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AFORISMOS
Aforismo é uma sentença que em poucas palavras se compreende o 

princípio moral.

• Deus está morto. Viva Perigosamente. Qual o melhor remédio? - Vitória!". 

• "Há homens que já nascem póstumos." 

• "O Evangelho morreu na cruz." 

• "A diferença fundamental entre as duas religiões da decadência: o budismo não 
promete, mas assegura. O cristianismo promete tudo, mas não cumpre nada." 

• "Quando se coloca o centro de gravidade da vida não na vida mas no “além” - no 
nada -, tira-se da vida o seu centro de gravidade" 

• "Sem música, a vida seria um erro." 

• "E aqueles que foram vistos dançando foram julgados insanos por aqueles que 
não podiam escutar a musica." 

• "A moralidade é o instinto do rebanho no indivíduo." 

• "O idealista é incorrigível: se é expulso do seu céu, faz um ideal do seu inferno." 

• "Em qualquer lugar onde encontro uma criatura viva, encontro desejo de poder." 



• Para ler o Novo Testamento é conveniente calçar luvas. Diante de 
tanta sujeira, tal atitude é necessária." 

• "O cristianismo foi, até o momento, a maior desgraça da 
humanidade, por ter desprezado o Corpo." 

• "A fé é querer ignorar tudo aquilo que é verdade." 

• "As convicções são cárceres." 

• "As convicções são inimigas mais perigosas da verdade do que as 
mentiras." 

• "Até os mais corajosos raramente têm a coragem para aquilo que 
realmente sabem." 

• “O amor por um único ser é uma barbárie: porque acontece em 
detrimento de todos os outros seres. Mesmo o amor de Deus.” F. 
Nietzsche, Aforismo 67, Para Além do Bem e do Mal.  

AFORISMOS
Aforismo é uma sentença que em poucas palavras se 

compreende o princípio moral.



• "Um político divide os seres humanos em duas classes:
instrumentos e inimigos."

• "Quanto mais me elevo, menor eu pareço aos olhos de quem não
sabe voar."

• "Se minhas loucuras tivessem explicações, não seriam loucuras."

• "O Homem evolui dos macacos? é existem macacos!“

• "Aquilo que se faz por amor está sempre além do bem e do mal.“

• "Há sempre alguma loucura no amor. Mas há sempre um pouco de
razão na loucura.“

• "Torna-te quem tu és!“

• "O padre está mentindo.“

• "Deus está morto mas o seu cadáver permanece insepulto“

• "Aquilo que não me destrói fortalece-me"

AFORISMOS
Aforismo é uma sentença que em poucas palavras se 

compreende o princípio moral.



TRANSVALORAÇÃO DOS VALORES

“Onde falta a Vontade de potência, há o declínio.” 

• O Ideal platônico/socrático conduz a vida para a negação de si mesmo; 

• A moral cristã, que é oriunda do platonismo, coloca o  sujeito como um ser 
submisso e sofredor;



MORAL DO SENHOR E MORAL DO SERVO



O DIONISÍACO E O APOLÍNEO

• Na Grécia havia um equilíbrio entre Dioníso e Apolo, isto é, os instintos 
e a razão; 

• Esse equilíbrio foi desfeito por Sócrates/Platão, em nome de um 
racionalismo.





PARA ALÉM DO BEM E DO MAL
• Nietzsche demonstra na Genealogia da Moral que os valores de bondade e 

maldade não são transcendentes, isto é absolutos;

• A Morte de Deus como a Morte da Metafísica;

"DEUS ESTÁ MORTO" (no original alemão "Gott ist tot") é uma frase muito citada 
do filósofo alemão. Aparece pela primeira vez em A Gaia Ciência, na seção 108 (Novas 
lutas), na seção 125 (O louco) e uma terceira vez na secção 343 (Sentido da nossa 
alegria). Uma outra instância da frase, e a principal responsável pela sua popularidade, 
aparece na principal obra de Nietzsche, Assim falou Zaratustra.

“Deus está morto! Deus permanece morto! E quem o matou fomos nós! Como haveremos de nos 
consolar, nós os algozes dos algozes? O que o mundo possuiu, até agora, de mais sagrado e mais 

poderoso sucumbiu exangue aos golpes das nossas lâminas. Quem nos limpará desse sangue? 
Qual a água que nos lavará? Que solenidades de desagravo, que jogos sagrados haveremos de 
inventar? A grandiosidade deste acto não será demasiada para nós? Não teremos de nos tornar 
nós próprios deuses, para parecermos apenas dignos dele? Nunca existiu acto mais grandioso, e, 

quem quer que nasça depois de nós, passará a fazer parte, mercê deste acto, de uma história 
superior a toda a história até hoje!”

https://pt.wikipedia.org/wiki/Frase
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fil%C3%B3sofo
https://pt.wikipedia.org/wiki/A_Gaia_Ci%C3%AAncia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Also_sprach_Zarathustra


CRÍTICA ÀS RELIGIÕES

•Cristianismo e o Budismo são "as duas religiões da 
decadência“

•O budismo para Nietzsche "é cem vezes mais realista que o 
cristianismo“ (O anticristo)

•Religiões que aspiram ao Nada, cujos valores dissolveram a 
mesquinhez histórica. 

