência, mesmo se considerada do lado formal, é uma queda 
contínua do presente no passado morto, um morrer constante. Se vemos a isso também do 
ponto de vista físico, é então manifesto que, assim como o andar é de fato uma queda 
continuamente evitada, a vida de nosso corpo é apenas um morrer continuamente evitado, 
uma morte sempre adiada. 45 

                                                            
43 Ernest BECKER, A negação da morte, pp. 78 – 9. 
44 Arthur SCHOPENHAUER, Metafísica do amor, metafísica da morte, p. 77. 
45 Idem, O mundo como vontade e representação, Livro quarto, § 57, p. 401. 
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A vida do indivíduo revela-se, então, como um embate contínuo contra a morte que 

o aterroriza; tanto a respiração quanto a atividade intelectual podem ser vistas como 

instrumentos para a tentativa de postergá-la, tentativa de antemão vencida: “Por fim, a 

morte tem de vencer, pois a ela estamos destinados desde o nascimento e ela brinca apenas 

um instante com sua presa antes de devorá-la.” 46 

E, segundo Philonenko, a morte, para Schopenhauer, não se mostra apenas como 

um evento exterior, pois dentro de nós ela se manifesta de modo indubitável: “A morte não 

é somente o acontecimento brutal que cortaria o curso da uma vida substancial, senão 

também, como diminutivo, esta perpétua amputação operada por dentro. Desde o momento 

mesmo em que o homem tenta compor-se, ele se decompõe.” 47 Sua presença é atestada 

pelos diversos sinais de perda dos processos vitais do organismo com a chegada da velhice, 

por alguma doença degenerativa ou mesmo pela “expulsão dos excrementos”. Temos então 

outra face do tema que se assemelha à noção da pulsão de morte freudiana.  

Assim, temos um resumo da existência: por um lado, o conflito insano é ancorado 

no ímpeto cego, sem finalidade última; por outro, a morte é o vazio em que se reflete a 

essência da Vontade, essência da vida, a saber, sua completa ausência de telos. Em última 

instância, vivemos o sofrimento, o medo e o tormento para o nada do qual viemos e para o 

qual retornaremos. E a Vontade, princípio metafísico de todo o vivente, indestrutível, 

sobreviverá a nós, os indivíduos, míseras sombras transitórias, fenômenos do nada que se 

findam tal como um dia surgiram: 

 

Todo indivíduo, todo rosto e seu decurso de vida é apenas um sonho curto a mais 
do espírito infinito da natureza, da permanente Vontade da vida; é apenas um esboço 
fugidio a mais traçado por ela em sua folha de desenho infinita, ou seja, espaço e tempo, 
esboço que existe ali por um mero instante se for comparado a ela e depois é apagado, 
cedendo lugar a outro. Contudo, e aqui reside o lado sério da vida, cada um desses rostos 
fugidios, desses contornos vazios, tem que ser pago com toda Vontade de vida em sua 
plena veemência, mediante muitas e profundas dores e, ao fim, com uma amarga morte, 
longamente temida e que finalmente entra em cena. Eis porque a visão de um cadáver nos 
torna de súbitos graves. 48 
 

                                                            
46 Arthur SCHOPENHAUER, O mundo como vontade e representação, Livro quarto, § 57, p. 401. 
47 Alexis PHILONENKO, Schopenhauer, p. 247. 
48 Arthur SCHOPENHAUER, O mundo como vontade e representação, Livro segundo, § 58, p. 414. 



  273

Nesse sentido, a morte revela que a vida do indivíduo não tem nenhum valor em si, 

é vazia de sentido. E, como a espécie sobrevive ao indivíduo, a morte também revela “o 

infinito da natureza” que é alimentada continuamente pela Vontade que não perece49: “(...) 

apesar da morte do indivíduo, a vida é segura e certa, em todo o tempo, à Vontade de 

vida.” 50 A existência humana se desvela, então, aos olhos do filósofo, como uma tragédia: 

“Mas os desejos nunca satisfeitos, os esforços malogrados, as esperanças pisoteadas 

cruelmente pelo destino, os erros desafortunados de toda a vida junto com o sofrimento 

crescente e a morte ao fim, sempre nos dão uma tragédia.” 51  

Frente à tragédia que é nossa vida presa à força cega do desejo, Schopenhauer 

propõe que é necessário conhecermos a verdade da situação humana e desta forma negar a 

Vontade de vida, aquietando-a. Só desta forma é possível nos reconciliar com nossa 

existência, e, como conseqüência, não só não mais temer a morte, mas agradecer a sua 

chegada: “Em geral, o instante da morte pode ser semelhante ao acordar de um grave 

pesadelo.” 52 

O conhecimento schopenhaueriano é uma espécie de “Conhece-te a ti mesmo” do 

templo de Delfos, já que se trata de conhecer o limite que nos subjuga, ou seja, que a 

Vontade nos enlouquece com seus desvarios desejantes e que a vida, insígnia da morte, não 

tem nenhum sentido nem valor. É o conhecimento da verdade ontológica sobre a 

existência, tal como se referiu Philonenko, conhecimento que leva à resignação, o calmante 

do desejo: “(...) aquele conhecimento do todo e da essência das coisas torna-se QUIETIVO 

de toda e qualquer volição.”53 Este é o conhecimento que leva, portanto, à renúncia da 

vida, daí a leitura de Philonenko de que vida e consciência se excluem. 

Este é um dos pontos em que o homem freudiano e o homem schopenhaueriano se 

distanciam. Pois, para Freud o conhecimento de si propiciado pela análise não leva à cisão 

entre vida e consciência, ao contrário, o aprofundamento da consciência pela percepção 

dos desvios inconscientes pode restituir a vida que estava mergulhada nos processos 

psicopatológicos. Os sofrimentos que decorrem destes processos anímicos mórbidos 

elevam o mal-estar inerente ao humano ao grau do insuportável.  

