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EMENTA 

A crítica de Nietzsche ao pensamento metafísico e das relações da metafísica com a moral, a arte e a cultura. 

OBJETIVOS 

 Compreender as dimensões da crítica à metafísica na obra de Nietzsche. 

 Apresentar um panorama do diálogo de Nietzsche com as questões metafísicas da filosofiaalemã do século XIX. 

 Estudar o desenvolvimento da crítica de Nietzsche à metafísica ao longo da sua produção intelectual. 

 Verificar as correlações entre a criação e a assimilação dos valores morais e a metafísica. 

 Investigar as relações entre a metafísica e a arte. 

 Refletir sobre os impactos da superação da metafísica na cultura. 

 A partir deste estudo, espera-se que o (a) discente seja capaz de identificar, interpretar e avaliar o debate de 
Nietzsche sobre a metafísica correlacionado a temas como a moral, arte e cultura, bem como de empreender 
leituras que considerem o estilo peculiar de escrita do filósofo alemão.  

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 Estudos sobre a crítica de Nietzsche à metafísica em Sobre a verdade e a mentira no sentido extra-moral.  

 Estudos sobre a crítica de Nietzsche à metafísica em Humano, demasiado humano. 

 Estudos sobre a crítica de Nietzsche à metafísica em A gaia ciência. 

 Estudos sobre a crítica de Nietzsche à metafísica em Para além do bem e do mal. 

 Estudos sobre a crítica de Nietzsche à metafísica em Genealogia da moral.  

 Breve abordagem sobre a biografia de Nietzsche. 

 O diálogo de Nietzsche com as reflexões sobre a metafísica e suas interfaces em parte da filosofia alemã do 
século XIX. 

METODOLOGIA DE ENSINO 

Tecnologias de acesso: 

Tecnologia de videoconferência:GoogleMeet. 

Plataformas de vídeos: Plataforma Moodle do Portal Didático do Campus Virtual da UFSJ 

Plataformas de textos e atividades avaliadas: Plataforma Moodle do Portal Didático do Campus Virtual da UFSJ 

 

Atividades assíncronas: 

https://www.campusvirtual.ufsj.edu.br/portal/2020_1/
https://www.campusvirtual.ufsj.edu.br/portal/2020_1/


No Portal Didático do Campus Virtual da UFSJ (https://www.campusvirtual.ufsj.edu.br) serão disponibilizados 10 vídeos 
com breves exposições do conteúdo programático. Cada vídeo terá duração média de 15 minutos. No mesmo portal 
estarão disponíveis alguns textos para leituras complementares. Todas as atividades avaliadas serão realizadas no Portal 
Didático da UFSJ. O controle de frequência se dará pela verificação da realização das atividades avaliativas remotas pelo 
(a) discente no Portal Didático da UFSJ.  

  

Atividades síncronas: 

Serão realizadas por videoconferência na plataforma GoogleMeet. Os encontros ocorrerão de acordo com a seção 
“CRONOGRAMA DE ATIVIDADES E ENCONTROS VIRTUAIS (ATIVIDADES SÍNCRONAS)”. 

CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES E ENCONTROS VIRTUAIS (ATIVIDADES SÍNCRONAS)* 

* Haverá possibilidade de substituição das atividades síncronas por outras atividades equivalentes, caso ocorra o previsto 
no §1º, artigo 11 da Resolução 007/2020/CONEP/UFSJ, por exemplo, instabilidade na rede ou rede indisponível, 
especialmente para o caso encontros virtuais. 

SEMANA DIA/MÊS SUBTURMA ATIVIDADE E CONTEÚDO 

I 
14/09 [Subturma A] Nietzsche: breve exposição biográfica e intelectual. 

14/09 [Subturma B] Nietzsche: breve exposição biográfica e intelectual. 

II 
21/09 [Subturma A] Os diálogos de Nietzsche com a filosofia alemã do século XIX. 

21/09 [Subturma B] Os diálogos de Nietzsche com a filosofia alemã do século XIX. 

III 

28/09 [Subturma A] 
As dimensões da metafísica em Sobre a verdade e a mentira no 

sentido extra-moral. O estudo será feito no texto integral. 

28/09 [Subturma B] 
As dimensões da metafísica em Sobre a verdade e a mentira no 

sentido extra-moral. O estudo será feito no texto integral. 

