
CHF538 – Hermenêutica Filosófica

Professor: Dr. Charliston Pablo do Nascimento

Apresentar e examinar os conceitos e passagens fundamentais da obra de Friedrich

Nietzsche, bem como de sua relevância para o pensamento filosófico

contemporâneo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

● Apresentar a relevância do pensamento de Friedrich Nietzsche para a filosofia

contemporânea e suas diferentes correntes interpretativas;

● Investigar os principais conceitos do pensamento nietzschiano a partir da leitura

de seus textos dissertativos, aforísticos, poéticos e alegóricos;

● Demonstrar o caráter filosófico subjacente na escrita pluralista de Nietzsche;

● Aprofundar a compreensão dos conceitos nietzschianos e sua filosofia a partir da

leitura da obra Assim Falou Zaratustra.
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