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O super-homem e a renúncia do conforto. 
(Moralidade de rebanho) 

” 
Além do bem e do mal, de Friedrich Nietzsche 
(1886) 

Toda grandeza humana requereria grandes 
sofrimentos, uma dura disciplina, a renúncia do 
conforto, a coragem frente à dor e até mesmo a 
crueldade, tanto para que fosse usufruída quanto 
para que fosse útil para a eliminação dos mais 
fracos. Nietzsche bradava de desgosto e desafiava 
“todas essas formas de pensar” – como o 
“hedonismo”, ou o “utilitarismo” – “que medem o 
valor das coisas de acordo com o prazer e a dor”. 



Vontade de Potência 
(super-homem):  A 
crença na capacidade 
criativa do ser humano 
para construir e fundar 
valores . A capacidade 
humana de superação 
desvinculada do sagrado. 
(Uberman) 

Desgarrar muitos do rebanho, foi para isso que 
eu vim.  O Anticristo (Nietzsche, 1886) 
” 



Os mais aptos 



“Quase tudo aquilo a 
que damos o nome de 
‘alta cultura’ está 
baseado na 
espiritualização da 
crueldade. Valores 
“sagrados “  pelos 
quais cometamos 
atrocidades. 

Desgarrar muitos do rebanho, foi para isso que 
eu vim.  O Anticristo (Nietzsche, 1886) 
” 



Os mais aptos 
Tanto Darwin quanto Nietzsche 
consideram que o surgimento de 
diferentes tipos de moral é um 
efeito posterior à luta pela 
sobrevivência, mas somente 
Nietzsche separa as coisas em 
dois tipos essenciais: a moral dos 
mais aptos e a moral dos inaptos, 
a do aristocrata e a do 
democrata, “a moral de senhor e 
a moral de escravo” 



A Moralidade dialética 
NÃO há oposição entre bem e mal; ele divide as 
coisas entre “nobre” e “desprezível”, o que é típico 
do senhor e o que é típico do escravo.Tudo que é 
grande e potente é bom; tudo que é trivial e fraco 
é ruim. Ao contrário disso, a moral de escravo é 
um conjunto de tentativas de proteção dos mais 
fracos perante os mais fortes, de garantir a 
sobrevivência dos coitados e de tornar sua 
existência o mais confortável possível. 



Vontade de Potência 
Não a mera sobrevivência do mais apto, mas a 
Vontade-de-Poder – este era o fato biológico mais 
importante: “Os fisiologistas deveriam pensar 
duas vezes antes de afirmarem o instinto de 
autopreservação como o instinto cardeal e mais 
importante de um ser orgânico. Um ser vivo 
busca, acima de tudo, descarregar todo o seu 
potencial – a vida é em si Vontade-de-Poder, a 
autopreservação é apenas um dos resultados 
indiretos e mais frequentes” 



“Por que sou tão inteligente. " 

• Moralidade de Senhor: Fundamentada pela força de 
vontade, esta adota o bem como algo que deve ser assim 
considerado pela utilidade, e não por apenas habitualidade, 
tendo como essência um valor de nobreza. É a moral do 
homem forte de espírito, onde se põe ao serviço de sua 
autossuficiência, construindo seus valores independentes 
daqueles aceitáveis para os outros, pondo sempre em vista suas 
intenções. 

• Moralidade de Escravo: Fundamentada por se por ao serviço 
dos outros, esta adotando o bem como algo habitual, tendo 
como utilidade colocar o indivíduo em prol da sociedade e de 
outras pessoas. É a moral dos fracos, abrindo mão de si e 
colocando o seu meio em primeiro lugar, se colocando como 
escravo dos preceitos e intenção dos outros. 



"O homem deve amar a paz como meio para 
outras guerras!” Nietzsche  em “Assim falou Zaratustra” 

Eterno retorno:  A grandeza de um ser 
humano. Deveríamos agir como se a vida que 
vivemos continuasse a se repetir para sempre. 
Assim, cada momento terá de ser revivido 
eternamente. O sentido disto é;  “vivamos 
nossas vidas ao máximo”. 



