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EMENTA:  

Discussão conceitual da obra O Nascimento da Tragédia, de Friedrich Nietzsche, considerando seu papel 
fundamental na crise do pensamento metafísico e suas possíveis correlações com a contemporaneidade 
artística. O estudo, além de tratar dos principais embates críticos que emergem de O nascimento da tragédia 
- o homem trágico contra o homem teórico, Dionísio contra Sócrates, a arte contra a concepção lógica e 
idealista de verdade-, pode também se estender à análise de outras filosofias do trágico. Examinando a 
importância do pensamento de Schopenhauer para a configuração dos conceitos de apolíneo e dionisíaco, a 
disciplina possibilita ainda o debate sobre figuras e temas de outras obras de Nietzsche- Zaratustra, a 
vontade de poder, o “super homem” (Übermensch)- e sobre a atualidade de suas reflexões estéticas, 
mediante o confronto com concepções que delas se aproximam, como as que se encontram nos escritos de 
Artaud e no pós-estruturalismo. 

OBJETIVOS DA DISCIPLINA:  

Apresentar e investigar algumas noções de trágico, tomando como base o confronto com o Nascimento da 
tragédia e com os principais desdobramentos das concepções estéticas de Nietzsche. 

METODOLOGIA: 

A disciplina será ministrada a partir de aulas expositivas, do exercício de análise e discussão de textos 
teórico-críticos, podendo também incluir a realização de seminários pelos alunos. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

1. A crítica nietzschiana ao conceito de verdade e a crise do pensamento metafísico. 
2. Os conceitos de vontade e representação, a visão schopenhaueriana da arte 
3. Análise de O Nascimento da Tragédia e de outras filosofias do trágico: Hölderlin, Benjamin, Schelling, 

Hegel etc. 
4. Discussão de exemplos, reflexões sobre a atualidade do pensamento estético nietzschiano e da noção 

de trágico; diálogo com as idéias de Artaud e com o pós-estruturalismo. 

AVALIAÇÃO: 

Os alunos deverão ser avaliados a partir da produção de textos escritos que demonstrem capacidade de 
reflexão teórica e analítica, sejam eles provas e/ou trabalhos individuais ou em grupo. Seminários e 
apresentações orais poderão também fazer parte do processo avaliativo, desde que o desempenho da 
escrita seja também avaliado. 
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