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EMENTA (parte permanente) 
 

 

 

Estudo de um ou mais autores clássicos e/ou temas fundamentais do assim denominado 

Empirismo moderno (Bacon, Locke, Berkeley, Hume). 

 

 

 

PROGRAMA (parte variável) 
 

 

 

Objetivo: Promover a compreensão do sentido e do escopo da análise conceitual e 

metodológica do conhecimento, particularmente em relação aos problemas de 

fundamentação das crenças baseadas em nexos causais (problema da causalidade) e das 

inferências ampliativas (problema da indução), conforme foram ambos identificados e 

investigados por David Hume (1711-1776) 

 

 

Conteúdos 

 

 

1)       A origem das idéias: correspondência e conexão entre idéias e impressões. Idéias 

simples e complexas. Princípios de associações entre idéias (semelhança, contiguidade e 

causalidade). Idéias de relação, modo e substância. Idéias gerais e universais. 

 

 

2)       Objetos da razão: questões de fato e relações de idéias. A relação de causa e 

efeito como fundamento dos raciocínios sobre questões de fato. Como chegamos ao 

conhecimento das relações particulares de causa e efeito? A arbitrariedade das 

atribuições de efeitos a uma causa e de uma conexão entre ambos. A questão dos 



fundamentos dos raciocínios ampliativos. A impossibilidade de fundamentar as 

inferências causais em qualquer outro tipo de raciocínio. A origem da idéia de 

causalidade: relação e não qualidade. Problema da causalidade e problema da indução. 

 

 

3)       O hábito como princípio das inferências derivadas da experiência. A necessidade 

de que algum fato esteja presente aos sentidos ou à memória. O hábito como origem de 

toda crença em questão de fato ou de existência real. Diferença entre crença e ficção. 

 

 

4)       A idéia de conexão necessária. A impossibilidade de que essa idéia seja (i) 

revelada nas operações isoladas dos corpos, (ii) derivada da reflexão sobre as operações 

do nosso espírito ou (iii) estabelecida pela vontade do Ser Supremo (explicação 

ocasionalista). A idéia de poder ou de conexão necessária como uma determinação 

interna da mente. As duas definições de causa. 

 

 

5)       A recepção do problema de Hume na filosofia contemporânea: o novo enigma da 

indução, segundo Nelson Goodman (1906-1998) 

 

 

 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 

 

 

Leituras individuais, discussões em sala de aula e aulas expositivas. 

 

 

 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 

 

 

Os alunos serão avaliados por meio de três provas (sendo a terceira o exame final). 
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