                                                            
49 Alexis PHILONENKO, Schopenhauer, p. 251. 
50 Arthur SCHOPENHAUER, O mundo como vontade e representação, Livro quarto, § 60, p. 425. 
51 Ibid., § 58, pp. 414 – 5. 
52 Idem, Metafísica do amor, metafísica da morte, p. 71. 
53 Idem, O mundo como vontade e representação, § 68, pp. 481 – 2. 
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Entretanto, a análise não pode acabar com o mal-estar essencial do sujeito, como 

achou Philonenko. Todavia, ele acertou quando disse que o homem freudiano não era um 

enfermo metafísico. O que Freud desvela é que o homem é um composto de partes 

desconexas, dado o conflito ontológico irredutível entre as pulsões de vida e de morte. 

Portanto, suas estruturas anímicas formam um conjunto disjuntivo e totalmente conflitivo, 

resultando num equilíbrio anímico instável, frágil. Dentro desta ordem precária, que 

denuncia sua imperfeição, sua insuficiência ontológica, o homem de fato não funciona 

bem, o que não significa que seja necessariamente doente. Podemos dizer que o 

adoecimento psíquico é um grau de manifestação da insuficiência ontológica. O homem 

pode chegar a adoecer, caso a disjunção e os conflitos entre as instâncias se acentuem; e 

para isto contribuem a constituição psíquica e a história de vida. Assim Freud já tinha claro 

o ganho e o limite do processo analítico desde Estudios sobre la histeria, escrito entre 1893 

e 1895: 

 

Repetidas veces he tenido que escuchar de mis enfermos, trás prometerlos yo 
curación o alivio mediante una cura catártica, esta objeción: “Usted mismo lo dice; es 
probable que mi sufrimiento se entrame con las condiciones y peripecias de mi vida; usted 
nada puede cambiar en ellas, y entonces, ¿de qué modo pretende socorrerme?”. A ello he 
podido responder: “No dudo de que el destino le resultaría por fuerza más fácil que a mí 
librarlo de su padecer. Pero usted se convencerá de que es grande la ganancia si 
conseguimos mudar su miseria histérica en infortunio ordinario. Con una vida anímica 
restablecida usted podrá defenderse mejor de este último. 54 

 
 

Pela análise o indivíduo pode conhecer ao menos parte da teia em que está 

enredado, adquirindo maior consciência sobre as origens de seu adoecimento, adquirindo 

mais instrumentos para lidar com as situações de vida que se apresentam. Mas sem livrá-lo, 

contudo, dos riscos e da angústia que porta a tensão inerente ao desejo e à morte. Conhecer 

a si mesmo é conhecer os meandros do desejo inconsciente e as armadilhas doentias em 

que ele pode nos lançar. Mas esse conhecimento nunca se dará por completo, pois não 

acessamos o inconsciente em sua totalidade: o desejo infantil permanecerá desconhecido e 

a pulsão de morte não se inscreve como linguagem, significando uma barreira contínua 

para o sucesso do processo analítico.  

Como vimos no El malestar, a infelicidade é o modo próprio do humano existir e 

para o qual não há nenhum alívio. Esta é a realidade da condição humana, a qual porta a 

                                                            
54 Estudios sobre la histeria, vol. 2, p. 309. 
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tensão interna indestrutível entre desejo e morte, e que é inseparável da miséria e, portanto, 

da angústia de existir, porque o fim é certo. Tal é o conhecimento que a análise desvela:  

 

O bem produzido pelo reencontro de uma verdade subjetiva decorre não 
necessariamente de um acréscimo de felicidade, mas da apropriação pessoal da existência e 
da possibilidade de tornar-se um sujeito que responde pelo próprio desejo no interior dessa 
estreita margem de liberdade na qual se desenrola a condição humana de cada um.55 
 

Por maior que seja o bem que a análise possibilita, vimos que o homem freudiano é 

ontologicamente determinado pelo conflito insolúvel das pulsões. O processo analítico 

esbarra, portanto, na realidade deste conflito essencial, irredutível e, em última instância, 

inapreensível, reconhecendo nele o seu limite, o qual é expressão do próprio limite da 

condição trágica humana.  

 

6.3 Freud e Nietzsche 

 

Na carta escrita em primeiro de fevereiro de 1900, portanto após a primeira edição 

do livro dos sonhos, Freud confidencia a Fliess que não se achava um homem da ciência 

nem um pensador, mas se reconhecia um conquistador curioso, ousado e tenaz. No entanto, 

naquele momento queixava-se de não descobrir “nada que valha a pena”. Diz ainda que 

considerava a ciência “cada vez mais difícil” e sentia o peso da solidão intelectual: “À 

noite, gostaria de ter algo que animasse, revigorasse e esclarecesse as coisas, mas estou 

sempre só.” Na falta de parceiros para discutir e clarear suas idéias, Freud tenta buscar em 

Nietzsche o preenchimento das lacunas de seu próprio pensamento: “Acabo de adquirir um 

Nietzsche, em quem espero encontrar palavras para muito do que permanece emudecido 

em mim (...).” 56 Porém confessa que, por preguiça, ainda não o havia aberto. 

Paul-Laurent Assoun que, no livro Freud & Nietzsche, tratou detalhadamente as 

semelhanças e diferenças entre os dois pensadores, faz alusão a esta passagem da missiva a 

Fliess e diz que Freud “pressente” em Nietzsche uma “linguagem que lhe diz respeito 

profundamente.” 57 O autor aponta, então, para um encontro que não se limita ao plano das 

                                                            
55 Mário Eduardo Costa PEREIRA, Os destinos do sintoma e a questão do fim da análise, in: Lucia Barbero 
FUKS; Flávio Carvalho FERRAZ, O sintoma e suas faces, p. 262. 
56 Carta a Fliess, 01/02/1900, p. 399. Todas as citações do parágrafo se encontram na mesma referência. 
57 Paul-Laurent ASSOUN, Freud & Nietzsche, p. 39. (Grifos do autor) 
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idéias, mas que possui um caráter pessoal. Daí um dos aspectos que contribuiu para a 

ambivalência de Freud com relação àquele que, por vezes, pareceu ocupar o lugar de seu 

‘outro filosófico’, lugar sugerido tanto pela carta acima quanto pela justificativa, dada em 

uma reunião psicanalítica, de que evitava as idéias nietzschianas para “preservar a 

independência de espírito”58. Assoun explicita esse caráter pessoal por meio do pano de 

fundo histórico que aproximou Freud de Nietzsche, o qual cobre o início da psicanálise, o 

movimento psicanalítico e o cruzamento de relações pessoais. Deste pano de fundo 

destacamos: homens do século XIX, os dois foram contemporâneos; eles sofreram com o 

isolamento intelectual e com a demora do reconhecimento de suas teorias; ambos tiveram 

afinidades por Lou Salomé 59. 

