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PROPOSTA DE CRIAÇÃO DE GRUPO DE ESTUDOS E PESQUISA

Nome do Grupo: A gênese da noção de Justiça a partir da Genealogia da Moral
de Nietzsche
Professor responsável: Roberto Beijato Junior
Linha de pesquisa: Filosofia política; Niilismo; Metafísica.
Objetivos do grupo: o grupo de estudos tem por objetivo a minuciosa análise das
três dissertações que compõem a obra “ Para a Genealogia da Moral" de
Nietzsche, com especial ênfase à primeira dissertação, que discorre sobre a
origem dos conceitos de “bom e ruim” e, após, a sua transvaloração para o
“bem e o mal”. Buscar-se-á evidenciar as origens das noções modernas de
Justiça – posteriores a mencionada transvaloração – e a noção do justo na
antiguidade pré cristã. O grupo necessariamente se debruçará sobre hipóteses
relacionadas ao papel da transvaloração da moral e os modelos políticos que se
lhe seguem, até a modernidade. Não menos importante os modelos morais pré e
pós cristãos e as repercussões da moral sobre a política serão estudados a partir
dos tipos de vontade de potência que lhes subjazem, trespassando, portanto, a
análise das morais nobres e as que Nietzsche denomina morais escravas ou de
rebanho. De igual modo, serão indicadas leituras paralelas direcionadas a
enriquecer as reflexões nietzschianas, levando em consideração a “margem de
manobra” (Spielraum) dos textos de Nietzsche.
Resultados esperados: 1. Capacitação dos membros do grupo para o exercício
do raciocínio de índole crítica e reflexiva sobre textos de vasta profundidade; 2.
Constatar a origem da base axiológica pós cristã, o cenário no qual se
desenvolvera, a naturalização de tal base e a repercussão de tal fato sobre os
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modelos políticos e jurídicos modernos; 3. Identificar a presença da teoria do
conhecimento platônica no âmago da transvaloração da moral; 4. Constatar, ao
fim, a construção política do conceito de Justiça e seu uso naturalizado nos
modelos modernos;
Requisitos para participação: O grupo de estudos ocorrerá na sede da Escola
Paulista de Direito. No entanto, alunos de todas as instituições são bem vindos. O
grupo não exige requisitos específicos para participação, senão a vocação e
especial interesse pelo estudo da Filosofia, bem como a disponibilidade em
cumprir, com assiduidade, os compromissos acadêmicos que serão estabelecidos
para desenvolvimento das atividades do grupo. É, contudo, desejável que os
participantes tenham um prévio conhecimento sobre filosofia nietzschiana.
Processo Seletivo: Inscrição a ser formalizada por e-mail até a data de 20 de
Outubro de 2018; entrevista inicial e presencial com os inscritos; seleção dos
escolhidos a ser comunicada via e-mail pelo professor responsável pelo grupo.
Reuniões: Mensalmente em dia da semana a ser estabelecido posteriormente.
Contatos: Os contatos com o professor responsável serão estabelecidos através
do seguinte endereço de e-mail: roberto.beijato@epd.edu.br.
Artigos: Ao final do grupo de estudos será exigido de cada participante a
produção de um artigo acadêmico relacionado a um dos temas desenvolvidos
no grupo, como requisito para certificação da conclusão de sua participação no
grupo.
Bibliografia indicada:
CABRAL, Alexandre Marques. Niilismo e hierofania: uma abordagem a partir do
confronto entre Nietzsche, Heidegger e a tradição cristã. Rio de Janeiro: Maud,
2015;
2

FACULDADE ESCOLA PAULISTA DE DIREITO
Mantenedora: Instituto Escola Paulista de Ensino Superior – IEPES Ltda.
Av. Liberdade, 956 - São Paulo-SP CEP: 01502-001 Tel.: (11) 3273-3600

www.epd.com.br

PROGRAMAS - CURSO BACHARELADO EM DIREITO

EVOLA, Julius. Revolta contra o mundo moderno. São Paulo: IRGET, 2010;
GIBBON, Edward. Os cristãos e a queda de Roma. São Paulo: Penguin classics,
2012;
GUÉNON, RENÉ. A crise do mundo moderno. São Paulo: IRGET, 2009;
GUÉNON, René. Introdução geral ao estudo das doutrinas hindus. São Paulo:
IRGET, 2009;
HEIDEGGER, Martin. Os conceitos fundamentais da metafísica: mundo, finititude,
solidão. Rio de Janeiro: forense universitária, 2015;
MULLER-LAUTER, Wolfgang. Nietzsche: sua filosofia dos antagonismos e os
antagonismos de sua filosofia. São Paulo: Editora da Universidade Federal de São
Paulo, 2017;
NIETZSCHE, Friedrich. Genealogia da moral: uma polêmica. Trad. Paulo Cesar de
Souza. São Paulo: Cia das Letras, 1998;
NIEZTSCHE, Friedrich. Assim falava Zaratustra: um livro para todos e para ninguém.
Petrópolis: Vozes, 2014;
REALE, Giovanni. História da filosofia grega e romana, Vol. IX: léxico da filosofia
grega e romana. São Paulo: edições Loyola, 2014;
STEGMAIER, Werner. Linhas fundamentais do pensamento de Nietzsche. Petrópolis:
Vozes, 2012;
VILAS BÔAS, João Paulo Simões. Niilismo e grande política em Nietzsche: a aurora
da superação humana a partir da morte de Deus. Curitiba: Editora da
Universidade Federal do Paraná, 2016;
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São Paulo, 05 de Outubro de 2018.

PROF. ROBERTO BEIJATO JUNIOR
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