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RESUMO 

 

A ciência da natureza humana é o projeto de Hume que concerne à toda sua filosofia –estética, 

ética, política, teoria do conhecimento, história, economia, filosofia da religião, etc. – coisa de que 

jamais poderíamos dar conta, dado a natureza do trabalho de mestrado. Por isso, contentamo-nos 

em falar apenas da fundamentação da ciência da natureza humana, referente à investigação acerca 

da origem das ideias e operações do entendimento, ou da investigação sobre as causas e os poderes 

ocultos do entendimento humano, com base no método experimental. A questão a que o nosso 

trabalho visa a lançar luz é precisamente esta: o que é uma ciência da natureza humana baseada no 

método experimental? Essa será, pois, a nossa tarefa adiante. Julgamos que, a partir de uma 

abordagem holística e científica da mente humana, Hume tenta explicar a natureza dos poderes ou 

faculdades intelectuais, sobretudo suas limitações e sua fragilidade. Sendo, pois, a base da ciência 

do homem o método experimental, o qual, por sua vez, tem o seu fundamento sólido na experiência 

e na observação, então é preciso perguntar: como e em que medida o uso de tal método tornou-se 

imprescindível à filosofia moral – isto é, às questões filosóficas de modo geral – e que tangem à 

ciência da natureza humana? Compreender isso é compreender a etapa inicial do projeto filosófico 

humiano, ou seja, o estudo do entendimento humano que, por sua vez, subdivide-se em dois 

momentos, a saber: (1) A ciência da mente, pela qual Hume mostra as limitações de nossas 

faculdades e poderes intelectuais e (2) o ceticismo que é, pois, as consequências desse estudo, a 

constatação da fragilidade e das limitações do entendimento humano. Nesse sentido, sentimo-nos 

livres para falar de algumas reflexões tanto do Tratado quanto da primeira Investigação, muitas 

vezes de maneira indistinta, tentando ressaltar que tais obras, quando comparadas, podem revelar o 

amadurecimento de um mesmo projeto filosófico que é a ciência da natureza humana. E este é 

exatamente o fio condutor de nossa pesquisa: como uma ciência da natureza humana é projetada 

por Hume e em que medida é possível falar do amadurecimento de seus propósitos? Com este 

exame inicial, poderemos responder alguns problemas acerca da visão pela qual Hume foi 

falsamente apontado como um cético radical. Apresentaremos por que a crítica sobre a sua “teoria 

das ideias” elaborada pelos filósofos do senso comum não considera importantes pontos de sua 

ciência da mente, gerando muitos mal-entendidos na posteridade. Em suma, no Capítulo 1 deste 

trabalho, examinaremos o que seria o projeto filosófico de Hume e, por meio desse exame, 

tentaremos apresentar, no Capítulo 2, as bases em que essa ciência da mente construída por Hume 

está sustentada. No capítulo 3, mostraremos que a interpretação cético-destrutiva da posteridade 

está equivocada, na medida em que desconsidera os meios que Hume encontrou à sua 

fundamentação da ciência da natureza humana. 

 

 

Palavras chave: David Hume – Fundamentação - Natureza Humana - Ciência da Mente – 

Naturalismo – Ceticismo – Empirismo - Senso Comum 
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ABSTRACT 

The science of human nature is the Hume’s project concerning to all his philosophy – aesthesis, 

ethic, politic, theory of knowledge, history, economy, philosophy of religion etc. -; matter that we 

never could to account, because of the nature of a work of master’s degree. Hence, we just content 

ourselves to talk about to the foundation of science of human nature, concerning to the research 

about the origin of ideas and operations of understanding, or about the research regarding the causes 

and occult powers of human understanding, based on experimental method. The question that ours 

work seek to explain is closely this: What is a science of human nature based on experimental 

method? This one will, therefore, ours task from now on. We regard, from a holistic and scientific 

approach of human mind, Hume tries to explain the nature of powers or intellectual faculties, 

mainly its boundaries and weakness. Being, hence, the base of the science of man the experimental 

method that, in turn, has its solid foundation on the experience and observation; we must, then, to 

ask: how and to what extend the use of a such method became indispensable to the moral 

philosophy – that is, to the philosophical questions altogether – and that it touch on science of 

human nature? To know it is to know the initial step of philosophical Humean project, that is, the 

study of human understanding that, on the other hand, it is subdivided in two moments, viz, (1) the 

science of man, by which Hume shows the boundaries of ours faculties and intellectual powers and 

(2) the skepticism that is, then, the outcome this study, the finding of weakness and boundaries of 

human understand. In this sense, we feel free to talk about some account both of Treatise as first 

Enquiry, many times indistinctly, trying to emphasize that such works, when compared, can to 

reveal the maturation of a same philosophical project that is the science of human nature. And this 

is exactly this tread of ours research: how a science of human nature is projected by Hume and to 

what extend is possible to talk to maturation of its purposes? With this initial exam, we will be able 

to answer some problems concerning to the view by which Hume was appointed like radical 

skeptical. We will show why the critique regarding his “theory of ideas” taken by philosophers of 

common sense does not regard important points of his science of mind, generating many 

misunderstanding for posterity.In short, in the Chapter 1 of this work, we will examine what it was 

the Hume’s philosophical project and, by means of this exam, we will try to show, in the Chapter 2, 

the bases in which this science of mind constructed by Hume is sustained. In the Chapter 3, we will 

show that the interpretation skeptical-destructive of the posterity is misguided, in that it disregard 

the means found by Hume to his foundation of the science of human nature. 

 

 

Keywords: David Hume – Foundation – Human Nature – Science of Mind – Naturalism – 

Skepticism – Empiricism – Common Sense 
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Epígrafes 

Não é somente na poesia e na música que devemos seguir nosso gosto e 

sentimento, mas também na filosofia. Quando estou convencido de um 

princípio qualquer é apenas uma ideia que me atinge com mais força; 

quando dou preferência a um conjunto de argumentos sobre outro, não faço 

mais que decidir, partindo do meu sentimento, sobre a superioridade de sua 

influência. Os objetos não possuem entre si nenhuma conexão que se possa 

descobrir; e nenhum outro princípio senão o costume... (T, 1.3.8.12)  

 

Eu fui sempre mais disposto a ver o lado favorável do que desfavorável das 

coisas, um modo de pensar cuja posse é mais feliz do que ter nascido numa 

propriedade de dez mil [libras] por ano... (MOL 9, autobiografia) 
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INTRODUÇÃO 

A ciência da natureza humana é o projeto de Hume que concerne à toda sua filosofia –

estética, ética, política, teoria do conhecimento, história, economia, filosofia da religião, etc. –, 

coisa de que jamais poderíamos dar conta dado a natureza do trabalho de mestrado
1
. Por isso, 

contentamo-nos em falar apenas da fundamentação da ciência da natureza humana
2
, referente à 

investigação acerca da origem das ideias e operações do entendimento
3
, ou da investigação sobre as 

causas e os poderes ocultos do entendimento humano, com base no método experimental
4
. 

Antes de mencionarmos especificamente o problema que iremos tratar, é preciso fazer 

algumas importantes ressalvas. Esta pesquisa, com notável frequência, busca compreender a 

trajetória de Hume a partir do contexto filosófico do Iluminismo escocês
5
, e isso implica certa 

dificuldade, já que se trata de um momento da história da filosofia que, apesar de 

incomensuravelmente influente à posteridade – como na Alemanha do período de Kant –, ainda não 

é um campo muito estudado no Brasil. 

A razão dessa advertência é simples: muitos temas abordados por Hume provêm de seu 

diálogo com essa tradição, e alguns desses problemas serão tratados neste trabalho. Trataremos 

também de problemas oriundos da resposta dessa tradição – dos filósofos do senso comum – a 

Hume. Esse segundo momento é importante, porque esclarece a origem de algumas interpretações 

                                                           

1
 HUME, D. Tratado da Natureza Humana. Trad. Déborah Danowski. 2ª ed. São Paulo: UNESP, 2009. Referências ao 

Tratado serão fornecidas pela letra T, seguida de livro, parte, seção e parágrafo. HUME, D. Investigação sobre o 

Entendimento Humano. Trad. de José Oscar de Almeida Marques. -1 Ed. – São Paulo: UNESP, 2004. Referências à 

primeira Investigação serão fornecidas pelas letras EHU, seção e parágrafo. 
2
 Devemos, não obstante, esclarecer que este trabalho não é exatamente um estudo sobre como Hume procura 

fundamentar o conhecimento humano em geral, mas apenas sobre como ele pensa uma ciência da mente. Precisamente, 

queremos esclarecer quais são os meios que ele encontrar para empreender essa ciência. Muito embora seja possível 

dizer que Hume desenvolve apenas uma descrição ou uma explicação do processo cognitivo humano, é necessário, por 

outro lado, ressaltar que essa explicação necessita de determinados pressupostos para ser iniciada, e é, por conseguinte, 

desses pressupostos que iremos tratar.   
3
 T, Introdução, iv. 

4
 EHU, 1.12. 

5
 Hume surge como filósofo no ambiente do Iluminismo escocês, cujo método experimental de análise era bastante 

valorizado, assim como o aspecto sensível do conhecimento e o estudo sobre a mente humana. Para maiores detalhes, 

basta conferir o artigo The Contexts of Scotch Enlightenment, de Roger Emerson. (Cf. Emerson, 2003, 9-30). 
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equivocadas sobre a filosofia humiana e que configuraram a visão alemã sobre o “empirismo 

cético” 
6
. 

Assim sendo, tentaremos contornar algumas situações a partir de notas de rodapé, a fim de 

que possamos esclarecer certas especificidades da filosofia escocesa. Julgamos que esse 

procedimento, além de nos poupar de determinados mal-entendidos provenientes das interpretações 

de autores e tradições consagrados, traz-nos a possibilidade de mostrar por que, do ponto de vista da 

pesquisa em história da filosofia, é mais pertinente tratar Hume desta maneira e não de outra. 

Falar da fundamentação da ciência da natureza humana é falar das bases em que a filosofia 

de Hume está sustentada. Não obstante, uma abordagem de orientação kantiana, nesse caso, 

procuraria mostrar que a explicação de Hume é insuficiente como justificativa do conhecimento. 

Mas explicar o conhecimento de tal modo como exigiria Kant não é o problema de Hume, pois este 

já se sentia bem justificado pelo sucesso de aplicação do método experimental na filosofia da 

natureza newtoniana. E, embora haja certas limitações desse legado a Hume, argumentaremos que 

sua filosofia está realmente baseada em um experimentalismo que, em alguns aspectos, é 

influenciado pelas ciências naturais
7
. 

Sem embargo, se Hume baseia sua ciência da natureza humana no método experimental
8
, é 

preferível antes mostrar em que sentido isso é possível em sua obra, e não porque isso não é 

possível para Kant. 

A questão a que nosso trabalho visa a lançar luz é precisamente esta: o que é uma ciência 

da natureza humana baseada no método experimental? Essa será, pois, a nossa tarefa adiante. 

Julgamos que, a partir de uma abordagem holística e científica da mente humana, Hume tenta 

                                                           

6
 Não nos deteremos profundamente no modo como a filosofia escocesa foi recebida na Alemanha. Apenas 

mencionaremos isso quando nos for oportuno, precisamente no Capítulo 3.  
7
 Conferir Capítulo 2. 

8
 A proposta de nosso trabalho não é dar uma visão integral daquilo que Hume denomina como uma ciência da 

natureza humana, mas mostrar as suas condições de possibilidade, sua justificação e base, isto é, aquilo que a torna 

possível como uma epistemologia ou uma psicologia cognitiva. 



 12 

explicar a natureza dos poderes ou faculdades intelectuais, sobretudo suas limitações e sua 

fragilidade. Sendo, pois, a base da ciência do homem o método experimental, o qual, por sua vez, 

tem o seu fundamento sólido na experiência e na observação, então é preciso perguntar: como e em 

que medida o uso de tal método tornou-se imprescindível à filosofia moral – isto é, às questões 

filosóficas de modo geral e que tangem à ciência da natureza humana?
9
 

Compreender isso é compreender a etapa inicial do projeto filosófico humiano, ou seja, o 

estudo do entendimento humano que, por sua vez, subdivide-se em dois momentos, a saber: (1) A 

ciência da mente, pela qual Hume mostra as limitações de nossas faculdades e poderes intelectuais e 

(2) o ceticismo, que é, pois, a consequência desse estudo, a constatação da fragilidade e das 

limitações do entendimento humano
10

. 

Nosso ponto de partida são as obras de Hume que tratam especificamente sobre o 

entendimento: o Livro I Do Entendimento do Tratado da Natureza Humana – assim como o seu 

Resumo e Apêndice – e a Investigação sobre o Entendimento Humano. Embora alguns intérpretes 

busquem sublinhar diferenças entre as duas obras, nosso intento é muito mais compreender a 

ciência da natureza humana como um projeto filosófico que Hume irá desenvolver por toda sua 

vida. E é preciso ponderar que, embora haja notáveis diferenças entre o Hume jovem e o maduro, há 

também uma coerência nesse projeto que é de longa data, não só pelos posicionamentos que se 

repetem em seus escritos – o intuito de fazer uma ciência da natureza humana –, mas também pelos 

                                                           

9
 As relações entre o método da física e da ciência da natureza humana (em específico, da ciência da mente) são tênues. 

O desafio verdadeiro deste trabalho é mostrar tais diferenças. A nosso ver, não ajuda uma diferenciação a partir de uma 

conceituação consagrada que estabelece a diferença entre física e metafísica. Hume não estabelece nenhuma diferença 

de natureza entre algo como uma ciência moral e uma ciência da natureza: ambas são, para ele, metafísicas e devem ser 

explicadas a partir de um único tipo de causa que é a causa natural ou física: “não há senão um tipo de causa, e a 

comum distinção entre moral e física necessidade é sem qualquer fundamento na natureza” (T, 1.3.14.33). Além disso, 

Dom Garrett defende que, embora Hume tenha rejeitado que a filosofia fosse uma ciência primeira (distinta da física, tal 

como propôs Aristóteles), o que realmente caracteriza-o como filósofo é sua tentativa de responder às questões 

fundamentais da filosofia (o problema do conhecimento, da ética, da estética, etc.), muito embora sustentado pelo 

método comum ao da ciência (GARRETT, 1997, 7-10). 
10

 Outra advertência importante de nosso trabalho é esclarecer que a base no método experimental à ciência da mente 

não é contraditória com o seu ceticismo. O ceticismo humiano está baseado no sentimento (constituindo-se, pois, em 

uma base não dogmática). Sem essa filosofia experimental, seria muito difícil para Hume explicar precisamente o que é 

esse ceticismo que só parece em seus capítulos finais. Para maiores detalhes, conferir Seção 5 do capítulo 3. 
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pontos de vista que se tornam ainda mais amadurecidos – a maneira como esse projeto será objeto 

de reflexões adicionais ainda mais determinadas
11

. 

Nesse sentido, sentimo-nos livres para falar de algumas reflexões tanto do Tratado quanto 

da primeira Investigação, muitas vezes de maneira indistinta, tentando ressaltar que tais obras, 

quando comparadas, podem revelar o amadurecimento de um mesmo projeto filosófico que é a 

ciência da natureza humana. E esse é exatamente o fio condutor de nossa pesquisa: como uma 

ciência da natureza humana é projetada por Hume e em que medida é possível falar do 

amadurecimento de seus propósitos? Com efeito, compreender o projeto filosófico humiano nesses 

termos nos será útil para apresentarmos que as duas obras não possuem apenas diferenças 

intransponíveis, mas importantes similitudes
12

. 

Assim sendo, não nos furtaremos de nos reportar a outras obras mais tardias de Hume, 

quando for necessário, a fim de reforçar uma ideia ou um posicionamento que nos pareça ser 

evidente no autor. Da mesma maneira, os intérpretes e alguns críticos de Hume nos servirão para 

estabelecer um diálogo acerca dos problemas levantados nesta pesquisa. 

Com este exame inicial, poderemos responder alguns problemas acerca da visão pela qual 

Hume foi falsamente apontado como um cético radical. Apresentaremos por que a crítica sobre a 

sua “teoria das ideias” elaborada pelos filósofos do senso comum não considera importantes pontos 

de sua ciência da mente, gerando muitos mal-entendidos na posteridade. 

Buckle observa que um programa de história da filosofia que divide os filósofos do século 

XVII e XVIII entre empiristas e racionalistas, além de compreender o iluminismo como um 

movimento intelectual menor em relação às questões filosóficas “mais sérias”, é algo limitado e 

                                                           

11
 Buckle observa que há uma clara distinção entre muitos posicionamentos do Tratado da Natureza Humana e a 

Investigação sobre o Entendimento Humano. O projeto de Hume mais maduro parece ganhar um novo direcionamento 

que se distancia em muitos aspectos do projeto do jovem Hume (Cf. BUCKLE, 2001, 47-56). Não obstante, nosso 

trabalho não pretende ocupar-se dessas questões, mas de pontos que nos parecem comuns na epistemologia – muito 

embora isso também não seja consensual, por isso mostraremos alguns contrapontos no Capítulo 1 e 2. 
12

 Este será um tema precisamente do Capítulo 1. 
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precário
13

. Este trabalho pretende, por sua vez, apresentar como o pensamento de Hume se articula 

dentro desse movimento intelectual do século XVIII, especificamente em sua configuração no 

ambiente escocês. 

Nesse sentido, nossa abordagem abre mão de compreender Hume como um filósofo de 

uma epistemologia cética e destrutiva para se tornar um filósofo original que, a partir de seu exame 

da cognição humana, a partir de epistemologia experimental, respondendo negativamente às 

querelas metafísicas e teológicas de sua época e a favor de uma abordagem filosófica não-

dogmática
14

. 

Assim, é preciso mostrar a origem dessa interpretação de que Hume é um cético destrutivo, 

pois, muito embora ela tenha ganhado uma notoriedade na filosofia do século XX, a partir de 

Bertrand Russel
15

, ela remonta ao século XVIII, sobretudo aos contemporâneos de Hume da 

filosofia do senso comum
16

, mais precisamente à obra de James Beattie Ensaio sobre a 

Imutabilidade da Verdade [1770], em que a filosofia humiana é apresentada não somente como um 

                                                           

13
 Buckle faz ainda uma crítica aos currículos que ainda ensinam a história da filosofia moderna em termo de 

racionalismo versus empirismo; tópicos de empirismo; precursores do positivismo moderno; problemas de filosofia que 

compreendem a filosofia de Hume apenas como um ceticismo destrutivo, de que só a filosofia contemporânea pudesse 

nos salvaguardar. Não obstante, tal ementa descarta importantes tópicos do projeto filosófico de Hume, desvinculando-o 

do contexto do iluminismo escocês (Cf. BUCKLE, 2001, 25). 
14

 Não nos ocuparemos profundamente em examinar como Hume ataca certo tipo de filosofia que ele apresentava como 

“serva da superstição, e que acoberta o absurdo e o erro!” (EHU, 1.17). Nosso empreendimento maior, como já 

mencionamos, será apresentar algumas questões que tangem à parte epistemológica de Hume, sobretudo qual o método, 

a justificação e a epistemologia que permeia a sua ciência da natureza humana.  
15

 Como mostraremos no Capítulo 2, a interpretação de Russel é um ponto de vista estereotipado. Deve-se, portanto, 

ressaltar, tal como mostraremos no Capítulo 3, que tal herança tem uma origem nos filósofos do senso comum – isto é, 

a visão de Hume como um filósofo cético que não teria uma epistemologia construtiva, mas que se limitasse a ser 

apenas um filósofo que teria desenvolvido uma filosofia negativa. 
16

 Como mostraremos no Capítulo 3, Reid tenta estabelecer uma crítica à “teoria das ideias”, notadamente sobre a 

influência da leitura do Tratado da Natureza Humana, alegando que Hume teria levado suas próprias conclusões a 

consequências absurdas. No mesmo capítulo, mostraremos também que a leitura herdade do empirismo lógico de Quine 

– sobre a divisão dogmática entre juízos que são analíticos e sintéticos – não encontra eco no texto humiano, ou menos 

nos moldes em que postula esse filósofo. Isso porque (i) muito embora Hume, em sua primeira Investigação, tenha 

subdivididos enunciados que correspondem a ‘questões de fato’ e enunciados matemáticos a priori que não 

correspondem a questões de fato, mas a ‘relação de ideias’; (ii) ambos os enunciados podem ser explicados a partir da 

mesma origem, isto é, a sensibilidade; o que, portanto, (iii) o problema da analiticidade apontado por Quine não se 

aplica a Hume, já que o valor de verdade dos enunciados matemáticos não estão ligados à origem analítica de seus 

significados. (iv) Além disso, Hume é um naturalista no que concerne à justificação do conhecimento; mas sua 

explicação não visa a sustentar ou buscar uma “verdade”. 
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“ceticismo metafísico” autodestrutivo e suicida, mas também como um verdadeiro perigo e ameaça 

à moralidade. 

