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Ementa: O Valor ético em Nietzsche não é da ordem do que faz o sujeito participar da 

comunidade humana pelo que lhe há de comum e ordinário, mas se encontra em certa 

forma de vida,  que faz se destacar dos demais, afirmado o que ele tem de próprio e 

original.  Tal  esforço humano aponta  para uma aspiração singular,  que se  consuma 

mais plenamente, não quando efetiva possibilidades, mas quando as amplia, criando 

novas formas de agir, sentir e pensar. Tal exigência ética se verifica em demasiadas 

análises ao longo de sua obra:  a formação do espírito livre,  a intempestividade do 

gênio, a eticidade do bom que sobrepuja a moralidade do bem, o eterno retorno, etc. 

Destacaremos  aqui  duas  ou  três  que  consideramos  mais  decisivas,  sem pretender 

esgotar  esse  tema.  Interessará  ver  também  como  essa  filosofia  fez  fortuna  no 

pensamento contemporâneo, em especial na obra de Heidegger e de Foucault que por 

vias diferentes professam o singularismo ético inaugurado pelo filósofo da suspeita. 

Avaliação: A avaliação se dará pela participação efetiva nas atividades em sala de aula e por 
trabalho escrito e/ou prova no final do semestre. 
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* Os principais textos estarão disponíveis na rede em  http://1drv.ms/1ovdC33, ou na 
pasta 0171 de fotocópias na Xerox do Marcelo no Bloco N.
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