A reunião psicanalítica referida acima foi um dos encontros da Sociedade 

Psicanalítica de Viena, em 1908, cujo tema de discussão era o Ecce homo, escrito pelo 

filósofo vinte anos antes. Na ocasião, Freud, além de dar a justificativa apontada, observou 

aos participantes a profunda introspecção de que Nietzsche fora capaz 60. Introspecção que 

o levou a reflexões que algumas vezes pareceu dar voz à teoria do psicanalista, encarnar o 

homem freudiano, tal como a que segue: “Nelas [nas próprias obras] há algo que sempre 

ofende meu pudor: são reflexos de um ser sofredor, imperfeito, que mal dispõe dos órgãos 

mais necessários – eu com freqüência me vejo como o rabisco que um poder desconhecido 

traça no papel, experimentando uma nova pena.” 61 Ou ainda: “A consciência é o último e 

mais tardio desenvolvimento orgânico e, por conseguinte, também o que há de menos 

acabado e menos forte.” 62 

Dentre os conceitos que aproximam o pensamento dos dois pensadores certamente 

está o trágico, aspecto em que a aproximação aponta simultaneamente para a divergência 

das concepções em jogo. Nesse sentido, para darmos seqüência à discussão do trágico 

freudiano com a filosofia trágica, gostaríamos de confrontar a aposta nietzschiana no 

homem e a dúvida freudiana, lançada no final de El malestar. A aposta do filósofo, 

                                                            
58 Paulo César Souza, Introdução, in: F. NIETSZCHE, Ecce homo, p. 9. 
59 Cf. Paul-Laurent ASSOUN, Freud & Nietzsche, semelhanças e dessemelhanças, pp. 12 – 67. 
60 F. NIETZSCHE, Ecce homo, p. 9. 
61 Trecho de carta de Nietzsche a Peter Gast, em fim de agosto de 81, in: F. NIETZSCHE, Ecce Homo, p. 25. 
A frase entre colchetes é do tradutor Paulo Cesar Souza. 
62 F. NIETZSCHE, apud Paul-Laurent ASSOUN, Freud & Nietzsche, p. 188. 
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indicada no terceiro capítulo, tem como fundamento a vontade de potência ou de poder 63, 

que levaria o homem a afirmar a vida assim como ela é, com suas dores e alegrias, com o 

sofrimento e ocaso, signos da ferida eterna da existência. A dúvida de Freud sobre o 

homem fundamenta-se nos efeitos da pulsão de morte. Para relacionarmos as duas 

perspectivas trágicas, é necessário discorrer sobre alguns aspectos da vontade de poder em 

Nietzsche. Trata-se de um tema fundamental do pensamento nietzscheano, cuja 

complexidade não será possível abarcar nesse momento. Nossa intenção é apenas levantar 

os pontos relevantes para o debate.  

O conceito de vontade entendido como o cerne da existência é uma herança de 

Schopenhauer, e é ainda envolto por essa herança que ele aparece em O nascimento da 

tragédia64. Mas no amadurecimento de suas reflexões, Nietzsche afasta-se da noção 

schopenhaueriana e confere ao conceito um caráter distinto: 

 

Para Nietzsche, Schopenhauer tivera razão quando identificou na Vontade o 
elemento fundamental em todo o universo. Todavia, do ponto de vista de Nietzsche, ela 
não poderia ser pensada, como ainda fizera Schopenhauer, como um ímpeto cego, 
desprovido de finalidade. Se é a Vontade que determina o surgimento e a transformação de 
todo estado de coisas do universo, tal Vontade possui uma qualidade: ela é vontade de 
poder. 65 

 

A tese da vontade de poder derivou-se da noção de pulsão, a qual se formou, 

segundo Assoun, desde o início da obra do filósofo66. Em O nascimento da tragédia, tal 

noção se configurou pela dinâmica dos impulsos artísticos da natureza, o apolíneo e o 

dionisíaco, impulsos antagônicos que geraram a tragédia, e também pela contradição entre 

homem trágico e homem teórico, que simboliza o instinto científico e que determinou, por 

sua vez, o fim da arte trágica.  

                                                            
63 Nietzsche nomeia o conceito em questão de Wille zur Macht, o qual é traduzido para o português ora como 
“vontade de poder”, ora como “vontade de potência”, conforme veremos pelas citações que se seguirão, tanto 
dos comentadores e quanto pelas diferentes traduções das obras de Nietzsche. Na recente publicação do livro 
A vontade de poder, os tradutores se referem às duas possibilidades de tradução para o termo alemão 
“macht”, isto é, poder ou potência, e justificam a escolha por traduzi-la para “poder”. Cf. Marcos Sinésio 
Pereira FERNANDES; Francisco José Dias de MORAES, Sobre a tradução, in: F. NIETZSCHE, A vontade 
de poder, pp. 15 – 20. 
64 Cf. Roberto MACHADO, O nascimento do trágico, pp. 216 – 8. 
65 Oswaldo GIACOIA JUNIOR, Nietzsche, p. 58. (Grifos do autor) 
66 Cf. Paul-Laurent ASSOUN, Freud & Nietzsche, p. 95. 
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Para Nietzsche, a pulsão designa a força que impulsiona todo acontecer e toda 

atividade no mundo. O filósofo considera que há uma pluralidade de forças pulsionais, 

