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AVISO: Devido ao ajuste do horário, 
muitos ficaram sem a aula sobre Kant, 
por isso, eu estou postando os slides de 
Kant também. 



DAVID HUME 

Hume é frequentemente associado com o 
CETICISMO. Essa corrente filosófica 
defende que nós devemos desconfiar da 
razão e das nossas experiências. 

Hume defendia que quando nós 
percebemos algo, nós associamos algo 
com outra coisa. Por exemplo, quando 
em percebo uma casca de banana no 
chão, eu associo com alguém caindo. Isso 
é chamado de Princípio da Associação. 



DAVID HUME 

Ideias e Impressões 

Hume defendia que quando estamos 
perto das coisas nossas impressões são 
fortes e vivas, mas quando nós nos 
afastamos delas, as nossas ideias ficam 
vagas. Exemplo: quando eu estou perto 
de uma pessoa, eu me lembro dos 
detalhes do rosto, da cor do cabelo. Mas 
quando eu me distancio, vou para casa, 
eu tenho ideias vagas da pessoa. 



DAVID HUME 

Hume dizia que as pessoas nós não 
podemos dizer “eu penso, logo eu 
existo”, porque o “eu” não existe. O 
“eu” e um feixe de percepções e 
lembranças, além disso “eu” somos 
muitos. Ex.: eu sou professor, 
consumidor, estudante. Quando eu 
tento perceber esse “eu”, sempre vem 
outra coisa no lugar: professor, 
consumidor, estudante. 



IMMANUEL KANT 

Kant defende o IDEALISMO 
TRANSCENDENTAL. 

IDEALISMO – é  a posição filosófica que 
defende que a mente humana conhece 
através de categorias. 

TRANSCENDENTAL – As formas da razão que 
tornam possível o conhecimento. 

Kant propôs a Crítica da Razão Pura, isto é, 
colocar a razão no tribunal e colocar limites 
nela. 

 

 



IMMANUEL KANT 

Como nós podemos conhecer? 

Conhecimentos:   

A) a priori – são aqueles que não precisam da 
experiência e só usam a razão. Ex.:  A = A 

B) a posteriori -  são os conhecimentos que 
têm origem na experiência: Ex.: A maçã é 
vermelha e doce. 



IMMANUEL KANT 

TIPOS DE JUÍZOS 

a) Juízos analíticos (a priori) – são aqueles que não 
acrescentam nada de novo no sujeito. Ex: floresta 
amazônica é a floresta da Amazônia. 

b) Juízos sintéticos (a posteriori) – são aqueles que 
acrescentam coisas novas no sujeito e usam a experiência. 
Ex.: A maçã  é uma fruta da macieira que pode possuir a 
coloração verde ou vermelha. 

c) Juízos sintéticos a priori  - são aqueles que acrescentam 
coisas novas sem o uso da experiência. Ex.: 12=1+11; 
12=6+6; 12=5+7; 12=9+3; etc. 

 



IMMANUEL KANT 

A Aisthesis Transcendental de Kant é a teoria que existem 
duas categorias da mente para conhecer  os objetos: 
espaço e tempo. 

Exemplo: Eu vi a casa em cima da árvore (espaço), 
durante o dia (tempo). 

 

 

 



IMMANUEL KANT 

O “Eu” é uma unidade presente em todas as 
experiências. Ex.: eu vi uma casa, enquanto eu estava 
indo para a escola, quando eu estava no carro do 
meu pai. 



IMMANUEL KANT 

KANT tinha um lema, um grito: 
TENHA CORAGEM PARA CONHECER 
“OUSE CONHECER” 


