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Disciplina:	Tópicos	de	Epistemologia:	Ética	da	Crença	e	Normatividade	Epistémica	

Professor:	Felipe	Rocha	L.	Santos	(frls.ba@gmail.com)	

Horário:	Quinta-feira,	das	14	às	18h		

	

EMENTA	

A	Epistemologia	em	geral	 investiga	 sobre	quais	 são	as	propriedades	que	uma	crença	
deve	ter	para	ser	considerada	Conhecimento.	Assim	como	também	investiga	sobre	as	
justificativas	que	garantem	que	uma	crença	seja	verdadeira	ou	racional.	Neste	curso,	a	
investigação	se	concentrará	em	questões	normativas	e	éticas	sobre	a	crença:	Quais	são	
as	 normas	que	 regem	a	 Epistemologia?	 Somente	devemos	 crer	 em	algo	 se	 tivermos	
evidências	suficientes?	O	que	devemos	fazer	quando	as	evidências	não	suportam	crer	
em	algo,	mas	também	não	suportam	não	crer?	Devemos	suspender	o	juízo?	É	possível	
decidir	 a	 crer?	 Somos	 responsáveis	 pelas	 crenças	 (boas	 ou	más)	 que	 temos?	 Como	
identificar	 uma	 situação	 de	 injustiça	 epistêmica?	O	 que	 devemos	 fazer	 para	 sermos	
epistemicamente	 justos?	 Iremos	 investigar	 possíveis	 respostas	 para	 estas	 perguntas	
em	uma	literatura	que	envolve	reflexões	não	somente	epistemológicas,	mas	também	
algumas	 vezes	 psicológicas,	 visto	 que	 estamos	 falando	 de	 nossas	 capacidades	
cognitivas.	 Ao	 final	 do	 curso,	 espera-se	 encontrar	 respostas	 satisfatórias	 para	 estas	
questões	de	modo	que	sejamos	capazes	de	 refletir	 sobre	nossa	postura	no	mundo	a	
respeito	do	que	cremos	e	do	que	podemos	fazer	para	sermos	epistemicamente	justos.		

	

OBJETIVOS	

No	 final	 deste	 curso	 se	 pretende	 alcançar	 uma	 compreensão	 geral	 sobre	 as	 normas	
epistêmicas	e	sobre	o	que	pode	ser	considerado	uma	ética	da	crença.	Isso	nos	permite	
ter	 uma	noção	 sobre	nosso	 real	 poder	 a	 respeito	do	que	 somos	 capazes	de	e	 como	
somos	 capazes	 de	 crer,	 além	 de	 uma	 noção	 sobre	 a	 força	 de	 nossas	 razões	 como	
humanos	 em	 nossas	 decisões	 intelectuais.	 Com	 isso,	 é	 possível	 seguir	 com	 uma	
reflexão	sobre	como	devemos	atuar	epistemicamente	na	sociedade,	não	somente	em	
situações	gerais	de	formação	e	manutenção	das	crenças,	mas	também	em	situações	de	
desacordo	 e	 de	 diálogo,	 onde	 é	 comum	 ações	 de	 injustiça	 epistêmica	 e	 opressão	
intelectual.		

	

JUSTIFICATIVA	

As	 normas	 epistémicas	 são	 normas	 que	 guiam	 não	 somente	 as	 condutas	 relativas	 a	
formação	 e	 manutenção	 das	 crenças,	 mas	 também	 guiam	 as	 condutas	 relativas	 a	
afirmações	que	fazemos	e	a	razões	práticas.	Além	disso,	sabemos	que	todas	as	nossas	
ações	são	motivadas	pelas	crenças	que	temos,	de	modo	que,	 indiretamente,	 falar	de	
uma	ética	da	crença	envolve	falar	de	uma	ética	de	nossas	ações,	de	modo	mais	geral.	O	
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ponto	de	partida	deste	curso	será	a	discussão	clássica	entre	Clifford	e	James	sobre	a	
ética	da	crença,	discussão	esta	que	questiona	quais	devem	ser	nossas	ações	perante	
nossas	crenças	(ou	como	devemos	crer)	dado	as	evidências	que	temos.	Esta	discussão	
gerou	 perguntas	 que,	 atualmente,	 também	 segue	 sendo	 investigada	 não	 só	 pela	
filosofia,	 mas	 também	 pela	 psicologia:	 afinal,	 é	 possível	 controlar	 nossas	 crenças,	
sendo	possível	decidirmos	em	que	queremos	crer	ou	quando	queremos	deixar	de	crer?	
Em	 filosofia,	 este	 debate	 se	 dá	 dentro	 da	 discussão	 a	 respeito	 do	 voluntarismo	
doxástico,	de	modo	que	 iremos	analisar,	neste	curso,	defesas	assim	como	críticas	ao	
voluntarismo	doxástico	direto.			

	

Além	desta	discussão,	se	pode	falar	de	ética	em	epistemologia	ao	se	reconhecer	ações	
que	 são	 consideradas	 injustiças	 epistêmicas.	 Para	 esta	 discussão,	 iremos	 partir	 do	
estudo	 hoje	 considerado	 um	 clássico	 no	 tema,	 o	 livro	 “Injustiça	 Epistêmica”,	 de	
Miranda	 Fricker.	 Nesta	 parte	 do	 curso	 analisaremos	 casos	 de	 injustiça	 epistêmica	 e,	
com	base	no	que	aprenderemos	sobre	normatividade	epistêmica	e	nossas	capacidades	
intelectuais,	 investigaremos	possíveis	soluções	para	que	possamos	evitar	as	situações	
de	injustiça	intelectual.	Deste	modo,	espera-se	que	as	reflexões	teóricas	sobre	nossas	
capacidades	de	crer	e	sobre	as	possíveis	regras	que	devem	reger	nossa	vida	intelectual	
ajudem	não	 somente	 a	 termos	 uma	 compreensão	mais	 ampla	 de	 nossas	 faculdades	
cognitivas	e	 intelectuais,	mas	ajudem	também	a	nossa	compreensão	sobre	as	nossas	
interações	sociais,	sobre	a	popularidade	do	que	hoje	é	chamado	de	“fakenews”,	sobre	
um	regresso	as	um	“anti-intelectualismo”	popular	e	sobre	o	que	podemos	fazer	para	
melhorar,	dadas	estas	situações.		

	

CONTEÚDO	PROGRAMÁTICO		

a) Introdução	
- Problemas	clássicos	e	contemporâneos	em	Epistemologia;	
- Ética	da	Crença:	Clifford	e	James	

	
b) Normatividade	e	Ética	da	Crença	

- Normas	epistémicas	e	a	meta	da	crença;	
- Decidindo	no	que	crer;	
- Crença	e	responsabilidade;	
- Razões	para	crer	e	suspensão	de	juízo;	
- Normas,	afirmação	e	crença	

	
c) Agencia	e	Injustiças	Epistêmica	

- Liberdade,	Agencia	e	Responsabilidade;		
- Autonomia	Intelectual;	
- O	papel	moral	do	Testemunho;	
- Injustiça	Epistêmica;	
- Virtudes	e	Vícios	intelectuais;	
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AVALIAÇÃO	

• Apresentação	de	paper		 _________________________________________		30	%	

• Participação	nas	discussões	em	aula		_______________________________		10	%	

• Ensaio	Final		___________________________________________________		60	%		

• Total		 ________________________________________________________		100	%	
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