“intensidades energéticas” em constante combate, que agem e se concretizam diretamente 

no mundo, no homem e nas formações da cultura67.  No desdobramento de sua concepção 

pulsional, Nietzsche postula a vontade de poder como o princípio que congrega o conjunto 

heterogêneo das forças pulsionais que é a base da vida:  

 

Suposto que nada outro está “dado” como real, a não ser nosso mundo dos apetites 
e paixões, que não podemos descer ou subir a nenhuma outra “realidade”, a não ser 
precisamente à realidade de nossos impulsos – pois pensar é apenas uma proporção desses 
impulsos entre si (...).  (...) Suposto, enfim, que desse certo explicar toda a nossa vida de 
impulsos como a conformação e ramificação de uma forma fundamental da vontade – ou 
seja, da vontade de potência, como é minha proposição –; suposto que se pudessem 
reconduzir todas as funções orgânicas a essa vontade de potência e nela também se 
encontrasse a solução do problema da geração e da nutrição – isto é um problema –, com 
isso se teria adquirido o direito de determinar toda força eficiente univocamente como: 
vontade de potência. O mundo visto de dentro, o mundo determinado e designado por seu 
“caráter inteligível” – seria justamente “vontade de potência”, e nada além disso. 68  

 

Portanto, a realidade humana habitada pela diversidade pulsional é a expressão de 

uma única força que se multiplica, a vontade de poder, a qual se traduz como força 

essencialmente criativa, de apropriação, um contínuo “querer tornar-se mais forte” que 

alimenta qualquer processo vital69.  

E é por meio desta qualidade essencial da vontade de poder criativo que Nietzsche 

define, portanto, a vida: “A vida, como a forma do ser [Seins] que é mais familiar para nós, 

é especificamente uma vontade de acumulação de força – : todos os processos da vida têm 

aqui sua alavanca – : nada quer conservar-se, tudo dever se somado e acumulado.” 70 A 

força somada e acumulada indica que a expressão vital da vontade dá-se como um 

movimento de busca de superação, movimento que ela imprime na vida humana: 

“tendência a subir, vitória sobre si mesma, domínio de si mesma, esforço por mais 

potência” 71. Como diz Roberto Machado, este é o ensinamento de Zaratustra: de que o 

                                                            
67 Oswaldo GIACOIA JUNIOR, O conceito de pulsão em Nietzsche, in: Arthur Hyppólito de MOURA, As 
pulsões, p. 93. 
68 F. NIETZSCHE, Para além de bem e mal, § 36, p. 56. (Grifos do autor) 
69 Cf. F. NIETZSCHE, A vontade de poder, § 661, 662, 675 e 689, nas respectivas páginas: 334, 340 e 349.  
70 F. NIETZSCHE, A vontade de poder, § 689, p. 350. (Grifo do autor) 
71 Roberto MACHADO, Zaratustra, p. 101. 
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homem carrega dentro de si o poder que é capaz de transformá-lo. Uma força que se divide 

em contradições para a consecução da sua finalidade de poder, pois além de engendrar, 

comporta também o “desejo de destruição”, o qual se manifesta como desejo “de mudança, 

de novo, de futuro, de vir-a-ser” 72.  

Temos aqui o ponto em que se condensa a aposta nietzscheana no homem, a qual, 

no entanto, não se traduz em uma tendência direta e facilitada à felicidade. Nesta aposta 

está contida a tragicidade do pensamento nietzscheano porque o trágico é que a vontade de 

poder não prescinde da dor e do sofrimento, ao contrário, ela adquire sua força 

transformadora na medida em que o homem vive o sofrimento e o ocaso, os quais são 

gerados pelos acontecimentos nos quais ela se alimenta.  

Isto se demonstra pela dinâmica de prazer e desprazer, os quais são sentimentos 

provocados pela reação da vontade de poder73. Nietzsche sublinha que a vontade de poder 

se evidencia por meio de resistências, meio pelo qual ela se desdobra e configura os vários 

sentidos pelos quais toma forma no pensar, no sentir, em qualquer atividade humana: “ela 

procura, portanto, por aquilo que lhe resiste.” 74 O prazer é gerado pelo crescimento do 

poder quando é vencida uma resistência, ao passo que o desprazer é a diminuição do poder. 

Prazer e desprazer não estão em oposição, mas fazem parte do movimento pendular da 

vontade em querer se apoderar das forças que lhe resistem, e é justamente por meio deste 

movimento, no qual prazer pressupõe desprazer, que a vontade se fortalece:  

 

Sempre de acordo com as resistências que uma força procura para se assenhorear 
delas há de crescer a medida dos insucessos e fatalidades provocados por esse fato: à 
medida que toda força só pode descarregar-se no que resiste, é necessário que em toda ação 
haja um ingrediente de desprazer. Todavia, esse desprazer age como estímulo da vida e 
fortalece a vontade de poder.75 

 

Assim, Nietzsche considera que quanto maior o prazer que se obtém pelo aumento 

do poder, tanto mais é a dor que está envolvida no acontecimento em que se evidencia a 

vontade de poder. A vida aparece então como uma tensão contínua entre forças que estão 

em combate, o qual significa todo sofrimento humano: “Esta é a mais profunda concepção 

                                                            
72 F. NIETZSCHE, A gaia ciência, § 370, p. 221. 
73 Idem, A vontade de poder, § 669, p. 338. 
74 Ibid., § 656, p. 331. 
75 Ibid., § 694, p. 351. 
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do sofrimento: as forças configuradoras chocam-se.”76 É nesse sentido que Nietzsche 

considera, desde O nascimento da tragédia, a importância do conhecimento trágico para 

fortalecer a vida, já que é pelo sofrimento que esta ganha força. O homem que adquire o 

conhecimento trágico reconhece que o sofrimento não só é inerente à vida, mas confere-lhe 

valor. A racionalidade socrática, por sua vez, não reconhece esta relação e busca extirpar o 

sofrimento, causando assim um enfraquecimento das forças vitais. Por isso, em Ecce homo, 

Nietzsche reforça o perigo que a racionalidade do tipo socrática, que busca a verdade pela 

ciência, representa para a vida humana77. É assim que Zaratustra tem que enfrentar o 

niilismo e o maior sofrimento no processo de aquisição do conhecimento que fortalecerá 

sua vontade e o levará à ótica superlativa da vida.  

