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Algum deles teria sofrido de consciência  
pesada se tivesse vencido [a guerra]?

(Hannah Arendt, sobre os nazistas e o Holocausto,  
em Eichmann em Jerusalém).

Sigmund Freud elaborou, em diversos textos ao longo de sua vida, um conceito 
de consciência moral (Gewissen, no alemão original, um termo que denota 
um saber de si). 

O tema deste texto é tratar de alguns aspectos da relação do sujeito com o 
outro na formação da consciência moral como Freud a entende, bem como na 
constituição de uma moralidade desse mesmo sujeito e da coletividade. Tema 
esse que julgo ter ganhado certa urgência em virtude dos recentes aconteci-
mentos políticos do país e seus desdobramentos diuturnos. A eleição de um 
presidente da República que professa e defende muitas ideias de cunho fascista 
(doria, 2020)1, além de agir conforme essas ideias, convoca à reflexão sobre 
qual o papel que o sujeito dá ao outro nas suas escolhas éticas – que, no mais, 
envolvem por definição o outro –; como o outro é considerado nas decisões e 
ações do sujeito. Conforme diz o filósofo e historiador das ideias Isaiah Berlin,

O pensamento ético consiste justamente no exame 
sistemático das relações entre seres humanos, con-
ceitos, interesses e ideias que surgem a partir da 
maneira como as interações humanas se dão, assim 
como do sistema de valores nos quais tais fins são 
baseados (berlin, 2020, p. 10).

E as relações entre os seres humanos, por meio de sua reverberação no psi-
quismo, como sabemos, são um dos componentes da formação da consciência 
moral. Consciência moral que, por sua vez, é um dos elementos que balizará 
a relação do sujeito com o outro. Estamos, portanto, moralmente envolvidos 
com o outro, eticamente envolvidos com o outro, desde sempre.

Antes de seguir, creio ser importante abrir um parêntese para explicar 
que uso, aqui, o termo moral como um sinônimo de ética. Na verdade, moral 

1 Quanto à discussão sobre se Bolsonaro e o bolsonarismo podem ser qualificados de fascistas, fico 
com a resposta afirmativa baseando-me principalmente na análise feita pelo pesquisador Pedro 
Doria em seu Fascismo à brasileira, trabalho que será mencionado, com melhor justificativa da 
minha escolha, logo adiante.
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vem da palavra latina usada para traduzir o grego ethos, o que significa que as 
palavras, originalmente, designam o mesmo conceito. Na nossa cultura, porém, 
tende-se a atribuir ao termo moral um conjunto de regras de alguma forma 
imposto por uma coletividade ou uma instância superior, como um códex que 
se deve ou não seguir e acerca do qual não cabe refletir. Já na ética, por outro 
lado, caberia reflexão. Talvez isso seja assim em virtude de nossos valores 
sociais terem sido fortemente influenciados, ao longo do tempo, pela ética 
cristã, tendo o termo moral ganhado uma carga de forte identificação com os 
preceitos dessa ética cristã, que em nossas terras é originária do catolicismo. 

Encerrado o parêntese, retomo a linha de raciocínio justificando o inte-
resse que o momento em que vivemos, definido por alguns de uma forma 
pobre e até conformista como polarização política, demanda que se pense 
sobre a relação dos sujeitos uns com os outros. O jornalista Pedro Doria, em 
seu livro Fascismo à Brasileira, sobre o movimento integralista2, afirma que “os 
afetos do bolsonarismo são fascistas, embora o bolsonarismo tenha muitos 
traços distintos daquele fascismo [de Mussolini e Hitler]” (doria, 2020, p. 
12)3. Entre as manifestações desse afeto, diz o autor, está a uniformização dos 
militantes do fascismo (doria, 2020)4. Essa uniformização “remetia a uma 
padronização de toda a sociedade como eles consideravam ideal” (doria, 
2020, p. 12). Ora, a uniformização nada mais é do que um esforço de eliminar 
o diferente, de tirar do outro a sua alteridade. E é também nesse sentido que 
Doria afirma, ainda, que “a total falta de empatia com os mortos [vítimas da 
Covid-19] deixou mais clara, no presidente Jair Bolsonaro [...], uma violenta 
atração pela destruição não só da vida mas também do outro. Do diferente” 
(doria, 2020, p. 12).

Assim, o desejo do outro não é considerado nas ações do fascista; um 
só grupo e apenas suas demandas são o que orienta a ação desse sujeito – a 
propósito, o nome integralista vem muito a calhar, ao fazer referência àquele 
que integra algo. É a unidade que deve vingar, o outro não pode existir.

Mas a questão é que o outro constitui o Eu desde o início da formação do 
Eu. Portanto o desejo de sua eliminação é, de partida, um empreendimento 
fracassado. Somos, em boa medida, o outro.

2 O integralismo foi um movimento político de inspiração fascista surgido no Brasil na década de 
1930. Seu fundador e líder foi o paulista Plínio Salgado.

3 Entre essas diferenças está a forte militarização dos fascismos originais e o emprego explícito da 
violência por seus membros, de forma organizada e em larga escala.

4 No Brasil, o bolsonarismo adotou a camisa da seleção brasileira de futebol como seu uniforme, o 
que não deixa de ser uma autocaricaturização involuntária do movimento.
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E o que se pretende nas linhas que seguem é recapitular um pouco do como, 
na pena de Sigmund Freud, o outro participa da constituição da moralidade e 
da consciência moral, a fim de que se possa ensaiar uma compreensão sobre 
o porquê de, às vezes, o sujeito se lançar na tentativa de destruição do outro. 

ELIZABETH E UM SONHO
Tratando da experiência de satisfação que o bebê lactante tem ao ser ama-
mentado, Renato Mezan, lembrando que esse é o primeiro momento em que 
o sujeito tem contato com a alteridade, dado que a mãe vem satisfazer seu 
desejo de se alimentar, vem suprir essa sua necessidade, enxerga as ramifica-
ções morais dessa experiência:

Uma ‘motivação moral’ é aquela em que o reconhe-
cimento de outro ser humano como semelhante a 
mim representa um momento essencial. É o registro 
da alteridade que desponta aqui, porém de uma alte-
ridade muito precisa, a da dependência que sucede 
ao solipsismo originário (mezan, 2006, p. 194).

