
8º ANO - FILOSOFIA 



Jean-Jacques Rousseau: 
 
1. O ser humano era inocente (bon sauvage) e se torna 

mau em uma determinada sociedade em que as 
relações de propriedade privada são corrompidas. 

2. O progresso da ciência e das artes não denota um 
progresso do ser humano. 

 



Friedrich Nietzsche: 
Método 
1. Filosofar com o martelo. Para destruir ídolos que se 

solidificaram na sociedade, o filósofo precisa de um 
martelo. Ele bate nos ídolos e descansa e assim 
sucessivamente. A escrita de Nietzsche se parece com o 
golpe do martelo. Os pensamentos são lançados e depois 
se segue uma pausa. 

2. Genealogia. A Genealogia é parte do método que volta ao 
passado para buscar a origem da tradição, dos 
preconceitos.  



Friedrich Nietzsche: 
1. Vontade de Poder (macht): realizar, poder, potência, força. 

Toda natureza tem vontade de poder (macht): a força do 
vento e da água, a realização da fotossíntese, o poder 
político, a potência de se tornar alguém melhor. 

2. Antigamente, haviam escravos e senhores. A moral do 
escravo é o dizer “não” e ocorre quando os escravos se 
unem (gregário) para dizer não à violência, à vingança. Essa 
moral criou muitas pessoas ressentidas que odeiam o 
mundo e a humanidade. 

3. A moral do senhor é o dizer “sim” e ocorre quando o 
senhor usa a crueldade para conquista, para defender a 
honra e para escravizar. 

4. Como superar isso? 



Friedrich Nietzsche: 
1. Transvaloração de valores: imoralismo (ponto zero da 

moral). 
2. Transmutações do ser humano: camelo, leão, criança. 

O Camelo carrega carga, o leão ataca todos e a criança 
é o eterno dizer “sim”, o recomeçar, o estar pronto a 
buscar e inventar aquilo que é novo. 

 



1. Super-homem über(além) mensch. Nietzsche quase não fala 
sobre o super-homem. Ele declara que ele não é o super-
homem, pois o super-homem vai buscar essa nova 
moralidade, novo pensar; 

2. Eterno Retorno - O Eterno Retorno é uma opção ética para 
amar todas as coisas que já aconteceram no passado, tudo 
que nós fizemos de bom ou ruim e, assim, evitar a culpa, 
mas ao mesmo tempo, seria um grande peso, pois essa 
escolha nos faria amar o próprio destino. 

 



1. Cristo não era ressentido! Porém, o Cristianismo possui a 
vontade de poder. 

2. Morte de (idea - eidolon – idolo) Deus: ele se tornou uma 
ideia no Cristianismo do século XIX; os cristãos do século 
XIX são os responsáveis pela “morte de Deus”, pois o 
Cristianismo estava vazio, formal. 