IV 

05/10 [Subturma A] 
A crítica à metafísica em Humano, demasiado humano. Estudo de 

aforismos selecionados da seção “Das coisas primeiras e últimas”. 

05/10 [Subturma B] 
A crítica à metafísica em Humano, demasiado humano. Estudo de 

aforismos selecionados da seção “Das coisas primeiras e últimas”. 

V 

19/10 [Subturma A] 
Metafísica e arte em aforismos selecionados da seção “Da alma dos 

artistas e escritores” de Humano, demasiado humano. 

19/10 [Subturma B] 
Metafísica e arte em aforismos selecionados da seção “Da alma dos 

artistas e escritores” de Humano, demasiado humano. 

VI 

26/10 [Subturma A] 
Metafísica e cultura. Estudo de aforismos selecionados de A Gaia 

Ciência.  

26/10 [Subturma B] 
Metafísica e cultura. Estudo de aforismos selecionados de A Gaia 

Ciência. 

VII 

09/11 [Subturma A] 
Metafísica e os valores morais. Estudo de trechos selecionados de 

Para Além do Bem e do Mal. 

09/11 [Subturma B] 
Metafísica e os valores morais. Estudo de trechos selecionados de 

Para Além do Bem e do Mal. 

VIII 

16/11 [Subturma A] 
Metafísica e os valores morais. Estudo de trechos selecionados de 

Para Além do Bem e do Mal. 

16/11 [Subturma B] 
Metafísica e os valores morais. Estudo de trechos selecionados de 

Para Além do Bem e do Mal. 

IX 

23/11 [Subturma A] 
Estudo sobre a primeira dissertação (“Bom e mau”, “bom e ruim”) 

de A genealogia da moral. 

23/11 [Subturma B] 
Estudo sobre a primeira dissertação (“Bom e mau”, “bom e ruim”) 

de A genealogia da moral. 

https://www.campusvirtual.ufsj.edu.br/


X 

30/11 [Subturma A] 
Estudo sobre a segunda dissertação (“Culpa”, “Má consciência e 

coisas afins”) de A genealogia da moral. 

30/11 [Subturma B] 
Estudo sobre a segunda dissertação (“Culpa”, “Má consciência e 

coisas afins”) de A genealogia da moral. 

CONTROLE DE FREQUÊNCIA E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Frequência 

O registro da frequência será feito pela realização das atividades assíncronas verificadas; o estudante que realizar menos 
que 75% das atividades assíncronas verificadas será reprovado por infrequência (cf. art. 11, Inciso I da Resolução 
CONEP/UFSJ nº 007/2020). 

 

Avaliação 

a) 3 (três) questionários aplicados no Portal Didático: 10 (dez) pontos cada um. Valor total: 30 pontos. 
b) 3 (três) questionários aplicados no Portal Didático: 10 (dez) pontos cada um. Valor total: 30 pontos. 
c) 2 (dois) questionários aplicados no Portal Didático: 5 (cinco) pontos cada um. Valor total: 10 (dez) pontos. 

Cada questionário será aplicado após um encontro semanal previsto na seção “CRONOGRAMA DE ATIVIDADES E 
ENCONTROS VIRTUAIS (ATIVIDADES SÍNCRONAS)” deste Plano de Ensino. Terá como referência o conteúdo da 
videoconferência, assim como videoaula e textos postados no Portal Didático durante a semana do encontro virtual.A 
nota de cada questionário será obtida por meio do cálculo dos acertos das questões. O valor de cada questão será 
indicado na atividade avaliada.Não haverá questionários na semana do primeiro encontro virtual (14/09) e do último 
encontro virtual (30/11). 

d) 1 (uma) avaliação final aplicada no Portal Didático: 30 (trinta) pontos. 
A avaliação final terá como referênciatodo o conteúdo ministrado na Atividade Remota Emergencial. A nota será obtida 
por meio do cálculo dos acertos das questões.O valor de cada questão será indicado na atividade avaliada. 

e) Se houver necessidade, haverá uma prova que deverá substituir a menor nota obtida em uma das três 
avaliações acima que totalizam o valor de 30 (trinta) pontos. Nesta prova será cobrado o mesmo conteúdo da 
avaliação final. Valor: 30 (trinta) pontos. 
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