O pequeno trecho acima nos fala do momento primeiro em que o outro se 
apresenta ao sujeito, um momento inaugural de uma relação com a alteridade 
que jamais se encerrará enquanto o sujeito viver. Desde então, seguindo o 
arrazoado de Mezan (2006) sobre a teoria freudiana, está dada a possibilidade 
da ação moral, sendo que para esta é necessário o reconhecimento do outro. 
No contato com o outro, a motivação moral se apresenta, e a ação moral, ou 
ética, é possível.

Além do reconhecimento e da possibilidade de interação com o outro, 
Mezan (2006) marca nesse momento o caráter de dependência do sujeito 
lactante com aquele que o amamenta. O que significa que, de início, o outro 
se nos apresenta para nos revelar como sujeitos da falta, a qual também nos 
acompanhará enquanto vivermos. Mais, nós nos constituímos através do 
outro, e não independentemente dele. 

Segue Mezan (2006, p. 194): “Dependência a ser entendida nos dois 
sentidos: dependência física do lactente em relação à mãe, mas também 
dependência desta em relação àquele, como objeto de amor”. Corroborando 
a ideia de que a falta nos seguirá para sempre, vemos que ela está presente 
também na mãe que amamenta o filho, pois ela é dependente do amor dele.

Condenados a agir ou deixar de agir eticamente em virtude da nossa 
necessária relação com a alteridade, temos também como necessária nossa 
dependência do outro, dependência essa que é um elemento qualificativo 
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da nossa ação moral, ou seja, é um dos elementos que dá a ela contornos, 
que a define.

Antes, porém, de chegarmos aos possíveis contornos da ação moral, vamos 
ver como Freud abordou, de início, a consciência moral.

Entendamos, de partida, que a consciência moral é uma instância que, de 
certa forma, “dialoga” conosco a respeito de como agir, de que decisões éticas 
tomar e não tomar. Ela toma diferentes formas e é entendida sob diferentes 
aspectos ao longo da história do pensamento, como mostra o professor Richard 
Sorabji em seu Moral conscience through the ages. No entanto, uma característica 
que a acompanha ao longo desse tempo, segundo o próprio Sorabji, é a de 
ser uma forma de autopercepção, como se o sujeito tivesse dentro de si uma 
parte que aponta seus defeitos e suas qualidades. “A ideia de um sujeito que 
se separa em dois”, ele diz, “é recorrente” (sorabji, 2014, p. 2). Aparece em 
Freud, mas também em Kant e, antes ainda, em Adam Smith5.

Em Freud, uma referência explícita à moralidade surge no relato do caso 
Elizabeth von R., em Estudos sobre histeria, de 1893.

Como sabemos, Elizabeth é, devido ao processo de análise conduzido 
por Freud, confrontada com a ideia de que nutre um amor por seu cunhado 
– amor esse condenado, obviamente, segundo o código moral da comunidade 
a que ela pertencia. Escreve Freud que “Essa menina sente pelo seu cunhado 
uma ternura cuja aceitação na consciência encontra a barreira de todo o seu 
ser moral” (freud e breuer, 2001, p. 157). A partir desse trecho podemos 
deduzir algumas informações acerca da ideia que Freud faz dos modos de 
ação desse “ser moral”.

Em primeiro lugar vemos que ele é instruído por códigos sociais. Com o que 
quero dizer que, se na Viena do século xix a poligamia fosse aceita, não haveria 
nada que o “ser moral” de Elizabeth precisasse barrar. E é exatamente nesse 
“bloqueio” que o “ser moral” da paciente de Freud exerce sobre o afeto que ela 
sente pelo cunhado, nessa atuação ao impedir que esse amor chegue à consciência, 
que enxergamos uma outra característica da moralidade que Elizabeth carrega 
consigo: ela não opera somente no nível da consciência, mas também no incons-
ciente. Além disso, como esclarece Freud, essas barreiras, a moralidade inclusa, 
não são estabelecidas somente pela educação – esta até contribui bastante, diz 
o pai da psicanálise, mas, na verdade, “esse desenvolvimento é organicamente 
condicionado, fixado hereditariamente, e pode se reproduzir, às vezes, sem 
qualquer auxílio da educação” (freud e breuer, 2001, p. 157). Isso porque, no 

5 Sobre Smith, Mario Vargas Llosa, em seu O chamado da tribo, afirma que o pensador escocês atribui à 
consciência moral características muito semelhantes ao que seria, mais tarde, o Super-eu freudiano.
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início de seu trabalho, Freud acredita que o sujeito tem um desenvolvimento 
biológico sem grande influência da cultura em que está inserido – ainda lhe 
falta instrumental teórico para reconhecer a massiva influência do outro na 
constituição da moralidade do sujeito. É o que se vê em mais profundidade nos 
Três ensaios sobre a teoria da sexualidade. Nesse texto fundamental da psicanálise, 
Freud afirma que, durante o período de latência sexual, “são formados os poderes 
psíquicos que depois se colocarão como entraves no caminho do instinto sexual 
e, ao modo de represas, estreitarão seu curso” (freud, 2007, p. 80). São eles: 
o nojo, o sentimento de vergonha e os ideais estéticos e morais, nas palavras 
exatas de Freud, que os qualifica como barreiras psíquicas ao instinto sexual no 
período em que o sujeito ainda não atingiu a maturidade sexual. Eis a origem 
do impedimento moral que vimos no caso Elizabeth.

Mais tarde, porém, como testemunharemos aqui, essa ideia vai sendo 
abandonada, e a relação com o outro vai assumindo protagonismo na cons-
tituição desses “entraves”. 

Recapitulando, temos que neste momento da produção intelectual de 
Freud, a moralidade não é orientada apenas por códigos sociais, mas con-
forme o desenvolvimento psíquico do sujeito. Com o nojo, essa afirmação 
soa até mais intuitiva, posto que ele parece, em muitos casos, “vir de dentro”, 
independentemente do que sintam, pensem ou digam os que estão à nossa 
volta. Já quanto à vergonha e à moralidade, o papel da exposição ao olhar do 
outro, que podemos entender como formador da educação, é óbvio. O que 
é novidade, ao menos para quem não é familiarizado com a psicanálise, é o 
“conteúdo” inconsciente desses sentimentos.

