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EMENTA 

O curso pretende oferecer um panorama geral da teoria do conhecimento e introduzir o
aluno em algumas de suas questões básicas a partir de dois grandes eixos, a serem
desenvolvidos paralelamente: um temático e um histórico. O eixo temático terá como
foco a articulação entre aquela que é considerada, nos debates contemporâneos, a
definição clássica de conhecimento e os problemas que ela envolve, em especial o
problema da justificação epistêmica. O eixo histórico consistirá numa visitação de
alguns autores e textos clássicos que lidam diretamente com o problema do
conhecimento, tanto do ponto de vista construtivo quanto do ponto de vista crítico,
tendo em vista recortar e recuperar nesses textos alguns dos temas e problemas
delineados no eixo temático. Nosso ponto de chegada será as críticas de Nietzsche à
concepção tradicional do conhecimento e a elaboração de suas próprias teses
epistemológicas. O curso buscará abordar de forma introdutória os seguintes tópicos:
classificação geral dos tipos de conhecimento, a definição clássica de conhecimento
proposicional a partir do Teeteto de Platão, o problema de Gettier e sua crítica à
definição clássica, a questão da justificação epistêmica, o problema do regresso e o
ceticismo, o fundacionismo e a estratégia cartesiana de fundamentação racional do
conhecimento, o empirismo, o idealismo transcendental de Kant, as críticas de
Nietzsche ao conhecimento e sua teoria do conhecimento.
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