A repercussão da obra de Beattie também chegaria aos meios intelectuais alemães e, 

inclusive, influenciaria significativamente Kant que, embora em seus Prolegômenos [1783] 

reconhecesse o caráter moral inestimável de Hume, dizia também que o empirismo desse filósofo, 

além de não ter bases sólidas ao conhecimento, jamais seria capaz de estabelecer uma explicação à 

moral
17

. 

Não é difícil entender, portanto, porque parte da filosofia analítica, de forte ímpeto 

epistemológico, leu Hume sob a óptica cético-empirista, segundo a qual, como já apresentamos, as 

bases do conhecimento estariam ameaçadas. Neste sentido, julgamos que uma leitura crítica da obra 

de Hume parece ser bastante eficaz em resposta aos filósofos do senso comum e, indiretamente, em 

respostas às demais filosofias que leram Hume por meio dessa óptica. Sobretudo, a Reid e Beattie, 

cuja influência à posteridade é notória
18

. 

Em seu artigo intitulado O Naturalismo de Hume [1905], Norman Smith propôs uma 

compreensão acerca da obra do filósofo escocês a partir de um ponto de vista naturalístico, 

mostrando que, para Hume, a sustentação do conhecimento pode ser explicada pelas disposições 

psicológicas humanas; algo bastante similar ao que Garrett atualmente aponta como uma psicologia 

cognitiva
19

. Para Kemp Smith, o naturalismo de Hume sustenta que a justificação do conhecimento 

                                                           

17
 Em sua obra a Crítica da Razão Pura, Immanuel Kant tenta mostrar que o empirismo é insuficiente para legitimar o 

conhecimento (CRP, B 127) e, em seu escrito a Fundamentação da Metafísica dos Costumes, afirma que o empirismo 

também é incapaz de fundamentar uma lei moral (G, BA IX, X). 
18

 Em 1915, em seu artigo Kant's Relation to Hume and to Leibnitz, K. Smith sugere que Kant não leu o Tratado, mas 

nem por isso baseou-se na Primeira Investigação. A leitura kantiana provém da famosa obra de James Beattie - autor, 

inclusive, citado duas vezes na Introdução dos Prolegômenos [1783] (Cf. Prol, A 10, 12), onde é possível encontrar a 

pré-formulação do problema sobre os juízos sintéticos a priori. Cf. K. SMITH, 1915, 288-296. 
19

 A argumentação de todo o nosso trabalho será apresentar como Hume desenvolve uma psicologia cognitiva, tal como 

Garrett já definiu em sua obra Cognition and Commitment in Hume’s Philosophy [1997].  
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humano não se constitui apenas a partir da razão em si mesma, na medida em que esta deve estar 

conjugada também ao aparato psíquico e natural, cuja base de sustentação última é a crença
20

.  

Esse importante papel que Kemp Smith confere à crença ou ao que ele chama de juízos 

sintéticos não-racionais tem sua influência, ainda que remota, na filosofia do senso comum. De fato, 

a concepção de Smith de que o ‘mundo’ e o ‘eu’ seriam, para Hume, crenças básicas e irresistíveis 

é, em certa medida, uma abordagem que remete à teoria reidiana acerca de certos princípios 

primeiros e autoevidentes do senso comum que determinariam a crença humana de maneira 

igualmente irresistível
21

. Aliás, tanto Reid como Smith ocupam-se da Parte IV Do Ceticismo e 

Outros Sistemas de Filosofia do Tratado da Natureza Humana para fundamentar suas respectivas 

interpretações
22

. 

Não obstante, essa nova leitura naturalista rejeita quase completamente as interpretações 

cético-destrutivas atribuídas inicialmente a Hume, mas, como observa Junqueira Smith, oferece um 

papel demasiado secundário àquele ceticismo em que esse filósofo realmente teria se engajado: o 

“ceticismo mitigado”. Isso porque Hume não compreendia o seu próprio ceticismo como algo que 

levaria a uma compreensão assaz negativa e destruidora do conhecimento humano
23

. 

Com efeito, há certos aspectos positivos no ceticismo humiano e, portanto, é necessário 

saber em que medida este pode exercer um papel importante na ciência da natureza humana ou de 

suporte às “reflexões sobre a vida comum” 
24

. 

                                                           

20
 Capítulo 3, Seção 3. 

21
 Capítulo 3, Seção 1, 2 e 3. 

22
 Kemp Smith parece oferecer uma interpretação justificacionista do conhecimento humano, na medida em que certos 

tipos de crenças, para Hume, são naturalmente irresistíveis. Tal justificação não está baseada na razão, mas nas próprias 

disposições psicológicas inerentes à crença humana. De fato, é possível admitir que, na medida em que rejeita certos 

tipos de crenças injustificadas, Hume está partindo de uma explicação ou descrição dos processos cognitivos humanos e 

não necessariamente de uma justificação. A nosso ver, esse problema é apenas uma “disputa verbal”, pois, no fundo, 

nenhum estudioso há de duvidar que Hume pretendesse explicar o processo cognitivo humano, da mesma maneira que 

há crenças naturais ‘irresistíveis’ ou ‘imprescindíveis’.  
23

 Capítulo 3, Seção 5. 
24

 Conforme o capítulo 1, a filosofia permite decisões metodizadas e corrigidas sobre a vida comum e, como queremos 

sustentar, essas decisões estão baseadas em raciocínios sobre “questões de fato”. 
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Em suma, no Capítulo 1 deste trabalho, examinaremos o que seria o projeto filosófico de 

Hume e, por meio desse exame, tentaremos apresentar, no Capítulo 2, as bases em que essa ciência 

da mente construída por Hume está sustentada. No capítulo 3, mostraremos que a interpretação 

cético-destrutiva da posteridade está equivocada, na medida em que desconsidera os meios que 

Hume encontrou à sua fundamentação da ciência da natureza humana. 
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Capítulo I – A ciência da natureza humana e seus propósitos 

Nesse capítulo, buscaremos apresentar quais são os propósitos da ciência da natureza 

humana de Hume, identificando a suas principais características. Apresentaremos, a partir da 

Introdução do Tratado da Natureza Humana, como Hume expõe o que vem a ser a sua ciência do 

homem e qual a sua relação com os demais ramos dos saberes. 

A ciência do homem de Hume é um estudo da cognição humana que busca encontrar, para 

além de toda controvérsia, o “fundamento” de todas as suas disciplinas: ética, política, estética, 

lógica. Para Hume, uma filosofia moral precisa buscar a base de seus objetos, e não apenas se 

contentar com uma abordagem cujos princípios sejam sustentados apenas por meio da confiança ou 

da eloquência. Na obra Investigação sobre o Entendimento Humano, embora Hume destaque alguns 

aspectos positivos dessa filosofia “eloquente” e “fácil”, a busca de um fundamento das ciências 

(sobretudo das ciências morais) é novamente posta como o seu principal objetivo. 

Por fim, devemos apenas esclarecer que aquilo que Hume chama de fundamento é apenas a 

base na experiência e na observação. Desse modo, o cientista da natureza humana pensa ser 

possível que, por meio do experimentalismo, possamos encontrar o que é realmente subjacente aos 

objetos de sua filosofia. 

 

1. A ciência do homem como base às outras ciências 

Em sua Introdução ao Tratado da Natureza Humana, Hume afirma que os sistemas 

filosóficos de sua época apresentavam sérias dificuldades, como (a) “princípios acolhidos com base 

na confiança”, (b) “consequências deles deduzidas de maneira defeituosa” e (c) “falta de coerência 
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entre as parte e de evidência no todo” 
25

; tudo isso revela o frágil fundamento encontrado nos mais 

eminentes filósofos e “parece cobrir de opróbrio a própria filosofia” 
26

. 

Nessa condição, a mais “extravagante hipótese” pode ser defendida como o mais certo 

princípio, e nessas disputas “não é a razão que leva os loiros, mas a eloquência [...]. A vitória não é 

alcançada pelos combatentes que manejam o chuço e a espada, mas pelos corneteiros, tamborileiros 

e demais músicos do exército” 
27

. 

Para Hume, tal precariedade do saber é o principal motivo do “preconceito comum” a todo 

raciocínio metafísico, embora o compreendendo não exatamente como um ramo particular de uma 

ciência, mas, sobretudo, como “todo tipo de argumento de alguma maneira abstruso que requeira 

maior atenção para ser compreendido” 
28

. 

É assim que, por conseguinte, surge a indolência ou o ceticismo vulgar, de onde decorre a 

rejeição absoluta de quaisquer pesquisas e esforços
29

. Mas, contra tal atitude, Hume adverte: “se a 

verdade estiver dentro do alcance da capacidade humana, é certo que ela deve se esconder em um 

lugar profundo e abstruso. Esperar alcançá-la sem grande esforço, enquanto os maiores gênios 

fracassaram [...] é uma atitude que, com toda a razão, deve ser considerada como vã e presunçosa” 

30
. 

Não é, todavia, tal indolência e ceticismo com relação a qualquer possibilidade de 

conhecimento a melhor saída diante das controvérsias dos “ilustrados” 
31

. Ao contrário, a fim de 

reformar os saberes de sua época
32

, Hume propõe a ciência do homem como uma solução que possa 

                                                           

25
 T, Introdução, i. 

26
 Idem. 

27
 T, Introdução, ii. 

28
 T, Introdução, iii. 

29
 T, Introdução, iii. 

30
 T, Introdução, iii. 

31
 T, Introdução, ii. 

32
 T, introdução, viii. 
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levar “transformações e melhoramentos” 
33

 a todos os demais ramos das ciências
34

, já que estes são 

objetos de conhecimento dos homens que os julgam por meio de seus poderes e faculdades
35

 

(inclusive a matemática, a filosofia da natureza e a religião natural, que, a princípio, parecem ser 

saberes mais distantes da natureza humana) 
36

: 

É evidente que todas as ciências têm uma relação, maior ou menor, com a natureza 

humana; e, por mais que alguma dentre elas possa parecer se afastar dessa 

natureza, a ela sempre retornará por um caminho ou outro [...]. É impossível dizer 

que transformações e melhoramentos seríamos capazes de operar nessas ciências, 

se conhecêssemos plenamente a extensão e a força do entendimento humano, e se 

pudéssemos explicar a natureza das ideias que empregamos, bem como das 

operações que realizamos em nossos raciocínios (T, Introdução, iv) 

 

À primeira vista, Hume parece sugerir que seu projeto filosófico fosse uma espécie de 

filosofia primeira, cuja compreensão da totalidade da natureza humana serviria para o 

entendimento de todos os outros saberes
37

. No entanto, a partir de uma leitura mais atenta, é 

possível notar que a base de tal ciência do homem deva ser a mesma que a da filosofia da natureza, 

isto é, o método experimental de raciocínio. Aliás, o próprio subtítulo do Tratado da Natureza 

Humana assim sugere: uma tentativa de introduzir o método experimental aos assuntos morais. 

Dessa forma, o projeto de Hume não teria nenhum valor epistêmico superior ou mais 

próximo da verdade do que qualquer outra ciência baseada na experiência e na observação. Sua 

superioridade está, sobretudo, apenas em ser útil e proveitosa aos demais saberes, constituindo-se, 

                                                           

33
 T, Introdução, iv. 

34
 Na primeira Investigação, tal indolência contra todo tipo de raciocínio metafísico e profundo também aparece pelas 

mesmas razões que aquelas expostas no Tratado. Todavia, Hume, de modo adicional, aponta a curiosidade como um 

contrapeso ao ceticismo indolente. “A indolência que, para algumas pessoas, fornece uma salvaguarda contra esta 

filosofia enganosa é, em outras, contrabalançada pela curiosidade; e o desespero que em alguns momentos prevalece 

pode em seguida ceder lugar a esperanças e expectativas demasiado otimistas” (EHU, 1.12). 
35

 T, Introdução, Idem. 
36

 T, Introdução, Idem. 
37

 “Ele [Hume] distingue a filosofia em dois ramos principais. O primeiro é a filosofia natural, que está preocupada com 

o mudo dos objetos externos e inclui tudo o que nós agora chamaríamos de ciência da natureza. O segundo é a filosofia 

moral, que está preocupada com a mente humana e com a vida humana em geral, e inclui o que nós agora chamaríamos 

de psicologia e ciências humanas e sociais [...] É importante notar que, ao dividir a filosofia em dois ramos, Hume está 

rejeitando uma divisão tradicional tripartida da filosofia em natural, moral e metafísica. Diferente de muitos de seus 

predecessores – mas, ele acha, como muito de seus contemporâneos – ele usa o termo ‘metafísica’ não como um termo 

a uma matéria distinta dentro da filosofia (preocupado com a natureza última do ser), mas antes com um sinônimo de 

“qualquer raciocínio difícil ou abstruso”, no que diz respeito a qualquer matéria”. Cf. GARRETT (1997) 4-5. 
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pois, em “uma ciência, que não será inferior em certeza, e será muito superior em utilidade, a 

qualquer outra que esteja ao alcance da compreensão humana” 
38

. 

Para Hume, a ciência do homem é o conhecimento “da extensão e da força do 

entendimento humano [...] da natureza das ideias que empregamos [...] das operações que 

realizamos em nossos raciocínios” 
39

. Assim, esse saber nada mais seria que um estudo da mente 

humana, baseado em experimentos precisos e cuidadosos: 

Parece-me evidente que, a essência da mente sendo-nos tão desconhecida quanto a 

dos corpos externos, deve ser igualmente impossível formar qualquer noção de 

seus poderes e qualidades de outra forma que não seja por meio de experimentos 

cuidadosos e precisos, e da observação dos efeitos particulares resultantes de suas 

diferentes circunstâncias e situações (T, Introdução, viii) 

 

Além disso, tal projeto de Hume seria também a soma das quatro disciplinas filosóficas 

mencionadas no parágrafo §5 – lógica, crítica (estética), moral e política, cuja conexão com o ser 

humano seria bem mais íntima e estreita
40

. 

De fato, essas quatro disciplinas filosóficas não são meramente subsidiárias de uma espécie 

de filosofia moral quiçá mais elevada, mas sim o terreno sobre o qual os assuntos morais devem ser 

fundamentalmente colocados, constituindo-se, pois, como a totalidade da ciência da natureza 

humana
41

: “A única finalidade da lógica é explicar os princípios e as operações de nossa faculdade 

de raciocínio e a natureza de nossas ideias; a moral e a crítica tratam de nossos gostos e 

sentimentos; e a política considera os homens enquanto unidos em sociedade e dependentes uns dos 

outros” 
42

. 

Não é, portanto, tão estranho que a lógica enquanto uma explicação dos “princípios e 

operações de nossa faculdade de raciocínio e a natureza de nossas ideias” não seja muito diferente 

                                                           

38
 T, Introdução, x, grifos nossos. 

39
 T, introdução, iv. 

40
 T, Introdução, v. 

41
 Uma abordagem holística das questões filosóficas, buscando empregar uma metodologia científica, assim como 

categorias e conceitos similares ao das ciências da natureza, não era uma característica exclusiva de Hume, mas era 

comum a todo movimento do chamado iluminismo escocês do século XVIII (BRODIE, 1993, 1-5). 
42

 T, Idem, grifo nosso. 
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de uma explicação da “força e da extensão do entendimento humano [...] da natureza das ideias”, 

atribuída inicialmente à ciência do homem em geral
43

. 

Assim, tal ciência do homem é efetivamente o terreno pelo qual as questões fundamentais 

da filosofia são colocadas, integrando “quase tudo que possamos ter algum interesse em conhecer, 

ou quase tudo que possa servir para aperfeiçoar ou adornar a mente humana” 
44

, sendo também o 

estudo mais completo da natureza humana: 

Eis, pois, o único recurso capaz de conduzir nossas investigações filosóficas ao 

sucesso: abandonar o método moroso e entediante que seguimos até agora e, ao 

invés de tomar, vez por outra, um castelo ou aldeia na fronteira, marchar 

diretamente para a capital ou centro dessas ciências, para a própria natureza 

humana; estando nós de posse desta, podemos esperar uma vitória fácil em todos os 

outros terrenos [...] Não existe nenhuma questão importante cuja decisão não esteja 

compreendida na ciência do homem; e não existe nenhuma que possa ser decidida 

com alguma certeza antes de conhecermos tal ciência. Portanto, ao pretender 

explicar os princípios da natureza humana, estamos de fato propondo um sistema 

completo das ciências (T, Introdução, vi) 

 

 

 

 

 

 

1.1 Conclusão 

De acordo com o que foi dito até aqui, o estopim gerado pela condição precária dos saberes 

é o próprio ceticismo vulgar. Assim, Hume buscará rejeitar tal ceticismo, pois este geraria 

indolência sobre todos os raciocínios e argumentos metafísicos, e, a partir daí, se deterá na 

construção de uma ciência do homem que seja capaz de levar transformações e melhorias aos 

demais ramos do saber e das ciências. 

Isso não significa que a ciência da natureza humana tenha alguma superioridade 

epistêmica em relação a outras ciências baseadas no método experimental, ou possa ser 

                                                           

43
 Em sua obra intitulada O ceticismo de Hume, Junqueira Smith dá uma relevância considerável ao significado do 

termo “lógica” no Tratado da Natureza Humana. “Como porta de entrada das demais ciências, a ‘lógica’ determina não 

só qual deve ser o procedimento adequado nestas, mas também a natureza e os limites deste conhecimento. A ‘lógica’ 

assume um primado sobre as demais ciências” (J. SMITH, 1995, 33).   
44

 T, Introdução, v. 
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compreendida como uma filosofia primeira, pois, apesar de seus argumentos serem profundos e 

difíceis – e, portanto, metafísicos –, sua consistência está em sua utilidade e em seu proveito à 

ciência ou filosofia. 

Tais características apresentadas por Hume sobre a sua ciência da natureza humana 

permitem-nos, então, definir quais são os seus propósitos. Hume propõe um estudo que esteja 

dividido em quatro etapas ou disciplinas particulares: lógica, ética, estética e política, a fim de 

buscar o fundamento de todas elas. Neste sentido, o filósofo da natureza humana precisa 

empreender um estudo que seja difícil, abstruso e preciso, a partir de um melhor caminho de 

resolução de controvérsias que é o método experimental de raciocínio. 

 

2. Que espécie de filosofia é a ciência da natureza humana 

2.1 A filosofia difícil e exata 

A ciência do homem da Introdução do Tratado pode estar aproximada, em grande medida, 

daquela filosofia difícil e abstrusa mencionada na Seção I Das suas classes de filosofia da primeira 

Investigação, na medida em que esta agrega características evidentes de uma metafísica profunda e 

exata voltada aos assuntos morais, tomando a natureza humana como um objeto de especulação e 

tentando estabelecer, para além de toda controvérsia, um fundamento da moral, do raciocínio e da 

crítica: 

Filósofos da segunda espécie [A filosofia difícil e abstrusa] veem no homem antes 

um ser dotado de razão do que um ser ativo, e dirigem seus esforços mais à 
formação de seu entendimento do que ao cultivo de seus costumes. Tomam a 

natureza humana como um objeto de especulação e submetem-na a um exame 

meticuloso a fim de discernir os princípios que regulam nosso entendimento, 

excitam nossos sentimentos e fazem-nos aprovar ou condenar algum objeto, ação 

ou conduta particular. Parece-lhes vergonhoso para toda a literatura que a filosofia 

não tenha até agora estabelecido, para além de toda controvérsia, os fundamentos 

da moral, do raciocínio e da crítica, e que fale interminavelmente sobre verdade e 

falsidade, vício e virtude, beleza e deformidade, sem ser capaz de determinar a 

origem dessas distinções. Ao empreender essa árdua tarefa, eles não se deixam 

dissuadir por quaisquer dificuldades, mas, partindo de casos particulares em 

direção a princípios gerais, vão estendendo suas investigações para princípios ainda 
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mais gerais, não se dando por satisfeitos até que atinjam aqueles princípios 

originais que, em qualquer ciência, impõem um limite a toda curiosidade humana. 

