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1. Leitura dos capítulos 12, 13 e 14. 

 

2. Releitura dos textos clássicos analisados em sala de 

aula: 

 Meditações Metafísicas - René Descartes; 

 Discurso do Método – René Descartes; 

 Ensaio Acerca do Entendimento Humano – John 

Locke; 

 Investigação Sobre o Entendimento Humano – 

David Hume; 

 Resposta à Pergunta: O que é Esclarecimento? – 

Immanuel Kant. 

 

3. Na segunda série, a temática central dos estudos em 

Filosofia é epistemologia, isto é, o estudo ou teoria sobre o 

conhecimento humano. Espera-se, no 1º semestre, que os 

estudantes sejam capazes de compreender as origens do 

estudo sobre o conhecimento humano e as principais 

teorias que se formaram ao longo da história da filosofia 

no Ocidente, com destaque para os séculos XVII e XVIII.  

 
Atividades 

 
O empirismo é a "corrente filosófica para a qual a 

experiência é critério ou norma da verdade", caracterizando-se 

pela "negação do caráter absoluto da verdade" e pelo 

"reconhecimento de que toda verdade pode e deve ser posta à 

prova, logo, eventualmente modificada, corrigida ou abandonada". 
Dicionário Abbagnano, p. 326.  

 

1. Além da definição encontrada no dicionário, o 

empirismo foi o resultado de importantes transformações 

ocorridas na relação entre homem e natureza durante os 

séculos anteriores. 

 
Assinale a alternativa que traduz mais corretamente as 

implicações dessa definição. 

 

A  Em termos históricos, o empirismo consagrou no 

campo filosófico uma tendência já presente ao longo 

da Revolução Científica. 

B  Não há contradição lógica entre empirismo e 

metafísica. 

C  Uma das correntes mais criticadas pelos filósofos 

empiristas foi o ceticismo. 

D  Um dos fundamentos do empirismo é a existência de 

ideias inatas. 

E  A verificação da verdade sob o ponto de vista do 

empirismo dispensa a confrontação com dados e 

fatos. 

 
 
 
 

Segundo John Locke, "todas as nossas representações do 

real são derivadas de percepções sensíveis, não havendo outra 

fonte para o conhecimento". 
MARCONDES, Danilo. Iniciação à história da filosofia. Rio de Janeiro: Zahar, 2007, p. 180. 

2. Assinale a alternativa que contempla adequadamente as 

implicações dessa formulação de Locke. 

A  A experiência é a fonte do conhecimento humano e 

não existem ideias inatas na mente. 

B  Locke era um pensador metafísico. 

C  Locke contesta a tese segundo a qual a mente humana 

é uma "tábula rasa". 

D  As ideias são geradas na mente segundo as mesmas 

coordenadas definidas por Platão em sua teoria da 

reminiscência. 

E  Essa tese foi fortemente contestada pelo filósofo 

David Hume. 

 

David Hume (1711-1776) é um dos representantes do 

empirismo. Sua teoria sobre as ideias parte do princípio de que não 

há nada em nossa mente que não tenha passado antes pelos 

sentidos, portanto, as ideias vão se formando ao longo da vida. 

Dessa forma, Hume afasta-se do princípio da corrente racionalista 

ou inatista, segundo a qual afirma que há ideias inatas em nossa 

mente.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

3. De acordo com o pensamento de Hume, é correto 

afirmar que 

A  as percepções dos sentidos nos enganam, por isso as 

ideias daí decorrentes são falsas. 

B  as ideias que podem ser consideradas verdadeiras 

são as inatas. 

C  as ideias fictícias são as que têm mais alto grau de ser. 

D  as percepções dos sentidos geram impressões e 

ideias. 

E  os dados dos sentidos são a origem de toda sorte de 

erro para o conhecimento. 

 

Em segundo lugar: a experiência jamais fornece a seus 

juízos uma universalidade verdadeira ou estrita, mas somente 

suposta e comparativa (por indução), o que propriamente tem de 

significar: o quanto percebemos até agora, não se encontra 

nenhuma exceção a esta ou àquela regra. Portanto, se um juízo for 

pensado como universalidade estrita, isto é, de modo tal que não 

conceda nenhuma exceção como possível, então ele não será 

derivado da experiência, mas válido de modo absolutamente a 

priori. A generalidade empírica é, pois, apenas uma elevação 

arbitrária da validade da generalidade, que vale na maioria dos 

casos, à que vale em todos eles, como por exemplo na proposição: 

todos os corpos são pesados. 
KANT. Immanuel. Crítica da Razão Pura. Trad. de Valério Rohden. São Paulo: Editora WMF 

Martins Fontes, 2016.   
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4. Em sua Crítica da Razão Pura, Kant define o 

conhecimento a priori como aquele que 

 

A  pode ser obtido exclusivamente mediante a 

experiência empírica. 

B  pode ser obtido unicamente por meio da análise 

lógica dos conceitos. 

C  diz respeito às coisas nelas mesmas. 

D  pode ser obtido independentemente de qualquer 

acontecimento empírico. 

E  é puro e está necessariamente vinculado à empiria. 
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