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RESUMO 

 

Este trabalho propõe pensar algumas questões entre a Psicanálise de Freud e filosofia de 

Nietzsche ao prisma da religião. Nietzsche em A Gaia Ciência,  faz-nos  pensar na “Morte de Deus” 

em função da ciência que emerge gradativamente. Em Freud, temos o fracasso da Religião, em 

função do sujeito que abre mão do que ele nomeia de ilusão, criada outrora neuroticamente. As 

reflexões freudianas deste movimento aparecem desde Neurose Obsessiva e Práticas Religiosas, 

passando por Totem e Tabu e atingindo o Futuro de uma ilusão. Sabemos que Nietzsche e Freud 

marcam, de fato, um fim a Deus, mas sabemos que estes caminhos podem se encontrar, podem 

também percorrer vieses existencialistas diferentes ao pensarmos o que pode ser “Deus” em cada 

um deles. São estes caminhos que tentamos percorrer para pensar nosso tempo. O que Freud e 

Nietzsche tem a nos ensinar ao optarmos pensar a religião? O que pensam sobre Deus? Qual 

contribuição a filosofia e psicanalise podem propor entre si, para que, ao problematizar estas 

questões, tenhamos cartas nas mangas, não para responder, mas para direcionar nossa partida à este 

trajeto? São os pontos que este trabalho propõe lançar à discussão.  
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A QUESTÃO DE DEUS 

 

Partiremos inicialmente da reflexão e da construção de que Deus, sempre foi, e sempre 

ocupou lugares importantes nas reflexões filosóficas.  Há quem aposte que pouca filosofia torna 

sujeitos ateus e desordenados frente à ideia metafísica proposta pela existência, e um excesso 

filosófico tenderia a tornar sujeitos crentes e conhecedores sobre as questões, não essencialmente 

de Deus, mas do sagrado em sua metalinguagem. Desta maneira, Deus, parece-nos um dos maiores 

conceitos intelectuais que não deixam de ocupar as conversações dos grandes pensadores 

contemporâneos e no cunho da história. Certamente não há como negar este percurso. Sim, 

podemos ir longe, nascendo das ideias platônicas de um mundo sensível que se modifica havendo 

uma certa prevalência da alma. Deus torna-se uma passagem-ponte entre os logos e o cosmos, entre 

a finalidade do sujeito.  Podemos ir aos primeiros séculos com Ambrósio, Anselmo, e Agostinho 

propondo reflexões que busquem a existência desta entidade, fazendo brotar uma nova reflexão 

filosófica, como a proposta de que se há perfeição em Deus, sua existência precisa ser admitida. 

Ou podemos avançar na história, partindo para o séc. XIX, com o aluno de Hegel, Furbach, que 

dentre outras propostas de sua teologia humanista aposta em: uma inexistência de Deus que 

obviamente, influencia, as ideias marxistas de uma produção de ópio ao povo pelas religiões. Ou 

ainda, o Deus de Spinoza, que nos baseando na preposição 11 de sua “ética” aponta; um deus que 

é exatamente a natureza como um todo, um deus infinito, potente e presente como os demais que 

se institui através de seu todo, são infinitos atributos ao seu existir. Um Deus como os demais, 

porém que sendo eterno deixa perder somente partes de seu todo. 

 Certamente, esta reflexão inicial serve-nos somente como incisão à pergunta central deste 

texto, por isto precisamos partir deste pressuposto: pensar sobre as coisas de Deus, seja a religião, 

como faremos, ou as coisas pelas quais vemos a sua sombra, são tarefas difíceis e intermináveis. 

Não mais partiremos das reflexões filosóficas usadas acima como justificativa filosófica da 

historicidade de Deus, mas partiremos de dois grandes pensadores para refletir sobre a aproximação 

e afastamento de seus aforismas: Freud e Nietzsche em que este texto servirá, possivelmente, 

somente como apontamento a novas questões.  

 

NIETZSCHE E SEU GRANDE AFORISMO 

 

Poderíamos ler Nietsche em seu percurso lógico, cronológico e moral de uma maneira 

sistemática e mais abrangente de toda sua obra.  Poderíamos partir da ideia da religião proposta em 

Humano, demasiado humano, suas ideias frente ao Anticristo, Aurora, Zaratustra, partirmos da 
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liberdade entre o Bem e o Mal, e tantos outros, mas é sobre um de seus mais belos e polêmicos 

constructos que gostaria de marcar esta discussão: “Deus está morto”, em a Gaia Ciência de 1882.  

Se fecharmos os olhos, e rapidamente apontarmos os marcos niilistas de Nietzsche 

compreenderíamos claramente sua posição à religião, e sua aposta em um niilismo ativo e atuante 

no mundo. A ideia niilista de redução da coisa ao nada leva à  ideia de que o bem leva ao progresso, 

todavia a negatividade do niilismo é marcada pela aposta em uma vida além desta, além do bem e 

do mal, uma vida que a religião reduz esta realidade do aqui agora. O niilismo passivo, assume sua 

forma pessimista de vínculo com a existência e uma descrença no sentido do viver. 

Schopenhauer está nessa miscelânea melancólica de um tudo é permitido já que não há deus. 

Nietzsche está em um percurso niilista ativo, ou seja, um niilismo apontado tal qual pelo passivo: 

“não há sentido”, porém, a invenção, não é, de fato, uma negação da vida, mas uma dança feita em 

meio ao caos, um saber fazer com o que não se tem. Enfim, tornar-se um super-homem, que anda 

em sua corda bamba da inexistência, como aponta Zaratustra.  

