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Universidade Federal do ABC — Bacharelado e Licenci atura em Filosofia 
Teoria do Conhecimento: Empirismo e Racionalismo — Prof. Valter A. Bezerra 
Lista N°1 — David Hume — Investigação sobre o Entendimento Humano  
 
 
(1) Hume menciona, na Investigação, dois tipos de objetos do conhecimento: as relações de idéias e 
as questões de fato. Com referência a essa classificação, responda o seguinte: 
(a) Pensando em termos humeanos, essa classificação parece ser mutuamente exclusiva? 
Conjuntamente exaustiva? Por quê? 
(b) Forneça pelo menos três exemplos de cada um desses dois tipos de objetos. 
 
(2) A “Bifurcação de Hume” (em inglês Hume’s Fork). Quais são os dois tipos de raciocínios 
identificados por Hume na Seção IV, Parte 2, da Investigação? Identifique-os, explique qual a sua 
origem, discuta a nomenclatura usada por Hume no texto e forneça exemplos.  
 
(3) Discuta: O que é uma crença para Hume? Como a crença se distingue da ficção? Existe ligação 
entre crença e vontade? 
 
(4) O que é o critério de significado de Hume? Qual o efeito da aplicação desse critério à filosofia 
ou a outras áreas do pensamento? 
 
(5) De acordo com Hume, os três princípios fundamentais de associação de idéias são a semelhança, 
a contiguidade (espacial e temporal) e a causação. Forneça pelo menos três exemplos de associação 
de idéias efetuada segundo cada um desses tipos. 
 
(6) Forneça pelo menos três exemplos de situações de associação de idéias que possam ser 
reduzidas a alguma combinação dos três princípios citados. 
 
(7) Você consegue imaginar casos de associação de idéias que não possam ser explicados como 
combinação dos três princípios citados nas duas questões anteriores — isto é, situações que sejam 
contra-exemplos à tese de Hume de que toda associação de idéias é governada pelos princípios de 
semelhança, contiguidade e causação? Exemplifique e discuta. 
 
(8) Sobre a causação e a uniformidade: 
(a) O que é o princípio de uniformidade da natureza? 
(b) Qual a sua relação com a causação? 
(c) Na Investigação, Hume nega a racionalidade da crença na causação? Ele nega a existência da 
própria causação? 
(d) Hume nega a racionalidade da crença na uniformidade da natureza? Ele nega a existência da 
própria uniformidade? 
 
(9) Hume, na Investigação, distingue as percepções segundo seu grau de vivacidade, afirmando que 
a mais vívida das idéias é pálida se comparada com a mais tênue das impressões. Ele também 
distingue dois tipos de idéias: as idéias simples e as idéias complexas. Estas duas distinções estão 
inter-relacionadas? Se sim, de que maneira? Se não, por que não? Seja o mais detalhado possível 
em sua discussão. Observação: você pode usar recursos como diagramas para enriquecer a sua 
resposta. 
 
(10) Sobre o ceticismo humeano. 
(a) Explique, da maneira mais clara e completa que puder, qual é a extensão do ceticismo de Hume 
— isto é, quais teses, aspectos ou elementos da concepção usual de conhecimento são rejeitados por 
ele (se é que o são) em virtude da adição de uma postura cética. 
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(b) Em que sentido se deve entender os títulos das seções IV e V da obra (respectivamente, 
“Dúvidas céticas sobre as operações do entendimento” e “Solução cética dessas dúvidas”). 
Observação: você pode utilizar citações do próprio Hume para fundamentar sua resposta, bem como 
fazer referência, se desejar, a outras partes do texto, mesmo que ainda não tenham sido estudadas, 
como p. ex. a Seção XII. 
 
(11) Explique, da maneira mais completa que puder, qual é a posição de Hume concernente ao 
projeto de busca das causas fundamentais dos fenômenos visando explicá-los. 
 
(12) À luz da discussão feita no texto da Seção I da Investigação, explique como deve ser encarada, 
em termos humeanos, a relação entre Teoria do Conhecimento (ou Epistemologia) e Metafísica. 
 
(13) Considere a seguinte passagem da Seção IV, Parte 1 da Investigação: 
 

“Nenhum objeto jamais revela, pelas qualidades que aparecem aos sentidos, 
nem as causas que o produziram, nem os efeitos que dele provirão; e 
tampouco nossa razão é capaz de extrair, sem auxílio da experiência, 
qualquer conclusão referente à existência efetiva de coisas ou questões de 
fato.” (Hume, IV.1, parágrafo 6, trad. J. O. A. Marques, ed. Unesp) 

 
Discuta esta complementaridade entre os escopos da razão e da experiência. 
 
(14) Discuta a concepção de probabilidade de Hume, apresentada na Seção VI. De um ponto de 
vista humeano, existem na Natureza processos que sejam intrinsecamente probabilísticos, ou, mais 
ainda, que sejam aleatórios? Por quê? 
 
(15) Explique em que consiste a circularidade denunciada por Hume na Seção IV, Parte 2 da 
Investigação. 
 
(16) Considere a seguinte passagem da Seção V, Parte 2, da Investigação: 
 

“Temos, pois, aqui uma espécie de harmonia preestabelecida entre o curso 
da natureza e a sucessão de nossas idéias; e, embora nos sejam totalmente 
desconhecidos os poderes e as forças que governam o primeiro, vemos que 
os nossos pensamentos e concepções seguiram o mesmo encadeamento que 
as outras obras da natureza.” (Hume, V.2, parágrafo 44, trad. L. Vallandro, 
ed. Pensadores) 

 
Discuta como se pode interpretar esta passagem dentro do sistema humeano. 
 
  