(EHU, 1.2, grifo nosso) 

 

Enquanto a ciência do homem leva transformações e melhorias aos demais saberes e 

ramos da ciência, a filosofia difícil oferece mais exatidão à filosofia simples. Em ambos os casos, 

trata-se, pois, do caráter reformista do projeto de Hume: “Podemos começar observando que uma 

vantagem considerável que resulta da filosofia exata e abstrata é o auxílio que oferece à filosofia 

simples e humana, a qual, sem a primeira, jamais poderia atingir um grau suficiente de exatidão em 

suas opiniões, preceitos e raciocínios” 
45

. 

Assim, da mesma maneira que a ciência do homem pode servir a qualquer ramo das 

ciências particulares – até mesmo aquelas bem distantes da natureza humana, tais como a 

matemática, a filosofia da natureza e a religião natural –, a filosofia difícil serve, por sua vez, às 

ciências em geral, às artes, às profissões e às demais ocupações humanas
46

: 

Todas as belas-letras nada mais são que retratos da vida humana em várias atitudes 

e situações, e inspiram-nos diversos sentimentos, de louvor ou censura, admiração 

ou ridículo, de acordo com as qualidades do objeto que nos apresentam. Para ter 

sucesso nessa empreitada, estará mais bem qualificado o artista que, além de um 

gosto refinado e uma rápida compreensão, possua um conhecimento exato da 

constituição interna, das operações do entendimento, do funcionamento das 

paixões e das várias espécies de sentimentos que discriminam entre vício e virtude 

[Grifo nosso]. Por mais penosa que possa parecer essa busca ou investigação 

interior, ela se torna, em certa medida, um requisito para aqueles que pretendem ter 

êxito na descrição da aparência visível e exterior da vida e das maneiras […] 

Podemos, além disso, observar que, em todos os ofícios e ocupações, mesmo 

naqueles que mais de perto se relacionam com a vida e a ação, um espírito de 

exatidão, não importa como adquirido, leva-os todos para mais perto de sua 

perfeição e torna-os mais úteis aos interesses da sociedade. E embora um filósofo 

possa viver afastado dos assuntos práticos, o espírito característico da filosofia, se 

muitos o cultivarem cuidadosamente, não poderá deixar de se difundir 

gradualmente por toda a sociedade e conferir uma similar exatidão a todo ofício e 

vocação [Grifo nosso] (EHU, 1.8-9) 

 

 

                                                           

45
 EHU, 1.8 

46
 Obviamente, trata-se aqui de um argumento adicional que não é tão explícito no Tratado, mas que não muda 

inteiramente o foco de Hume, já que a ciência do homem, tal como apresentada no parágrafo §5 da parte 1 deste 

primeiro Capítulo, pretendia ser reformadora de todas as ciências. Muito embora fosse demasiado trabalhoso, Hume dá 

exemplo de todas as ciências existentes em sua época. 
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Dessa forma, tanto a abertura do Tratado quanto a da primeira Investigação estão falando 

de saberes que se ocupam de assuntos morais, cujo método experimental, em certa medida, deve 

servir de base a todas elas: 

É provável que uma dada operação ou princípio da mente dependa de um outro, o 

qual, por sua vez, possa reduzir-se a um princípio ainda mais geral e universal, e 

não é fácil determinar exatamente, antes ou até mesmo depois de uma cuidadosa 

experimentação, até onde essas investigações podem ser levadas [Grifo nosso]. É 

certo que todos os dias tentativas desse tipo são feitas, mesmo por aqueles que 

filosofam da forma mais negligente, mas o que acima de tudo se requer é que o 

empreendimento seja conduzido com total cuidado e atenção, para que, se estiver 

ao alcance do entendimento humano, possa por fim alcançar um resultado 

favorável, e se não estiver, possa, por outro lado, ser rejeitado com alguma certeza 

e segurança” (EHU, 1.15) 

 

Hume está dizendo, portanto, que a investigação filosófica deve estar baseada no método 

experimental de raciocínio, conduzido com todo cuidado e atenção. É desse modo, então, que a 

filosofia da natureza humana precisa ser construída, sendo que o mesmo não pode ser dito acerca da 

filosofia simples e óbvia. 

 

2.2 A filosofia simples e óbvia 

Uma filosofia fácil e óbvia pode ser entendida como um conhecimento aceitável à opinião 

popular
47

 (a opinião pública) e, por isso, recorre com frequência à poesia e à eloquência a fim de se 

constituir inteiramente como uma abordagem simples e acessível: “a mais adequada para agradar a 

imaginação e cativar os afetos” 
48

. Assim, uma filosofia fácil precisa “apresentar o senso comum da 

humanidade nas mais belas e atraentes cores e, se por acaso cai em erro, não vai muito longe, pois, 

renovando o seu apelo ao senso comum e aos sentimentos naturais da mente, volta para o caminho 

certo e se protege de ilusões perigosas” 
49

. 
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 EHU, 1.4 

48
 EHU, 1.1. 

49
 EHU, 1.4. 
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Para Hume, uma filosofia simples e acessível, ao apelar ao senso comum da humanidade 

(e, no caso, não há nada de pejorativo no termo empregado), geralmente tende a ganhar uma 

reputação mais estável e duradoira, e é por isso que algumas filosofias tendem a ser melhores 

assimiladas do que outras mais profundas: “a fama de Cícero floresce no presente, mas a de 

Aristóteles está completamente arruinada. La Bruyere atravessa os mares e ainda mantém sua 

reputação, mas a glória de Malebranche está confinada à sua própria nação e à sua própria época. E 

Addison, talvez, ainda será lido com prazer quando Locke estiver inteiramente esquecido” 
50

. 

A razão do sucesso da filosofia fácil não está diretamente ligada à sua solidez ou exatidão, 

já que um fundamento seguro – tal como os raciocínios sutis e precisos baseados na experiência e 

observação –, como explicado anteriormente, são elementos que acompanham uma filosofia 

profunda e abstrata
51

. Ao contrário, uma filosofia fácil talvez fosse antes como uma obra de arte, 

pois, sendo eloquente e poética, sua abordagem está, sobretudo, direcionada a atingir diretamente o 

sentimento, sem necessidade de recorrer tanto ao entendimento
52

. 

Inclusive, em seu ensaio Do Padrão do Gosto, Hume propõe-se a fazer algumas 

comparações entre a filosofia abstrata e as “belezas da poesia e eloquência”, ressaltando que estas 

tendem a se conservar muito mais duradoiramente na mente humana do que a primeira. De maneira 

análoga, de acordo com Hume, a filosofia fácil frequentemente é, à maior parte da humanidade, 

mais preferível que a filosofia difícil: 

Teorias da filosofia abstrata, sistemas de teologia profunda, prevaleceram durante 

um tempo; mas num período sucessivo, estas têm sido universalmente demolidas, 

seu absurdo tem sido detectado. Outras teorias e sistemas têm suprido o seu lugar, 

                                                           

50
 EHU, 1.4. 

51
 Parte 2, parágrafo 1, incluindo citação EHU, 1.2. 

52
 “A ideia dominante da filosofia ‘fácil’, de que a filosofia deve preocupar-se menos com os sistemas técnicos ou 

argumentos e muito mais com o elogio retórico da virtude, decorre da crítica do século XVI humanista da aprendizagem 

escolar. Ela reflete a convicção humanista de que a tradição intelectual do período medieval era estéril, e que essa aridez 

resultou da sabedoria de renderização (sapientia) subserviente a - dependente - filosofia sistemática (scientia). O 

caminho a seguir, portanto, era para quebrar essa ligação, para libertar o pensamento moral e a reflexão a partir das 

restrições impostas pelas Escolas, cultivando um louvor mais direto da virtude: pintar a virtude em toda a sua beleza 

verdadeira”. Cf. BUCKLE (2001) 125-126. 
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que novamente deram lugar aos seus sucessores: e nada têm sido experimentados 

mais susceptíveis às revoluções da circunstância e da moda do que as decisões 

pretensas da ciência. O caso não é o mesmo com as belezas da eloquência e poesia. 

Justas expressões da paixão e da natureza certamente terão de, depois de algum 

tempo, ganhar aplauso público, o qual elas mantêm para sempre
53

. Aristóteles, e 

Platão, e Epicuro, e Descartes, podem sucessivamente ceder um ao outro; mas 

Terêncio e Virgílio mantêm um universal e incontestável império sobre as mentes 

dos homens. A filosofia abstrata de Cícero perdeu o seu crédito: a veemência de 

sua oratória é ainda o objeto de nossa admiração (ST, 26) 

 

Além do mais, ao contrário da filosofia difícil, é possível dizer que a abordagem de uma 

filosofia fácil está, em grande medida, baseada em elementos externos a ela – tais como a poesia, a 

retórica, exemplos da vida comum, etc. – a fim de cativar o sentimento e o gosto do público
54

. 

Trata-se, pois, de um saber cujo valor intrínseco está muito mais ligado à utilidade das coisas de 

que se ocupa, porque diz respeito à vida comum (aos afazeres, aos negócios) 
55

. 

 

2.3 A correlação possível entre as duas espécies de filosofia 

A partir de uma análise mais atenta sobre essa reflexão de Hume, é possível perceber que 

uma separação absoluta entre as duas espécies de filosofia não é verdadeira, pois, embora elas 

sejam realmente independentes, é preciso notar que em algum momento elas hão de se entrecruzar, 

pois uma filosofia fácil e óbvia, assim como uma obra de arte, na medida em que visa a cativar o 

gosto e sentimento do público, precisa também de um conhecimento exato ou de um juízo refinado 

para ser preparada com mais perfeição, e esses elementos estão perfeitamente presentes na filosofia 

abstrusa e profunda. Tal ponto de vista é bastante explícito na metáfora entre o anatomista e o 

escultor: 

O anatomista põe-nos diante dos olhos os objetos mais horrendos e desagradáveis, 

mas sua ciência é útil ao pintor para delinear até mesmo uma Vênus ou uma 

Helena. Mesmo quando emprega as cores mais exuberantes de sua arte e dá a suas 

figuras os ares mais graciosos e atraentes, o artista deve manter sua atenção 
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 Grifo nosso. 
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 EHU, 1.1. 
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 EHU, Idem. 
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dirigida para a estrutura interna do corpo humano, para a posição dos músculos, o 

arranjo dos ossos e a função e forma de cada parte ou órgão do corpo (EHU, 1.8) 

 

A rigor, não existe literalmente uma “filosofia fácil”, já que “pintar a virtude em cores 

atraentes” é, na realidade, uma tarefa muito difícil, cuja necessidade de um juízo refinado e 

precisão são inescapáveis, da mesma maneira que os ofícios de poeta ou de retor não são nada 

simples e óbvios: “A exatidão, em todos os casos, é proveitosa para a beleza, assim como o 

raciocínio correto o é para a delicadeza do sentimento; seria vão pretendermos exaltar um deles 

depreciando o outro [Grifo nosso]” 
56

. 

Hume, todavia, não está dizendo que a delicadeza é atingida apenas por meio do cultivo da 

ciência da natureza humana, mas que esse cultivo certamente é bastante proveitoso a ela
57

. De fato, 

o projeto de Hume não é uma filosofia profunda inteiramente oposta à filosofia fácil; mas é, em 

muitos aspectos, a tentativa de compor um pouco das duas. Uma filosofia sem profundidade, cuja 

base fosse apenas um discurso retórico e poético, seria certamente precária e não resistiria às 

controvérsias filosóficas. 

                                                           

56
 EHU, 1.8. 

57
 Em seu ensaio Da Delicadeza do Gosto das Paixões, Hume diz que há dois tipos de delicadeza. Uma delas é a das 

paixões, que faz de algumas pessoas extremamente sensíveis a todos os incidentes da vida e lhes dá uma animada 

alegria sobre cada evento próspero, assim como uma dor profunda, quando se encontram com os infortúnios e 

adversidades. Hume é bastante temerário a esse tipo de delicadeza e afirma que os homens de tais paixões vivas são 

capazes de ser transportados para além de todos os limites da prudência e discrição e tomar passos em falso na 

condução da vida, que muitas vezes são irrecuperáveis. Mas há também a delicadeza do gosto, e sobre esta Hume 

argumenta que deve ser muito mais desejada e cultivada do que a primeira, já que a segunda trata-se de quando uma 

pessoa é sensível às belezas e às deformidades e menos aos infortúnios da vida. Neste sentido, Hume nos diz: “Quando 

você apresenta um poema ou uma imagem de um homem possuído desse talento, a delicadeza de seu sentimento faz 

com que ele seja sensivelmente tocado com cada parte dela, nem são os traços magistrais percebidos com mais gosto 

requintado e satisfação, que a negligências ou absurdos com desgosto e mal-estar. A conversa educada e criteriosa 

oferece-lhe o maior entretenimento; grosseria ou impertinência é tão grande uma punição para ele. Em suma, a 

delicadeza de gosto tem o mesmo efeito que a delicadeza da paixão: Ele amplia a esfera tanto da nossa felicidade e 

miséria, e nos torna sensíveis às dores, bem como os prazeres, que escapam do resto da humanidade [...] Creio, no 

entanto, que muitos hão de concordar comigo que apesar dessa semelhança, a delicadeza de gosto deve ser mais 

desejada e cultivada do que a delicadeza da paixão, esta deve ser lamentada e remediada, se possível. Os bons ou maus 

acidentes da vida estão muito pouco à nossa disposição; mas somos praticamente senhores de quais livros iremos ler, 

que diversões iremos participar, e qual companhia devemos manter” (D.T.1-2). Considerando essa passagem, podemos 

concluir que Hume está certamente afirmando que o cultivo do raciocínio exato pode favorecer a delicadeza do gosto e 

não da paixão. 
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Do mesmo modo, uma ciência da natureza humana precisa ser um saber moderado entre 

um espírito de exatidão [spirit of accuracy]
58

 e que, em contrapartida, pudesse estar unido à 

filosofia simples e acessível
59

: “Dar-nos-emos por felizes se pudermos unir as fronteiras das 

diferentes espécies de filosofia [Grifo nosso], reconciliando a investigação aprofundada com a 

clareza, e a verdade com a inovação” (EHU, 1.17). 

Tal clareza da filosofia simples não deriva somente de seu apelo à opinião popular, 

pintando-a nas “mais belas e atraentes cores”; mas é também oriunda de seu direcionamento à vida 

comum [aos afazeres e negócios], algo que certamente carece bastante a muitas filosofias obscuras: 

Ela [a filosofia simples] participa mais da vida comum, molda o coração e os 

afetos, e, manipulando os princípios que atuam sobre os homens, reforma sua 

conduta e os traz para mais perto do modelo de perfeição que ela descreve. A 

filosofia abstrusa, ao contrário, estando baseada numa predisposição que não 

participa da vida dos negócios e da ação, esvanece-se quando o filósofo deixa a 

sombra e sai à luz do dia [...] (EHU, 1.3). 

 

Com efeito, uma filosofia voltada à vida comum precisa ser uma filosofia acessível, que 

possa estar também aberta à opinião pública
60

. De modo contrário, a obscuridade das filosofias 

abstrusas, além de ser algo exaustivo, é também facilmente fonte de engano e fruto da vaidade 

humana:  

O que se objeta, porém, à obscuridade da filosofia profunda e abstrata não é 

simplesmente que seja penosa e fatigante, mas que seja fonte inevitável de erro e 

incerteza [...] provêm ou dos esforços frustrados da vaidade humana, [...] ou da 

astúcia das superstições populares que, incapazes de se defender em campo aberto, 

cultivam essas sarças espinhosas impenetráveis para dar cobertura e proteção a 

suas fraquezas (EHU, 1.11) 

 

Dessa forma, a ciência da natureza humana, muito embora sendo uma filosofia difícil, 

precisa também ser mitigada com relação aos excessos especulativos. É talvez por isso que Hume 
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 EHU, 1.9. 

59
 Esse é outro argumento adicional que parece não ser tão explícito no Tratado, muito embora seja necessário lembrar 

que Hume já advertia, em sua obra da juventude, que uma ciência baseada no método experimental deve rejeitar 

especulações últimas que não estão sustentadas na experiência e observação. 
60

 Para Bucke, uma filosofia fácil, na medida em que é acessível, significa também ser uma filosofia aberta à opinião 

popular. Já a obscuridade da filosofia abstrusa é um constante obstáculo ao público. Neste sentido, Hume pretenderia 

oferecer uma obra capaz de ser agradável ao público, tal como uma filosofia fácil, mas que não abandonasse as 

vantagens de um raciocínio exato (BUCKLE, 2001, 122).  



 30 

afirme que as decisões filosóficas consistem em uma “reflexão sobre a vida comum, metodizada e 

corrigida”
61

, isto é, metodizada e corrigida a partir do raciocínio experimental inerente à filosofia 

difícil que, de muitas maneiras, pode auxiliar tais reflexões ou decisões que concernem às 

ocupações e aos afazeres humanos. 

 

2.4 A ciência da natureza humana e a vida comum 

Uma filosofia difícil e profunda precisa seguir um método exato de investigação – isto é, o 

método experimental de raciocínio – e a isso Hume adverte claramente na metáfora do terreno 

baldio, cuja metafísica falsa e adulterada e sem experimentação se esconde “à espera de uma 

oportunidade para irromper sobre qualquer caminho desguarnecido da mente e subjugá-lo com 

temores e preconceitos religiosos” 
62

. 

Não obstante, uma parte significativa dessa reflexão sobre filosofia difícil e exata aplica-se 

também à ciência da natureza humana e às suas quatro disciplinas filosóficas particulares 

mencionadas na Introdução do Tratado, na medida em que, tal como esboçada na obra da 

juventude, já pretendia ser uma metafísica verdadeira, ou seja, uma ciência baseada na experiência 

e na observação e que rejeitasse os princípios últimos e as falsas hipóteses dos sistemas filosóficos 

abstrusos
63

. 

De fato, em seu Tratado da Natureza Humana, Hume parece ser bem mais contundente em 

sua crítica à filosofia eloquente que “pinta em cores atraentes” as suas “extravagantes hipóteses” 
64

. 

Aliás, toda sua reação contra a precariedade das ciências de sua época repousa, sobretudo, em sua 

insatisfação quanto à possibilidade de se atingir a verdade de maneira fácil, algo que é tão comum 

tanto às filosofias simples como às filosofias obscuras e profundas (sem experimentação): 
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 T, Introdução, ix. 
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 T, Introdução, ii. 
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Pois se a verdade está ao alcance da capacidade humana, é certo que ela deve se 

esconder em algum lugar muito profundo e abstruso. De minha parte, não tenho a 

pretensão de que a filosofia aqui desenvolvida goze de tal privilégio; se fosse tão 

fácil e óbvia, aliás, isso seria para mim um forte motivo para se suspeitar dela (T, 

Introdução, iii) 

 

Hume não é um filósofo fácil, e, portanto, a importância que ele confere às ocupações da 

vida comum não as torna um objeto diretamente ligado à sua ciência da natureza humana. Uma 

filosofia voltada à vida comum nada mais seria que uma filosofia direcionada à ação e aos 

negócios
65

 e, por conseguinte, não é esse o papel que, para Hume, uma ciência da natureza humana 

precisa desempenhar. 

Hume sabe perfeitamente que se ocupar da vida comum é uma das mais notáveis 

características da filosofia fácil, algo bastante análogo às filosofias humanistas de Hutcheson e 

Shaftesbury
66

. Todavia, Hume pensava ser possível uma síntese entre exatidão e precisão e o modo 

de fazer filosofia que propunham os humanistas, na medida em que estes também eram críticos da 

obscuridade das filosofias escolásticas
67

. 
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66
 “O grande campeão da filosofia ‘fácil’ e, consequentemente, nas listas de best-sellers, foi o terceiro conde de 

Shaftesbury. Shaftesbury atacou a estreiteza e frieza da aprendizagem escolar, atribuindo-o, em parte, à vida de clausura 

de seus praticantes. Seu efeito, não apenas para o público leitor, mas sobre os intelectuais, era considerável, e encontrou 

vários adeptos significativos nas universidades escocesas dos dias de Hume: não menos importante, Francis Hutcheson. 