Em seu impactante livro Sonhos no Terceiro Reich, a jornalista Charlotte 
Beradt reproduz dessa forma o sonho de uma das vítimas do nazismo por ela 
ouvidas, um empresário alemão: 

Goebbels chega à minha fábrica. Manda os funcioná-
rios se alinharem em duas filas, uma à direita, outra à 
esquerda. Eu devo ficar entre elas e fazer a saudação 
de Hitler com o braço. Levo cerca de meia hora para 
levantar o braço apenas alguns milímetros. Goebbels 
observa meu esforço como se assistisse a um espetá-
culo, sem expressar nem aprovação nem desagrado. 
Quando finalmente consigo erguer o braço até o fim, 
ele diz apenas seis palavras: ‘Eu não desejo a sua 
saudação’. Daí vira-se e vai na direção da porta de 
saída. Eu fico exposto daquela maneira em minha 
própria fábrica, entre meus próprios trabalhadores, 
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com o braço levantado. Fisicamente, só posso ficar 
assim [...] e permaneço nessa posição até acordar 
(beradt, 2017, p. 30).

Beradt (2017) conta que esse empresário era um homem “correto”, um social-
-democrata que tratava os funcionários como um pai. E o que vemos nesse seu 
sonho de angústia é a vergonha de fazer a saudação nazista diante desses mesmos 
funcionários aos quais queria servir de exemplo, a vergonha da exposição ao 
outro. Já no Goebbels do sonho – e certamente também no próprio – obser-
vamos a ausência da interdição moral de fazer do outro objeto de seu desejo.

É compreensível que Freud não atribua apenas à educação o papel de 
construtor da consciência moral, posto que esta ficaria muito frágil, volátil, 
se assim fosse. O empresário que sofre com a ascensão do nazismo teve uma 
educação liberal, podemos dizer. Já Goebbels teve uma “educação” nazista. 
Para o primeiro, o olhar do outro é fundamental na determinação de seus 
atos, esse olhar conta. Para o assecla de Hitler, o outro é objeto, não sujeito. 

Sigamos, portanto, no caminho de Freud em sua elaboração do conceito 
de consciência moral, para depois, ao voltarmos a esse sonho terrível, termos 
um instrumental mais amplo para sua análise.

O IDEAL DO EU CONTRA SUA MAJESTADE
Em Introdução ao narcisismo, de 1914, Freud refere-se explicitamente à cons-
ciência moral, quando trata da constituição do Ideal do Eu: 

Pois a incitação a formar o ideal do Eu, cuja tutela 
foi confiada à consciência moral, partiu da influência 
crítica dos pais intermediada pela voz, aos quais 
se juntaram no curso do tempo os educadores, 
instrutores e, como uma hoste inumerável e 
indefinível, todas as demais pessoas do meio (o 
próximo, a opinião pública) (freud, 2010b, p. 42). 

E vê-se aqui, como adiantado, que o “biologismo” na constituição da mora-
lidade vai ficando para trás.

Vemos no trecho acima não só que a consciência moral tem a tutela do ideal 
do Eu, mas que a formação desse ideal tem influência dos pais do sujeito e da 
sociedade em que ele vive, ou seja, do outro. Assim, a consciência moral guiará 
o Eu na busca de um ideal que se comporá conforme sua relação com o outro.

Ainda nesse texto, ficamos sabendo, mais especificamente, que o ideal do Eu 
se forma quando, “perturbado por admoestações durante seu desenvolvimento 
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e tendo seu juízo despertado” (freud, 2010b, p. 40), o sujeito inicia um 
movimento que visa preservar a satisfação narcísica que sentia com seu Eu 
ideal, quando era “sua majestade, o bebê”. As ditas admoestações podem ser 
entendidas como orientações dadas tanto pelos pais, pelas figuras paterna e 
materna que educarão a criança, como pela “hoste inumerável” de, digamos, 
agentes interventores que participarão da formação desse bebê que vai deixar 
de ser uma majestade.

Isto é, se o deixar de ser. E aqui precisamos refletir sobre um ponto essen-
cial da formação desse ideal de Eu e do abandono do Eu ideal, que é justamente 
a importância do fim do “reinado” do bebê na constituição do Eu e na cons-
tituição também de uma moralidade desse Eu, desse sujeito. Esse é o ponto 
em que o Eu entra em contato com frustrações, com a angústia da perda do 
amor dos pais, como veremos mais adiante, o que possibilitará o movimento 
da busca de satisfação alhures, uma satisfação que não em si próprio.  Assim, 
com a intervenção do outro na imposição de limites à satisfação narcísica, o 
outro faz-se também percebido pelo sujeito, e a busca pelo ideal do Eu será 
passível da consideração do desejo desse outro, dos outros. 

O narcisismo que permanece vinculado ao Eu ideal pode nos fazer cegos 
para o outro, para o meio em que vivemos. No sonho da vítima do nazismo 
que acabamos de ler, vemos claramente uma figura que dispõe do outro como 
objeto de seu prazer – Goebbels –  e um sujeito que sente vergonha do que não 
consegue deixar de fazer, portanto percebe o olhar do outro sobre seus atos 
e o julga a partir de seu ideal de Eu. O Eu ideal, personificado em Goebbels, 
tudo pode; o empresário se sente julgado por sua consciência moral, que lhe 
indicou o desvio entre o que ele estava fazendo, em sonho, e o que seria o ideal 
que fizesse; daí a vergonha. Vemos, portanto, que o narcisismo não exclui a 
alteridade, posto que é dele que se alimenta também o ideal de Eu.

Assim, com a experiência da renúncia, o Eu começa a construir um ideal 
aberto a uma moralidade, posto que o outro será visto também como sujeito, 
portanto desejante, e não apenas objeto. Mais, as outras influências sobre o Eu 
na constituição do Eu ideal – da hoste inumerável referida por Freud – depen-
derão de sua capacidade de ser “penetrado”, de ouvir o que o outro tem a dizer 
e deixar com que as palavras dele acrescentem ou não algo a seu ideal de Eu, 
mas que não sejam rechaçadas – o que seria uma postura de um narcisismo 
do Eu ideal, posto que aquele que já é ideal tudo sabe e não precisa aprender 
nada com o outro. Essa capacidade é inversamente proporcional à angústia 
de castração do sujeito – eis então reforçada a importância da castração na 
assimilação do outro pelo ideal de Eu.