•Se auto-intitula ateu: Ateísmo não é nem uma 
consequência, nem mesmo um fato novo: existe comigo por 
instinto" (Ecce Homo) 



NIILISMO

• Se baseia em três estratégias emocionais para negar o sentido das coisas: 

RAIVA

INTELECTUALIZAÇÃO 

DEPRESSÃO. 

Dicionário: redução ao nada; aniquilamento; não existência.

considera que as crenças e os valores tradicionais                                   
são infundados, não há qualquer sentido ou utilidade na existência.

Niilismo Positivo Niilismo Negativo

pela crítica e pelo desmascaramento nos 
revela a abissal ausência de cada 

fundamento, verdade, critério absoluto e 
universal e, portanto, convoca-nos diante da 
nossa própria liberdade e responsabilidade, 

agora não mais garantidas, nem sufocadas ou 
controladas por nada.

quando nesta dinâmica prevalecem 
os traços destruidores e iconoclastas, 

como os do declínio, do 
ressentimento, da incapacidade de 

avançar, da paralisia e do “tudo-vale”

https://pt.wikipedia.org/wiki/Iconoclastas


A VONTADE DE POTÊNCIA E O
PARA ALÉM DO HOMEM “SUPER-HOMEM”

• O Cristianismo fundamentado pela filosofia platônica torna o homem 
submisso e reprime suas vontades, para isso propões a vontade de poder, 
isto é, ser o senhor de suas ações.

• Valoração da Vida;

• O humano em sua plenitude.

• O Super-homem é aquele que percebe que seus valores são 
históricos, que sua moral é dependente de uma dinâmica social.

http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.designup.pro.br/files/port/1237812592.jpg&imgrefurl=http://www.designup.pro.br/pro/Romulo&usg=__lZRz0M2UBWPkKklkZtq8_25n0kA=&h=812&w=625&sz=122&hl=pt-BR&start=34&tbnid=KkREKGv9lxSThM:&tbnh=144&tbnw=111&prev=/images%3Fq%3Dnietzsche%2Bsuper%2Bhomem%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dpt-BR%26sa%3DN%26start%3D20




•“O Verdadeiro Mundo, alcançável 
ao sábio, ao devoto, ao virtuoso –
eles vivem nele, são ele.”





(Enem 2015) - A filosofia grega parece começar com uma ideia
absurda, com a proposição: a água é a origem e a matriz de todas as
coisas. Será mesmo necessário deter-nos nela e levá-la a sério? Sim,
e por três razões: em primeiro lugar, porque essa proposição enuncia
algo sobre a origem das coisas; em segundo lugar, porque o faz sem
imagem e fabulação; e, enfim, em terceiro lugar, porque nela,
embora apenas em estado de crisálida, está contido o pensamento:
Tudo é um. NIETZSCHE, F. Crítica moderna. In: Os pré-socráticos. São
Paulo: Nova Cultural, 1999. O que, de acordo com Nietzsche,
caracteriza o surgimento da filosofia entre os gregos?

