NIETZSCHE

NIETZSCHE
A vantagem de ter péssima memória é divertir-se muitas vezes com as mesmas coisas boas como se fosse a primeira vez.
Friedrich Nietzsche

O SUPER HOMEM
É tentador relacionar o Super Homem ("übermensch") de Nietzsche

com o Super Homem dos filmes do cinema. Porém, ele não tem nada
a ver com as ideias nietzschianas. Segundo o filósofo, o Super
Homem (ou Além do Homem) poderia ser representado por aquele
que encarara a vida sem as muletas que o homem usou até hoje
para poder suportar a existência, como a religião ou a moral, por
exemplo.
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- Segundo Nietzsche, estas muletas seriam uma negação da
morte. Uma tentativa de buscar outro sentido para aquilo que
não consegue explicar. Seria por causa dessa negação que as
pessoas acreditariam em falsas promessas como o paraíso,
por exemplo.

- O Super Homem seria um ser superior, uma ideia melhorada
de nós mesmos: não na força, mas no psicológico, no
pensamento.
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- Tinha uma visão muito crítica e não aceitava que seu pensamento fosse
comandado por qualquer tipo de ordem.
- Buscava sempre desmascarar os preconceitos e as ilusões que o homem tinha
sobre o mundo. Queria discutir profundamente os valores da sociedade e toda sua
moral e conceito de justiça.
- A ordem, a racionalidade, a política, a briga ideológica e a religião, entre outras,
são máscaras que escondem a realidade dos fatos.
- O homem é livre e senhor de si mesmo e para tanto, deve desprezar qualquer
realidade que o oprime.
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O filósofo e o martelo
- O martelo representa a ferramenta original que a tudo destrói.
- Ele acreditava que a "golpes de martelo" tudo aquilo que passou a fundamentar a
civilização ocidental viria abaixo, principalmente os valores trancendentais
fundamentados na moral e na religião cristã.
- No entanto, há alguns valores antigos que Nietzsche considera que sobreviveriam aos
golpes do martelo, principalmente àqueles relacionados à arte.
- O mundo só será possível a partir da destruição dos antigos valores.

- O homem que se supera é ético e sensível.
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Genealogia da moral

- De onde surge a noção de bem e de mal, certo e errado, justo e injusto?
- Os valores morais não são universais. Para Nietzsche, esses valores são construções
sociais, políticas, econômicas, culturais, etc.
- Nietzsche relativiza esses valores e critica todas morais construídas em coletivo e que
visam a dominação.