Ainda sobre as figuras parentais, é importante mencionar que o medo 
da perda do amor dessas figuras pelo sujeito pode ter importante papel na 
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constituição do Ideal do Eu. Esse seria, num modo simples de colocar as 
coisas, um dos motivos pelos quais os filhos obedecem aos pais6. E aqui pode 
estar aberta uma porta para entendermos em parte por que o ideal do Eu, 
individual e com as particularidades que tem em cada Eu, em cada sujeito, 
não necessariamente incorpora o outro como um sujeito a ser respeitado; 
como um sujeito, e não um objeto. Como exemplo, recorramos novamente 
ao fascismo – mais especificamente ao nazismo: quantos dos membros da 
Juventude Hitlerista, um movimento cuja descrição satisfatória carece de 
vocábulos, não se filiaram a ela para não contrariar os pais?

O EU, O ID E O GRILO FALANTE
Em O Eu e o Id, obra de 1923, Freud dá um lugar à consciência moral, na Ter-
ceira Tópica. Diz ele: 

O Super-eu conservará o caráter do pai, e quanto 
mais forte foi o complexo de Édipo tanto mais rapi-
damente (sob influência de autoridade, ensino reli-
gioso, escola, leituras) ocorreu sua repressão, tanto 
mais severamente o Super-eu terá domínio sobre o 
Eu como consciência moral, talvez como incons-
ciente sentimento de culpa (freud, 2011b, p. 43).

Neste trecho curto, porém prenhe de conteúdo relevante, observamos logo 
de saída que o Super-eu exerce um domínio sobre o Eu, e esse domínio é a 
consciência moral. É nesse processo que ela se faz. Esse é um processo de guia, 
de condução do Eu ao que exige dele o Super-eu. E no Super-eu, como dito 
por Freud, está conservado o caráter do pai, o que significa dizer que tanto as 
identificações positivas quanto as negativas do sujeito com seu pai – ou figura 
paterna, que, sabemos, não necessariamente é o pai – comporão o Super-eu. 

Assim podemos usar a figura do Grilo Falante, conhecido personagem do 
clássico da literatura Pinóquio, de 1881, escrito em forma de folhetim pelo italiano 
Carlo Collodi, como alegoria da consciência moral. É o inseto quem, no começo da 
história, lembra ao “recém-nascido” boneco de pau o que é correto ou não fazer: 

6 Impossível não registrar aqui que hoje essa relação parece substancialmente invertida. Tamanho é o medo 
que os pais, fragilizados, têm de perder o amor de seus filhos que estes não perdem mais a majestade.



Artigos 104A alteridade na formação da consciência moral
Fabio Chiossi

Não vou embora daqui – respondeu o Grilo – sem 
antes lhe dizer uma grande verdade [...] Pobres 
daqueles meninos que se rebelam contra os pais e 
abandonam a casa paterna! Não terão nunca felici-
dade neste mundo; e mais cedo ou mais tarde vão 
se arrepender amargamente (collodi, 2018, p. 31). 

A alegoria cai como uma luva. O Grilo Falante conta para Pinóquio da impor-
tância da casa paterna, é propriamente o porta-voz do pai, que seguirá vigiando 
o Eu para além da vida desse pai – “Moro nesta oficina7 há mais de cem anos” 
(collodi, 2018, p. 30), diz o Grilo a Pinóquio.

Essa ancestralidade do Grilo dá-nos também a pista para responder à 
pergunta que necessariamente se segue: de onde O Grilo tira seu código moral? 
De onde saem as regras que ele quer que Pinóquio siga?

A consciência moral freudiana tira esse “código” do ideal de Eu, a serviço 
do qual está o Super-eu. O Grilo Falante o tira das palavras do velho Geppetto, 
que, além de ser criador do boneco – logo seu pai – , tenta-o educar. Essa 
educação tem os contornos da ancestralidade do Grilo: são a moral vigente 
na sociedade italiana de então, são um conjunto de valores que Geppetto, um 
homem bom e paciente, tenta a custo transmitir para seu “filho”, Pinóquio. É 
esse o ideal de Eu que se tem em perspectiva. Entre os valores desse ideal de 
Eu o que se tornou mais conhecido foi o de não mentir, não enganar – ou seja, 
tratar o outro como sujeito, reconhecer que o que resultar de um encontro 
com ele pode não corresponder a nossos desejos. 

Mas a tarefa do velho carpinteiro é dificultada pelo fato de Pinóquio ter 
matado o Grilo logo após ter ouvido dele as palavras reproduzidas acima. 
Pinóquio tentou, matando o pobre inseto – acidentalmente, diga-se em seu 
benefício – , se livrar de sua consciência moral. Mas fracassou, pois o Grilo 
chegará a visitá-lo em forma de “sombra”, e mais de uma vez ao longo da 
história o boneco mostrará arrependimento pelo que fez. E se lembrará das 
palavras do Grilo: “O Grilo Falante tinha razão. Fiz mal em me voltar contra 
meu pai e fugir de casa” (collodi, 2018, p. 37). 

Pinóquio tentou calar o Grilo porque queria viver conforme mandava o Id: 
“De todas as profissões do mundo só há uma que me agrada [...] A de comer, 
beber, dormir, me divertir e levar o dia inteiro na vagabundagem” (collodi, 
2018, p. 34). A história de Pinóquio será a do conflito entre o Id e o Super-eu, 
administrada pelo Eu. Conflito esse anunciado, divertidamente, na abertura 

7 A oficina de Geppetto.
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do capítulo em que O Grilo e o boneco se encontram: “Capítulo iv, a história 
de Pinóquio com o Grilo Falante, pela qual se vê que os meninos maus têm 
raiva de serem corrigidos por quem sabe mais que eles” (collodi, 2018, p. 
29) – que poderia ser também, trocando-se devidamente os personagens, um 
resumo do (anti)governo Bolsonaro. A história será também a do encontro 
do boneco com vários outros personagens, vários sujeitos que o tentarão, o 
enganarão, o ajudarão e o educarão. 

O livro foi escrito para o público infantil, portanto conversa com a criança 
que nos acompanha por toda a vida. E, por ser escrito para o público infantil 
e por ser uma fábula, ele tem um caráter educativo, sendo parte significativa 
desse conteúdo educativo a culpa que Pinóquio sente amiúde. Embora no texto 
de Collodi o Grilo trabalhe com preceitos claramente estabelecidos numa 
coletividade, na consciência moral como Freud a vê não há uma identificação 
necessária com um dado código ético coletivo. O Grilo Falante, para Freud, 
trabalhará igualmente a serviço de um Super-eu que abriga identificações com 
Geppetto ou com Goebbels. Ou seja, a consciência moral, na perspectiva que 
aqui estamos estudando, não é necessariamente boa8, posto que o ideal de Eu 
não é formado exclusivamente de “bondades”.

