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“Admito sem hesitar: a recordação de David Hume foi exatamente aquilo que, há muitos anos, primeiro
interrompeu meu sono dogmático e deu uma direção completamente diversa às minhas investigações no campo da
filosofia especulativa” (Kan, Immanuel. Prolegômenos a qualquer metafísica futura que possa apresentar-se como ciência,
referindo-se à Investigação sobre o entendimento humano, de David Hume.)

Objetivo: O curso pretende apresentar e discutir as teses epistemológicas centrais de
David Hume, e algumas abordagens de Hume nela apoiadas, com base na obra
Investigação sobre o entendimento humano.
Conteúdo programático:
Tópico 1. A concepção de filosofia de Hume; A ciência da natureza humana;
Tópico 2. Operações da mente; A origem das ideias; O princípio da cópia;
Tópico 3. Princípios de associação de ideias;
Tópico 4. As relações de causa e efeito; A inferência da causa ao efeito;
Tópico 5. O princípio do hábito; Crença;
Tópico 6. Da probabilidade
Tópico 7. Da ideia de conexão necessária
Tópico 8. Da liberdade e necessidade; Implicações morais e religiosas da necessidade; o
padrão imaginário de uma conexão imaginária; A tese compatibilista de Hume;
Tópico 9. Da razão dos animais
Tópico 10. Dos milagres
Tópico 11. De uma providência particular e de um estado futuro
Tópico 12. Da filosofia acadêmica ou cética; O ceticismo mitigado de Hume
Metodologia: O curso consistirá num estudo dirigido da obra Investigação sobre o
entendimento humano, de David Hume, com aulas expositivas e seminários. O curso é
voltado à análise interna dessa obra selecionada, não se prendendo a comentadores. No
entanto, será eventualmente incentivada a busca de leitura complementar de alguns
estudos existentes no conjunto da vasta bibliografia interpretativa sobre Hume.
Avaliação: A avaliação será feita com base: 1) na entrega de um trabalho final
elaborado a partir de um problema ou tema extraído da Investigação sobre o
entendimento humano. O trabalho terá peso 50%. 2) na submissão de tarefas propostas
para realização em casa. A submissão de todas as tarefas no Moodle será considerada
na avaliação e terá um peso de 50 %. As tarefas submetidas no Moodle não serão
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“corrigidas”, nem receberão notas separadamente. A nota será dada pelo conjunto dos
questionários entregues, respeitando as datas estabelecidas para submissão. Apesar de
não serem corrigidos após a submissão, é importante que os questionários sejam
respondidos adequadamente e que eventuais dúvidas sobre as questões sejam
dirimidas antes da submissão.
Bibliografia básica
HUME, D. Investigações sobre o entendimento humano e sobre os princípios da moral. Trad.
José Oscar de Almeida Marques. São Paulo: Editora UNESP, 2004.*
* Há várias outras traduções para o português, mas o mais recomendado seria acompanhar o curso com base
nesta tradução indicada.

Bibliografia Complementar
DANOWSKI, Déborah. “Leibniz, Locke e Berkeley: mundos fenomênicos”. O que nos faz
pensar, [S.l.], v. 18, n. 26, p. 93-109, 2009
KEMP-SMITH, N. The Philosophy of David Hume. London, Macmillan, 1941.
HUME, D. A An Enquiry concerning Human Understanding. 3 ed., Oxford, Clarendon
Press, 1975.
HUME, D. Tratado da natureza Humana. Trad. Déborah Danowski. São Paulo: Imprensa
Oficial/Editora Unesp, 2001.
BERKELEY, G. Obras filosóficas. Trad. Jaimir Conte. São Paulo: Editora da Unesp, 2010.
COVENTRY, A. M. Compreender Hume. Trad. Hélio Magri Filho. Petrópolis, RJ: Vozes,
2009.
*Outras referências serão indicadas na versão definitiva do plano.
NORTON, D. F. David Hume: Common-Sense Moralist, Sceptical Metaphysician. Princeton,
PUP, 1982.
_______. (ed.) The Cambridge Companion to Hume. Cambridge, CUP, 1993.
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CRONOGRAMA (aproximado)
08.08.2019 – Aula expositiva introdutória
15.08.2019 - Das diferentes espécies de filosofia
22.08.2019 – Da origem das ideias
29.08.2019 – Da associação de ideias
05.09.2019 – Dúvidas céticas sobre as operações do entendimento
12.09.2019 – Solução cética dessas dúvidas
19. 09.2019 – Da probabilidade
26.09.2019 – Da ideia de conexão necessária
03.10.2019 – Da liberdade e necessidade
10.10.2019 – Da razão dos animais
17.10.2019 – Dos milagres
24.10.2019 – De uma providência particular e de um estado futuro
31.10.2019 – Da filosofia acadêmica ou cética
07.11.2019 – Entrega do trabalho
14.11.2019 – Reservado para avaliação do trabalho
21.11.2019 – Divulgação das notas e comentários sobre os trabalhos.
28.11.2019 – Atividade de recuperação
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