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Querido aluno. 

Ao estudar o conteúdo de Filosofia, lembre-se que o importante é entender todo o 

processo ocorrido. Os exercícios feitos são para reforçar a matéria e aprofundar as 

relações feitas em sala de aula. Nossos esquemas são formas de relembrar a 

matéria e tentarmos extrapolar o conteúdo do módulo. 

Não se esqueça que durante as atividades é importante para a compreensão da 

matéria ter concentração. Por tanto, muita atenção. 

 

Objetivos: 
 

1- Associar as manifestações culturais do presente aos seus processos históricos. 

2- Avaliar criticamente conflitos culturais, sociais, políticos, econômicos ou ambientais 

ao longo da história. 

3- Compreender os elementos culturais que constituem as identidades. 

4- Compreender a produção e o papel histórico das instituições sociais, políticas e 

econômicas, associando-as aos diferentes grupos, conflitos e movimentos sociais. 
 
Conteúdos: 

• Você deverá ler o Livro – Filosofando ( Autora: Maria Lúcia Arruda 
Aranha 4º edição, São Paulo:2009) capítulos: 
                              A crise da modernidade 
 

 
 

 
 
 

 



Atividades:  

O aluno deverá fazer todas as atividades em folha de papel oficio A4. Além de 
conter capa e contra capa de acordo com as regras da ABNT. 

As atividades são manuscritas. Permitido, apenas a capa e contra capa 
digitalizada. 

DATA DE ENTREGA: Dia da prova. 

 

1- O que significa crise da modernidade? 

2- O que significa a experiência religiosa para Kierkegaard? 

3- O que Nietzsche quer dizer com: a verdade é um batalhão de metáforas” ou 

“as verdades são ilusões”? o que essas afirmações representam para a 

teoria do conhecimento contemporâneo? 

4- Qual o sentido de Vontade para Shopenhauer?  

5- Qual o sentido de Vontade para Nietzsche? 

 

 

Para responder as duas próximas questões leia os textos abaixo: 

 

“O cristianismo, por sua vez, esmagou e alquebrou completamente o 

homem, e o mergulhou como que em um profundo lamaçal: então, no 

sentimento de total abjeção, fazia brilhar de repente o esplendor de uma 

piedade divina, de tal modo que o surpreendido, atendido pela graça, 

lançava um grito de embevecimento e por um instante acreditava carregar o 

céu inteiro em si.”                                                                                                   

(NIETZSCHE, F. Humano, demasiado humano. Col. Os Pensadores. São 

Paulo: Nova Cultural, 1987. p. 59.) 

 

“Em Genealogia da Moral, Nietzsche tenta mostrar que a moral - que define, 

entre outras coisas, o que é bom e o que é mau - é um conceito que surge 

num lugar e num tempo determinado, ou seja, é relativo e foi inventado pelo 

homem. A moral não é Metafísica (explicada por algo além do mundo 

material) e nem atemporal. Ao investigar como surgiu entre os povos o juízo 

de bom e mau, Nietzsche afirma que há duas morais: a do senhor e a do 



escravo. A do senhor afirma a vida e baseia o bom no que há de positivo 

em si (ser belo, forte), enquanto o ruim é quem está limitado ao aspecto 

reativo da existência (ser humilde, fraco). A do escravo surge do 

ressentimento, vê o forte como mau e, por oposição, ele próprio, como 

sendo o bom. Nietzsche dis que o judaísmo e, em seguida o cristianismo, 

consolidou a moral do escravo como a única vigente. Com isso, houve uma 

inversão daquilo que os próprios nobres consideravam bom. Segundo a 

avaliação do sacerdote judeu ou cristão, o bom (na moral do senhor) passa 

a ser considerado mau e o ruim (que é o fracona moral do senhor) passa a 

ser considerado bom.” 

                                          

(http://filosofiacienciaevida.uol.com.br/ESFI/Edicoes/36/artigo141682-3.asp) 

 

6- Com base na frase selecionada, explique se, para Nietzsche, o cristianismo 
é uma doutrina que nega ou que valoriza a força, a saúde e a vida e se o 
cristianismo pode ser considerado “moral do escravo” ou “moral do senhor”. 

7- Selecione uma frase do texto de Nietzsche que apresenta a característica 
fundamental do cristianismo para ele.  

8- Leia o trecho abaixo: 

9-  “Declarei guerra ao ideal anêmico do cristianismo (assim como ao que lhe 

diz respeito) não com o intuito de destruí-lo, mas para pôr fim à sua tirania 

[...] A continuação do ideal cristão faz parte das coisas mais desejáveis que 

existem: a não ser por causa do ideal que quer se valorizar a seu lado e, 

talvez, acima dele – pois este precisa de adversários, e adversários 

vigorosos para se fortalecer. É assim que nós, imoralistas, utilizamos o 

poder da moral: nosso instinto de conservação deseja que nossos 

adversários conservem suas forças – ele quer apenas se tornar senhor 

desses adversários.” 

                            (NIETZSCHE, Friedrich. A Vontade de Poder, op. cit., 

§409)  

10-  A partir dos conceitos de forças ativas e forças reativas explique a 

afirmação de Nietzsche de que, ao declarar guerra ao ideal cristão não 

busca exterminá-lo, mas simplesmente torná-lo escravo, dominá-lo. 

http://filosofiacienciaevida.uol.com.br/ESFI/Edicoes/36/artigo141682-3.asp


11- Faça uma resenha critica de no mínimo 1 página do texto utilizado na 

primeira etapa chamado A moral do senhor e a moral do escravo.  