A) O impulso para transformar, mediante justificativas, os elementos 
sensíveis em verdades racionais.
B) O desejo de explicar, usando metáforas, a origem dos seres e das 
coisas.
C) A necessidade de buscar, de forma racional, a causa primeira das 
coisas existentes.
D) A ambição de expor, de maneira metódica, as diferenças entre as 
coisas.
E) A tentativa de justificar, a partir de elementos empíricos, o que 
existe no real.
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( Enem 2016) - Vi os homens sumirem-se numa grande
tristeza. Os melhores cansaram-se das suas obras.
Proclamou-se uma doutrina e com ela circulou uma crença:
Tudo é oco, tudo é igual, tudo passou! O nosso trabalho foi
inútil; o nosso vinho tornou-se veneno; o mau olhado
amareleceu-nos os campos e os corações. Secamos de todo,
e se caísse fogo em cima de nós, as nossas cinzas voariam em
pó. Sim; cansamos o próprio fogo. Todas as fontes secaram
para nós, e o mar retirou-se. Todos os solos se querem abrir,
mas os abismos não nos querem tragar! NIETZSCHE, F. Assim
falou Zaratustra, Rio de Janeiro. Ediouro, 1977. O texto
exprime uma construção alegórica, que traduz um
entendimento da doutrina niilista, uma vez que
a) reforça a liberdade do cidadão.
b) desvela os valores do cotidiano.
c) exorta as relações de produção.
d) destaca a decadência da cultura.
e) amplifica o sentimento de ansiedade.
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(Unioeste 2018) - Considere os seguintes excertos: “Dionísio já havia sido afugentado do
palco trágico e o fora através do poder demoníaco que falava pela boca de Eurípedes. Também
Eurípedes foi, em certo sentido, apenas máscara: a divindade, que falava por sua boca, não era
Dionísio, tampouco Apolo, porém um demônio de recentíssimo nascimento, chamado
Sócrates”. Nietzsche, F. O Nascimento da Tragédia ou Helenismo e Pessimismo. Trad. J.
Guinsburg. São Paulo: Companhia das Letras, 1996. “O Nascimento da tragédia tem dois
objetivos principais: a crítica da racionalidade conceitual instaurada na filosofia
por Sócrates e Platão; a apresentação da arte trágica, expressão das pulsões
artísticas dionisíaca e apolínea, como alternativa à racionalidade”. Machado, R.
“Arte e filosofia no Zaratustra de Nietzsche” In: Novaes, A. (org.) Artepensamento. São Paulo.

Companhia das Letras, 1994. Os trechos acima aludem diretamente à crítica
nietzschiana referente à atitude estética que:

A. subordina a beleza à racionalidade.

B. cultua os antigos em detrimento do contemporâneo.

C. privilegia o cômico ao trágico.

D. concebe o gosto como processo social.

E. glorifica o gênio em detrimento da composição calculada.
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(UNIOESTE 2009) - Sobre os impulsos estéticos que se unem de modo
específico na Tragédia, diz Nietzsche: “Teremos ganho muito a favor da
ciência estética se chegarmos não apenas à intelecção lógica mas à certeza
imediata da intuição [Anschauung] de que o contínuo desenvolvimento da
arte está ligado à duplicidade do apolíneo e do dionisíaco, da mesma
maneira como a procriação depende da dualidade dos sexos, em que a
luta é incessante e onde intervêm periódicas reconciliações”. Sobre o
pensamento trágico de Nietzsche, é INCORRETO afirmar que

(A) há dois impulsos artísticos: o apolíneo (artes plásticas, diálogo) e o
dionisíaco (música). (B) o apolíneo e o dionisíaco são também impulsos
cósmicos.

(C) esses dois impulsos estão freqüentemente em luta, mas,
periodicamente, reconciliam-se.

(D) a tragédia é formada pela reconciliação desses dois impulsos: diálogo
(apolíneo) e coro musical (dionisíaco).

(E) para apreendermos esses dois impulsos, devemos utilizar apenas a intuição
(Anschauung).
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(Ufsj 2012) Nietzsche identificou os deuses gregos Apolo e Dionísio, 
respectivamente, como

a) complexidade e ingenuidade: extremos de um mesmo segmento moral, no qual 
se inserem as paixões humanas.
b) movimento e niilismo: polos de tensão na existência humana.
c) alteridade e virtu: expressões dinâmicas de intervenção e subversão de toda 
moral humana.
d) razão e desordem: dimensões complementares da realidade.

(UFFS – FEPESE – 2010) No pensamento de Nietzsche, pode-se encontrar grande 
quantidade de considerações a respeito dos valores. Assinale a alternativa que 
não está de acordo com a filosofia de Nietzsche sobre os valores.

a) A perda da fé em Deus conduz à desvalorização de todos os valores.
b) É preciso reconhecer que, pelos seus próprios critérios, nossa moral é imoral.
c) Deve-se criar novos valores por meio da vontade de potência.
d) A moral deve expressar as condições de vida e de desenvolvimento de um 
povo.
e) Não existe papel para a razão na compreensão dos valores.
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(UFFS – FEPESE – 2010) As alternativas a seguir apresentam e descrevem 
conceitos encontrados na filosofia de Nietzsche, exceto:

a) A vontade de potência: motivo básico da ação do homem, a vontade de viver e 
dominar.
b) O super-homem: indivíduo que é capaz de superar-se e possui um valor em si.
c) O eterno retorno: recorrência permanente dos mesmos eventos.
d) O ideal dionisíaco: conciliação do saber apolíneo e do saber dionisíaco.
e) A moral dos escravos: ressentimento dos que não podem realmente agir e são 
compensados com uma vingança imaginária.