“O último cristão morreu na cruz”  

Nietzsche 

A vasta obra de Nietzsche apresenta caráter 
fragmentário, aforístico, totalmente 
assistemático. A crítica religiosa de Nietzsche 
está vinculada intimamente a sua concepção de 
vida e de religião. Considerava a vida o valor 
supremo. A religião é destruidora da vida, uma 
categoria de negação teórica e prática da vida.  
Em O Anticristo escreve: “O cristianismo 
defendeu tudo quanto é fraco, baixo, pálido 
(...).” Para Nietzsche nada é tão doentio quanto 
como a piedade cristã .  



A TRANSMUTAÇÃO DE TODOS OS VALORES 

O anuncio da “morte de deus” 

A moral tradicional é a moral dos 
escravos, dos fracos e dos vencidos 
ressentidos contra tudo o que é nobre. 

Sobre as cinzas de deus se erguerá o 
homem novo, livre das quimeras do 
“céu”, que retorna a “sanidade da terra” 



O ANTICRISTO: O CRISTIANISMO COMO 
VÍCIO 

 “Dão-me pena esses padres (...), para mim 
eles são prisioneiros murchos. Aquele que 
eles chamam de redentor os carregou de 
grilhões de falsos valores e loucas palavras! 
AH, SE ALGUÉM PUDESSE REDIMI-LOS 
DO SEU REDENTOR” (NIETZSCHE, A gaia 
ciência). 

 O cristianismo considerou pecado tudo o 
que é valor e prazer na terra 



“Deus está morto” Nietzsche 

Mesmo depois de ter atacado o cristianismo 
por todos os lados, em 1881 escreveu a seu 
amigo Peter Gast: “Não importa o que eu 
tenha a dizer sobre o cristianismo, não posso 
esquecer que sou-lhe devedor das melhores 
experiências da minha vida espiritual; e 
espero que, no fundo  do meu coração, jamais 
venha a ser ingrato para com ele” (apud 

Lavrin, Janko. Nietzsche, p.60)  



Crepúsculo dos Ídolos: 

Filosofar com o Martelo Foi concebido como que uma 
declaração de guerra contra os ídolos, tanto antigos (a 
moral cristã, os quatros grandes erros da filosofia) como 
novos (as ideias e tendências modernas e seus 
representantes); desdenhando os sistemas: “a vontade de 
sistema é uma falta de retidão”; O título é uma paródia 
do título de uma ópera de Wagner, “Crepúsculo dos 
deuses”. No subtítulo, a palavra “martelo” deve ser 
entendida duplamente, segundo o prólogo: como 
marreta, para destroçar os ídolos, e como diapasão, para 
diagnosticar o seu vazio (ou seja, o estetoscópio de um 
“médico da cultura”). 



“Deus está morto” Nietzsche 

Oração ao Deus desconhecido 
Antes de prosseguir no meu caminho 

E lançar o meu olhar para frente 

Uma vez mais elevo, só, minhas mãos a Ti, 

Na direção de quem eu fujo. 

A Ti, das profundezas do meu coração, 

Tenho dedicado altares festivos, 

Para que em cada momento 

Tua voz me possa chamar. 



“Deus está morto” Nietzsche 

Sobre esses altares está gravada em fogo 

Esta palavra: “ao Deus desconhecido” 

Eu sou teu, embora até o presente 

Me tenha associado aos sacrílegos. 

Eu sou teu, não obstante os laços 

Me puxarem para o abismo. 

Mesmo querendo fugir 

Sinto-me forçado a servi-Te. 



“Quero Te conhecer” Nietzsche 

Eu quero Te conhecer, ó Desconhecido! 

Tu que que me penetras a alma 

E qual turbilhão invades minha vida. 

Tu, o Incompreensível, meu Semelhante. 

Quero Te conhecer e a Ti servir. 
 

Friedrich Nietzsche (1844-1900) em Lyrisches und Spruchhaftes 
(1858-1888). O texto em alemão pode ser encontrado em Die 
schönsten Gedichte von Friederich Nietzsche, Diogenes 
Taschenbuch, Zürich 2000, 11-12 ou em F.Nietzsche, Gedichte, 
Diogenes Verlag, Zurich 1994. 
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