O conhecimento trágico é a condição de suportabilidade do horror e do absurdo de 

existir; a aposta de Nietzsche, fundamentada na vontade de poder, é que, uma vez 

adquirido este conhecimento, o homem poderá afirmar a vida e, mais ainda, desejar que ela 

retorne infinitamente, tal como é. Ao refletir sobre o alcance desta força, Nietzsche pensa 

nas dificuldades do homem atual e concebe, então, a possibilidade de um homem do 

futuro, o qual, ao assumir o espírito dionisíaco, sabe doravante que: “À grandeza pertence 

a terribilidade: que não se deixe enganar a esse respeito.” 78 O dionisíaco é o pathos da 

vontade de poder, seu efeito é levar o homem ao mais alto grau de domínio da vida, 

superando suas contradições e, portanto a si mesmo, tal como Nietzsche configura o seu 

Zaratustra: 

 

Tremenda é a escala em que ele se move; ele viu mais longe, quis mais longe e 
pôde mais longe que qualquer homem. Ele contradiz com cada palavra, este mais 
afirmativo dos espíritos; nele os opostos se fundem numa nova unidade. As mais baixas e 
as mais elevadas forças da natureza humana, o mais doce e o mais leve e mais terrível flui 
de uma nascente com certeza perene. 79 

 

O homem trágico nietzscheano, munido do pathos dionisíaco, deseja a vida com 

toda a intensidade que lhe outorga a vontade de poder, sabe retirar deste fundo que o 

alimenta a força necessária para enfrentá-la e elevá-la para a mais alta potência criativa, 

transfigurando os seus valores. Como nos aponta Oswaldo Giacoia Junior: 
                                                            

76 F. NIETZCHE, A vontade de poder, § 686, p. 348. 
77 Cf. Idem, Ecce homo, p. 93. 
78 Idem, A vontade de poder, § 1028, p. 496. 
79 Idem, Ecce homo, p. 130. 
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Mais importante do que denegar, recalcar ou tentar manter sob repressão este 
inextirpável caos telúrico que suporta nossa existência e que, ao longo de nosso vir a ser 
como espécie não cessa de nos exibir também as mais hediondas configurações do possível 
humano, nossa tarefa é, antes de tudo, reconhecê-lo em todo o seu vigor e em toda sua 
virtualidade; e, a partir disso, assumir lucidamente o propósito heróico de dotar a 
humanidade de um alvo superior àquele já atingido por suas mais luminosas conquistas.80 

  

Como podemos perceber, as diferenças em relação ao pensamento freudiano são 

marcantes. O Freud de El malestar não autoriza qualquer expectativa maior de realização 

heróica, zaratustriana, dionisíaca que seja, por parte da humanidade. Ainda que 

pontualmente algum feito humano a represente. E, por isso mesmo, é a dúvida que ele 

instala. Nesse sentido, contrasta-se o monismo trágico de Nietzsche e a dualidade 

pulsional, raiz do trágico em Freud. 

Se inicialmente Freud concebeu a pulsão como uma força capaz de promover 

mudanças, nem por isso deixou de desvelar o caráter regressivo da libido, sua fixação em 

objetos precoces de investimento. Em seu desenvolvimento, a libido encontra as diversas 

vicissitudes que, aliada à história de vida, imprimem a problemática constitutiva da alma 

humana, predispondo o indivíduo às afecções psicológicas. Após 1920, esta problemática 

se aprofunda. Freud assume que a pulsão é, por natureza, conservadora, ou seja, busca 

reproduzir um estado anterior. Nesse sentido, toda superação encontra um limite dado pela 

própria natureza pulsional. A constituição e o funcionamento psíquico passam a ser 

pensados pelo embate e conjugação de compromisso entre Eros e Tanathos.  A 

gigantomaquia se instala no interior do homem e uma vez que ela lhe constitui, não pode 

ser superada; são forças que ultrapassam o domínio do homem, por mais autônomo, livre e 

forte que se sinta; elas subjugam o homem, mostram a sua fraqueza, confundem por 

disjuntar as partes que compõem nossa alma, inscrevendo-se aí todo o drama humano.  

Paul Laurent Assoun dedicou-se a comparar a teoria das pulsões de ambos os 

pensadores. Quando trata da virada do pensamento freudiano, em 1920, ele traça as 

divergências das concepções de vida em Freud e Nietzsche. Assoun chama a atenção para 

a definição nietzscheana da vida como vontade de poder e seu caráter criativo que busca a 

permanente superação, e como tal, “serve para definir um verdadeiro ‘além da vida’ ” 81. E 

                                                            
80 Oswaldo GIACOIA JUNIOR, O conceito de pulsão em Nietzsche, in: Arthur Hyppólito de MOURA, As 
pulsões, p. 95. 
81 Paul-Laurent ASSOUN, Freud & Nietzsche, p. 157. 
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ele aponta, então para a diferença entre a visão nietzscheana e a freudiana dos processos 

vitais alimentados pelos movimentos pulsionais: “Fica visível desse modo a 

heterogeneidade das concepções de vida que operam em Nietzsche e em Freud. Uma é 

profusão e infinidade, outra capacidade de ligação limitadora; uma é poder, outra 

necessidade (...).” 82 A capacidade de ligação e a necessidade são indícios da presença da 

pulsão de vida, cuja eficácia na manutenção dos processos que ligam o indivíduo à vida 

está diretamente relacionado aos efeitos de sua companheira inseparável, a pulsão 

mortífera, que age, por sua vez, em direção contrária aos esforços de Eros.  