EICHMANN EM JERUSALÉM
Essa característica supracitada da consciência moral como Freud a enxerga 
– essa sua “amoralidade” –  faz ver a importância do outro que cruzará o 
caminho do sujeito no processo de constituição da consciência moral mesma 
e de seu prumo. Processo esse que tem participação fundamental, como já 
dito, da figura paterna.

Tomemos aqui como ilustração do que pode daí sair, em termos de 
conduta moral, o clássico da filosofia política Eichmann em Jerusalém, de 
Hannah Arendt. No livro, que tem como subtítulo “Um relato da banalidade 
do mal”, Arendt analisa o julgamento do nazista Adolf Eichmann, capturado 
na Argentina pelo Mossad, em 1960, e levado às escondidas a Israel para ali, 
numa corte em Jerusalém, responder por seus crimes contra a humanidade e 
contra o povo judeu. Estava a cargo de Eichmann, vejam só, a coordenação de 
operações logísticas! Sua missão na burocracia do Terceiro Reich era garantir 
que judeus fossem removidos de suas moradias, aos milhares, às dezenas e 
centenas de milhares, e enviados a pontos específicos do território do Reich: 
campos de concentração e extermínio. (Na verdade, nomear de logística a lida 

8 Estamos aqui fazendo um corte epistemológico necessário e desconsiderando que existe, desde a 
Antiguidade, um vasto debate filosófico sobre o que seja bondade ou bem.
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com outros seres humanos dá boa indicação do papel que o outro tem para 
esse sujeito encarregado de coordenar essas operações – o papel de coisa, não 
de ser. Por extensão pode-se dizer o mesmo, com pouca chance de cometer 
injustiça, de alguém que atribui a um “especialista” em logística a tarefa de 
cuidar da saúde das pessoas).

Enquanto assiste ao processo, Hannah Arendt depara com a motivação 
de Eichmann. Ela se pergunta o que o motivava, dado que ela vira em seus 
depoimentos uma pessoa sincera, até sem inteligência ou criatividade sufi-
cientes para elaborar qualquer estratagema a fim de iludir a corte; faltavam-lhe 
repertório e imaginação. Não parecia, diz Arendt, que Eichmann vira algo de 
errado no desempenhar de suas tarefas enquanto trabalhava para a máquina 
nazista de extermínio, capitaneada por Heinrich Himmler. 

Trata-se de um caso exemplar de má-fé, de autoen-
gano misturado a ultrajante burrice? Ou é simples-
mente o caso do criminoso que nunca se arrepende 
[...], que não pode se permitir olhar de frente a rea-
lidade porque seu crime passou a fazer parte dele 
mesmo? (arendt, 2008, p. 64).

A questão é que Eichmann não era um monstro; era apenas alguém cioso 
de seus deveres para com a Alemanha e o Führer, e, portanto, não via de 
fato como poderia ter feito algo de errado. A partir do momento em que as 
perversões nazistas foram virando, literalmente, letra de lei, para Eichmann 
e tantos outros o que se tinha era lei, simplesmente. A palavra do pai ganha, 
no Super-eu, força de lei – assim como a própria lei de um país pode ganhar 
força de lei9. E cumpra-se, dirá a consciência moral.

A conclusão chocante a que chegou a filósofa alemã, e a que também 
chegamos aqui, adotando a perspectiva freudiana, é que Eichmann não agiu 
contra sua consciência moral. Ele de fato não se dava conta do mal que prati-
cava porque “uma falha mais específica, e também mais decisiva, no caráter de 
Eichmann era sua quase total incapacidade de olhar qualquer coisa do ponto 
de vista do outro” (arendt, 2008, p. 60). 

Adolf Eichmann, que foi condenado à morte pela corte instaurada na 
capital do Estado de Israel e executado em 31 de maio de 1962, não havia 
matado seu Grilo Falante – muito pelo contrário! O ponto é que, no modo 

9 Isso parece uma tautologia, mas lembremo-nos da expressão “Essa lei não pegou”, e reconhecere-
mos as leis que não têm força de lei.
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como se configurou o Ideal de Eu de Eichmann, o outro podia ser meramente 
um objeto a ser remanejado, a ser eliminado, caso isso fizesse de Eichmann 
um “bom” cidadão. 

O que nos difere, a mim e a você, de Eichmann, então, é que para nós o 
outro pode também ser um sujeito – um sujeito na relação com cada um de 
nós. Um ser desejante, opinante – uma pessoa que você e eu podemos ouvir 
e considerar, uma pessoa por quem podemos, como dito anteriormente, nos 
deixar “penetrar”. Certo?

Surpreendentemente, também com Eichmann foi assim, como nos conta 
Hannah Arendt:

Ele acreditava fervorosamente e até o fim no sucesso, 
padrão principal da ‘boa sociedade’ conforme ele a 
conhecia. Muito típica disso foi sua última palavra 
sobre o assunto Hitler [...] Hitler, disse ele, ‘pode 
estar errado do começo ao fim, mas uma coisa está 
acima de qualquer dúvida: esse homem conseguiu 
abrir seu caminho de cabo lanceiro do Exército ale-
mão até Führer de um povo de quase 80 milhões 
[...] Bastava o seu sucesso para me provar que eu 
devia me subordinar a esse homem’. Sua consciência 
ficou efetivamente tranquila quando ele viu o zelo 
e o empenho com que a ‘boa sociedade’ de todas 
as partes reagia ao que ele fazia. Ele não precisava 
‘cerrar os ouvidos para a voz da consciência’, como 
diz o preceito, não porque ele não tivesse nenhuma 
consciência, mas porque sua consciência falava com 
‘voz respeitável’, com a voz da sociedade respeitável à 
sua volta (ARENDT, 2008, p. 142-143, grifo da autora).

Sucesso. Boa sociedade. Sociedade respeitável.
Aí está Hannah Arendt dando testemunho não só de que o Grilo Falante 

de Eichmann estava vivo e atuante, como de que o seu Ideal de Eu, o ponto 
de chegada ao qual seu Super-eu tinha como função levá-lo, considerava, sim, 
o outro. Mas esse outro, “respeitável”, “bom”, aparentemente nunca disse a 
Eichmann que o povo judeu também é respeitável e bom; ou que matar não é um 
ato de respeito e não é uma bondade. Muito provavelmente porque tampouco  
achavam isso. E neste ponto, se retomarmos o exemplo do Ideal de Eu de um 
garoto que entra na Juventude Hitlerista, temos de mencionar que ele estará 
cercado por coleguinhas jovens nazistas. A esperança seria a de que alguma 
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interferência (educação, convívio) estimulasse no sujeito –  Eichmann ou outro 
que fosse – um conflito capaz de alterar a configuração de seu Ideal de Eu.