Então, quando Hutcheson criticou Hume para mostrar, no Tratado, o calor insuficiente na causa da virtude, ele estava 

invocando a posição bem estabelecida do humanismo shaftesburiano. A resposta de Hume mostra-lhe pertencer ao 

campo oposto. Sua distinção entre o anatomista e o pintor, e sua defesa do papel independente do valor até mesmo 

fundamental do anatomista é uma defesa da “obscura” ou “filosofia exata”. O ponto é sublinhado, acima de tudo, pelo 

fato bem conhecido que foi o parecer favorável de Joseph Butler, que Hume tinha procurado na publicação do Tratado: 

e Butler foi um defensor explícito da importância de raciocínios “precisos e metafísicos”. Cf. BUCKLE (2001), 126-

127. 
67

 “A ambição da Investigação de unir as virtudes das duas espécies de filosofia é, até certo ponto, uma suavização da 

linha no Tratado. Mas só até certo ponto. Qualquer pensamento de que o estilo da pintura pode substituir a metafísica é 

muito firmemente rejeitado. É só o estilo agradável e envolvente da filosofia “fácil” que é para ser aceito, por ser casado 

com os raciocínios precisos em que a Investigação vai confiar [...]. É improvável que seja mera coincidência que os 

defensores escoceses do pictórico ou poético calor - Hutcheson e seus companheiros - tenham desempenhado um papel 

importante no bloqueio de sua nomeação [de Hume] para a cadeira em Edimburgo [...]. Sua adesão à abstrusa filosofia, 

modificada apenas no seu estilo, é a continuação de sua resistência a uma visão predominante – visão de uma facção 

predominante que havia bloqueado sua carreira acadêmica. Além disso, a promessa do resultado da investigação – a 

refutação de uma filosofia abstrusa, “um abrigo para a superstição e uma cobertura ao absurdo e erro” – será aplicada 

não só ao alvo óbvio do catolicismo, mas também ao estoicismo cristão de Hutcheson e seus aliados. É difícil resistir à 

ideia de que o resultado foi algo em que Hume tivesse encontrado alguma satisfação privada [...]”. Cf. BUCKLE (2001) 

127. 



 32 

Em seu ensaio Do Comércio, Hume mais uma vez assume sua postura de um pensador 

profundo, em oposição ao raso; e embora reconheça que, nos negócios da vida, não haja tanta 

necessidade de “longas cadeias de raciocínio” 
68

, isso não quer dizer que esteja realmente afirmando 

que devemos abrir mão do raciocínio ou de um argumento mais aprofundado. 

De modo contrário, Hume parece retomar o mesmo posicionamento de que a filosofia deve 

ser mais propriamente uma ocupação difícil e exata e que, por vezes, pode auxiliar e aperfeiçoar, 

em grande alcance, aquilo que pertence aos negócios da vida
69

: 

Os discursos a seguir sobre o comércio, dinheiro, balança de juros, operações 

comerciais, etc. onde, talvez, ocorrerão alguns princípios que são incomuns, e que 

pode parecer muito refinados e sutis para assuntos tão vulgares. Se for falso, deixá-

los ser rejeitados: mas ninguém deve tramar um preconceito contra eles, 

simplesmente porque eles estão fora da estrada comum (Co, 3). 

 

Embora Hume tenha amenizado o tom da primeira Investigação em relação ao Tratado, o 

conteúdo filosófico, neste ponto, ainda permaneceria o mesmo. Em ambas as obras, de maneira 

mais ampla, a ciência da natureza humana constitui-se como uma ciência exata e profunda e que 

pode auxiliar as decisões sobre a vida comum, de uma maneira metodizada e corrigida
70

, cuja 

propedêutica é um estudo da mente humana, pelo qual o filósofo buscaria compreender a extensão e 

os limites da cognição humana. 

 

2.5. Conclusão 

Quanto ao que foi exposto, é possível dizer que o projeto filosófico de Hume de uma 

ciência da natureza humana é uma metafísica difícil e abstrusa que serve às demais ciências e que 
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 Esse parece ser mais um argumento adicional da primeira Investigação que, não obstante, não abandona 

integralmente a maneira que Hume rejeita a filosofia fácil no Tratado, já que o tom de suavização sobre a “filosofia que 

pinta a verdade em cores agradáveis” é apenas aparente. De fato, Hume reconhece a importância da opinião pública 

sobre a filosofia e a vantagem que seria se esta tivesse um discurso acessível. Acontece que nem sempre tal 

acessibilidade caminha juntamente com a exatidão e precisão do raciocínio (no caso, os raciocínios sobre “questões de 

fato”); ou ainda, que uma filosofia fácil ou uma “filosofia da vida comum” estivesse sustentada sobre o domínio da 

opinião ou do senso comum. 
70

 Em sua primeira Investigação, Hume define as decisões filosóficas como uma “reflexão da vida comum metodizada e 

corrigida” (EHU, 12.25). 
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pode servir indiretamente às ocupações da vida comum, podendo então levar transformações, 

melhoramentos às ciências, assim como exatidão e perfeição às ocupações humanas (artes, 

profissões, negócios, etc.). E embora estes não dependam necessariamente de raciocínios difíceis e 

profundos – como exigiria uma ciência ou filosofia –, uma mutualidade entre uma metafísica 

profunda e abstrusa e essas ocupações sempre é bastante útil e vantajosa. 

Assim, Hume entende que não é preciso excluir inteiramente algumas qualidades da 

filosofia fácil – como a clareza e o direcionamento à vida comum –, mas a perfeição de qualquer 

empreendimento humano pode ser mais facilmente atingida pela exatidão e profundidade, que não 

estão diretamente ligadas ao que é simples e óbvio. Por isso, a metafísica – ou filosofia abstrusa – 

não pode ser inteiramente rejeitada, já que também é capaz de oferecer uma melhor base aos demais 

ramos do saber (mesmo àqueles que se pretendem fáceis, pois, de acordo com a metáfora do 

anatomista e o escultor, a simplicidade e facilidade com que a arte atinge o público são complexas 

por sua natureza). 

De fato, insistimos nessa diferença entre filosofia fácil e filosofia difícil, pois o que orienta 

Hume à fundamentação dos objetos da filosofia moral é precisamente o seu empenho de construir 

uma metafísica enquanto uma ciência da natureza humana. De maneira contrária, a filosofia fácil e 

óbvia busca apenas atingir o senso comum, a fim de convencer a humanidade ao caminho da 

virtude, com exemplos da vida comum, baseando-se na eloquência (poesia e retórica) e, assim, 

relegando a metafísica a um plano secundário. 

De modo contrário, para Hume, a tarefa da filosofia – isto é, da metafísica – parece ser 

realmente ir além desse senso comum da humanidade, e nisso há um risco: pois, embora a 

metafísica esteja orientada ao raciocínio profundo e difícil, ocasionalmente pode vir a cair no erro e 

na incerteza. Diferentemente, a filosofia fácil, ao abrir mão dos problemas especulativos, quase 

nunca vai além do caminho seguro do senso comum. 
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Contudo, não são os eventuais insucessos da metafísica que devem desencorajar o filósofo 

de persistir em seus estudos e descobertas: 

O caminho mais agradável e pacífico na vida é o que segue pelas avenidas da 

ciência e da instrução, e todo aquele que for capaz de remover algum obstáculo 

nesse caminho, ou descortinar novas perspectivas, deve, nessa medida, ser 

considerado um benfeitor da humanidade. E embora essas pesquisas possam 

parecer penosas e fatigantes, ocorre com algumas mentes o mesmo que com alguns 

corpos, os quais, tendo sido dotados de uma saúde vigorosa e exuberante, requerem 

severo exercício e colhem prazer daquilo que parece árduo e laborioso à 

humanidade em geral. A escuridão, de fato, é tão dolo-rosa para a mente como para 

a vista, mas obter luz da escuridão, por mais esforço que acarrete, será sem dúvida 

motivo de júbilo e deleite (EHU, 1.8) 

 

Neste sentido, para Hume, buscar um fundamento aos objetos das ciências morais é 

precisamente o verdadeiro propósito de um cientista da natureza humana. 
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Capítulo II – A ciência da natureza humana e o experimentalismo 

1. A base experimental da ciência do homem 

“Assim como a ciência do homem é o único fundamento sólido a todas as ciências, 

o único fundamento sólido que podemos dar a ela deve estar na experiência e na 

observação” (T, Introdução, VII). 

 

O que Hume chama de um “fundamento” à sua ciência da natureza humana nada mais é 

do que o método experimental de raciocínio que está baseado na experiência e na observação, isto é, 

na “razão do vulgo” 
71

 e que também “não requereu nenhum estudo para ser descoberta” 
72

, 

podendo ser encontrada em “todas as ciências e todas as artes a que possamos nos aplicar (...), 

sejam elas cultivadas nas escolas dos filósofos ou praticadas nas oficinas dos mais humildes 

artesãos” 
73

. 

É partindo dessa intuição inicial que Hume pensa um exercício racional comum a todos os 

âmbitos do conhecimento, cabendo, portanto, à ciência da natureza humana, a partir do estudo da 

mente humana, explicar como esse exercício racional é possível, buscando os seus fundamentos e 

princípios. 

Ainda que haja importantes diferenças entre o Tratado e a primeira Investigação, seria 

forçosa a tentativa de estabelecer uma descontinuidade absoluta entre as duas obras, na medida em 

que o intento de construir uma ciência da natureza humana perpassa o propósito de ambas. Apesar 

das diferenças encontradas entre o estilo do Hume jovem e do maduro, de acordo com o que já foi 

exposto no capítulo anterior, é possível traçar algumas importantes continuidades. 

Há, por conseguinte, (a) uma tentativa de construção de uma filosofia abstrusa e profunda 

em ambas as obras, baseado no método experimental de raciocínio e que seja capaz de auxiliar e 

aperfeiçoar os saberes, sejam aqueles que integram vida comum ou aqueles que parecem distanciar-

                                                           

71
 “Reason of the mere vulgar”. Cf. T, Introdução, IX. 

72
 Idem. 

73
 T, Introdução, X 
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se do ser humano
74

. Com efeito, (b) o estudo do entendimento humano é, tanto no Tratado da 

Natureza Humana, como na Investigação sobre o Entendimento Humano, essa propedêutica difícil 

e profunda que levará a reforma às demais ciências; tal como a anatomia é, de maneira análoga, a 

ciência capaz de levar mais perfeição à arte de esculpir esculturas
75

. 

A partir daí, considerando que Hume define o subtítulo do Tratado da Natureza Humana 

como “uma tentativa de introduzir o método experimental de raciocínio aos assuntos morais”, é 

possível dizer que já não poderíamos então traçar barreiras claras entre tudo aquilo que constitui a 

ciência e a própria filosofia. 

Com efeito, em sua Introdução ao Tratado, Hume não indica tantas diferenças entre a sua 

ciência da natureza humana e a filosofia da natureza, a não ser no último parágrafo [§10] em que, 

ao contrário dos experimentos da filosofia da natureza, no que concerne à filosofia moral, ele diz: 

“devemos reunir nossos experimentos mediante a observação cuidadosa da vida humana, tomando-

os tais como aparecem no curso habitual do mundo, no comportamento dos homens em sociedade, 

em suas ocupações e em seus prazeres” 
76

. 

De fato, é preciso bastante cautela acerca dessa passagem, pois, embora uma análise geral 

sobre a natureza humana – sua vida em sociedade, seus prazeres, comportamento, etc. – não possua 

os mesmos critérios de experimentação como aqueles estabelecidos à filosofia natural, essa 

restrição não pode ser inteiramente aplicada ao exame da mente, visto que o procedimento adotado 

por Hume está direcionado aos processos cognitivos e psicológicos humanos
77

. 

É inegável, pois, as várias experimentações realizadas por Hume na tentativa de explicar os 

processos, estados e operações mentais; o emblemático caso da cor azul, por exemplo, citado tanto 

                                                           

74
 Capítulo 1, seção 2.1, §1; seção 2, §10 e §21, 28, passim. 

75
 Capítulo 1, seção 2.1, §2; seção 2, §1 §2 §3 §4 §5, passim. 

76
 T, Introdução, x. 

77
 Como foi apresentada no Capítulo 1, Seção 2, §10 §19 passim. Hume associa o termo “vida comum” a afazeres ou 

negócios da vida. Não sendo, portanto, um termo que esteja muito longe desse sentido específico.  
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na Parte I do Livro I Do Entendimento do Tratado
78

, quanto na Seção II da primeira Investigação
79

, 

mostra que a tonalidade não dada pela experiência pode perfeitamente ser descoberta pelas 

operações mentais, a partir do princípio de semelhança surgido na experiência
80

. Tal caso, é preciso 

ressaltar, não é simplesmente uma experiência como um “comportamento”, uma “ocupação” ou um 

“prazer”. Todavia, ao que parece, a prática experimental de Hume é bastante livre, recorrendo 

também a exemplos como o corpo suspenso no ar, as bolas de bilhar, as cerimônias da igreja 

católica, a imagem de um conhecido, etc. Tudo isso, evidentemente, é feito pelo cientista da 

natureza humana com notável precisão e sagacidade. 

Não obstante, uma pista importante para a compreensão acerca dessa distinção entre 

filosofia moral e filosofia da natureza parece ser colocada de maneira mais simples na primeira 

Investigação. Se há realmente alguma diferença, essa parece ser apenas no que diz respeito ao 

assunto, mas a base é definitivamente a mesma, já que ambas estão sustentadas sobre “questões de 

fato”, englobando tudo aquilo que, para Hume, é denominado de “raciocínios morais”: “tal é o 

fundamento do raciocínio moral que constitui a maior parte do conhecimento humano e é fonte de 

todas as ações e comportamentos dos homens” 
81

. 

Inclusive, Hume apresenta um número significativo de disciplinas cuja base de raciocínio é 

a experiência, subdividindo-as entre aquelas que se ocupam de fatos particulares e de fatos gerais: 

“Os raciocínios morais referem-se tanto a fatos particulares como gerais. Todas as deliberações da 

vida dizem respeito aos primeiros, bem como todas as investigações da história, da cronologia, da 

geografia e da astronomia” 
82

. Analogamente, Hume esboça alguns exemplos de ciências que se 

                                                           

78
 T, 1.1.1.10. 

79
 EHU, 2.8. 

80
 O tom ausente de cor azul não precisa ser derivado de uma impressão exata e correspondente, embora ele seja 

derivado de um grupo de impressões semelhantes que o produz. Com efeito, a imaginação produz tal ideia, sem recorrer 

a algum princípio a priori (T, Ibidem). 
81

 EHU, 12.29. 
82

 EHU, 12.30. 
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ocupam de fatos gerais como “a política, a filosofia natural, a física, a química, etc., nas quais se 

investigam as qualidades, as causas e efeitos de toda uma espécie de objeto” 
83

. 

Assim, O Livro I Do Entendimento do Tratado e a primeira Investigação são obras que, 

em grande medida, realizam um estudo experimental da mente, na medida em que o seu ponto de 

partida é justamente uma investigação sobre “a força do entendimento humano [...], a natureza de 

nossas ideias, bem como das operações que realizamos em nossos raciocínios” 
84

. E embora a 

primeira Investigação pareça se contentar com um “delineamento das diferentes partes e poderes da 

mente” 
85

, esse suposto acanhamento, todavia, não significa um abandono da investigação realizada 

minuciosamente no Tratado da Natureza Humana. 

Embora Hume apresente, em sua primeira Investigação, um estudo da mente à la Kepler, 

isto é, contentando-se em apenas descrever as operações do entendimento numa espécie de 

“geografia mental”, assim como sustenta Millican
86

,  isso não quer dizer que seu projeto audacioso 

e mais profundo, que é o exame “da força e da extensão do entendimento humano”, apresentado no 

Tratado, deverá ser abandonado, assim como sua pretensão primeira de ser o novo Newton das 

ciências morais
87

. 

                                                           

83
 EHU, 12.31. 

84
 Idem. 

85
 EHU, 1.12. 

86
 Millican, em seu comentário da Seção I da primeira Investigação, tem observado que Hume é bastante feliz em 

apresentar os estudos de “ordenação e distinção” dos movimentos dos planetas, empreendido por cientistas como 

Kleper, Brahe, dentre outros, como algo que serviu às descobertas mais profundas das leis de Newton. Para ele, a 

primeira Investigação está interessada em ser um estudo à maneira desses filósofos precursores de Newton, isto é, ser 

uma “geografia mental” (MILLICAN, 2007, xxxii). Mais adiante, em uma nota de rodapé, Millican tende a reforçar 

essa ideia da seguinte forma: “(...) A comparação de Hume com a astronomia nestes dois parágrafos indica que 

‘geografia mental’ pode ser uma atividade muito sofisticada, análoga ao trabalho de Kepler na sistematização do 

movimento dos planetas. A descoberta das “fontes secretas e dos princípios” é atribuída somente à síntese monumental 

de Newton, e aplicar essa analogia de volta ao trabalho de Hume sugere que suas próprias descobertas - como a 

identificação do costume como uma característica central da inferência humana - virá sob o título de ‘geografia mental’. 

A Investigação parece, assim, mostrar menos ambição do que o Tratado, que tinha sugerido que a associação de ideias 

é uma força fundamental análoga à gravitação (EHU, 1.1.4.6. Cf. rodapé 1.15, MILLICAN, 2007, 187).  
87

 Para Millican, a primeira Investigação representaria também um significativo abandono da teoria associacionista, na 

medida em que Hume também oferece um relato dela muito breve nesta segunda obra, a fim de eliminar, segundo ele, 

os aspectos de psicologia que permeiam significativamente a obra da juventude (MILLICAN, 2002, 41-65). Contudo, 

muito embora Hume não forneça maiores detalhes sobre o associacionismo, não obstante, não é verdadeiro que isso se 

deva a uma tentativa de descartar a psicologia dos temas centrais de sua obra.   
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Ainda que a primeira Investigação pareça apresentar algumas limitações, pois é uma obra 

com menos conteúdo que o Tratado, isso não quer dizer que Hume esteja abrindo mão de um 

estudo mais aprofundado da mente humana e que não possa atingir o mesmo sucesso da física 

newtoniana, já que essa é a prova cabal de que é possível uma ciência difícil, profunda, exata e 

aceita pelo público: “Os astrônomos por muito tempo se contentaram em deduzir dos fenômenos 

visíveis os verdadeiros movimentos, ordem e magnitude dos corpos celestes, até surgir finalmente 

um filósofo que, pelos mais afortunados raciocínios, parece ter determinado também as leis e forças 

que governam e dirigem as revoluções dos planetas” 
88

. 

Ao contrário, Hume realmente parece admitir que um estudo mais detalhado da mente, 

além de ser inteiramente possível, também é bastante desejável e, por conseguinte, não pode ser 

desencorajado apenas por causa das possíveis dificuldades que possam ser encontradas:  

Resultados semelhantes têm sido alcançados em outros domínios da natureza, e não 

há razão para não esperarmos igual sucesso em nossas investigações acerca dos 

poderes e organização da mente, se levadas a cabo com a mesma competência e 

precaução. É provável que uma dada operação ou princípio da mente dependa de 

um outro, o qual, por sua vez, possa reduzir-se a um princípio ainda mais geral e 

universal, e não é fácil determinar exatamente, antes ou até mesmo depois de uma 

cuidadosa experimentação, até onde essas investigações podem ser levadas (EHU, 

1.15) 

 

Vale ressaltar que, depois de algum tempo, Hume finalmente reconheceria a autoria do 

Tratado da Natureza Humana
89

. Nesta altura, sua obra já não era tão desconhecida do público, visto 

que já se tornava um importante objeto de estudo dos filósofos escoceses (alguns críticos mais 

fervorosos, outros bem menos). Provavelmente, Hume teria se atentado da dimensão que seu 

trabalho da juventude já ganhava e talvez esperasse uma melhor apreciação futura sobre este.  

Neste sentido, é difícil dizer se o cientista da natureza humana realmente pretendeu 

abandonar o Tratado. E ainda que o tenha abandonado, isso certamente não afetaria a importância 

                                                           

88
 EHU, 1.15. 

89
 A edição já aparece no volume II da coletânea Essay and Treatise of Several Subjects de 1777 que contém as duas 

Investigações, mais o ensaio sobre as paixões. Além disso, a autobiografia, My own Life [1777] também já apresentava 

o Tratado como uma obra de autoria de David Hume. 
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de seu legado, pois essa obra continuaria, ainda assim, tendo grande importância à filosofia, porque 

nela é possível encontrar os problemas mais profundos e abstrusos de sua filosofia. 