Segundo Assoun, Nietzsche se recusou a considerar a morte como um problema do 

humano. Esta é concebida em sua dimensão fisiológica como um enfraquecimento e 

deterioração dos órgãos e das forças vitais. A relação da morte com a vontade de poder 

indica uma “economia orgânica”, onde o enfraquecimento orgânico incrementa a força da 

vontade de poder, como sublinha Assoun, citando Nietzsche: “a morte é, portanto, 

relacionada às ‘condições de uma verdadeira progressão, que aparece sempre sob a forma 

de vontade e de direção para o poder mais considerável”. 83  A vontade de poder parece 

outorgar ao homem a possibilidade – talvez só alcançável pelo homem do futuro, mas 

inscrita no homem atual – de alcançar uma suficiência que nem mesmo a morte pode 

abater, assim como não abate sua força de espírito, ao contrário o fortalece. Para Freud, 

esta idéia talvez não passasse de mais um dos inúmeros modos do desejo se manifestar, 

como reação ao desamparo constitutivo e trágico do humano mortal.  

Do ponto de vista de Nietzsche, no entanto, se a morte pode significar um 

incremento da força de vontade, isto significa que é a vida que deve sempre prevalecer e 

esta seguirá mesmo com o sacrifício dos indivíduos. Mas justamente o problema da morte 

é o problema instaurado na vida dos indivíduos, e ainda de cada indivíduo destinado a 

desaparecer apenas porque pegou uma gripe no final-de-semana. Em Freud, o problema da 

morte se torna agudo na medida em que ela se figura no âmago do indivíduo, se 

desvelando como fonte poderosa de perturbações psíquicas, sacrificando a capacidade de 

simbolização, de criação e sublimação, processos que qualificam e valorizam a vida 

humana.   

                                                            
82 Paul- Laurent ASSOUN, Freud & Nietzsche, p. 158. 
83 Ibid., p. 159. 
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Para finalizar, gostaríamos de apontar um dos aspectos trabalhados por Paul-

Laurent Assoun.  Ele trata da concepção de inconsciente que Nietzsche desenvolveu, 

antecipando o conceito que se tornaria central para a psicanálise. Esta noção nasce atrelada 

à teoria da pulsão: “O inconsciente é (...) a propriedade mais caracterizante do instinto, seu 

predicamento universal, e, em última instância, seu equivalente, seu outro nome.” 84 No 

desdobramento da filosofia nietzscheana, o inconsciente adquire o lugar daquilo que 

desconhecemos em nós e está em oposição à consciência, a qual se encontra subordinada 

ao inconsciente. Este é investido de uma realidade, cuja força, concentrada no interior do 

homem, subjuga a consciência, o órgão que está mais à superfície e mais fraco: “O 

autoconhecimento supõe tornar-se consciente da subordinação do consciente ao 

inconsciente.” 85 A supremacia e o valor que a filosofia atribuiu à consciência não passa, 

também aos olhos de Nietzsche, de ilusão. Segundo Assoun, na última fase da teoria da 

consciência, Nietzsche introduz a relação entre vontade de poder, inconsciente e 

consciência, a qual se encontra sob o domínio do princípio vital: “(...) vê-se precisar a 

insistência nos dados inconscientes: estes têm um valor indicativo precioso pelo fato de o 

consciente não ser a causa de nada; logo a vontade de poder é, em última instância, a causa 

final.” 86 

Nesse sentido, Nietzsche, assim como Freud, faz a crítica do sujeito como sujeito 

do consciente. Assoun considera que, nesse sentido, a teoria nietzscheana que trava uma 

guerra com o “consciencialismo”, prepara o terreno para a teoria freudiana do sujeito como 

sujeito do inconsciente, lugar onde instaura a realidade psíquica. Mas esse aspecto em que 

se encontram ambos os pensadores aponta, simultaneamente, para a divergência entre eles: 

“(...) se Freud e Nietzsche encontram-se notavelmente na crítica da idéia de “sujeito”, 

substrato consciente, o destino desta crítica é bem diferente: enquanto, em um, sobre as 

ruínas do sujeito faz-se sentir o poder-vontade, no outro ela não passa de carência, que 

Freud acabará chamando de ‘pulsão de morte’.” 87 Estabelece-se aqui o núcleo da 

divergência entre as visões trágicas de Nietzsche e de Freud: vontade de poder e pulsão de 

morte. 

                                                            
84 Paul-Laurent ASSOUN, Freud & Nietzsche, p. 186. 
85 Ibid., p. 189. 
86 Ibid., p. 193. 
87 Ibid., p. 201. 
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Na introdução desse capítulo reafirmamos que o trágico designa uma antinomia que 

gera, em última instância, situações que não tem saída; são situações-limites próprias da 

condição finita. O trágico revela que tais situações escancaram o drama da existência 

humana. Os filósofos trágicos trabalhados tentaram, cada um a seu modo, buscar uma 

reconciliação trágica das forças antinômicas: Schopenhauer indica a resignação; o primeiro 

Nietzsche aponta para a reconciliação do apolíneo e do dionisíaco na tragédia, e o último 

Nietzsche tem a inspiração do eterno retorno, cuja visão pode superar a contradição 

oriunda da vontade de poder. Poderíamos dizer que Freud também indica uma 

reconciliação das pulsões antinômicas na medida em que percebe que elas formam um 

acordo de compromisso para tornar a vida possível. Parece-nos claro que essas 

reconciliações não indicam uma resolução da antinomia e, portanto, nem a superação da 

aporia trágica, antes a confirmam. Pois em Schopenhauer, a resignação leva à negação da 

vida; em Nietzsche o eterno retorno repete infinitamente a alegria e o sofrimento inerente à 

existência; em Freud, o acordo de compromisso pulsional gera o sintoma, o qual se 

constitui como “lo más ajeno al yo que se encuentre en el interior del alma.” 88 

Deve-se notar que não incluímos os trágicos gregos nesse quadro, porque nos 

parece que eles assumem a antinomia da maneira mais crua, nem mesmo os deuses servem 

para aplacá-la, já que a divindade é uma das forças em jogo na dinâmica antinômica do 

trágico, a qual levará, inexoravelmente, o herói à situação para qual não há saída 

resultando em sua queda. 