EICHMANN NA ESPLANADA
Essa fala de Eichmann sobre Hitler nos obriga a ter com um texto de Freud 
publicado em 1921, Psicologia das massas e análise do Eu (freud, 2011a) – antes 
portanto de O Eu e o Id (freud, 2011b). Nessa obra Freud tratará de analisar 
as origens dos comportamentos de indivíduos quando em grupos, em massa: 

[...] na vida psíquica do ser individual, o Outro é 
via de regra considerado enquanto modelo, objeto, 
auxiliador e adversário, e portanto a psicologia indi-
vidual é também, desde o início, psicologia social, 
num sentido ampliado, mas inteiramente justificado 
(freud, 2011a, p. 14).

É, obviamente, na esfera do outro como modelo que Einchmann vê Hitler. Mas 
mais do que como modelo, Eichmann via Hitler como um líder – o trabalho 
de Arendt deixa isso mais do que claro. Além disso, as palavras do ordenança 
da SS revelam um certo enamoramento na sua “relação” com o Führer. Ena-
moramento que, como nos diz Freud, é uma situação em que o sujeito coloca 
o objeto amado no lugar do ideal de Eu. Mais, 

[...] simultaneamente a essa ‘entrega’ do Eu ao objeto, 
que já não se diferencia da entrega sublimada a uma 
ideia abstrata, deixam de operar completamente 
as funções conferidas ao ideal do Eu. Cala a crítica 
exercida por essa instância; tudo o que o objeto pede 
e faz é justo e irrepreensível. A consciência não se 
aplica a nada que acontece a favor do objeto; na 
cegueira do amor, o indivíduo pode se tornar, sem 
remorsos, um criminoso” (freud, 2011a, p. 72).

Um parágrafo que é praticamente um diagnóstico de Eichmann avant la lettre. 
E não só de Eichmann, mas também do general Eduardo Pazuello10. Afinal, este 

10 Eduardo Pazuello é general da ativa do Exército Brasileiro. Esteve à frente do Ministério da Saúde de 
maio de 2020 a março de 2021. Nesse período, notabilizou-se pela inação e omissão no combate à 
pandemia de Covid-19 e pela completa subserviência ao presidente da República.
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também verbalizou sua idealização do líder, seu enamoramento, em termos muito 
semelhantes aos do nazista, porém mais breves: “Aqui, um manda [Jair Bolsonaro] 
e o outro obedece [ele]”. Precisamos evidência maior de que a crítica foi calada?

Eichmann e Pazuello são indivíduos, mas o diagnóstico de Freud aplica-se 
a massas, a fanáticos nazistas e bolsonaristas de modo geral – e a despeito das 
motivações individuais dos componentes dessas massas.

Seguindo com Psicologia das massas e análise do Eu (freud, 2011a), aprende-
mos que um outro amálgama das massas, um outro ingrediente do fanatismo, 
é o estabelecimento de laços libidinais entre os membros dessas coletividades, 
laços esses que se criam a partir do enfraquecimento do amor-próprio de 
cada um de seus membros – É a “boa sociedade” de Eichmann. É o Exército 
do general Pazuello – embora seja necessário apontar que o ex-ministro da 
(destruição) da Saúde do (anti) governo Bolsonaro parece ser mais um ena-
morado do que apenas um bom cumpridor de ordens, dado que ele teve a 
opção de não aceitar o cargo e sempre pôde se demitir na hora que quisesse. 
Pazuello me parece muito com Eichmann.

(Neste ponto é necessário um parêntese para que não se cometa a infâmia 
de ofender a memória do povo judeu. O Holocausto foi um evento único e 
inominável, e suas consequências foram muito maiores e mais nefastas do que a 
perversão do atual (anti) governo brasileiro está sendo capaz de perpetrar. Há, 
assim, um limite na comparação entre Adolf Eichmann e Eduardo Pazuello.) 

A crítica do sujeito mergulhado nas massas se cala, e sua consciência 
moral o lembra dos deveres para com seu líder. Isso a despeito de qualquer 
código ético e moral que não caia nas graças do líder da massa.

A sedução das massas e a dificuldade de fazer frente a elas foram cap-
turadas também em alguns sonhos compilados por Charlotte Beradt. Em 
um deles, uma mulher que disse ser contra Hitler, conta que sonha “muito 
frequentemente com Hitler e Göring. Eles querem algo de mim. Em vez de 
dizer ‘Eu sou uma mulher honrada’, digo ‘Mas eu não sou nazista’. E isso lhes 
agrada ainda mais” (beradt, 2017, p. 137). O sonho de uma outra mulher vai 
na mesma linha: 

Estou no cinema, é uma sala grande e está muito 
escuro. Tenho medo, pois, na verdade, eu não pode-
ria estar ali. Só os membros do partido podem ir ao 
cinema. Então entra Hitler e fico com ainda mais 
medo. Mas ele não só me permite ficar, como tam-
bém se senta ao meu lado e coloca seu braço sobre 
meus ombros (beradt, 2017, p. 137).
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A Beradt não escapou o conteúdo erótico desses sonhos: o sujeito vê a pos-
sibilidade de, na massa, estabelecer novos laços libidinais, de amar e ser 
amado não só pelos seus iguais na turba, mas pelo líder dela. Somando-se a 
isso o desconforto – quando não o perigo – de resistir à massa. Ser membro 
da “boa sociedade” e obedecer ao Führer é uma opção sedutora, e por meio 
dessa sedução o ideal de Eu pode se realocar, provocando uma necessária 
“reprogramação” da consciência moral.

“Bastava o seu sucesso para me provar que eu devia me subordinar a 
esse homem.”