 

1.1 Conclusão 

Para Hume, não há tantas diferenças entre ciência da natureza humana e filosofia natural, 

pois, ainda que ele diferencie, num primeiro momento, o modo de aplicação do método 

experimental nesses dois domínios, naquilo que a ciência da natureza humana apresenta como um 

estudo da mente, seus procedimentos são, em muitos aspectos, similares. E naquilo que tange a um 

estudo da mente ou da natureza, uma jamais pode ser epistemicamente superior a outra, pois ambas 

estão apoiadas por “raciocínios morais” sobre “questões de fato”. 

Esse ponto nos servirá para compreender então o que vem a ser um estudo da mente para 

Hume e porque esse é tão importante para entendermos a sua busca por um fundamento às 

disciplinas que constituem a ciência da natureza humana. 

 

2. A ciência da mente e a influência newtoniana 

Embora Hume apontasse a lógica como uma das disciplinas de sua ciência do homem, ele 

afirmaria mais adiante que talvez ela nem fosse tão necessária, já que “poderia ter sido suprimida 

pelos princípios naturais do nosso entendimento” 
90

. Essa afirmação parece ser paradoxal com seus 

propósitos de compreender os fundamentos do raciocínio, mas não é. Para Hume, seja nas escolas 

ou nas oficinas, a razão humana é a mesma, muito embora os seres humanos não conheçam seus 

fundamentos. É nesse sentido que a lógica não seria tão necessária. No entanto, enquanto um estudo 

inerente à ciência da natureza humana, ela é imprescindível. 

                                                           

90
 (T, 1.3.15.11). 
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Mas em que consiste tal disciplina? Para Hume, a lógica deve ser compreendida como um 

exame da “infraestrutura” do entendimento humano, isto é, um estudo das operações do raciocínio e 

da natureza das ideias mentais
91

; não sendo, portanto, uma filosofia de cunho estritamente 

conceitual e analítico
92

 – na medida em que deve partir do método experimental, ao invés de 

deduções estritamente a priori
93

. 

Além disso, tal ciência da mente deve ser compreendida como a etapa inicial da ciência da 

natureza humana em geral: uma investigação dos “poderes ocultos” da mente humana ou, como 

afirma Monteiro, uma explicação que pudesse ir muito além de uma descrição sobre o observável, 

na medida em que, inspirado na ciência newtoniana
94

, a explicação de Hume pudesse alcançar 

princípios gerais (inobserváveis), assim como é possível definir a sua teoria associacionista
95

. 

                                                           

91
 Idem. 

92
 Aliás, para Sherry, a própria concepção de matemática apresentada no Tratado também é, em sua maior parte, 

indistinta de uma acepção de ciência aplicada; sendo que uma compreensão mais formal acerca dessa disciplina só 

aparecerá, em maior grau, na primeira Investigação, mas ainda com bastantes reservas. Cf. SHERRY (2009) 60. 
93

 Em seu artigo Ceticismo e Senso Comum, ao definir o modelo de abordagem de Hume, Klemme também oferece uma 

importante distinção entre o método humiano, que ele denomina de naturalismo descritivo ou normativo e os demais 

métodos estritamente conceituais de outros pensadores. Assim, esta passagem servirá para esclarecer o que significa 

quando se diz que Hume não é um filósofo estritamente conceitual ou analítico. Isso não significa, todavia, um 

abandono da razão ou de estabelecer conceitos. Ao contrário, isso talvez queira dizer apenas que Hume, além de 

recorrer a experimentos e observações na tentativa de estabelecer suas proposições, também ressaltava que o papel dos 

dispositivos naturais – como a crença, o hábito, as sensações, etc. – são talvez muito mais primários do que a suposição 

de que os elementos conceituais e formais, por si sós, estabelecem alguma proposição sobre ‘questões de fato’:  “(1) Em 

termos de método, Hume é um naturalista descritivo, porque ele queria descrever o funcionamento de nossas faculdades 

na formação de crença (2) Hume é um naturalista normativo, porque ele afirma que temos boas razões para acreditar 

certas coisas (por exemplo, que o sol nascerá novamente amanhã). Boas razões são baseadas no costume e hábito. Estas 

razões também podem ser chamadas razões justificadas porque são razões em que depositamos nossa confiança em 

fazer ciência e nos assuntos comuns da vida. (3) Onde, no entanto, razões justificadas são entendidas como razões 

conceituais, Hume é um cético. Razões conceituais são razões que independem de nossa crença em alguma coisa por 

causa do hábito ou costume. Descartes, Reid e Kant acreditavam que tínhamos razões conceituais (ou formais), 

enquanto Hume claramente não tinha. (4) O naturalismo normativo não tem apenas um lado positivo, mas também tem 

um negativo. Ele mostra (a) que a metafísica cartesiana está errada, (b) que devemos ser céticos ou modestos sobre os 

nossos julgamentos causais e (c) que algumas pessoas têm crenças infundadas ou irrefletidas sobre o que é o caso. O 

senso comum, portanto, não pode ficar em si próprio, mas precisa do exame crítico da filosofia. (5) Não existem razões 

justificadas dentro naturalismo normativo para superar as contradições e paradoxos inerentes em nosso pensamento. 

Porque não podemos viver o ceticismo pirrônico, a natureza garante que nos negócios comuns da vida, 

desconsideramos as contradições e os paradoxos. Não somos deixados com qualquer escolha neste assunto, se 

quisermos evitar a autodestruição”. Cf. KLEMME, (2003), 130-131. 
94

 Muito embora existam críticos que apontam o desconhecimento de Hume sobre a filosofia newtoniana, tal como 

James Noxon, Buckle ressalta que existia uma apropriação cultural da nova ciência moderna, cujo Hume foi educado 

enquanto universitário e que teve significativamente acesso. Além disso, Buckle aponta que Peter Jones, em seu livro 

Hume’s Sentiments: Theirv Ciceronian and French Context [1982], apresenta que Hume foi sim bastante familiarizado 

com importantes aspectos da física newtoniana: “nós podemos imaginar que Hume era familiar, e muito, com Prefácios, 
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Assim, a tentativa de “fazer uma anatomia da natureza humana de uma maneira 

sistemática” 
96

 não é apenas alegórica, tampouco também seria a pretensão de Hume de se tornar o 

“Newton das ciências morais” 
97

. Monteiro sustenta ainda que a segunda versão da obra Principia 

Mathematica, de 1713, teria influenciado significativamente Hume, sobretudo na nova roupagem 

das Regras do Raciocínio em Filosofia que, diferente da versão de 1687, adquiriria, segundo ele, 

um caráter mais metodológico e menos ontológico
98

. 

Hume, a partir de critérios similares ao da filosofia natural, asseguraria “não tirar nenhuma 

conclusão sem a autorização da experiência” 
99

. Mas, sobretudo, sugeriria também que aqueles 

filósofos de língua inglesa que adotaram tais pressupostos em filosofia moral “prestaram ao mundo 

um serviço mais notável que Lord Bacon” 
100

. Notadamente, não só o experimentalismo, mas 

também uma imagem mecanicista da natureza (de caráter newtoniano), muito embora bastante 

                                                                                                                                                                                                 

Definições, e Axiomas da Principia, junto com o Escólio Geral, as Regras de Raciocínio do Livro III e as famosas 

citações do Prefácio da segunda edição. Além disso, Hume teria sido familiar com partes da Ótica, mas especialmente 

com as Questões em apêndice ao Livro III. Não há evidência que Hume fosse competente para seguir o núcleo 

matemático da Principia, e podemos inferir que ele entendia o método newtoniano de uma ou mais sentido não-técnico 

que se tornou extremamente popular na primeira metade do século dezoito” (Cf. JONES apud BUCKLE, 2001. 69) . 
95

 Para Monteiro, diferentemente de uma explicação que se satisfaça meramente com a descrição do comportamento 

observável da mente humana. Hume, na realidade, também estava preocupado em mostrar quais os poderes ocultos que 

regulavam tais operações mentais: “Hume só pode ser objeto de uma leitura coerente no quadro de determinada 

concepção de ciência – da ciência como explicação, como teoria, como descoberta de causas ou princípios 

inobserváveis. E que, portanto, sua filosofia não pode ser encerrada no estreito espartilho de uma concepção 

descritivista da ciência, em que esta é reduzida no conhecimento dos eventos observáveis ou das relações funcionais 

entre eles – uma concepção que certamente nada teve a ver com o nascimento da ciência moderna ou com a constituição 

da física newtoniana – a qual era, como vimos, a inspiração e o modelo da própria filosofia de Hume”. Cf, MONTEIRO 

(2009) 89. 
96

 A, 2 
97

 “A ciência de Hume se inspira explicitamente no modelo newtoniano. Ao pretender constituir-se como ciência da 

natureza humana, destinada a servir de fundamento geral às ciências humanas particulares (moral, estética, política), 

essa filosofia declara abertamente sua intenção de seguir o caminho e o método da filosofia natural, sobretudo o de seu 

exemplo mais ilustre, a ciência de Newton (THN, Introdução, pxx; EHU, I, 14). ‘Vale a pena ao menos tentar ver se a 

ciência do homem não será capaz do mesmo rigor de que foram capazes várias partes da filosofia natural’, escreve 

Hume numa de suas primeiras obras (Sumário, 27). E seus comentadores não têm hesitado em concluir que a ambição 

de Hume era a de tornar-se ‘o Newton das ciências do homem’ (PASSMORE, 1968, 43).”. Cf. MONTEIRO, (2009), 

69.  
98

 Monteiro, entretanto, apresenta apenas a segunda regra como uma forte influência sobre os princípios de raciocínio 

adotados por Hume (MONTEIRO (2003) 73-74). Não obstante, é possível dizer que tal influência é ainda bem maior. 
99

 Idem. 
100

 Idem. 
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mitigada pelas próprias conclusões de sua ciência da mente, foi claramente emprestada por 

Hume
101

. 

Ao descrever os princípios de associação – causa e efeito, semelhança e contiguidade – 

como “uma espécie de ATRAÇÃO [ou seja, uma força gravitacional] 
102

, cujos efeitos no mundo 

mental se revelarão tão extraordinários quanto ao que se produz no mundo natural, assumindo 

formas igualmente numerosas e variadas” 
103

, Hume parece defender uma explicação mecânica e 

naturalística da mente humana, incompatível às perspectivas estritamente filosófico-conceituais
104

. 

Em seu Resumo do Tratado da Natureza Humana, ele reafirma sua pretensão de explicar a 

mente humana a partir de uma teoria associacionista. Nessa obra, os princípios de associação são 

metaforicamente batizados como o “cimento do universo”, uma vez que estes são compreendidos 

como a base original de todo o conhecimento ou pensamento humano, tal como é muito bem 

explicitado na seguinte passagem: 

Se alguma coisa dá o autor [Hume] direito a um título glorioso quanto o de 

inventor, é o uso que ele faz do princípio de associação de ideias; que está presente 

                                                           

101
 “Ele [Hume] admite que os “filósofos experimentais”, particularmente os filósofos britânicos naturais que se veem 

como descendentes de Bacon, suficientemente estabeleceram que o mundo natural fosse entendido de acordo com 

princípios amplamente mecânicos. O ponto culminante dessa grande revolução intelectual na filosofia natural é 

Principia de Newton. Posteriormente, Newton e (especialmente) os seus seguidores tentaram trabalhar as implicações 

dessa revolução para o mundo dos assuntos humanos à crença religiosa, em particular. Seus esforços devem ser 

aplaudidos, mas eles não entenderam completamente sua própria revolução. Uma ampla visão mecânica, aplicada de 

forma consistente, precisa incluir um relato do funcionamento da mente, como ela é afetada por processos mecânicos 

(isto é, corporeamente). Este é o reino da imaginação e inclui todos os eventos mentais em que a mente é passiva (por 

exemplo, sensação), mas também todos os eventos mentais que, embora sejam formas de atividade mental são, no 

entanto, atribuíveis a processos mecânicos (por exemplo, a ligação de ideias através da associação). Hume acredita que, 

uma vez que toda a extensão desses processos mecânicos seja reconhecida - quando eles forem vistos como explicação 

de todas as nossas crenças causais, e até mesmo da natureza da crença e da própria idéia de causalidade em si - também 

será reconhecido que todas as implicações da revolução experimentalista têm consideravelmente o mais longo alcance 

para o mundo das relações humanas do que foi imaginado. As eventualidades incluem não apenas os candidatos óbvios, 

as variedades de aristotelismo medieval ensinadas nas escolas e as formas religiosas inelutavelmente casadas a eles, mas 

também todas as formas de filosofia dogmática, incluindo a filosofia religiosa dogmática - e, portanto, todas as formas 

de cristianismo” (BUCKLE, 2008, 47-48). 
102

 Buckle coloca perfeitamente que “os três princípios de associação são descritos como ‘uma espécie de atração’, uma 

força gravitacional em que as ideias estão conectadas”. Cf. BUCKLE, (2008), 84.   
103

 T, 1.1.4.6. 
104

 Tal sustentação naturalística e mecanicista da teoria associacionista de Hume, cuja influência é marcadamente 

newtoniana e de oposição às explicações dogmáticas e teológicas, não é atual, mas já tinha sido impetrada por Kemp 

Smith em sua obra A Filosofia de David Hume de 1941, em que ele observa: “por meio desta [do associacionismo] ele 

professou ser capaz de dar um relato naturalístico e mecanicista da constituição humana que Hutcheson tinha 

considerado como divinamente pré-arranjado”. Cf. KEMP SMITH (2005) 71. 
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em quase toda a sua filosofia. Nossa imaginação tem grande autoridade sobre 

nossas ideias; e sempre que as ideias são diferentes, pode separá-las, juntá-las e 

combiná-las em todas as variedades imagináveis. Porém, apesar do domínio da 

imaginação, existe um laço ou união secreta entre certas ideias particulares, que faz 

com que a mente as reúna mais frequentemente, e que uma delas, ao aparecer, 

introduza a outra. É daí que surge aquilo que denominamos a pertinência do 

discurso; e também o nexo de uma narrativa escrita, bem como o fio ou sequência 

do pensamento que os homens sempre observam, mesmo nos mais vagos devaneios 

[...]. Será fácil conceber qual deve ser a importância desses princípios para a 

ciência da natureza humana, se considerarmos que, no que diz respeito à mente, 

estes são os únicos elos que ligam as diversas partes do universo, ou que nos 

conectam a pessoas ou a objetos exteriores a nós. Porque, como é somente por 

meio do pensamento que alguma coisa age sobre nossas paixões, e como esses são 

os únicos laços de nossos pensamentos, eles realmente são para nós o cimento do 

universo; e todas as operações da mente têm que, em larga medida, deles depender 

(A, 35)   

 

Como observa Garrett, a preocupação com o estudo da cognição humana é explícita nos 

pensadores do século XVII e XVIII, no intuito de aperfeiçoar o método científico e aprimorar a 

condição do conhecimento humano
105

. Hume não teria, neste sentido, sido um filósofo diferente dos 

demais da filosofia moderna – tal como Spinoza, Leibniz, Locke, Berkeley etc. –, apesar de seu 

ponto de vista, como será visto mais detalhadamente, rejeitar veementemente várias das concepções 

dos filósofos anteriores a ele
106

. 

É preciso esclarecer que essa leitura, ao enxergar Hume como um filósofo que examinou a 

cognição humana a partir do modelo da ciência, não é equiparável ao estereótipo de um filósofo que 

defende uma epistemologia destrutiva e que representou um “beco sem saída” à própria filosofia, tal 

como alegava Bertrand Russell
107

. Embora Monteiro tenha algumas restrições em admitir o 

                                                           

105
 Para Garrett, tal como seus contemporâneos, Hume teria seguido a mesma trilha. Cf. GARRETT (1997) 11.  

106
 Garret ainda observa que a teoria de Hume, baseada em uma perspectiva científica, rejeitaria a separação de natureza 

entre imaginação e intelecto, compreenderia também o conceito de ideia como um elemento da percepção e a 

necessidade de negar o inatismo que se subsistia nas filosofias de Locke e Berkeley. Cf. GARRETT (1997) 20-21. 
107

 “Claramente, esta visão depende de certos estereótipos. O primeiro estereótipo filosófico é que a filosofia é, 

essencialmente, epistemologia e metafísica; e esta história, sendo a sua história. Os criadores da filosofia moderna, 

portanto, se dividem em racionalistas e empiristas, competindo escolas de pensamento divididas sobre a questão de 

fontes, natureza e extensão do nosso conhecimento. Hume pertence neste último campo, mas como um pensamento 

puramente destrutivo, propriamente pelo seu empirismo. A fonte mais influente desta opinião é da História da Filosofia 

Ocidental de Bertrand Russell [...] Na história da filosofia moderna, então, Hume é um filósofo que ‘representa, em 

certo sentido, um beco sem saída’.” Cf. BUCKLE, (2008), 22. 
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cognitivismo de Hume, já que não teve a compreensão muito alargada deste termo
108

, tampouco 

estaria inclinado a aceitar que Hume tivesse somente proposto uma teoria cética da indução, 

afirmando, inclusive, que esse é um dos maiores equívocos da filosofia do século XX
109

. 

Hume também não pode ser apelidado, pois, de um empirista ingênuo, cujo método 

simplesmente redundasse numa arbitrária generalização de casos particulares ou, ainda pior, 

meramente partisse do pressuposto de que a natureza pudesse ser pensada como uma totalidade em 

si mesma – isto é, a partir de uma concepção teológica do desígnio divino ou mesmo de um 

mecanicismo cartesiano –, bastando o filósofo deduzir a verdade por meio de seu próprio 

intelecto
110

. 

Pelo contrário, se Hume abraçou uma imagem mecanicista às suas explicações, essa 

também está limitada pelo caráter experimental de sua filosofia. A fim de testar a validade de suas 

proposições, Hume adotaria um interessante critério de eliminação: se não fosse possível proceder 

por uma “enumeração exaustiva de todos os casos” 
111

, bastaria conferir se determinado princípio 

ou hipótese poderia ser invalidado por algum outro experimento de contrapeso. 

                                                           

108
 Monteiro em seu texto Associação e Crença Causal em David Hume, embora tente reduzir o papel da associação 

mental, em favor de uma teoria analítica da causação, chegando, inclusive a questionar: “Será esse filósofo [Hume] 

culpado de uma tentativa de explicar o pensamento causal como mero produto de um mecanismo associativo?” 

(MOTEIRO, 2003, 15). Seu texto, não obstante, parece apenas responder algumas interpretações que não 

compreenderam plenamente o que Hume pretende com sua ciência da mente humana; isto, entretanto, como será visto, 

não desqualifica a teoria cognitiva de Hume.   
109

 Para Monteiro, dentre outras pretensões de sue trabalho, Hume discute apenas uma forma de inferência indutiva, a 

saber, a inferência causal, de resto, ele mesmo diz: “Questões do tipo “como sabemos que a água é fluida?” ou “como 

sabemos que o pão tem um certo e determinado peso médio?” ou “como sabemos que todos os cisnes são brancos?” 

(não sei se Hume alguma vez se lembraria de levantar esta última questão, que depois se tornou tão popular nos livros 

de filosofia) simplesmente não foram incluídas dentro do âmbito de sua epistemologia, quer na primeira Investigação 

quer no Tratado. É como se para Hume não existisse o problema geral da indução, mas apenas o que poderíamos 

chamar “o problema da causação” [...] o problema da inferência causal tomada como uma entre várias formas de 

inferência indutiva” (MOTEIRO, 2003, 104). 
110

 Garrett observa que Hume, de modo contrário ao cartesianismo, desenvolveu quatro argumentos contra a existência 

do intelecto, a saber: (1) Todas as nossas ideias são cópias de nossas impressões; (2) Todas as impressões são claras e 

precisas; (3) As ideias... devem ser da mesma natureza [das impressões], e jamais podem, senão por uma falha nossa, 

conter alguma coisa... obscura e intricada; e (4) [Não há] espiritual e refinada percepção... que... deva ser compreendida 

pela visão pura e intelectual, da qual as faculdades superiores da alma são sozinhas capazes”. C. GARRETT (1997) 21. 
111

 T, 1.1.1.4 
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Se não houver um contraexemplo, o princípio imediatamente pode ser considerado 

verdadeiro. Mas, se algum opositor caso vier a insistir em sua falsidade, diz Hume, basta apenas 

pedir-lhe que apresente algum caso: “Se ele não responder a esse desafio [...] poderemos, com base 

em seu silêncio e em nossa própria observação, ter por estabelecida nossa conclusão” 
 112

. Esse é, 

pois, o critério humiano de resolução de controvérsias, capaz de estabelecer maior exatidão nos 

raciocínios sobre questões de fato
113

. 