Segue, por fim, nas palavras de Ernest Becker, a ilustração do paradoxo trágico da 

condição humana e na qual encontramos elementos presentes em cada uma das visões que 

foram investigadas. Todavia, sua leitura nos remeteu principalmente ao homem trágico de 

Freud, o trágico encarnado, que se forjou no cotidiano de sua clínica: 

 

Poderíamos chamar esse paradoxo existencial de condição de individualidade 
dentro da finitude. O homem tem uma identidade simbólica que o destaca nitidamente da 
natureza. Ele é um eu simbólico, uma criatura com um nome, uma história de vida. É um 
criador com uma mente que voa alto para especular sobre o átomo e o infinito, que com 
imaginação pode colocar-se em um ponto no espaço e, extasiado, contemplar o seu próprio 
planeta. Essa imensa expansão, essa sagacidade, essa capacidade de abstração, essa 
consciência de si mesmo dão literalmente ao homem a posição de um pequeno deus na 
natureza (...).  

                                                            
88 31a.  conferencia. La descomposición de la personalidad psíquica, p. 53. 
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No entanto, ao mesmo tempo, (...) o homem é um verme e um alimento para os 
vermes. Este é o paradoxo: ele está fora da natureza e inevitavelmente nela; ele é dual, está 
lá nas estrelas e, no entanto, acha-se alojado num corpo cujo coração pulsa e que respira 
(...). Seu corpo é um invólucro de carne, que lhe é estranho sob muitos aspectos – o mais 
estranho e mais repugnante deles é o fato de que ele sente dor, sangra e um dia irá definhar 
e morrer. 89 
 

 

 

                                                            
89 Ernest BECKER, A negação da morte, p. 48. 
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Conclusão 

 

 Ao término dessa pesquisa nos deparamos com o longo trajeto que percorremos 

desde o pensamento poético grego até o pensamento freudiano. O trágico se revelou, então, 

como uma das noções mais antigas do pensamento ocidental. E desde a origem na Grécia, 

ele reflete a experiência humana em sua condição de finitude. Ele designa a contradição 

dos elementos que concernem às questões últimas da existência, ressaltando o enigma da 

condição mortal. 

Ao tomar o conceito polissêmico do trágico como o fio condutor de nossa pesquisa, 

nos deparamos com o desafio de compreender a visão trágica da condição humana a partir 

dos conceitos próprios a cada campo a ser investigado. Este desafio tornou-se o método 

que possibilitou a abordagem da concepção de trágico na literatura grega e na filosofia 

trágica, preparando-nos o terreno para a entrada na psicanálise freudiana. A cada etapa 

vimos aparecer um mundo novo de constelações conceituais próprias de cada campo, cujos 

elementos constitutivos engendraram a visão trágica do mundo humano. Nesse sentido, 

procuramos investigar os fundamentos do trágico, desde a matriz grega até o pensamento 

freudiano.  

Assim, na primeira parte da pesquisa fomos buscar a raiz do conceito na religião 

grega, pela qual reconstituímos a matéria prima da poesia trágica, fornecida de um lado 

pelos mitos e, de outro, pela religiosidade dionisíaca, cujos seguidores experimentavam a 

plenitude da vida e a presença da morte. No palco ateniense, sob a égide de Dioniso, os 

dramas do herói iluminaram o trágico na existência humana, revelando a antropologia 

religiosa como pano de fundo: a contradição entre a grandeza e a miséria do homem 

brotós, dependente dos deuses, capaz de dominar a natureza com seu conhecimento, mas 

incapaz de conhecer e dominar a si próprio. Esses são alguns dos elementos que vimos 

surgir na pena do poeta trágico.    

Os poetas gregos nos deixaram o legado de uma noção que atravessou os tempos e 

ganhou um lugar de reflexão privilegiada na filosofia moderna, desdobrando-se na filosofia 
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trágica de Schopenhauer e Nietzsche. No terceiro capítulo, nos dedicamos inicialmente a 

apresentar o momento em que o trágico se tornou uma categoria filosófica definida no 

Idealismo alemão. Posteriormente vimos como o conceito se desprendeu da discussão 

estético-filosófica para configurar a reflexão sobre a condição humana, sob a ótica 

daqueles que foram os primeiros filósofos trágicos. Este capítulo se constituiu como a 

passagem necessária entre o fundamento grego e o pensamento freudiano, objeto da 

pesquisa. 

Ao descortinar, com a psicanálise, o funcionamento e a constituição da alma 

humana, Freud contribuiu para a inteligibilidade do homem, a qual aponta, no entanto, para 

as suas idéias desalentadoras sobre a condição humana. A força pulsional que movimenta a 

alma possui, como alertou Freud, um caráter demoníaco, cuja expressão máxima é dada 

pela pulsão de morte. Dessa forma, o caráter trágico do pensamento freudiano pressupõe a 

consideração desta pulsão como princípio autônomo e independente de Eros.    

Sexualidade e destrutividade, forças antinômicas que nos constitui, são, portanto, os 

signos do homem trágico de Freud. A antinomia pulsional, entidade ontológica da 

psicanálise, fundamenta a relação entre as forças de vida e de morte, num embate interno 

que não tem solução. Elas respondem pelo conflito que se instaura na dinâmica entre as 

instâncias que constituem nossa vida anímica: Eu, Super-eu e Isso, dinâmica essa trágica, 

onde o Eu, a instância pela qual nos reconhecemos e afirmamos nossa identidade, se 

espreme entre o poder caótico do Isso e o domínio do Supereu. Dividido entre as duas 

instâncias com as quais se defronta, o Eu não compõe uma unidade e se dissolve em meio 

às forças que não domina.  

