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Apresentação 

 
Desde Humano, demasiado humano Nietzsche desenvolve um programa de pesquisa natura-

lista, ao realizar uma análise da moralidade que prescinde de explicações de caráter supernaturais e 
ao defender a continuidade entre investigação filosófica e métodos/resultados da ciência. Na obra 
Além do bem e do mal, Nietzsche apresenta, em tom programático, a ideia de uma história natural 
da moral, que será desenvolvida em sua Genealogia da moral. Em seu aspecto descritivo, a genea-
logia é um programa de pesquisa de caráter interdisciplinar que consiste na naturalização do homem 
e numa reconstituição especulativa de sua história, para compreender a emergência dos valores mo-
rais. Em seu aspecto prescritivo, a genealogia aponta para uma revisão dos critérios normativos vi-
gentes: uma “transvaloração” (Umwertung) dos valores.  

Em tempos recentes, principalmente na literatura de língua inglesa, que possui uma forte 
tradição naturalista, essa faceta da filosofia de Nietzsche foi particularmente ressaltada, sobretudo 
em seus aspectos metodológicos. Após uma análise crítica dos pontos centrais e controvérsias em 
torno da questão do naturalismo filosófico, e particularmente da ética naturalista de Nietzsche, ava-
liaremos em que medida essa discussão permite uma caracterização adequada do estatuto das hipó-
teses levantadas por Nietzsche em seu programa de naturalização da moral, indicando seus antece-
dentes históricos (ética evolucionista de Charles Darwin e Paul Rée), seu desenvolvimento nas 
obras de Nietzsche e sua relação com a ética naturalista contemporânea. Essa discussão metaética 
servirá de base para uma leitura detida do livro A genealogia da moral. 
 

Conteúdo 
1. Naturalismo filosófico e ética naturalista 

2. Nietzsche e a naturalização da moral  
3. Prefácio: As genealogias de Darwin e Rée 

4. 1a Dissertação: Ressentimento e dupla origem da moral 
5. 2a Dissertação: Moralidade do costume e consciência moral 

6. 3a Dissertação: Ideal ascético e novos ideais normativos 
8.    Genealogias contemporâneas: sociobiologia, psicologia e ética evolutivas. 

 
Avaliação  

 
 Cada aula será dividida em duas partes. Na primeira, haverá a exposição acerca de textos de 
Nietzsche selecionados, realizada pelo professor. Na segunda, ocorrerá a discussão, em seminários 
realizados pelos estudantes, da bibliografia secundária. Haverá duas avaliações: uma corresponden-
te ao seminário e outra a um trabalho escrito, ao final do curso, discorrendo sobre os temas e a bi-
bliografia utilizada. 
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