
 
 

PAIDEIA – Revista de Sociologia e Filosofia do Colégio Estadual do Paraná 
Nº 11 – Ago/Set 2018 – ISSN 2595-265X 

 
 

59 
 

ASCESE E CONTRATO SOCIAL: A INDISSOCIÁVEL RELAÇÃO 

Henrique Breviglieri1 

 

RESUMO: a Ascese é um conceito forjado para designar práticas de renúncia dos 
prazeres imediatos, corporais e mundanos, em prol de idealizações adoração de 
instâncias e planos transcendentais. Trata-se de negar o “aqui agora” do aquém da 
imanência na esperança de uma elevação prospectiva a um além da transcendência 
que, por razões de credulidade filosófica ou religiosa, trará uma existência mais real, 
pura, essencial, perfeita e eterna, como sustentam o platonismo e o cristianismo. A 
Ascese divide opiniões: para Nietzsche, trata-se de uma prática niilista de adoração do 
“nada” e de negação da vida e das forças que a sustentam; para defensores do 
monasticismo e da prática acintosa do ascetismo, como foi São Jerônimo e, de certa 
forma, em período mais tardio, Santo Agostinho, “Pais” ou “Doutores” do Cristianismo, 
a Ascese é um modo de superação da realidade impura, miserável, temporal e 
imperfeita do mundo terreno, visando à ascensão a um plano transcendental eterno, 
puro, perfeito, essencial do Reino de Deus. Weber traz notórias contribuições ao 
entendimento da Ascese, mas não emite opinião favorável ou contrária, apenas 
delimita o conceito e demonstra formas “intra-mundanas” e “extra-mundanas” da 
Ascese. O objetivo principal deste trabalho é demonstrar que a Ascese, não praticada 
exacerbadamente, mas de forma moderada, como renúncia de instintos, desejos e 
pulsões, é necessária para o estabelecimento do Contrato Social, que faz com que o 
indivíduo saia de seu “estado natural” selvagem e seja introduzido no campo da 
cultura e da civilização, adquirindo direitos civis, porém, em contrapartida, tendo de 
renunciar dos seus direitos naturais – ponto fundamental da nossa discussão. Além do 
mais, introduz-se uma discussão sobre o modo como o conceito de Ascese é tratado 
por Nietzsche e Weber, a indissociável relação entre a prática ascética e o 
estabelecimento do Contrato Social, o papel do Direito, como ciência normativa, em 
manter a ordem social estabelecida no Contrato através do controle dos impulsos mais 
arcaicos e, em certa medida, aplicando a prática de um grau mais ou menos 
(dependendo do modelo de Estado que se tem) de ascetismo e a relação entre a 
psicanálise, as neuropatias decorrentes do excesso de repreensão dos desejos e a 
inserção do sujeito no campo civilizatório. Para explorar tais objetos, o método 
utilizado foi o de revisão bibliográfica, bebendo, especialmente, em fontes primárias, e 
elaborando associações e encadeamentos lógicos entre matérias que podem parecer, 
à primeira vista, incomunicáveis, propondo, por fim, a transdisciplinaridade. Após as 
investigações, considera-se que é importante ponderarmos sobre o equilíbrio da 
ascese. Nietzsche parece ter ativado um vulcão ao falar do ascetismo, como era de 
seu feitio, e a psicanálise, através de Freud e Lacan, demonstrou que, quando 
praticada de forma exacerbada, o ascetismo é fonte de adoecimento mental. No 
entanto, apontou-se também nesse presente trabalho que o ascetismo é necessário 
para a sanção e a manutenção do Contrato Social, sem o qual é impossível que o ser 
humano consiga sobreviver em comunidade. A solução está na Ética Aristotélica: a lei 
do justo-meio entre os extremos. 
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1. Introdução 

O conceito de Ascese, da forma como é trabalhado por autores como o 

filósofo alemão Friedrich Nietzsche (1844-1900) e o sociólogo também alemão 

Max Weber (1864-1920), é caracterizado pela abdicação dos desejos corporais 

e/ou mundanos e da satisfação dos prazeres imediatos em prol de uma 

idealização, seja ela religiosa, política, filosófica etc.  

De acordo com Nietzsche (2009), o sujeito praticante do ascetismo 

nega a vida, a imanência e os prazeres da realidade do “aqui agora” para 

recorrer a um plano idealizado, formalizado a partir de expectativas que 

transcendem a imanência. Desse modo, ao realizar esse movimento asceta, o 

indivíduo nega a vida para adorar algo que, a priori, é inexistente. Daí deriva-se 

a máxima do filósofo de que “o Homem prefere adorar o nada a nada adorar”. 

