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Resumo: A questão do fundacionalismo epistêmico em Nicolau de Autrécourt 

(ca.1300-1369) pode ser colocada nos seguintes termos: há, de fato, um fundamento 

último do conhecimento? Qual é o critério de justificação que regula o nosso 

conhecimento? Contrariamente a Jean Buridan (ca. 1300-1361), um de seus críticos, 

Nicolau de Autrécourt está convencido de que todo conhecimento possui um único 

fundamento, o qual repousa no primeiro princípio como mecanismo de redução 

(recondução) e justificação do conhecimento. O principal motivador para a constituição 

de uma epistemologia fundacionalista, tanto no contexto medieval como no 

fundacionalismo contemporâneo, é a busca de uma solução para se evitar um regresso 

ao infinito. O esforço de uma quase sistematização epistemológica por parte de 

Autrécourt visa, antes de mais nada, uma restrição ao regresso ao infinito. Esta 

comunicação oferecerá uma reconstrução do primeiro princípio como elemento central 

na constituição de uma epistemologia de caráter fundacionalista. As etapas, enfim, a 

serem cumpridas nessa reconstrução encontram-se dispostas do seguinte modo: 1. 

Introdução; 2. O fundacionalismo epistêmico; 2.1. O primeiro princípio; 2.2. O 

argumento fundacionalista; 3. Considerações finais.    
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