(UFFS – FEPESE – 2010) Para lidar com o tratamento dos valores no pensamento 
de Nietzsche, o conceito da “morte de Deus” é essencial. Assinale a alternativa 
que reflete esse conceito.

a) A morte de Deus desvaloriza o mundo.
b) A morte de Deus gera necessariamente o super-homem.
c) A morte de Deus implica a perda das sanções sobrenaturais dos valores.
d) A morte de Deus exige o retorno a Apolo e a Dionísio.
e) A morte de Deus impossibilita a superação dos valores hoje aceitos.
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(Ueg 2011) No século XIX, o filósofo alemão Friedrich Nietzsche vislumbrou o advento do 
“super-homem” em reação ao que para ele era a crise cultural da época. Na década de 
1930, foi criado nos Estados Unidos o Super-Homem, um dos mais conhecidos 
personagens das histórias em quadrinhos. A diferença entre os dois “super-homens” está 
no fato de Nietzsche defender que o super-homem

a) agiria de modo coerente com os valores pacifistas, repudiando o uso da força física e da 
violência na consecução de seus objetivos.
b) expressaria os princípios morais do protestantismo, em contraposição ao materialismo 
presente no herói dos quadrinhos.
c) abdicar-se-ia das regras morais vigentes, desprezando as noções de “bem”, “mal”, 
“certo” e “errado”, típicas do cristianismo.
d) representaria os valores políticos e morais alemães, e não o individualismo pequeno 
burguês norte-americano.

A transvalorização da moral proposta por Nietzsche é:

a) A aceitação da moral tradicional como sendo universal e absoluta.

b) É o estudo sobre a origem da moral tradicional para que possamos conservá-la, tendo 
em mente a sua importância ao desenvolvimento do indivíduo como ser humano.

c) É a crença incondicional que os valores que devem ser preservados são aqueles que 
provêm da fé cristã, única fonte capaz de dizer o que é bom ou mal à humanidade.

d) É a superação da moral tradicional, para que os atos do homem forte não sejam 
pautados pela mediocridade das virtudes estabelecidas. Para tanto é preciso recuperar o 
sentimento de potência, a alegria de viver, a capacidade de invenção e a condição do 
próprio homem definir o que é bom ou ruim para si e para os demais, sem imposição ou 
aceitação do que já foi convencionado por estranhos.
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A transvalorização da moral proposta por Nietzsche é:

a) A aceitação da moral tradicional como sendo universal e absoluta.

b) É o estudo sobre a origem da moral tradicional para que possamos conservá-la, tendo 
em mente a sua importância ao desenvolvimento do indivíduo como ser humano.

c) É a crença incondicional que os valores que devem ser preservados são aqueles que 
provêm da fé cristã, única fonte capaz de dizer o que é bom ou mal à humanidade.

d) É a superação da moral tradicional, para que os atos do homem forte não sejam 
pautados pela mediocridade das virtudes estabelecidas. Para tanto é preciso recuperar o 
sentimento de potência, a alegria de viver, a capacidade de invenção e a condição do 
próprio homem definir o que é bom ou ruim para si e para os demais, sem imposição ou 
aceitação do que já foi convencionado por estranhos.



“O anúncio da morte de Deus indica o progressivo
desaparecimento na cultura do homem moderno de
todas as filosofias, religiões, ou ideologias que no
passado exerciam a tarefa de iludi-lo e consolá-lo. O
Super-homem, aquele que é capaz de suportar
psicologicamente esse evento, não necessita mais de
ilusões tranquilizadoras porque com o espírito dionisíaco
aceita a vida com o seu caos intrínseco e ausência de
sentido”. (In: NICOLA, Ubaldo. Antologia ilustrada de
Filosofia: das origens à idade moderna. São Paulo: Globo,
2005, p.413). A qual filósofo essa reflexão pode ser
associada?
a) Karl Marx.

b) Arthur Schopenhauer.

c) Friedrich Nietzsche.

d) Jean-Paul Sartre.

e) Friedrich Engels.
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Argumentou que a ética cristã era uma moral de escravos, de gente fraca e viu 
que havia, através do cristianismo, desvirilizado o espírito senhorial e 
dominante dos aristocratas. “Deus está morto!” foi sua mais célebre 
proclamação.

a) Kant

b) Descartes

c) John Locke

d) Nietzsche

e) Frege

De acordo com a discussão que Nietzsche realiza sobre a origem dos valores 
morais, pode-se afirmar que:

a) na avaliação reativa, os fracos primeiro avaliam a si mesmos como bons e daí 
decorre a avaliação do outro, o forte, como mau.

b) os gestos úteis foram inicialmente valorados como bons, tendo se tornado 
hábito passar a considerá-los como bons em si.

c) a moral escrava tem sua origem no cristianismo, religião na qual a oposição 
entre bem e mal foi primeiramente constituída.

d) a filologia mostra que as palavras usadas para designar a nobreza social 
adquiriram progressivamente o sentido de nobreza de espírito.
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