No famoso texto “Assim Falava Zaratustra” (Nietzsche, 2012), o protagonista 

(Zaratustra), ao perdoar seus inimigos e compadecer com seu sofrimento de 

terem adorado deuses e idealizações que perceberam incompatíveis com a 

realidade, cedendo aos ensinamentos do “ímpio” Zaratustra, resolve acolher 

todos na caverna onde habitava com seus animais. Entretanto, em um 

momento em que Zaratustra sai da caverna para refletir junto aos seus fiéis 

amigos animais, descuida-se do que ocorria do lado de dentro e, ao adentrar 

de novo ao local, depara-se com todos os abrigados adorando um jumento, tal 

como se o animal fosse uma divindade salvadora. Obviamente, Zaratustra não 

tolera tamanho ato de ignorância e expulsa todos de sua caverna, 

arrependendo-se, amargamente, de ter cedido ao sentimento de compaixão. 

Esse desfecho leva-nos a concluir que não importa quantos ideais ascetas de 

transcendência forem desconstruídos, o ser humano, por algum motivo, possui 

uma necessidade de criar novos ideais, novas realidades transcendentes e 

novas divindades para negar o aquém, que muitas vezes se demonstra sofrível 

e intolerável, em prol de um além em que todo o sofrimento e toda a dor são 

extintos.  
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O “além-do-homem” (übermensch) de Nietzsche está exatamente 

nesse sujeito que conseguiu romper com 

esse movimento incessante de negação da 

vida (niilismo) e conseguiu viver a realidade 

tal como ela é, sem criação de mundos 

ideais, tais como o paraíso cristão, o 

mundo das ideias de Platão, a sociedade 

sem classes do comunismo marxista etc. 

Também através dessas idealizações, o 

Homem cria preceitos, normas, valores e 

proibições morais que, segundo Nietzsche, 

nada mais é do que o triunfo das forças 

reativas sob as forças ativas que habitam o ser humano. A moral judaico-cristã 

ao impor-se sob a moral greco-romana, limitou o Homem à negação de si 

mesmo, impedindo-o de dar vazão aos seus desejos. Talvez esse movimento, 

enunciado por Nietzsche, explique as histéricas da psicanálise de Freud e 

Breuer. 

Max Weber (2004), ao debruçar-se sob a ideia de ascese, chegou à 

categorização de dois tipos de ascese: “intramundana ou dentro do mundo” e 

“extramundana ou fora do mundo”. O primeiro tipo, a intramundana, 

caracteriza-se pela abdicação dos prazeres e pela postura austera sem a 

necessidade de excluir-se do mundo e do convívio social, permanecendo 

inserido nas instituições e convenções humanas. Essa prática é muito comum 

em seguidores fieis de religiões que condenam os prazeres mundanos, mas 

permanecem inseridos em outras instituições “laicas”, como a família, o 

trabalho, a escola etc. De modo divergente, o segundo tipo de ascese, a 

extramundana, não permite a vivência no mundo do seu praticante, sendo que 

o mesmo deve abdicar totalmente do convívio social, das convenções humanas 

e dos prazeres mundanos, em um movimento total de isolamento. Essa prática 

é comum entre os monges e outros membros religiosos que se isolam em prol 

de meditações, orações e rituais. Ambos os modos de ascetismo delimitados 

por Weber se caracterizam por formas de niilismo de acordo com a concepção 

de Nietzsche, pois são atos de “negação da vida” e permissão do domínio de 

A moral judaico-

cristã ao impor-se 

sob a moral greco-

romana, limitou o 

Homem à negação de 

si mesmo, impedindo-

o de dar vazão aos 

seus desejos. 
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forças reativas sob as forças ativas, impedindo o movimento natural de 

expansão e produção criativa da “Vontade de Potência” que propulsiona todos 

os seres (Nietzsche, 2011). 

Após colocar em tela as compreensões desses dois grandes 

pensadores citados, passarei, adiante, a analisar como a ascese articula-se 

com o “Contrato Social”, enunciado por autores como Thomas Hobbes, John 

Locke e Jean-Jacques Rousseau, como precursor do movimento de 

socialização e civilização dos homens, de tal forma que sem a ascese seria 

impossível a sanção do Contrato Social.  