Aliás, esse critério está de acordo com as Regras de Raciocínio em Filosofia da Principia 

de Newton; sendo, portanto, algo que inspiraria bastante Hume em suas investigações: 

  Regra I 

Não devemos admitir outras causas das coisas naturais senão as que são 

verdadeiras e suficientes para explicar seu aparecimento. (...) 

 

Regra II 

Portanto, a um mesmo efeito natural devemos atribuir, tanto quanto possível, as 

mesmas causas. (...)  

 

Regra III 

As qualidades dos corpos que não admitem intensificação nem redução de graus, e 

que se verifica pertencerem a todos os corpos ao alcance de nossos experimentos, 

devem ser reputadas como qualidades universais de todo e qualquer corpo. (...) 

 

Regra IV 

Na filosofia experimental, devemos buscar as proposições inferidas por indução 

geral a partir dos fenômenos, com toda a exatidão ou muito próximo da verdade, 

não obstante quaisquer hipóteses contrárias possam ser imaginadas, até o 

momento em que ocorram outros fenômenos pelos quais elas possam ser tomadas 

mais exatas ou ficar sujeitas a exceções
114

 

 

                                                           

112
 Idem. 

113
 Na Seção I da primeira Investigação, Hume sugere que, antes de levar à verdade, o método em filosofia deve 

conduzir à exatidão, a partir de um raciocínio mais justo e eficaz à ciência, e que possa servir de anteposição ao jargão 

metafísico: “O raciocínio exato e justo é o único remédio universal, apropriado para todas as pessoas e todas as 

inclinações, e só ele é capaz de subverter a filosofia abstrusa e o jargão metafísico que, misturados à superstição 

popular, tornam-na de certo modo inexpugnável aos arguidores negligentes, e emprestam-lhe ares de ciência e 

sabedoria” (EHU, 1.12). Neste capítulo, será mostrado que o método que possa realmente oferecer exatidão nos 

raciocínios é aquele baseado em “questões de fato”. Além disso, as controvérsias filosóficas não podem ser realmente 

eliminadas, e é daí que sorrateiramente insurge superstição religiosa: “Dar-nos-emos por felizes se pudermos unir as 

fronteiras das diferentes espécies de filosofia, reconciliando a investigação aprofundada com a clareza, e a verdade com 

a inovação. E por mais felizes ainda se, ao raciocinar dessa maneira descomplicada, formos capazes de minar as 

fundações de uma filosofia abstrusa que parece ter servido até agora apenas como abrigo para a superstição e como 

anteparo para o erro e a absurdidade” (EHU, 1.17); 
114

 Cf. NEWTON, (1871), 384-385. 



 47 

A partir de alguns trechos da obra de Hume, é possível encontrar como essas regras são 

aplicadas. Ao afirmar, por exemplo, que a causa das ideias mentais são as impressões dos 

sentidos
115

, Hume satisfaz aquilo que exigem as regras newtonianas acerca do raciocínio causal, 

pois, ao enunciar que (a) a impressão é causa da ideia, trata-se de uma explicação concernente ao 

aparecimento da ideia e está em conformidade com a Regra I, na medida em que é também uma 

explicação naturalística da causa do fenômeno; assim como (b) atribuir ao surgimento de outras 

ideias mentais a mesma causa
116

 – isto é, atribuição à impressão – está em conformidade com a 

Regra II, porque se trata de uma explicação sobre o mesmo efeito natural. 

Da mesma maneira, a mesma explicação humiana está de acordo com a Regra III, já que 

(c) as qualidades que não admitem intensificação nem redução de graus de uma percepção são 

também, para Hume, qualidades universais de toda e qualquer percepção
117

. Assim como também 

está em conformidade com a Regra IV considerar (d) a necessidade de experimentações como um 

meio de validar ou não as proposições – de eliminação de controvérsias
118

 – e, como já foi 

observado anteriormente, há inúmeros casos citados por Hume
119

. 

                                                           

115
 No parágrafo §8 da Seção I da Parte I, Hume diz que “nossas impressões são as causas de nossas ideias” (T, 1.1.1.8).  

116
 Analogamente, assim como Newton afirma a necessidade de atribuir a um mesmo efeito natural a mesma causa, na 

Seção 15 Regras para se julgar sobre causas e efeitos da Parte III do Livro I Do Entendimento do Tratado da Natureza 

Humana, Hume afirma em sua quarta regra: “A mesma causa sempre produz o mesmo efeito, e o mesmo efeito jamais 

surge senão da mesma causa [...] Quando mediante um experimento claro, descobrimos as causas ou os efeitos de um 

fenômeno, imediatamente estendemos nossa observação a todos os fenômenos do mesmo tipo, sem esperar por uma 

repetição constante, da qual derivamos a primeira ideia da relação” (T, 1.3.15.6). 
117

 Obviamente, a análise acerca das percepções, impressões e ideias é válida para a natureza de toda e qualquer 

impressão e ideia, já que, para Hume, a conjunção constante de causas e efeitos garante a universalidade de todo e 

qualquer objeto semelhante, tal como já foi observado na citação da Seção 15 da Parte III do Livro I na nota de roda pé 

anterior: “Quando, mediante um experimento claro, descobrimos as causas ou efeitos de um fenômeno, imediatamente 

estendemos nossas observações a todos os fenômenos do mesmo tipo, sem esperar por sua repetição constante, da qual 

derivamos a primeira ideia da relação [grifo nosso]” (Idem).   
118

 É preciso frisar que, para Hume, a exatidão de sua filosofia repousa na experimentação – o melhor recurso de 

eliminação de controvérsias. Aliás, como foi mostrado anteriormente, o que garante a exatidão da ciência ou da 

filosofia é a sua base sólida que, de acordo Hume, é o método experimental. 
119

 Em todos os experimentos realizados por Hume, trata-se de eliminação de controvérsias. Os casos, não obstante, são 

exaustivos e, portanto, podem ser vistos também neste trabalho: o caso da fundação dos princípios de associação, onde 

Hume precisa recorrer a algumas experimentações mentais (T, 1.1.1.4). Mas também Hume é muito claro em dizer que 

sua filosofia da natureza humana deve sim estar baseada na experimentação: “Para esclarecer de maneira mais completa 

todo esse tema, consideremo-lo como uma questão de filosofia da natureza humana, que deve ser determinada pela 

experiência e observação” (T, 1.3.8.8). 
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Hume, porém, não era um caso isolado no ambiente filosófico escocês, na medida em que 

a influência da metodologia da ciência natural sobre a filosofia já era algo bastante proeminente; 

algo que, aliás, influenciaria todo o contexto filosófico e cultural escocês
120

. Não obstante, de 

acordo com Broadie, Hume teria aplicado o método experimental com um rigor particular, indo 

muito além da maioria dos filósofos britânicos, tal como Locke, Shaftesbury, Mandeville, 

Hutcheson ou Butler
121

. 

Deve-se, no entanto, ressaltar que o filósofo da natureza humana ainda faz uma importante 

separação entre o que é o âmbito dos corpos externos e o mental e, por conseguinte, distingue 

claramente o seu objeto de estudo da Física. Não obstante, ao passo que Newton rejeitou a 

especulação sobre a essência última dos corpos externos, Hume paralelamente rejeitaria a 

possibilidade de se alcançar a essência da mente humana: “a essência da mente sendo-nos tão 

desconhecida quanto a dos corpos externos
122

, deve ser igualmente impossível formar qualquer 

noção de seus poderes e qualidades de outra forma que não seja por meio de experimentos 

cuidadosos e precisos” 
123

. 

É necessário, entretanto, considerar que as ideias mentais não são corpos externos e, ao 

passo em que estes são governados pela lei gravitacional, as primeiras estão governadas pelos três 

princípios de associação (semelhança, contiguidade e causa e efeito). Portanto, são domínios 

                                                           

120
 Para Wood, o Iluminismo escocês durante algum tempo foi considerado um movimento intelectual de “cultura 

literária”, descompassado com a ciência e a medicina. Todavia, é impossível compreender as transformações na Escócia 

sem considerar o papel que as ciências naturais e a medicina desempenharam nos currículos acadêmicos e 

universitários, na esfera pública e nas discussões acerca da religião, assim como a influência metodológica que a 

“ciência do homem”, constructo dos iluministas escoceses, teve com este conhecimento da natureza. Cf. WOOD, 1993, 

94-95. 
121

 É preciso frisar que as ciências naturais influenciariam significativamente o currículo das academias e universidades 

escocesas. A Pneumatologia, que antes era uma disciplina que focava a natureza do espírito, da divindade, dos anjos, do 

bem e do mal etc., passaria então a ter um caráter mais científico, particularmente sobre a mente humana. Com certa 

excelência, Hume usaria metodologicamente Newton e chegaria a conclusões bem mais contundentes sobre a mente 

humana que muitos de seus contemporâneos. Cf. BROADIE (1993), 60-67. 
122

 Grifo nosso. 
123

 T, introdução, xiii. 
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diferentes, com seus objetos distintos e devidamente delimitados, muito embora possam ser ambos 

explicados a partir do mesmo método experimental. 

Assim, enquanto a ciência newtoniana é a ocupação da extensão ou do mundo externo e 

dos corpos, a ciência da mente de Hume caracteriza-se como ocupação do mundo interno, isto é, 

das ideias mentais enquanto cópias de impressões
124

. Neste sentido, é possível questionar Hume se 

o método experimental não seria um método específico de explicação dos fenômenos externos? 

Como, então, aplicá-lo a uma explicação do mundo interno? 

Na verdade, tal pergunta é um pseudoproblema, afinal, assim como a mente e as ideias, a 

natureza e os corpos externos não são objetos realmente cognoscíveis, pois, da mesma forma que 

não sabemos o que a natureza realmente é e tampouco o que são os corpos, desconhecemos a 

essência da mente e das ideias. E sobre isso Hume dedica uma ampla e profunda explicação nas 

Seções I e II O Ceticismo em consideração a Razão e os Sentidos da parte IV do livro Do 

Entendimento do Tratado da Natureza Humana
125

. 

O experimento – que é a grande pedra de toque de Hume – é apenas um elemento de 

resolução ou de eliminação de controvérsias, e não um fundamento último para o conhecimento 

humano, e portanto desempenha um papel similar ao que desempenhou na Física de Newton. 

Contudo, o estudo acerca da cognição humana feito por Hume elimina a interpretação de que o 

                                                           

124
 Buckle diz que, similarmente a outros filósofos britânicos (Locke, Hobbes e Newton), a impressão pode ser 

compreendida como uma espécie de movimento (motion) ou uma força impressa (force impressed). Trata-se, pois, tal 

como define Newton, de ‘uma ação exercida sobre um corpo, para a mudança de seu estado, ou em repouso, ou em 

movimento uniforme em linha reta’. Com efeito, esse esclarecimento é excelente, pois define perfeitamente como o 

mecanicismo newtoniano exerceu influência sobre a psicologia humiana associacionista. Da mesma forma que, para 

Newton, um corpo longamente mantém uma força externa nele aplicada, Hume adotou o termo impressão como 

designação desta força impressa causada sobre os órgãos dos sentidos, cuja constituição interna lhe responde 

perfeitamente. Sua descrição das ideias como cópias destas impressões ou como segunda aparição de uma imagem 

mental mais apagada sugere essa visão mecânica da mente. É dessa maneira que acontecem as sucessões de percepções 

mentais, denominadas mais precisamente de “feixe de ideias”. (BUCKE, 2008, 132-133). 
125

 Como observa Buckle, a afirmação de Hume de que a essência da mente é igualmente desconhecida como a dos 

corpos externos remonta a Newton, já que este também considerava desconhecida a natureza dos corpos externos: “Nos 

corpos, vemos somente suas figures e cores, ouvimos somente o sons, tocamos somente sua superfície, cheiramos 

somente os odores, e degustamos somente os sabores; mas suas substâncias não podem ser tampouco conhecidas pelos 

nossos sentidos, ou por qualquer ato de reflexão de nossa mente” (Principia, 546 apud BUCKLE, 2008, 86) 
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mecanicismo newtoniano tivesse desempenhado um forte papel em sua filosofia, já que suas 

conclusões epistemológicas tiveram um alcance nunca antes explorado por outra filosofia (como o 

problema da causação, indução, substância, mundo externo, eu, etc.). 

Isso não necessariamente invalidaria a sua influência newtoniana, pois, apesar de que 

talvez Hume não tivesse um conhecimento suficientemente aprofundado da Física clássica (no que 

concerne à parte matemática), o ambiente cultural escocês era marcadamente influenciado pelas 

ciências naturais, de que o filósofo de Edimburgo não poderia ser uma exceção. 

 

2.1 Conclusão 

Hume, inspirado pelas concepções newtonianas correntes do ambiente cultural escocês, 

faria uso do método experimental de raciocínio, rejeitando hipóteses e afirmando apenas aquilo que 

autoriza a experiência e observação, e esses procedimentos convergem inteiramente com o uso das 

Regras de Raciocínio em Filosofia de Newton. Isso permitiu ao filósofo da natureza humana 

desenvolver uma explicação acerca do mecanismo de associação e de formação das ideias mentais 

bastante diferente do modelo de explicação cartesiano sobre a mente (enquanto substância 

pensante). 

Ao indiferenciar o modo de explicação das ciências da natureza e de sua ciência da mente, 

Hume assinala como uma abordagem holística do conhecimento, assim como bem empregado por 

Roger Emerson ao se referir ao ambiente intelectual escocês
126

. De fato, há claramente um holismo 

nas explicações de Hume, o que o permitiria compreender também o termo ‘metafísica’ como algo 

aplicável a qualquer raciocínio profundo e difícil e, de modo algum, como um conhecimento puro 

que tivesse uma natureza distinta do domínio empírico. 
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 No Companion Scottish Enlightenment, é apresentado como o ambiente cultural escocês sofreu importantes 

influências das ciências naturais, e isso inclui notoriamente a filosofia humiana Cf. EMERSON (2003) 5. 
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Para Hume, o conhecimento precisa ser compreendido, antes de tudo, como conhecimento 

humano. Não obstante, essa compreensão tem apenas o sentido de apresentar que todo 

conhecimento depende da cognição humana e, portanto, é passível de suas limitações e fragilidades. 

  

3. A psicofisiologia humiana: a mente animal humana e a mente animal não-humana 

Tendo em mãos todo esse aparato de explicação científica da mente humana - adotando, 

em certa medida, o modelo mecanicista e experimentalista de inspiração newtoniana -, Hume 

buscaria realizar uma “anatomia da mente” ou, mais precisamente, uma explicação psicofisiológica 

dos processos mentais
127

, fazendo o uso de termos tais como: impressão, espírito animais, 

associação, sensação, humores, cérebro etc. O cientista da natureza humana também compararia, 

imitando os anatomistas, os seres humanos e os animais; neste sentido, Hume não só inspirou-se na 

ciência newtoniana, mas também na anatomia clássica
128

. 

Ao adotar um modelo metodológico não tão distinto das ciências naturais, o filósofo de 

Edimburgo considerou que os seres humanos literalmente possuíam uma estrutura psicofísica 

correspondente, em grande medida, às dos demais animais
129

, embora isso também não seja algo 

inteiramente original de sua filosofia, pois o próprio Hutcheson já tinha antes adotado semelhante 

perspectiva
130

. 

                                                           

127
 Kail observa que “as impressões são input da mente, e é deste input que as ideias são, em última instância, derivadas. 

O conteúdo do pensamento é cópia das impressões. A tese de que as ideias são cópias de nossas impressões é genética, 

é um relato sobre a fonte deste conteúdo” Cf. KAIL (2007) 27-28.  
128

 De acordo com Wood, George Turnbull (1698-1748) foi o primeiro a defender que os filósofos morais deveriam 

adotar a metodologia newtoniana empregada pelos filósofos naturais, e seu ponto de vista foi posteriormente ecoado por 

Hume, Reid e muitos outros. No entanto, alguma cautela deve ser exercida quando se avalia o impacto do ‘newtonismo 

moral’ no século XVIII, na Escócia, pois os escoceses que construíram a “ciência do homem” também recorreram a 

uma série de modelos metodológicos, incluindo matemática, anatomia e história natural. Cf. WOOD (1993), 107. 
129

 De acordo com Kail, diferente de muitos filósofos, a explicação psicofisiológica da cognição humana adotada por 

Hume, para filósofos como Descartes, Leibniz, Hobbes e Malebranche, tratava-se antes da regulação do mecanismo de 

inferência de “animais irracionais”. Cf. KAIL, (2007), 43. 
130

 Inclusive, Hutcheson incluiria uma teoria do direito animal, pois estes, enquanto companheiros dos homens, também 

teriam “direito” à felicidade, e nenhuma dor inútil ou miséria deveria ser infligida sobre eles. Cf. BRODIE, (1993) 84. 
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Todavia, em Hume, essa abordagem teria um viés newtoniano bastante arranjado, na 

medida em que o parágrafo §2 da Seção Do orgulho e da humilde dos animais do Livro II Das 

Paixões dividir-se-á em quatro partes correspondentes às quatro regras newtonianas de raciocínio 

em filosofia, tal como já mencionadas anteriormente
131

. 

De fato, o primeiro trecho que diz: “Os anatomistas costumam acrescentar a suas 

observações e experimentos sobre o corpo humano os que eles realizam sobre os animais e, da 

concordância entre esses experimentos, derivam um argumento adicional em favor de uma hipótese 

particular qualquer” 
132

 está baseado na Regra I dos Raciocínios em Filosofia; pois, embora 

especificamente Newton não mencione, neste caso, a necessidade de um argumento adicional em 

favor da hipótese – já que, como o próprio Hume observa, trata-se de uma prática dos anatomistas -, 

a busca pela causa em conformidade com o aparecimento de seu efeito na natureza está sim de 

acordo com as regras newtonianas. 

Já o segundo trecho, diferente do primeiro, está inteiramente de acordo com a Regra II, 

pois afirma que a um mesmo efeito natural é preciso atribuir, tanto quanto possível, as mesmas 

causas: “De fato, é certo que, nos casos em que a estrutura das partes é a mesma nos animais e nos 

homens e em que a operação dessas partes também é a mesma, as causas dessa operação não podem 

ser diferentes; isso nos permite concluir sem hesitar que tudo aquilo que descobrimos ser verdadeiro 

a propósito de uma espécie é certo também para a outra” 
133

. 

Similarmente ao anterior, o terceiro trecho está integralmente de acordo com a sua 

respectiva Regra III, pois diz que as qualidades dos corpos que não admitem intensificação, nem 

redução de graus, devem ser reputadas como qualidades universais de todo e qualquer corpo: “... 

embora seja correto presumir que a mistura dos humores e a composição das partículas seja um 
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 Capítulo 2, Seção 1, §12. 
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 T, 2.1.12.1. 

133
 Idem. 
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pouco diferente nos homens e nos animais e que, portanto, nem sempre os experimentos que 

fazemos sobre os efeitos de certos medicamentos em um caso se aplicam ao outro, entretanto, como 

a estrutura de veias e dos músculos, a constituição e de outras partes são iguais ou quase iguais em 

todos os animais, a mesma hipótese que explica o movimento muscular, a progressão do quilo e a 

circulação do sangue em uma espécie deve ser aplicável também às outras” 
134

. 

Por fim, o último trecho está também inteiramente adequado à regra IV, pois busca as 

proposições inferidas por indução geral a partir dos fenômenos, não obstante quaisquer hipóteses 

contrárias possam ser imaginadas até o momento em que ocorram outros fenômenos pelos quais 

elas possam ser tomadas mais exatas ou ficar sujeitas a exceções: “... conforme essa hipótese 

concorde ou não com os experimentos que fizermos em uma espécie qualquer, teremos uma prova 

de sua verdade e falsidade” 
135

. 