Com isto posto, compreender a aposta deste autor do sec. XIX, é também resgatar a obra que 

surge durante um longo processo de adoecimento: A gaia ciência. No momento em que cita que 

Deus está morto, está vivendo não só uma descrença em seu mundo, como apontando para um 

caminho cientificista de sua época e em seu contexto. Se antes a aposta era recorrer a Deus, e tentar 

encontrar nele ou em sua contemplação, ou até mesmo apostar como o niilismo negativo, em um 

para além da vida; agora as respostas são entregues à ciência. Efetivamente, como confundem, não 

é que Nietzsche esteja matando o Deus, mas somente retirando-o do seu grande trono e colocando 

logos em seu assento. Percebamos como a fala de Nietzsche (1882), não é de uma exclusão de 

Deus: “Deus está morto: mas, considerando o estado em que se encontra a espécie humana, talvez 

ainda por um milênio existam grutas em que se mostrará a sua sombra” (121). Deus é substituído, 

mas sua sombra permanece viva. É necessário ler Nietzsche e rir demasiadamente de sua aposta. 

A morte de Deus, é exatamente uma grande e válida ironia para provar que já não há mais a 

teocracia medieval, como outrora vivida.  

  

FREUD E O FRACASSO DA RELIGIÃO 

 

Muitos podem imaginar a religião como sendo um problema enfrentado pela psicanálise, 

porém esta é a aposta de um debate que ainda perdura pela ética e pela ciência A religião tem a 

cada dia mais abarcado multidões e marcado a crença em uma onipotência e provação de sua fé. 

Com isso a psicanálise se vê defrontada com as dualidades desta ilusão e, pressionada a responder 

estas questões que foram em longas datas debatidas por Freud e seguidores. Vejamos a aposta 

inicial de Freud: 
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Em 1907 Freud aposta na religião sendo uma grande produtora de neuroses obsessivas, 

exatamente porque aliena o sujeito em seu ato de pensar. Não dá margem para o sujeito sair de seu 

automatismo neurótico. Porém é em 1914, em sua obra antropológica, que faz uma leitura mítica 

do nascimento do “pai”, e seu parricídio como justificativa de que a renúncia não permitiria mais 

nada, ou seja – o pai está morto, nada é permitido. Pode, de fato, ser uma aproximação à aposta de 

Nietzsche, porém precisamos dar novos passos na obra freudiana e pensar ainda a religião como 

seu apontamento de fracasso. Em 1927, O Futuro de uma Ilusão, marca seu posicionamento de 

maneira bastante áspera e liberada mente diz que acreditar em um Deus superior ao pai, é acreditar 

em uma grande ilusão, e o futuro desta ilusão é o seu fracasso. Desta forma, o Deus fracassaria, e 

o que resultaria seria o desamparo deixado ao homem. AÍ reside um ponto distanciai-o entre 

Nietzsche e Freud,  

 

“Foram assim criadas características que daí por diante continuaram a ter uma 

influência determinante sobre a natureza da religião. A religião totêmica surgiu do 

sentimento filial de culpa, num esforço para mitigar esse sentimento e apaziguar o 

pai por uma obediência a ele que fora adiada. Todas as religiões posteriores são 

vistas como tentativas de solucionar o mesmo problema. Variam de acordo com o 

estágio de civilização em que surgiram e com os métodos que adotam; mas todas 

têm o mesmo fim em vista e constituem reações ao mesmo grande acontecimento 

com que a civilização começou e que, desde que ocorreu, não mais concedeu à 

humanidade um momento de descanso. ” Freud (1930 p. 148). 

 

O nascimento desta ilusão, fruto de nossos antepassados, bem como precisar viver com uma 

culpa eternamente original, é, para Freud, o que faz surgir e nascer religiões que apostem em saídas 

para lidar com este mal-estar. Freud criado em um contexto judeu em que seus pais lhes confiaram 

os ensinamentos bíblicos e toda a sua tradição, não apresenta, de fato, uma leitura rasa destes 

fenômenos.  Mas algo nos incomoda e a pergunta que efetivamente precisamos fazer, é se de fato 

esta aposta de Freud tem se perdurado nos nossos dias. Freud aposta, mas Deus está mesmo 

fracassado em um tempo contemporâneo? Perguntemo-la à ciência.  

 

ENCONTROS E DESENCONTROS, CONSIDERAÇÕES. 

 

Neste breve texto, ressaltamos algumas questões como a aposta de a reflexão sobre Deus 

nunca ser terminável, e sempre ser difícil à intelectualidade. Percebemos e destacamos frente aos 

niilismos, apartados por Nietzsche, que tornar-se ativo e um Super homem, precisa de fato 

reinventar uma condição de vida no caos, e esta é também uma aposta freudiana e pós freudiana 
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que outrora podemos nos recorrer a pensar. Colocamos deus no status que Nietzsche colocou: 

morto, mas presente em sombras de grutas, e frente a esta aposta percebemos que Freud também 

tenta “ matar Deus”, com sua aposta de o sujeito abrir mão da ilusão.  

Certamente o encontro entre eles está no nível de que o ambos “matam Deus” para, ou em 

detrimento da ciência. Todavia Freud não dá garantias de que a ciência já consiga confortar o mal-

estar, então desaproxima-se a ideia pois, ao fracasso do pai surge o desamparo e a culpa. Ao 

matarmos Deus, matamos também a possibilidade de desfrutar dos desejos, e o aparecimento da 

renúncia, faz o pai reaparecer como nas festas totêmicas marcadas por Freud. Onde está então, 

Deus? Está aos pés da ciência em Nietzsche? Está simbolizado no totem, cujo clã celebra? Não, 

talvez esteja perdido e a impossibilidade de representa-lo no cosmos, nos faça cada vez mais 

buscarmos por perguntas. Deus se perde ao tentar encontrar e desencontrar Nietzsche a Freud.   
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