O desejo, formado pelo conteúdo da experiência edípica infantil que um dia 

sucumbiu pela impossibilidade de ser realizado, se instala, pela repressão, no lugar mais 

recôndito da alma, tornando-se inalcançável. O desejo inconsciente é um dos elementos 

emblemáticos do homem trágico de Freud, pois é paradoxal: ele representa o reprimido 

que, ao se instaurar, constitui a estrutura tríplice da alma e, ao mesmo tempo, se constitui 

como “tierra estranjera interior.” 1 É do desejo que emana a força que nos movimenta em 

direção à vida; mas, amalgamado com o poder silencioso da pulsão de morte, gera 

diferentes graus de sofrimento e os sintomas que dão origem às patologias psíquicas. O 

homem não se constitui sem o desejo e vive as vicissitudes do mal-estar que se instala por 

                                                            
1 31ª conferencia. La descomposición de la personalidad psíquica, p. 53. 
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meio dele. Mal-estar interno que se propaga e se expressa no mal-estar na cultura, 

perpetuando-se o conflito insolúvel.  

A cultura, criada para sustentar e organizar as relações humanas, não só não 

cumpre o papel esperado, como engendra o mal-estar interno, levando, em face às suas 

exigências, ao adoecimento. Na relação entre homem e cultura encontramos uma das 

aporias do trágico freudiano: o homem não pode viver sem a cultura e vive mal por causa 

dela. A idéia de progresso colapsa diante do mal estar engendrado pelas exigências da 

civilização. Os benefícios oriundos da tecnologia desenvolvida em prol do conforto e da 

qualidade de vida se desintegram, mediante os sofrimentos que resistem às maquiagens 

sofisticadas da vida moderna.  

O homem trágico freudiano se sustenta, portanto, nos dois eixos trabalhados: na 

alma humana e na relação com a cultura. Esse homem não é uma abstração metafísica, mas 

é uma ontologia encarnada. Pois ela se manifesta empiricamente nos conflitos, nas 

angústias, no adoecimento que a psicanálise tomou como objeto de investigação. 

Manifesta-se na miséria e na grandeza humana, a qual se sobressai na capacidade de gerar 

as mais belas criações, das quais um dos exemplos é a poesia trágica. Freud nunca duvidou 

da grandeza humana, apenas lançou sobre ela suspeitas suficientes para que as ilusões 

fossem questionadas. 

A discussão desenvolvida na obra freudiana permaneceu em torno dos conceitos 

que apontam para a estrutura do trágico, com o intuito de iluminar a antropologia que 

sustenta a psicanálise. Nesse sentido, não foi possível aprofundar alguns temas 

relacionados, tais como: o tema do destino e a relação com a constituição psíquica ou a 

teoria pulsional; a relação do trágico com as formações psicopatológicas; a angústia, que 

talvez seja o afeto trágico por excelência; a relação entre a trágica dinâmica disjuntiva 

psíquica e ação humana; as aporias do trágico e a clínica. 

Como a pesquisa foi realizada na intersecção de campos distintos do conhecimento, 

consideramos também outros frutos que podem ser gerados nesta mesma direção que, de 

imediato, poderíamos citar dois exemplos. Primeiro, o incentivo a pesquisas entre 

psicanálise e a antiguidade clássica, principalmente na interface com a religião antiga, onde 

pudemos encontrar materiais preciosos para pensarmos o psiquismo como a dinâmica 

psicológica do herói formada pelas forças divinas ou mesmo os signos do trágico de 

Dioniso, a saber, a sexualidade e a morte. Outro ponto seria a própria relação profícua 

entre filosofia e psicanálise, no sentido em que ambas possibilitam pensar o homem e sua 
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condição. Essa questão nos parece pertinente no debate em ciências humanas, dado que a 

problemática humana, em sua vertente trágica, apontaria para aquilo que é próprio do 

humano, independente do contexto cultural que ele está inserido. 

Um dos objetivos de Freud era desfazer as ilusões que os desejos humanos criam. 

Conhecer a si mesmo é reconhecer que o homem pode muito pouco em relação à sua 

própria natureza, questão que os psicanalistas se deparam junto com seus pacientes no dia-

a-dia dos consultórios.  Essa pesquisa ressalta o que é comum a ambos os lados do divã: 

todos nós carregamos o fardo da condição mortal; todos nós nos deparamos com nossa 

impotência diante de uma realidade que nos é alheia, interna e externamente. Na Grécia, 

essa realidade se nomeava pelos deuses olímpicos; para, Schopenhauer e Nietzsche, ela se 

organiza em torno do conceito de vontade, de acordo com suas especificidades; para Freud, 

a realidade psíquica é o caos pulsional do Isso. Conhecer a realidade outra que nos funda é 

nos prepararmos para enfrentar a vida com sua destinação trágica.  

Freud foi chamado de pessimista, epíteto que ele refutou ou assumiu em diferentes 

momentos de sua vida. Pensamos que o pessimismo de Freud seja apenas um traço que 

aponta para a sua visão trágica da condição humana. Na continuação da carta citada no 

final do quinto capítulo, na qual responde à Pfister sobre as idéias sombrias desenvolvidas 

em El malestar, Freud reafirma sua dúvida com relação à realização do espírito humano 

frente à natureza que lhe é indiferente, deixando-nos explícita sua visão trágica: 

 

Posso imaginar que há vários milhões de anos, no período triásico, toda a raça dos 
grandes sáurios estava bem orgulhosa do seu desenvolvimento e sabe Deus que grandioso 
futuro eles esperavam para si. E então eles se extinguiram, com exceção do pobre 
crocodilo. O senhor há de argumentar: “É que estes sáurios certamente não pensaram 
assim, eles só pensavam em comer. Mas o homem tem o espírito, que lhe dá o direito de 
pensar no seu futuro e de crer.” Bem, o espírito certamente é algo de extraordinário; sabe-
se tão pouco dele e da sua relação com a natureza! Tenho muito respeito pelo espírito, mas 
será que a natureza também o tem? Pois ele é uma parte dela, o restante parece sair-se bem 
sem essa parte. Será que por consideração ao espírito ela realmente se deixará influenciar 
de forma ampla? 

Digno de inveja quem souber algo mais seguro do que eu a respeito! 
Com cordiais saudações, seu  
Freud 2  

 

 

                                                            
2 Cartas entre Freud e Pfister,  7/2/1930 (carta 92), p. 177. 
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