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Ementa

O curso pretende promover uma introdução ao estudo da filosofia contemporânea

destacando dois momentos historicamente decisivos para a sua constituição: (A) a elaboração de

uma crítica do conhecimento tal como formulada pela obra de Nietzsche, o que inclui,

necessariamente, o tratamento que este mesmo autor concede à questão da linguagem; e (B) a

tematização destes mesmos elementos – conhecimento e linguagem – e a indicação de seus trágicos

limites no âmbito da teoria crítica, com destaque mais específico para as proposições de Walter

Benjamin a esse respeito, com o seu respectivo desdobramento na ordem da política, do direito e da

violência. Para a consideração do primeiro destes “momentos” será realizada a análise e comentário

do texto Sobre verdade e mentira no sentido extramoral, além de extratos de A gaia ciência. Para o

segundo, a leitura dos textos Para uma crítica da violência e Sobre a linguagem em geral e sobre a

linguagem do homem.
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