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TÍTULO  

O jovem Nietzsche e a tragédia 

 

OBJETIVO 

O curso tem por objetivo central analisar as teses de 

Nietzsche sobre a tragédia expostas em seu primeiro livro, 

O nascimento da tragédia. A partir de uma leitura 

sistemática dessa obra, intenta-se expor as principais 

hipóteses do pensador acerca do surgimento e morte 

dessa forma de arte na Grécia antiga, bem como suas 

expectativas acerca de um possível ressurgimento do 

trágico na Modernidade por meio do drama musical 

wagneriano. Seguindo os principais comentadores, 

tenciona-se caracterizar esse escrito como pertinente ao 

assim chamado “período de juventude”, profundamente 

marcado pela influência da metafísica schopenhaueriana e 

por seus estudos filológicos, mas também qualificar 

criticamente essa posição, apontando como certas 

questões atravessam, na verdade, o todo de suas reflexões 

filosóficas.   

 



PROGRAMA 

1. O contexto filológico: Nietzsche em Basel 
 

2. A metafísica de Schopenhauer e o Uno-primordial 
 

3. Apolíneo, dionisíaco e o surgimento da tragédia 
 

4. O socratismo estético e a morte da tragédia 
 

5. Filosofia e música alemãs: o ressurgimento do trágico através 
do drama musical wagneriano 

 
6. A recepção de O nascimento da tragédia e a polêmica com a 

filosofia clássica 
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AVALIAÇÃO 

Duas provas discursivas realizadas em sala de aula. A nota final será a média 

aritmética das notas obtidas em cada uma das provas. 