 

2. Ascese e o Contrato Social 

Em “O Leviatã”, Thomas Hobbes (2009) aponta que o movimento de 

transição do “estado de natureza” para o “estado civil” do Homem dá-se 

mediante um contrato que, aceito por todos, transfere parte dos direitos do 

indivíduo ao Estado e, em troca, o indivíduo recebe proteção, ordem, paz e 

segurança, rompendo com o estado de “guerra de todos contra todos” e de 

insegurança e medo incessante de assassinato violento que antes se 

encontrara. Em concordância a Hobbes, John Locke (apud Russell, 2013) 

também aceita que o processo de civilização ocorre mediante a adesão ao 

Contrato Social sendo que, para assegurar a permanência dos direitos naturais 

que possuía antes do processo civilizatório, como “a vida, a liberdade e a 

propriedade”, é necessário sucumbir ao Contrato e incumbir o Estado pela 

preservação desses direitos. No entanto, opostamente a Hobbes que defendia 

o absolutismo, sendo que o governo deveria ser exercido por uma pessoa ou 

um grupo de pessoas em um Estado máximo, Locke era liberal e republicano. 

No livro “Do Contrato Social”, o francês Jean-Jacques Rousseau (2013) 

descreve minuciosamente esse processo de passagem do estado de 

natureza/selvagem ao estado civil, anunciando a “vontade geral” como o 

soberano estatal. 

Tendo em mente essa concepção denominada “contratualista” dos 

autores citados, deve-se, por movimento lógico de dedução, inferir que, ao 

usufruir de direitos proporcionados pelo Estado, como a segurança, a paz, a 

vida, a liberdade, a propriedade etc, o cidadão possui, também, deveres a 
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serem cumpridos em prol da manutenção desse Estado. Nesse instante, faz-se 

mister denunciar o papel da ascese nesse processo. 

Ao estudar a existência humana, o dinamarquês Soren Kierkegaard 

(apud Cotrim, 2006) enuncia três dimensões do sujeito: “estética”, “ética” e 

“religiosa”. A dimensão estética atende pelo “princípio do prazer”, buscando 

satisfação imediata desconsiderando a limitação da realidade, tal como propôs 

Freud em “O Ego e o Id” (1990) com o conceito de “Id”. A dimensão ética leva 

em conta o dever, aproximando-se “princípio da realidade” do ego e do 

superego freudianos, que impendem 

o sujeito de realizar tudo aquilo que 

deseja sem considerar todo o 

componente moral presente na 

cultura de determinado grupo social. 

A última dimensão, religiosa, 

atenderia pela “fé”, ou seja, chegaria 

a uma manifestação superior a 

qualquer critério ético, social ou 

moral. Dessa maneira, viver em uma 

dimensão unicamente estética seria 

uma afronta a ordem social, pois o atendimento a todos os desejos levaria o 

indivíduo a romper com o Contrato Social e a ofender a liberdade de outrem. 

Para esse mal não há outro caminho senão a prática da ascese, abdicando do 

desfrute desenfreado dos prazeres e considerando o que lhe é ou não 

permitido socialmente. 

 

3. O papel do Direito na asseguração da permanência do Contrato Social 

O Direito, em sua atuação social, vem assegurar que esses deveres 

sejam cumpridos e que nenhuma norma seja infringida, garantindo, assim, a 

manutenção da ordem na comunidade. As penas aplicadas ao infrator, além de 

terem função reclusiva, também possuem função exemplar, como aponta o 

francês Michel Foucault (2014). O autor também demonstra um movimento 

interessante em que, após a reforma do sistema punitivo, a vigilância pelo 

cumprimento das normas sociais e a punição por seu descumprimento 

A ascese torna-se um 

hábito nas 

instituições, pois o 

medo de atender às 

forças ativas 

nietzscheanas e 

sofrer represália por 

isso torna-se 

insuportável. 
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tornaram-se implícitas, internalizadas, sutis e ministradas com maestria nas 

instituições, forçando o sujeito a submeter-se a diversos contratos sociais 

menores em um sistema tecnológico de poder que o autor chamou de  

“Microfísica do Poder”. Sendo assim, a ascese torna-se um hábito nas 

instituições, pois o medo de atender às forças ativas nietzscheanas e sofrer 

represália por isso torna-se insuportável. 

 

4. Psicanálise, neuropatia ascética e inserção social  

Apesar de ter apontado que a ascese é necessária ao convívio e à 

manutenção do Contrato Social, sua prática exagerada transforma-se em 

causa de adoecimento mental, como explicitaram Freud e Breuer nos “Estudos 

Sobre a Histeria” (1990) em que mulheres, oprimidas por uma moral rígida e 

proibitiva do puritanismo, especialmente em relação a conteúdos sexuais, 

manifestam sintomas psíquicos e somáticos oriundos de um movimento de 

repressão de memórias, desejos e fantasias que seriam bombardeadas 

socialmente. Talvez os exemplos da histeria e da neurose levantados pela 

Psicanálise sejam os melhores justificadores do risco da vida asceta alertado 

por Nietzsche.  

