
RESUMO DO PROJETO

A presente pesquisa tem como objetivo a investigação sobre as possibilidades de uma ética no 

pensamento do filósofo alemão Friedrich Nietzsche. É sabido que o filósofo foi um dos maiores 

críticos  da  tradição  do  pensamento  ocidental,  notadamente  em  relação  à  possibilidade  de  se 

fundamentar  as  ações  humanas  em  valores  universais.  Segundo  Nietzsche,  a  busca  por  uma 

fundamentação  universal  e  transcendente  dos  valores  morais  é  reveladora  de  uma  atitude 

enfraquecedora e contrária a vida. Como alternativa a esse modo de consideração dos valores ele 

propõe uma atitude de afirmação da vida como aquela que corresponderia de modo mais adequado 

ao que é o homem e ao que entende ser a própria vida.  Diante do exposto,  pergunta-se: como 

entender uma ética como afirmação da vida no pensamento de Nietzsche? Em que aspectos essa 

atitude supera o modo tradicional de consideração dos valores postos pela cultura? Que noção de 

vida é  pressuposta por essa perspectiva ética? Que papel ocupa a vontade na consideração dos 

valores  morais? Como conceber  a  atitude afirmativa da vida,  já  que ela  não se apoia em uma 

consideração ética baseada no dever ou na utilidade das ações morais? Estas são perguntas que se 

procurará responder,  no sentido de investigar as possibilidades de uma ética no pensamento do 

filósofo alemão. A hipótese inicial de que se partirá afirma que para a satisfatória compreensão do 

problema  há  que  se  superar  a  noção  de  sujeito  presente  na  tradição  moderna  do  pensamento 

ocidental,  que tem na autonomia e na auto evidência da razão e do querer humano seus pilares 

fundamentais  de  apoio.  Como  procedimento  metodológico  será  desenvolvido  a  pesquisa  das 

principais  obras  do  filósofo,  procurando  identificar  o  modo  de  ocorrência,  nessas  obras,  dos 

principais conceitos e noções já indicados por uma extensa tradição crítica:  cultura,  genealogia, 

nihilismo,  trágico,  além-homem,  vontade  de  potência,  eterno  retorno.  Não se  pretende analisar 

todos  os  aspectos  implicados  nessas  noções,  mas  somente  aqueles  que  contribuem  para  a 

compreensão de uma ética como afirmação da vida, objetivo principal da presente pesquisa.


