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Epistemologia Moderna (PARTE 2) 1ª SÉRIE – FILOSOFIA – JOÃO CARLOS 

 
Semana 26 – Atividades 

 
01. Leia atentamente o texto abaixo: 
 

"Suponha-se, agora, que esse homem adquiriu mais experiência e viveu no mundo o tempo 
suficiente para ter observado uma conjunção constante entre objetos ou acontecimentos 
familiares: qual é o resultado desta experiência? Ele infere imediatamente a existência de um 
objeto do aparecimento do outro. E, sem embargo, nem toda a sua experiência lhe deu 
qualquer idéia ou conhecimento do poder secreto pelo qual um objeto produz outro; e 
tampouco é levado a fazer essa inferência por qualquer processo de raciocínio. No entanto, é 
levado a fazê-la. (...) Há algum outro princípio que o determina a tirar essa conclusão". 

 

(HUME, David. Investigação sobre o entendimento humano. Col. Os Pensadores, Abril Cultural, 1978) 
 

Qual é o princípio a que Hume se refere acima? Explique-o. 
 
02. Leia atentamente o texto abaixo. 
 

“Queremos denominar imanentes os princípios cuja aplicação se mantém completamente nos 
limites de uma experiência possível; transcendentes, porém, aqueles princípios que devem 
sobrepassar tais limites (...). Por isso, transcendental e transcendente não são idênticos”. 

 

Kant, I. Crítica da Razão Pura. São Paulo: Nova Cultural, v. 2, 1987, p.8. 
 

De acordo com o texto e a teoria de Immanuel Kant, diferencie transcendente de transcendental. 
 
03. Leia os fragmentos abaixo e, em seguida, resolva às questões propostas. 
 

 
 

“Queremos denominar imanentes os princípios cuja aplicação se mantém completamente nos 
limites de uma experiência possível; transcendentes, porém, aqueles princípios que devem 
sobrepassar tais limites (...). Por isso, transcendental e transcendente não são idênticos”. 

 

Kant, I. Crítica da Razão Pura. São Paulo: Nova Cultural, v. 2, 1987, p.8. 
 

De acordo com o texto e a teoria de Immanuel Kant, a conclusão da personagem Mafalda na tirinha 
acima, pode ser considerada transcendente ou transcendental? Justifique. 

 
04. Leia atentamente o texto abaixo: 
 

“Em todos os juízos em que for pensada a relação de um sujeito com o predicado [...], essa relação 
é possível de dois modos. Ou o predicado B pertence ao sujeito A como algo contido (ocultamente) 
nesse conceito A, ou B jaz completamente fora do conceito A, embora esteja em conexão com o 
mesmo. No primeiro caso, denomino o juízo analítico, no outro sintético”. 

 
Fonte: KANT, I. Crítica da Razão Pura. Tradução de Valério Rohden e UdoBaldurMoosburger.São Paulo: Abril Cultural, 1980. p.27. 

 
Com base no texto e no exposto em sala, resolva à questão proposta. 
Quais são os tipos de juízos propostos por Immanuel Kant? Explique-os. 