Seguidor de Freud, o psicanalista francês Jacques Lacan demonstrará 

como a ascese deve ser internalizada pelo sujeito mediante “o nome do pai” ou 

a “função paterna”, permitindo ao indivíduo sua inserção no registro simbólico 

e, consequentemente, no mundo civilizado, pautado por uma cultura impositora 

de conteúdo moral que impede que o indivíduo apele sempre ao desejo. Caso 

o sujeito seja impedido de realizar esse movimento, em um fenômeno que 

Lacan chamou de “foraclusão” (verwefung), a consequência é o impedimento 

do registro simbólico e, em decorrência disso, a estrutura psicótica (Tripicchio, 

2008; Oliveira, 2012).  

 

5. Considerações finais 

Considerando todo o dito, é importante ponderarmos sobre o equilíbrio 

da ascese. Nietzsche parece ter ativado um vulcão ao falar do ascetismo, como 

era de seu feitio, e a psicanálise, através de Freud e Lacan, demonstrou que, 

quando praticada de forma exacerbada, o ascetismo é fonte de adoecimento 
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mental. No entanto, apontou-se também nesse presente trabalho que o 

ascetismo é necessário para a sanção e a manutenção do Contrato Social, 

sem o qual é impossível que o ser humano consiga sobreviver em comunidade. 

A solução está na Ética Aristotélica: a lei do justo-meio entre os extremos  

(Aristóteles, 2014). 

 

 

REFERÊNCIAS 

ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. Tradução, textos adicionais e notas Edson Bini – 
São Paulo : Edipro, 2014. (Série Clássicos Edipro). 
 
BREUER, J.; FREUD, S. (1895). Estudos sobre a histeria. In: FREUD, S. Edição 
standard brasileira das obras psicológicas completas de Sigmund Freud. v. 2. 
Rio de Janeiro: Imago, 1990, p. 15-297. 
 
COTRIM, G. Fundamentos da filosofia: história e grandes temas. 16. ed. reform. e 
ampl. – São Paulo : Saraiva, 2006. 
 
FOUCAULT, M. Vigiar e punir: nascimento da prisão. Trad. Raquel Ramalhete. 42. ed. 
Petrópolis, RJ: Vozes, 2014. 
 
FREUD, S. (1923). O Ego e o Id. In: FREUD, S. Edição standard brasileira das 
obras psicológicas completas de Sigmund Freud. v. 19. Rio de Janeiro: Imago, 
1990, p. 11-83. 
 
HOBBES, T. Leviatã ou matéria, forma e poder de um estado eclesiástico ou civil. 
Tradução de Rosina D´Angina. São Paulo : Martin Claret, 2009. 
 
NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm. Genealogia da moral : uma polêmica.; tradução, notas 
e prefácio Paulo César de Souza. – São Paulo : Companhia das Letras, 2009. 
 
_________________________. O anticristo.; tradução de Artur Morão. – [Ed. 
especial]. – Rio de Janeira : Nova Fronteira, 2011. 
 
_________________________. Assim falava Zaratustra : um livro para todos e para 
ninguém; tradução Antonio Carlos Braga. – São Paulo : LaFonte, 2012. 
 
_________________________. Vontade de potência. Trad. Mario Ferreira dos Santos. 
Perópolis, RJ: Vozes, 2011. 
 
OLIVEIRA, J.B. O Inconsciente Lacaniano. Psicanálise & Barroco em revista v. 10, n.1: 
109-120, jul.2012. 
 
RUSSELL, Bertrand. História do pensamento ocidental : a aventura dos pré-socráticos 
a Wittgenstein.; tradução Laura Alves e Aurélio Rebello. – [Ed. especial]. – Rio de 
Janeiro : Nova Fronteira, 2013. 
 



 
 

PAIDEIA – Revista de Sociologia e Filosofia do Colégio Estadual do Paraná 
Nº 11 – Ago/Set 2018 – ISSN 2595-265X 

 
 

66 
 

TRIPICCHIO, A. Foraclusão (ou forclusão). Rede Psi, 2008. Disponível em  
http://www.redepsi.com.br/2008/02/14/foraclus-o-ou-forclus-o/ - Acesso às 19h20 do 
dia 07/05/2017.  
 
 WEBER, Max. Ascese e capitalismo. In. WEBER, Max. A ética protestante e o 
“espírito” do capitalismo. Trad. José Marcos Mariani de Macedo. Ed. Antônio Flávio 
Pierucci. São Paulo: Companhia das Letras, 2004. p. 141-167. 


