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EPISTEMOLOGIA MODERNA 1ª SÉRIE – FILOSOFIA– JOÃO CARLOS 

 
Semana 24 – Atividades 

 
01.  Nas Meditações sobre a filosofia primeira, Descartes escreveu: Mesmo que dormisse sempre, 

mesmo que também aquele que me criou me enganasse com todas as suas forças, o que há nisto que 
não seja tão verdadeiro como eu existir?  

 

DESCARTES, R. Meditações sobre a filosofia primeira. Tradução de Gustavo de Fraga. Coimbra: Livraria Almedina, 1988, p. 125.  
 
Tendo em vista as ideias de Descartes, responda: 
a) A afirmação “mesmo que também aquele que me criou me enganasse com todas as suas forças” 

diz respeito a qual argumento empregado por Descartes para levar a sua dúvida ao extremo?  
b) Considerando a possibilidade do engano, a partir das forças mencionadas no fragmento, o que tal 

engano e tais forças não seriam capazes de negar? 
 
02. Leia a citação abaixo. 
 

Suporei, portanto, que há não um Deus ótimo, fonte soberana da verdade, mas algum gênio 
maligno, e ao mesmo tempo, sumamente poderoso e manhoso, que põe toda a sua indústria 
em que me engane: pensarei que o céu, o ar, a terra, as cores, as figuras, os sons e todas as 
coisas externas nada mais são do que ludíbrios dos sonhos, ciladas que ele estende à minha 
credulidade.  

DESCARTES, R. Meditações sobre Filosofia Primeira. Primeira Meditação /12/,  
Tradução de Fausto Castilho. Campinas: IFCH-Unicamp, 1999, p. 25  

 
a) Qual é, para Descartes, a relação existente entre o gênio maligno e a coisa pensante (Res 

cogitans)?  
b) Que argumento é utilizado por Descartes para afirmar a existência do Mundo? 

 
03. Considere o trecho abaixo. 
 

“Inclinamo-nos a imaginar que poderíamos descobrir os efeitos pela mera operação da nossa 
razão, sem a experiência. Supomos que, se fôssemos subitamente trazidos a este mundo, poderíamos, 
a princípio, ter inferido que uma bola de bilhar comunicava o movimento a outra após impulso; e que 
não precisávamos ter esperado pelo acontecimento para nos pronunciarmos com certeza a seu 
respeito. Tal é a influência do hábito (...).” 

 

HUME, David. Investigação sobre o entendimento humano. Lisboa: Edições 70. p. 34. 
 
Hume, com certeza, não está preocupado em investigar a intelecção dos seres extra terrestres, mas 
em examinar a relação entre a construção do conceito de causalidade e o hábito. Assim, a partir deste 
texto e dos fundamentos da filosofia humeana, conteste – ou seja, recuse – as duas concepções de 
causalidade apresentadas a seguir: 
a) o conceito de causalidade contém um raciocínio construído a priori. 
b) o conceito de causalidade contém uma conexão necessária. 

 
04. Leia com atenção o texto, e responda as questões a seguir. 
 

“[...] vemos que qualquer impressão, da mente ou do corpo, é constantemente seguida por uma 
idéia que a ela se assemelha, e da qual difere apenas nos graus de força e vividez. A conjunção 
constante de nossas percepções semelhantes é uma prova convincente de que umas são as causas 
das outras; e essa anterioridade das impressões é uma prova equivalente de que nossas impressões 
são as causas de nossas idéias, e não nossas idéias as causas de nossas impressões”. 

 

HUME. Tratado da natureza humana. São Paulo: Ed. Unesp, Imp. Oficial do Estado, 2001, p. 29. 
 

a) Quais os dois principais termos ou conceitos que Hume relaciona nessa passagem? 
b) Essa relação caracteriza a posição de Hume no tocante à teoria do conhecimento. Esta posição 

ficou conhecida como empirismo, realismo ou idealismo? 
c) A partir do texto acima e da sua resposta na B, explique a posição que Hume assume em relação 

à teoria do conhecimento. 