Hume, no mesmo parágrafo, conclui salientando ainda a necessidade de aplicar o mesmo 

modelo de raciocínio à sua “anatomia da mente”: “Apliquemos, pois, este método de investigação, 

que se tem mostrado tão correto e útil nos raciocínios sobre o corpo, à nossa anatomia da mente, e 

vejamos que descobertas nos permitem fazer” 
136

. 

Assim sendo, os princípios de associação – causa e efeito, semelhança e contiguidade – 

que permitem ao sujeito inferir sobre eventos futuros, comparar objetos e relacioná-los no espaço e 

tempo são, pois, os mesmos em quaisquer espécies: “nenhuma verdade me parece mais evidente 

que a de que os animais são dotados de pensamento e razão, assim como os homens” 
137

. 

O ser humano, portanto, possuiria somente uma capacidade racional maior que difere 

apenas em grau, e não em natureza, em relação aos demais animais não-humanos. O que nos leva a 

concluir que, a partir dessas razões expostas por Hume, o famoso jargão “o homem é um animal 
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 Idem. 
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 Idem. 
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 T, 1.3.16.1. 
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racional” não possui menor valor explicativo. De modo contrário, para Hume, também não há 

diferença de natureza entre o “espírito” do filósofo, do vulgo e de indivíduos de diferentes faixas 

etárias: 

O defeito comum a todos os sistemas apresentados pelos filósofos 

para explicar as ações da mente é que supõem um pensamento tão 

sutil e refinado que não apenas ultrapassam a capacidade dos simples 

animais, mas até das crianças e pessoas comuns de nossa própria 

espécie – que, não obstante, são suscetíveis das mesmas emoções e 

afetos que as pessoas de maior genialidade e inteligência (T, 1.3.16.3) 

 

Embora o Livro I Do Entendimento e a primeira Investigação tenham sido estudados 

separadamente, sobretudo a partir de um viés da epistemologia, o próprio Hume adverte que a sua 

ciência da natureza humana está reforçada pelo estudo das paixões e, portanto, o Livro II do 

Tratado também deve ser levado em consideração para a compreensão integral de sua filosofia: 

“esses fenômenos confirmam fortemente o sistema anterior, concernente ao entendimento e, por 

conseguinte, também o sistema presente, concernente às paixões – já que ambos são análogos” 
138

. 

Assim sendo, ainda que Hume diga que “o estudo de nossas sensações cabe antes aos 

anatomistas que aos filósofos morais” 
139

, isto não significa que esse exame será dispensado do 

Tratado da Natureza Humana, já que mais adiante ele concluirá: “Para explicar os princípios da 

mente humana, daremos uma explicação particular das ideias, antes de passarmos às impressões. 

Por essa razão, escolhi aqui começar pelas ideias” 
140

. Hume, portanto, realmente não diz que a 

“anatomia da mente” – o estudo das impressões ou sensações - será dispensada, mas deverá ser 

retomada mais detalhadamente no Livro II Das Paixões. 

É preciso ressaltar que Hume nos diz que as paixões são impressões de reflexão, isto é, 

efeito das ideias sobre nossos sentidos. Por conseguinte, é necessário compreender o estudo de 
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Hume como uma abordagem psicofisiológica
141

. Assim, baseado no experimentalismo e no exame 

cognitivo, a teoria de Hume é completamente cética a vários pontos importantes do racionalismo 

cartesiano, não só naquilo que tange ao método (empirismo versus racionalismo), mas também na 

maneira em que essas filosofias responderão a importantes questões: como da natureza do mundo 

externo, da mente e da razão
142

. 

 

3.1 Conclusão 

Hume buscou compreender a mente humana a partir de uma abordagem psicofisiológica, 

fazendo uso do experimentalismo e, com isso, oferecer uma explicação dos processos cognitivos 

humanos, comparando-os com a de animais não-humanos e de indivíduos de diferentes faixas 

etárias (crianças ou idosos), mostrando que todos os seres sencientes são afetados do mesmo modo 

                                                           

141
 “Essa ideia de prazer ou dor, enquanto retorna à alma, produz uma nova impressão de desejo e aversão, esperança e 

medo, que pode propriamente ser chamada de impressão de reflexão, porque é derivada dela” (T 1.1.2.1) 
142 Millican expõe com excelência as principais divergências da seguinte maneira: “de acordo com Descartes, (1) nós 

temos uma infalível faculdade de clara e distinta percepção que, se certamente exercitada, (2) é capaz de atingir vários 

princípios causais gerais a priori e, além disso, (3) pode estabelecer a essência da mente (isto é, do pensamento) e do 

corpo (isto é, da extensão) por pura dedução intelectual, produzindo adicional e especificamente (4) o conhecimento a 

priori sobre o comportamento da mente e do mundo físico... (5) pode demonstrar que a ideia de Deus deve existir, e (6) 

deve provar certamente a real existência de um externo mundo físico... (7) razão pode derrotar o ceticismo... (8) a 

mente consiste de imaterial substância... (9) pode sobreviver à morte do corpo (10) A pura razão é função primária da 

mente... (11) a razão está fora da determinação da causalidade real que governa puramente o mundo físico... (12) é 

uma faculdade de dedução intelectual que nos distingue fundamentalmente dos animais (que são puramente 

mecânicos)... (13) a imaginação é distinta da razão... (14) a mente contém algumas ideias inatas puramente 

intelectuais tal como a ideia de Deus, mente e extensão (15) O trabalho do intelecto é transparente e introspectivo (16) 

a mente é melhor conhecida que o corpo (17) o eu é revelado a partir da introspecção sendo uma indivisível unidade 

cuja essência é simples pensar...” Contrárias a esses enunciados, as teses de Hume dar-se-iam da seguinte maneira: “(1) 

nós não temos uma infalível faculdade de clara e distinta percepção, (2) todo nosso conhecimento de causação está 

baseado na experiência e observação e é, portanto, incerto (3) nosso entendimento da natureza da mente e matéria é 

inteiramente obscuro, (4) podemos aprender sobre o comportamento da mente e da matéria somente a partir da 

observação e experiência (5) nem Deus ou algo a mais pode ser provado existir a priori... (6) não temos bons 

argumentos de qualquer espécie, a priori ou empírico, para justificar nossa (puramente instintiva) crença no mundo 

externo (7) o ceticismo não pode ser derrotado pela razão... (8) a noção de substância, à parte da substância imaterial, 

é confusa, e (9) a mente não pode sobreviver à morte do corpo... (10) Muito pouco se qualquer atividade da mente é 

governada pela razão no sentido cartesiano... (11) a razão é essencialmente um instinto animal... (12) sujeita a causal 

determinação... (13) muitos de nossos raciocínios estão baseados na imaginação... (14) todas as nossas ideias são 

derivadas dos sentidos (15) as operações da mente estão baseadas em muitos mecanismos causais ocultos... (16) o 

trabalho da mente é algo menos conhecido que aquele do mundo externo (17) a introspecção revela nenhum simples e 

individual “eu”, mas somente um feixe de percepções...” (MILLICAN, 2002, 29-31). 



 56 

e, portanto, não há razão para supor que o homem – e tampouco o filósofo -, em meio ao reino 

animal, teria algum espírito privilegiado. 

Há de se notar que Hume pretende explicar os princípios que envolvem o domínio 

psicológico humano, e não propriamente um espírito superior e estritamente racional, capaz de 

deduzir a verdade apenas a partir de si mesmo, tal como ensejou o cartesianismo. Além disso, o 

estudo experimental da mente não abarca a totalidade da ciência do homem ou ciência da natureza 

humana, mas é, em contrapartida, um pré-requisito para tal, na medida em que servirá de base para 

melhor compreensão do conhecimento humano e de seus limites. 

Segue-se, pois, que o objetivo de Hume é realizar um estudo baseado no método científico 

a respeito da natureza dos poderes e faculdades mentais humanas. Dessa forma, a filosofia de Hume 

parece convergir, em sentido estrito, à filosofia do senso comum, porque propõe uma teoria baseada 

em princípios da natureza humana
143

, em oposição à tentativa de estabelecer um fundamento 

racional ao conhecimento
144

. Há algo, então, que poderia essencialmente diferenciar Hume desses 

filósofos, ou seria apenas um antagonismo aparente? Cremos que há importantes diferenças, e isso 

também será examinado no Capítulo 3. 

Para esses filósofos, diferentemente de sua base no senso comum, Hume seria claramente 

um “cético universal” 
145

. Não obstante, tal epíteto de ultraceticismo é rejeitado por grande parte de 

seus intérpretes atuais e, por isso, já não serve mais para classificar a sua filosofia de maneira 

definitiva. Assim, diferentemente de outrora, é preciso discutir as questões propostas por Hume em 

termos de uma consistente ciência da mente ou psicologia cognitiva.  

 

 

                                                           

143
 Algo que será apresentado no capítulo 3, mas com algumas reservas.  

144
 Este ponto também será abordado de maneira mais adequada no Capítulo 3. 

145
 Idem. 
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Capítulo 3 – A Teoria das Ideias, o Senso Comum e o Naturalismo 

Conforme os capítulos anteriores, a base de estudo da mente humana deve seguir uma 

sustentação clara, a saber: o método experimental. Compreender isso servirá à resolução de alguns 

problemas historicamente colocados sobre o ceticismo de Hume. Assim, nas análises que se 

sucederão, iremos adotar um teor ainda mais crítico, cuja base será, em grande medida, os dois 

capítulos anteriores. 

Neste sentido, mostraremos que (i) a crítica histórica acerca da teoria das ideias não abarca 

claramente os critérios de investigação adotados por Hume sobre a mente humana e, em seguida, 

que (ii) o problema da fundamentação da ciência da natureza humana é imprescindível à 

justificação de crenças (do mundo externo, do eu, dos corpos). 

Assim, é preciso apresentar quais são as duas principais tradições que abordaram tudo isso 

de maneiras, aliás, bastante antagônicas: (a) os filósofos do senso comum – Reid e Beattie –, para 

quem a filosofia humiana culminaria no ultraceticismo, e (b) Norman Kemp Smith, para quem a 

filosofia humiana é uma filosofia naturalista. 

  

1. A “teoria das ideias” enquanto exame científico das ideias 

Para Hume, é necessário recorrer ao exame científico das ideias que surgem na mente 

humana, a partir das impressões dos sentidos. Esse escrutínio, diz ele, deveria funcionar como um 

“microscópio” ou um “novo sistema de óptica” que possibilitaria “a ampliação das ideias mais 

simples e diminutas de modo que possamos apreendê-las facilmente e possamos conhecê-las do 

mesmo modo que as ideias palpáveis e sensíveis” 
146

. 

Esse procedimento que visa a compreender as ideias recorrendo à sensibilidade está 

baseado no “princípio da cópia”, cuja definição, tal como ele cita, é que “todas as nossas ideias são 
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copiadas de nossas impressões” 
147

. Ora, é preciso advertir que tomar esse enunciado de modo 

isolado é bastante imprudente; isto por que o “princípio da cópia”, num primeiro momento, parece 

ser apenas uma regra “esquisitíssima” supostamente repleta de exceções. 

Contudo, trata-se de algo que acompanharia Hume durante toda a sua investigação e que, 

por conseguinte, possui também diferentes maneiras de aplicação, de acordo com o tipo de ideia 

que se está examinando, porque é só num primeiro instante que o “princípio da cópia” estaria 

fundado na constatação de que “ideias simples” derivam de “impressões simples” – na medida em 

que a semelhança de ambas é explícita – tal como é sugerido logo no início do Livro I Do 

Entendimento
148

. 

Entretanto, essa não é uma regra que funciona para todos os casos, já que esse princípio 

não poderia ser aplicado, de maneira idêntica, às ideias complexas que concernem à maioria dos 

“raciocínios e pensamentos” 
149

 na medida em que essas ideias não correspondem diretamente a 

uma impressão simples. Mas isso não quer dizer que elas não sejam também cópias de impressões, 

pois as ideias complexas surgem mediante a associação de ideias simples na imaginação
150

 e que, 

por sua vez, são cópias diretas das impressões simples que as antecedem e correspondem
151

. 

Aliás, uma explicação como essa talvez pareça ser suficiente para mostrar que todas as 

nossas ideias têm a sua origem na impressão dos sentidos, muito embora isso não seja consensual 

entre os intérpretes
152

. Hume, não obstante, parece claramente examinar as ideias gerais e abstratas, 

levando em consideração seu “princípio da cópia”. Aliás, como apresenta Garrett, o fato de as ideias 
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 T, 1.1.3.4 
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 T, 1.1.4.7. 

151
 Tal tema será retomado na parte 2 deste Capítulo. Como será visto, os críticos de Hume jamais mencionam a 

formação das ideias complexas, tampouco compreendem de modo suficiente a extensão do significado que é adotado às 

impressões pois tendem a reduzir tudo às sensações imediatas e, por conseguinte, não é de se espantar que critiquem 

tanto a “teoria das ideias” humiana. 
152

 No capítulo XIV do livro The Philosophy of David Hume, onde é abordado o problema acerca das ideias de espaço e 

tempo, Kemp Smith defende que, de acordo com Hume, tais ideias teriam uma natureza não sensitiva e, portanto, 

desvinculada de seu princípio de que toda ideia é cópia ou derivada de impressões (K. SMITH, 2005, 273-290). 
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de espaço e tempo e/ou existência não terem uma impressão simples perfeitamente correspondente 

a elas – tal como uma “ideia simples” – não quer dizer que elas não tenham nenhuma impressão que 

as corresponda
153

. 

Até mesmo as ideias matemáticas, tal como sustenta Hume na primeira Investigação, têm a 

sua exatidão por sua origem nos sentidos
154

. Assim, perguntar “como o princípio da cópia funciona 

no caso de ideias gerais ou abstratas?” não parece ser um real problema para Hume, já que sua 

explicação sobre elas ainda continua permeada pela mesma máxima de que “todas as ideias são 

cópias das impressões”. Mas, a partir daí, surge também uma segunda questão: em que medida, 

para Hume, é vantajoso recorrer ao princípio da cópia ou à sua teoria das ideias como explicação 

das ideias gerais e abstratas? 

Uma resposta satisfatória a esse problema encontra-se, pois, na Seção VII Das Ideias 

Abstratas da Parte I do Livro Do Entendimento. Aqui, Hume parece definir bem qual a natureza das 

ideias gerais e abstratas, embora o Tratado desenvolva também uma reflexão crítica de seus 

diferentes tipos em outras partes e seções – vácuo, tempo imutável, substância, Deus, etc. – e que 

não será necessária a esse presente exame. 

Para Hume, é impossível que uma ideia abstrata ou um termo geral seja representado na 

mente sem que se tenha uma noção precisa de seus graus de qualidade e quantidade
155

. Assim, para 
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 Em sua obra Cognition and Commitment, Don Garrett apresenta uma leitura satisfatória de como Hume desenvolve, 

a partir de sua teoria das ideias, uma explicação acerca das ideias de espaço, tempo e existência que não elimina o 

princípio da cópia. Pelo contrário, esse princípio humiano desempenha um papel importante em sua crítica sobre a ideia 

de vácuo, tempo imutável e de uma existência separada da matéria, na medida em que conceber uma impressão não é 

diferente de conceber a sua existência. Não obstante, embora esse ponto abordado por Garrett seja muito interessante, 

não será especificamente tratado aqui (GARRETT, 1996, 52-53). 
154

 Embora Hume não dedique uma Seção do Tratado especificamente a essa questão, é salutar que, além de muitas 

pistas, há um significativo número de passagens que esclarecem bem tal questão. Hume, não obstante, é enfático em sua 

primeira Investigação ao dizer que a maior vantagem da clareza das ideias matemáticas em relação às ideias morais é 

que, sendo as primeiras sensíveis, são mais fáceis de serem compreendidas que as segundas: “A grande vantagem das 

ciências matemáticas sobre as ideias morais consiste nisto, que as ideias da primeira, sendo sensíveis, são sempre claras 

e determinadas, a menor distinção entre elas é imediatamente percebida, e os mesmos termos são ainda expressivos das 

mesmas ideias, sem ambiguidade ou variação” (EHU, 7.1). 
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 “É evidente que, ao formar a maior parte de nossas ideias gerais, se não todas elas, fazemos abstração de todo e 

qualquer grau particular de quantidade e qualidade” T, 1.1.7.2. 
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que a mente humana possa formar uma noção precisa, por exemplo, de um triângulo, é necessário 

recorrer à sua ideia simples – tal como um triângulo escaleno, equilátero, etc. – e remetê-la ao termo 

geral de triângulo ou ao seu nome que, por sua vez, compartilha várias outras ideias particulares 

semelhantes
156

. É assim, de acordo com Hume, que a mente compreende uma ideia geral. É 

possível, pois, levantar uma objeção contra Hume afirmando que uma figura matemática já é uma 

entidade abstrata. Entretanto, não é isso o que ele defende. 

De fato, há outra questão aí envolvida: a separabilidade entre a figura e o corpo figurado 

não seria, para ele, realmente sustentável, pois, para que a figura seja diferente de um corpo 

figurado, seria necessário também que suas ideias fossem diferentes, separáveis ou distinguíveis. 

Mas não há diferença entre uma ideia particular em ambos os casos e, por conseguinte, tal caso não 

está de acordo com o princípio de separabilidade, inaugurado na mesma Seção VII: 

Temos observado que quaisquer objetos que sejam diferentes, eles são 

distinguíveis, e que quaisquer que sejam distinguíveis, são separáveis pelo 

pensamento e imaginação. E podemos acrescentar aqui que estas propostas são 

igualmente verdadeiras no inverso, e que quaisquer objetos que sejam separados 

são também distinguíveis, e que quaisquer objetos que sejam distinguíveis são 

também diferentes (T, 1.1.7.3). 

 

O que acontece é que a mente humana tende a comparar diferentes objetos e, a partir da 

semelhança de um e outro, opera-se, então, uma distinção de razão – uma distinção realizada pela 

imaginação entre aquilo que seria a figura e aquilo que seria o seu “conteúdo” (muito embora Hume 

pareça realmente estar negando a possibilidade de a mente humana separar verdadeiramente essas 

duas coisas, sem incorrer a diferentes tipos de operações mentais): 

[...] é certo que a mente jamais teria sonhado em distinguir uma figura de um corpo 

figurado – uma vez que, na realidade, estes não são nem distinguíveis, nem 

diferentes, nem separáveis [...]. Assim, quando se nos apresenta um globo de 

mármore branco, recebemos apenas a impressão de uma cor branca disposta em 

                                                           

156
 “Quando encontramos uma semelhança entre diversos objetos que se apresentam a nós com frequência, aplicamos a 

todos eles o mesmo nome, não obstante as diferenças que possamos observar em seus graus de quantidade e qualidade, 

e, não obstante, quaisquer outras diferenças que possam surgir entre eles. Após termos adquirido tal costume, a mera 

menção desse nome desperta a ideia de um desses objetos, fazendo que a imaginação o conceba com todas suas 

circunstâncias e proporções particulares” T, 1.1.7.7. 
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uma certa forma, não sendo capazes de separar nem distinguir a cor da forma. 

Mas, observando, em seguida, um globo de mármore negro e um cubo de mármore 

branco, e comparando-os com nosso primeiro objeto, encontramos duas 

semelhanças separadas, naquilo que antes parecia, e realmente é, completamente 

inseparável (T, 1.1.7.18, ênfase nossa) 

 

Para Hume, em última análise, nenhuma ideia do pensamento é simples em sua natureza, 

mas composta por diferentes tipos de relações. A figura, enquanto ideia abstrata, não é algo inato 

existente no interior do espírito do filósofo, como uma ideia obscura e incerta, acessível apenas às 

faculdades superiores da alma, mas é constituída a partir de relações exteriores (associações) de 

ideias mentais. 