“Aqui, um manda, e o outro obedece.”
No auxílio da coesão entre os membros do grupo, além do estabeleci-

mento de novos laços libidinais, existe o que o psicanalista René Kaës chama 
de pacto denegativo:

Para descrever a tópica da relação intersubjetiva e 
as lógicas processuais que a governam, introduzi 
em 1985 o conceito de pacto denegativo. De início, 
propus esse conceito para designar diversos tipos 
de mecanismos de defesa e diversas modalidades de 
emergências do negativo nas relações do grupo. Esse 
conceito abrange, assim, as defesas pela denegação, 
pela negação, pela desaprovação ou rejeição. De um 
modo mais geral, ele qualifica o resultado do traba-
lho de produção do inconsciente necessário para a 
formação e manutenção da relação intersubjetiva ou 
quando os sujeitos da relação são mobilizados por 
diferentes figuras e modalidades do negativo [...]. A 
especificidade desse pacto é que ele é estabelecido 
para garantir as necessidades defensivas dos sujeitos 
quando eles formam ou estabelecem uma relação ou 
para manter essa relação (kaës, 2020, p. 112).

Em outras palavras, para que um grupo se mantenha coeso é necessário que 
os recalques individuais sejam “confirmados” na dinâmica do grupo. Firma-se 
um pacto no grupo – inconsciente, claro – para que não venha à consciência 
dos membros o que está recalcado no plano individual. E esse é um forte 
elemento de amálgama de diversos tipos de grupo, sejam casais, famílias, 
agremiações políticas ou grupos ideológicos. 

Voltando a Kaës, sobre a incorporação do conceito de negatividade ao 
seu trabalho:
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A clínica me ensinou que o grupo – de um modo mais 
amplo, toda relação – não é somente um lugar de 
realização de desejos inconscientes individuais [...] 
mas que ele é também o meio e o lugar da experiência 
e do ódio, da destruição, da morte, do impensável 
(kaës, 2020, p. 103).

Um esclarecimento maior sobre a “boa sociedade” nazista que parece orgulhar 
Eichmann vem quando escutamos o que Kaës diz a respeito dos pactos que 
sustentam as posições ideológicas: “Uma das funções da ideologia é manter 
pela negação a coesão interna (psíquica) e, juntamente, a do grupo” (kaës, 
2020, p. 117). Ou seja, tanto o engajamento do sujeito em uma ideologia como 
a coesão do grupo que segue essa ideologia se mantêm graças à negação. No 
caso em questão aqui, o silêncio sobre o destino das comunidades judaicas é 
uma forma de negação exercitada por Eichmann e por sua “boa sociedade”. 
Mais, é um forte elo entre os membros desse grupo; um elo que ajuda a evitar 
que o horror das deportações e dos assassinatos tivesse alcançado a consci-
ência de boa parte dos nazistas e seus colaboradores.

Segue René Kaës:

Para constituir-se e manter-se, a posição ideológica 
exige de cada sujeito que este aliene algumas de suas 
formações psíquicas nas alianças inconscientes; as 
formações que ele aliena representam para si um 
valor ou uma função superior ao das formações 
sacrificadas ou abandonadas (kaës, 2020, p. 103). 

Assim, a supremacia da raça ariana ou a necessidade de combater a “ameaça 
Judaica” se sobrepõem como valor, por horrível que pareça, ao dever do Estado 
– e de cada cidadão – de preservar a vida. No caso do Brasil de hoje, o pacto 
denegativo do bolsonarismo eleva a suposta preservação da economia acima do 
cuidado com a própria vida dos membros desse grupo e com a vida do próximo11. 

O que se apresentava inicialmente como mera ignorância se revela, gra-
dualmente, como uma patologia. O caráter patológico do nazismo é ponto 

11 Obviamente há aqui uma inconsistência evidente para qualquer um minimamente informado: não 
é possível preservar a economia sem cuidar da saúde e do bem-estar dos agentes econômicos. Mas, 
como estamos lidando com dinâmicas psíquicas e com o inconsciente, a lógica não participa dessa 
“transação” que caracteriza o pacto denegativo.
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pacífico, o tempo sedimentou essa chave de interpretação. Aqui no Brasil, 
agora, com o fascismo ainda vivo, não está muito difundida essa abordagem 
do fenômeno. Fala-se muito em negacionismo, mas não tanto no sentido 
de negação como mecanismo de defesa psíquica, e sim como uma recusa 
a enxergar os fatos devida à mera falta de conhecimento, de formação e de 
informação. São coisas diferentes.

GUERRA E PAZ
Como já visto, Freud considera que a moralidade do sujeito será moldada 
também por contingências sociais, pelo convívio com pessoas que não 
só os pais e os ídolos, pela inserção em instituições. Esse ponto fica mais 
claro em textos em que a técnica e a teoria psicanalítica não são o foco. 
Um deles é Considerações atuais sobre a guerra e a morte, de 1915, e seu tema 
são as motivações da violência que culminou no início da Primeira Guerra 
Mundial (1914-1918).

Esse texto é anterior a Psicologia das massas e análise do Eu (Freud, 2011a), 
que já tivemos a oportunidade de visitar, portanto boa parte da argumentação 
de que Freud lança mão aqui ganhará mais corpo posteriormente, dado que ele 
está, neste escrito, analisando “o nível ético” da sociedade europeia. E sobre 
a ética do grupo ele afirma, mais especificamente, que o Estado é também 
um promotor de valores morais, pelos quais zela – ao menos era esse o caso 
antes de estourar a Primeira Guerra, a seu ver: 

O Estado civilizado tinha essas regras morais como 
base de sua existência, intervindo seriamente quando 
se ousava atacá-las, e declarando amiúde ser impró-
prio até mesmo sujeitá-las ao exame da inteligência 
crítica (freud, 2010a, p. 212).

Ainda nesse mesmo artigo, Freud se pergunta “Como se imagina realmente o 
processo mediante o qual um indivíduo alcança um mais elevado estágio de 
moralidade?” (freud, 2010a, p. 212). Eis a resposta: 

A primeira resposta será talvez: ele é bom e 
nobre desde o início, de nascimento. Ela não será 
considerada aqui. Uma segunda resposta partirá da 
sugestão de que se está diante de um processo de 
desenvolvimento, e provavelmente vai supor que 
esse processo consiste em que as más inclinações 
do ser humano são nele extirpadas e, sob influência 
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da educação e do ambiente cultural, substituídas 
por inclinações para o bem (freud, 2010a, p. 212). 

Vê-se, então, reforçado o papel do ambiente social na constituição moral do 
sujeito – papel esse que terá aspectos relevantes esmiuçados em Psicologia das 
massas... E o que vale notar neste ponto, para nosso propósito, é que, como 
transparecem esses trechos, a determinação do comportamento moral do 
sujeito não é completamente “fechada” por Freud. O que significa dizer que, 
apesar de ele haver desenhado a estrutura e o funcionamento da consciência 
moral conforme a teoria psicanalítica, parece-me claro que ele não via nessa 
mesma consciência moral por ele desenhada o único e suficiente determinante 
do comportamento ético dos sujeitos. Há espaço para análise e conjectura de 
outras artes e saberes acerca do papel da comunidade, das escolas, do Estado 
na constituição ética do sujeito e da coletividade. O próprio conceito de cons-
ciência moral é abordado e elaborado por Freud na medida em que surge, ao 
longo de seu trabalho, como um problema posto na teorização acerca da clínica, 
na construção da teoria e da prática psicanalíticas. Mas de tal modo ele tratou 
esse tema, incorporando-o a seu pensamento, que possibilita ao psicanalista 
ter uma compreensão singular da consciência moral; uma compreensão não 
só de utilidade na clínica como de utilidade na reflexão ética de modo geral 
e, portanto, política.

NÊMESIS
A escolha moral se apresenta ao sujeito, muitas vezes, como um dilema. É 
esse o caso de Eugene Cantor, personagem do romance Nêmesis, do escritor 
norteamericano Philip Roth (1933-2018).

Na mitologia grega, Nêmesis, uma das filhas de Nix (a Noite), personi-
fica a justiça divina e pune as demonstrações de prepotência e de arrogância 
humanas. Uma força destrutiva da qual não é possível escapar, caso se caia 
em sua mira. 

No Nêmesis de Roth, Cantor é um professor de educação física de 23 anos de 
idade que, durante o verão de 1944, coordena as atividades de férias de crianças 
que frequentam um campo de jogos próximo à escola, nos arredores de Nova 
York. Ocorre que, naquele ano, um surto de poliomielite ataca a comunidade 
local, espalhando-se por Nova York e além. Na época não havia vacina contra 
o vírus da pólio, e muitas crianças contaminadas ficavam paralisadas; algumas 
morriam, quando os músculos que controlam os pulmões eram afetados.

Eugene Cantor, que, como Roth, é membro da comunidade judaica nova-
-iorquina, foi criado pelos avós maternos, já que sua mãe morreu no parto e 
seu pai, um trambiqueiro, o abandonou. Graças à criação que teve, Eugene 
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– ou Bucky – tornou-se uma pessoa virtuosa. A recusa em estabelecer contato 
com o pai é, nesse ponto, um marcador da herança dessa virtude. Como o são 
a descrição do avô trabalhador e honesto, embora pouco instruído, e da avó 
carinhosa e presente – lembremo-nos da formação do Ideal de Eu e do medo 
da perda do amor das figuras parentais (e lembremo-nos do velho Geppetto!).

Por ser virtuoso, por ter uma consciência moral “boa”, Bucky se sente 
afetado pela situação quando a poliomielite começa a atacar os meninos que 
estão sob sua tutela no pátio. Ele telefona para as mães dos doentes e visita 
os pais enlutados. Sua consideração pelo outro é constante e predominante; 
sua preocupação principal desde o início é como agir para que a pólio não se 
espalhe entre seus meninos. 

No entanto um dilema, que é componente fundamental da tragédia que 
se desenha, apresenta-se a ele num formato “clássico”: mantenho-me virtuoso 
ou cedo ao desejo? Na prática, Bucky Cantor é atormentado pela dúvida entre 
encontrar a namorada em um acampamento de verão afastado da cidade ou 
permanecer no pátio cuidando de seus meninos. A partir da resolução desse 
dilema a história seguirá, mas nós não a acompanharemos mais aqui. Fica a 
sugestão de leitura.

Tendo aprendido um pouco sobre Bucky Cantor e sua consciência, é 
importante notar que Eichmann e Pazuello são personagens que não pare-
ceram conviver com nenhum dilema. Em Pazuello, isso é evidente quando 
enxergamos nele, com razão, algum tipo de imbecilidade12. Quanto a Eichmann, 
esse foi um dos primeiros pontos a chamar a atenção de Hannah Arendt. Já 
Pinóquio, embora não tenha a firmeza de Cantor, é constantemente assaltado 
pelo conflito interno. Nestes dois últimos personagens, fictícios, a “boa” 
consciência moral está ativa. Nos dois primeiros, lamentavelmente verídicos, 
ela nem se anuncia.

E por que a qualificação “boa” para a consciência moral dos personagens 
de Collodi e Roth?

Porque, como vimos, não se pode dizer do general do Exército Brasileiro 
e do capitão da SS que eles não tenham consciência moral. A renúncia está 
presente na vida de ambos. Mas essa renúncia é feita em prol de um líder 
cujos atos e ideias não são questionados, o que significa que o outro como 
pluralidade, como abertura ao diferente de si, não é considerado por eles; 
existe “um só outro”, idealizado, inquestionável; um outro que assume, único, 
o papel de Ideal de Eu. Neste caso o processo de constituição da consciência 

12 Imbecilidade, ao que parece, resiliente. Enquanto escrevo essas linhas, descubro que ele foi flagrado 
andando sem máscara em um shopping center da cidade de Manaus.
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moral é, digamos, empobrecido. “Sua Majestade, o Bebê” acabou por coroar 
outra majestade – obviamente, Bolsonaro e Hitler, respectivamente. Não 
é à toa, insistindo na comparação entre os dois casos reais e os dois casos 
ficcionais, que tanto Pinóquio quanto Cantor deparam, em sua trajetória, 
com diversas pessoas diferentes, que falam com essas pessoas e as ouvem, 
tomando decisões a partir dessas interações, desses encontros. A partir do 
contato com a alteridade.

Conclui-se, assim, que a consciência moral, como Freud a desenha, é plás-
tica; ela não é necessariamente “boa”. Relembrando o sonho do encontro do 
empresário alemão com Joseph Goebbels, no início deste escrito, percebemos 
que o que fora então nomeado de volatilidade é, de fato, a plasticidade.  Plas-
ticidade essa que ajuda a explicar o afinco e a dedicação genocidas de Alfred 
Eichmann e de Eduardo Pazuello. O que ajuda a explicar por que ambos não 
demonstraram nenhum constrangimento quanto aos efeitos de seus atos. Eles 
estavam, em sua própria avaliação, sempre agindo corretamente. Não só eles, 
mas também os que, como eles, entronizam seus líderes.

Eichmann não conseguiu escapar das garras da Nêmesis.
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