Do mesmo modo, tal como Hume apresenta na Seção VI Dos Modos e Substâncias, 

também não pode existir a ideia de substância como tal, senão como uma “coleção de ideias simples 

que são unidas na imaginação e às quais se atribui um nome particular – nome este que nos permite 

evocar, para nós mesmos ou para os outros, aquela coleção” 
157

. O problema da ideia de substância 

começa quando é suposto que suas qualidades referem-se a um algo de desconhecido, quer dizer, 

quando se supõe que são descobertas coisas inerentes à própria ideia enquanto, na realidade, da 

mesma maneira que a ideia de figura, operam-se relações exteriores a partir de outras ideias: 

[...] sempre que descobrimos uma nova qualidade simples que tenha a 

mesma conexão com o restante, imediatamente a incluímos entre as 

outras, ainda que ela não tenha feito parte de nossa primeira 

concepção da substância. Assim, por exemplo, nossa ideia de ouro 

pode, a princípio, ser a de uma cor amarela, de peso, de maleabilidade 

e de fusibilidade; mas, com a descoberta de sua solubilidade em água 

régia, acrescentamos esta última àquelas qualidades, e supomos que 

pertence a substância tanto como se sua ideia houvesse, desde o início, 

feito parte da ideia composta (T, 1.1.6.2) 

 

No espírito do filósofo profundo e metafísico, a substância é, pois, supostamente simples e 

constante. Entretanto, na mente humana, ela é, de modo contrário, uma coleção de ideias, sendo 

essa conclusão válida não somente para esse caso em particular, mas para todas as outras ideias 

complexas, gerais ou abstratas (espaço, tempo, existência, figura, etc.). 
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 T, 1.1.6.2. 
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1.1 Conclusão 

Com efeito, Hume desenvolve sua teoria das ideias baseado em dois critérios: o princípio 

da cópia e o princípio da separabilidade, cujo fundamento inicial é um estudo experimental da 

mente. Ambos os critérios serão imprescindíveis ao exame crítico e filosófico acerca das ideias 

gerais e abstratas (substância, inerência, Deus, eternidade, etc.), e tal exame das ideias é certamente, 

sobretudo no Tratado, um dos pontos mais complexos da filosofia de Hume. 

A partir dessa consistente teoria da mente desenvolvida por Hume, iremos agora confrontar 

algumas objeções feitas pelos filósofos do senso comum e apresentar que a acepção atribuída por 

eles ao ceticismo de Hume não está correta. Para nós, essa tentativa de confrontação é importante, 

já que ela configurou a visão dominante da filosofia de Hume enquanto uma epistemologia cético-

destrutiva ou ceticismo radical. 

 

2. A teoria das ideias e o ultraceticismo 

Em sua obra An Inquiry into the Human Mind on the Principles of Common Sense [1764], 

Thomas Reid, fundador da filosofia do senso comum, compreenderia a teoria das ideias de Hume 

como uma falsa hipótese que, inevitavelmente, desencadearia em um ultraceticismo:  

Zeno procurou demonstrar a impossibilidade do movimento; Hobbes, que não 

houve diferença entre o certo e o errado; este autor [Hume] não deu crédito aos 

nossos sentidos, à nossa memória, ou até mesmo à demonstração. Essa filosofia é 

inteiramente ridícula, mesmo para aqueles que não conseguem detectar a sua 

falácia. Ela não pode ter outra tendência a não ser a de mostrar a sutileza do sofista, 

em detrimento da razão e envergonhar a natureza humana (REID, 1823, 14) 

 

Não obstante, o modelo de interpretação acerca da “teoria das ideias” desenvolvido por 

Reid compreenderia a filosofia humiana apenas como os resquícios da metafísica cartesiana, cujos 
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erros residiam em seus falsos pressupostos
158

. De fato, Reid não levaria em conta a extensão da 

teoria humiana que, na verdade, é uma teoria das percepções mentais, cuja base é método 

experimental que, como já observado no capítulo anterior, estuda os aspectos psicofisiológicos da 

relação entre ideias e impressões
159

.  

A leitura de Reid, entretanto, não só influenciaria a totalidade dos filósofos da escola do 

senso comum, mas também a própria filosofia alemã, sobretudo a partir da segunda metade do 

século XVIII e do início do século XIX
160

. 

Reid acusaria Hume de “ceticismo metafísico”, na medida em que este teria levado um 

modelo de pensamento sustentado pela “via das ideias”
161

 às suas consequências derradeiras. 

Portanto, de acordo com Reid, a dúvida universal cética não estaria de modo algum sustentada pelos 

princípios da natureza humana, porque seus pressupostos seriam contrários a toda e qualquer crença 

natural
162

. 

                                                           

158
 Cf. REID (1823) 8-9, 12, 14, 16-17, 31, 65, 72, 77, 79, 82, passim. Em algumas dessas passagens, Reid citaria ainda 

Malembrance, Locke e Berkeley como aqueles que teriam dado continuidade à “teoria das ideias” de Descartes antes de 

Hume. 
159

 Capítulo 2, Seção 3, §1. 
160

 Na obra de Manfred Kuehn, Scottish Common Sense in Germany, 1768-1800, o autor apresenta as influências que os 

filósofos alemães herdam dos filósofos escoceses da escola do senso comum. De acordo com Kuehn, o maior ataque à 

filosofia do senso comum foi ao de Kant em seus Prolegômenos, o qual teria repercutido não só na Alemanha, mas 

também mais tarde em outros países. Por outro lado, esse ataque também demonstra como a filosofia do senso comum 

teria se tornado predominante neste país. Nessa época, o Tratado da Natureza Humana não era ainda uma obra 

conhecida, nem mesmo na Inglaterra, enquanto o Inquiry de Reid já tinha sido traduzido em 1982, um ano depois da 

primeira Crítica. Além disso, Kueh apresenta ainda várias passagens de comentários críticos de editores das obras de 

Reid, Beattie e Campbell (KUEH, 1987, 208, 209, 210, 211 e 212). 
161

 “Via das ideias” é o mesmo que “teoria das ideias”. 
162

 Ao que parece, ao admitir os argumentos humianos do ceticismo com relação à razão, Reid aceita que o ceticismo é 

muito mais o resultado do excesso de refinamento do que propriamente um equívoco do entendimento. Nesse sentido, o 

que ele chama de absurdo não é contrário às conclusões lógicas extraídas do raciocínio, mas apenas às crenças cuja base 

é o senso comum, em que não temos uma justificação racional, mas a sua irresistível autoevidência. Deste modo, a 

razão, assim como os sentidos, está subordinada à anterioridade do senso comum, e o erro do filósofo metafísico foi 

distanciar-se destes princípios que subjazem a crença humana. Já o erro de Hume, para Reid, foi justamente ser o maior 

metafísico dentre todos os metafísicos, cujo raciocínio distanciou-se de todos os princípios sustentados pelo senso 

comum da humanidade: “uma vez que o autor acima mencionado, que é sem dúvida um dos metafísicos mais agudos 

que esta ou qualquer idade produziu, [...] sustentou que a mente é apenas uma sucessão de idéias e impressões, sem 

qualquer sujeito; sua opinião, no entanto, que contraria as apreensões comuns da humanidade, merece respeito. Peço, 

portanto, de uma vez por todas, que nenhuma ofensa pode ser levada em cobrança desta ou de outras noções 

metafísicas pelo absurdo, ou por ser contrária ao senso comum da humanidade. Nenhum menosprezo é destinado aos 

entendimentos dos autores ou mantenedores de tais opiniões. Na verdade, eles comumente procedem não do defeito de 

entendimento, mas de um excesso de refinamento: o raciocínio que leva a eles muitas vezes dá nova luz ao assunto, e 
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Reid também enxergava um erro fundamental nas doutrinas metafísicas
163

, pois essas 

partiam da hipótese de que certas “entidades isoladas” no espírito – isto é, as ideias – poderiam 

garantir a verdade de seus sistemas especulativos: 

entrei num sério exame dos princípios sobre os quais este sistema cético é 

construído, e não fiquei pouco surpreso ao descobrir que ele se inclina com todo o 

seu peso em cima de uma hipótese que é antiga e, na verdade, tem sido geralmente 

bastante recebida pelos filósofos, mas da qual eu não poderia encontrar nenhuma 

prova sólida. A hipótese que quero dizer é que nada é percebido, mas apenas o que 

está na mente: Que realmente não percebemos o que são as coisas externas, mas 

apenas algumas imagens e pinturas delas gravadas na mente, que são chamadas de 

impressões e ideias (REID, 1823, ix-x) 

 

Para Reid, no entanto, o conhecimento humano ou a crença devem estar fundamentalmente 

subordinados a determinados princípios primeiros e autoevidentes do senso comum que são 

inerentes à natureza humana, ao contrário da abordagem metafísica que reduziria o conhecimento a 

um ato isolado de uma consciência pura e filosófica: 

Tais julgamentos originais e naturais são, portanto, uma parte da mobília que a 

natureza deu para o entendimento humano [...] Eles servem para orientar-nos em 

assuntos comuns da vida, onde a nossa faculdade de raciocínio nos deixar na 

escuridão. Eles são uma parte da nossa constituição e todas as descobertas da nossa 

razão estão fundamentadas sobre eles. Eles compõem o que é chamado de senso 

comum da humanidade, e que é manifestamente contrária a qualquer dos primeiros 

princípios é o que chamamos absurdo (REID, 1823, 260) 

 

Todavia, essa acusação de Reid não parece afetar tanto a filosofia de Hume, porque este já 

tinha rejeitado a concepção de que o filósofo possuiria um espírito capaz de atingir qualquer 

realidade última, essência ou substância que fosse diferente da mente dos animais não-humanos, da 

maioria das pessoas e de diferentes faixas etárias
164

.  

É preciso ressaltar que, se Hume construiu uma “teoria das ideias”, essa deve ser 

compreendida em termos de uma ciência da mente (humana), cujas ideias são “cópias das 

                                                                                                                                                                                                 

mostra seu verdadeiro gênio e profunda penetração, e as premissas não fazem mais do que harmonizar-se à conclusão 

(REID, 1823, 29, ênfase nossa)  
163

 Garrett observa que, em certa medida, o rótulo reidiano à filosofia moderna (de Descartes à Hume) é aplicável, 

embora obscureça importantes pontos da reflexão de Hume. Todavia, não serão expostas aqui as advertências de 

Garrett, pois essas podem ser encontradas em seu artigo Hume’s Theory of Ideas (GARRETT, 2008, 41). 
164

 Capítulo 2, Seção 3, §10. 
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impressões”; impressões estas que, por sua vez, nada mais são do que o efeito causado pelos 

fenômenos externos que afetam os órgãos dos sentidos
165

. 

É difícil, portanto, entender o que exatamente Reid diz quando sugere que Hume reduziu a 

natureza e a mente e todas as coisas cujo senso comum não duvidaria a apenas impressões e ideias. 

O problema de tal reductio ad absurdum que Reid sustenta em sua leitura não é nenhum pouco 

compatível com o empirismo de Hume, pois, se as percepções não existem nem no mundo externo e 

nem no mundo interno, que espécie de “não-lugar” seria esse pelo qual as ideias e as impressões se 

sucederiam
166

? 

Talvez Reid tivesse uma resposta para esse problema; mas, de modo algum, seria esse o 

ponto a que Hume pretenderia realmente chegar, pois jamais este pôs realmente em dúvida a 

existência do eu e do mundo externo
167

. 

Não obstante, a nomenclatura de “cético metafísico” poderia ser perfeita a Hume se for 

considerado que ele mesmo se julgava um cético e, embora criticasse uma espécie de metafísica 

adulterada, cujas pretensões se destinavam a especulações últimas acerca da essência das coisas e 

geralmente serva da teologia e da superstição
168

, isso tampouco significa que ele não considerasse a 

                                                           

165
 Esta é propriamente a discussão central do Capítulo 2: porque o estudo da mente de Hume é um estudo em termos de 

uma psicofisiologia, isto é, baseada no método experimental. 
166

 Reid sugere que a filosofia de Hume levaria a uma espécie de atomismo epicurista, cujas percepções se 

movimentariam caoticamente no vácuo: “Vejo-me e toda a estrutura da Natureza retroceder em ideias fugazes, que, 

como átomos de Epicuro, dançam sobre a vacuidade” (REID, 1823, p16). Não obstante, Garrett apresenta de maneira 

muito clara que, assim como a ideia de eternidade, Hume nega a ideia de vácuo na Parte II do Livro I do Tratado da 

Natureza Humana (GARRETT, 1996, 52-53). Se assim for, a interpretação de Reid torna-se ainda mais distante das 

reflexões de Hume, pois, se este rejeita a hipótese do vácuo, a hipótese do mundo externo volta a ter autoridade e, 

inevitavelmente, a de um mundo interno. 
167

 Como apresenta Stanistreet, Reid está enganado em apresentar que, para Hume, não existem objetos externos, causa 

e eu. O resultado, portanto, de que certas crenças são falsas é apenas o resultado de uma investigação empírica de suas 

causas e não implicaria numa dúvida universal (Cf. STANISTREET, 2001, 55). 
168

 Assim como já apresentamos no capítulo 1 e 2, a filosofia de Hume, dentre outras coisas, era crítica de um tipo de 

filosofia falsa e adulterada, baseada na superstição e na teologia, e que é de direta oposição à sua, tal como podemos 

apresentar nesta passagem: “Aqui, de fato, repousa a objeção mais justa e plausível a uma parte considerável dos 

estudos metafísicos: que eles não são propriamente uma ciência, mas provêm ou dos esforços frustrados da vaidade 

humana, que desejaria penetrar em assuntos completamente inacessíveis ao entendimento, ou da astúcia das 

superstições populares que, incapazes de se defender em campo aberto, cultivam essas sarças espinhosas impenetráveis 

para dar cobertura e proteção a suas fraquezas. Expulsos do terreno desimpedido, esses salteadores fogem para o 
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sua filosofia uma metafísica – muito embora atribuísse outro significado ao pensamento metafísico, 

de uma maneira diferente daquilo que se consagrou na tradição, vendo-o apenas como uma cadeia 

de raciocínios ou argumentos profundos e difíceis. 

 

2.1 Conclusão 

Na filosofia de Hume, a “teoria das ideias” é, de maneira mais exata, uma teoria das 

percepções, cuja base é o método experimental. Neste sentido, a “teoria das ideias” de Hume não 

leva ao ultraceticismo, como acusava Reid; de modo contrário, a leitura reidiana, muito embora 

tenha influenciado a posteridade, não encontra eco suficiente nos escritos humianos. 

Assim, Hume possui uma consistente teoria sobre a mente humana que invalidaria a crítica 

reidiana de que o filósofo de Edimburgo seria um cético metafísico, cuja teoria das ideias o levaria a 

uma espécie de doutrina do espírito distinta das crenças básicas do senso comum. Na verdade, a 

teoria humiana não levaria a uma doutrina cética do espírito, mas é, de maneira contrária, uma 

teoria da mente humana. 

 

 

3. A “teoria das ideias” e o senso comum 

O livro de Beattie
169

 intitulado Ensaio sobre a Natureza e Imutabilidade da Verdade: em 

oposição ao Sofisma e o Ceticismo (1770), que foi bastante difundido pela Europa, influenciaria 

significativamente a maneira como muitos leriam a obra humiana
170

. 

                                                                                                                                                                                                 

interior da floresta e lá permanecem à espera de uma oportunidade para irromper sobre qualquer caminho 

desguarnecido da mente e subjugá-lo com temores e preconceitos religiosos” (EHU, 1.11). 

 
169

 Muitas das críticas de Beattie são, entretanto, similares àquelas desenvolvidas por Reid em sua Investigação. 
170

 Em sua obra Scottish Common Sense in Germany,1768-1800, Kuehn mostra que a interpretação acerca do empirismo 

clássico e, em particular, da filosofia de Hume, possui uma interessante genealogia, já que remonta à apropriação que 

houve na Alemanha da filosofia britânica e, em específico, dos filósofos escoceses do senso comum (Cf. KUEHN, 

1987, 4-12). 
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A leitura de Kant certamente foi bastante influenciada pelo modo como Beattie apresentou 

o Tratado, já que o filósofo de Könisberg conhecia apenas a primeira Investigação
171

. Todavia, 

muitas das observações contidas no Ensaio sobre a denominada “teoria das ideias” humiana são 

erros interpretativos bastante grosseiros, porém mesclados com uma retórica refinada, já que o autor 

era um poeta e detinha uma notável habilidade de escrita
172

. 

No Ensaio, é apresentado “que todas as percepções da mente humana estão resolvidas em 

duas classes, impressões e ideias; que as últimas são todas cópias das primeiras, e que a ideia difere 

de uma impressão somente
173

 por ser mais apagada” 
174

. Nesse último enunciado, ao adicionar o 

termo somente, Beattie o faz de maneira imprópria, pois limita a restrição à diferença entre ideia e 

impressão apenas a um único aspecto: de diferir “somente por ser mais apagada”. Por conseguinte, 

desencadeia uma série de conclusões enganosas sobre a teoria desenvolvida no Tratado da 

Natureza Humana. 

Com efeito, para Hume, uma ideia não é distinta de uma impressão somente por ser mais 

apagada ou mais fraca. No que se refere a impressões e ideias simples, a última será correspondente 

à primeira no que tange à sua vivacidade em sua primeira aparição: “todas as nossas ideias simples, 

em sua primeira aparição, derivam de impressões, que lhes correspondem e que elas representam 

                                                           

171
 Para muitos comentadores, Kant teria baseado sua interpretação sobre a filosofia de Hume a partir de uma tradução 

da primeira Investigação; contudo, para Kemp Smith, a maneira que o filósofo de Könisberg interpretou Hume 

corrobora muito mais a ideia de que ele conheceu a obra do filósofo escocês através da versão alemã do Ensaio sobre a 

Verdade de Beattie, no qual significativas passagens do Tratado são possíveis de serem encontradas. A maneira como 

Hume propõe o problema da causalidade, partindo de postulados tais como que “eventos devem ser sempre 

determinados”, colocando em questão a validade do princípio causal universal de que “alguma coisa que começa a 

existir deve ter uma causa de sua existência”, não parece encontrar eco na primeira Investigação. Hume faz isso 

explicitamente no terreno que exige o quanto necessário à ligação de dois conceitos, que é o de um evento e de uma 

causa antecedente, entre os quais qualquer ligação de qualquer tipo pode ser detectada pela mente. Ou seja, o princípio 

não é auto-evidente, mas sintético. O conceito de um evento e o conceito de uma causa são ideias bastante distintas e 

separadas. Assim, para Kemp Smith, é na obra de Beattie que Kant poderia ter melhor formado seu seguinte problema: 

como são possíveis os juízos sintéticos a priori? Cf. K. SMITH (1915) 288-291.   
172

 Há de se notar que Beattie era um conhecido poeta escocês do século XVIII. 
173

 Itálico nosso. 
174

 BEATTIE, 1803, 163. 
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com exatidão” 
175

. Segue-se, pois, que há casos em que o critério não será propriamente se “a ideia 

é mais apagada”, mas sim o de antecedência das impressões simples, já que “uma impressão 

simples sempre antecede suas ideias correspondentes” 
176

. Além disso, em casos de loucura ou 

febre, Hume também observa que a mente humana confunde ideias com impressões
177

. 

Contudo, na medida em que Beattie sustenta que todas as ideias são cópias de nossas 

impressões, diferindo das últimas somente por serem mais apagas, ele é inevitavelmente levado a 

desqualificar a diferença, estabelecida no Tratado, entre “ideias simples” e “ideias complexas” 
178

. 

Afinal, diferentemente do que acontece com ideias e impressões simples, ainda que haja uma 

semelhança entre ideias e impressões complexas, não é uma regra que elas sejam cópias exatas uma 

das outras; já que uma ideia complexa geralmente não está acompanhada de uma impressão 

complexa correspondente: “Posso imaginar uma cidade como a Nova Jerusalém, pavimentada de 

ouro e com seus muros cobertos de rubis, mesmo que nunca tenha visto nenhuma cidade assim. Eu 

vi Paris, mas afirmarei por isso que sou capaz de formar daquela cidade uma ideia que represente 

perfeitamente todas as suas ruas e casas, em suas proporções reais e corretas?” 
179

. 

Com efeito, a partir dessa interpretação reducionista e restritiva da teoria das percepções 

humiana, Beattie é levado à estranha conclusão de que todas as nossas ideias só podem 

corresponder às nossas impressões imediatas ou sensações (no sentido estrito), ignorando que 

nossas impressões também pudessem abranger “todas as nossas sensações, paixões e emoções, 

enquanto elas fazem sua primeira aparição na alma” 
180

.  

Tal erro vem à tona quando ele passa a sugerir que todas as ideias sempre estariam 

acompanhadas de nossas impressões, o que seria possível somente se, além de não existirem ideias 
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complexas, também não existisse critério de anterioridade das impressões - o que levaria, por 

conseguinte, a teoria de Hume a estranhas consequências - tal como Beattie realmente acredita que 

seja: 

Você sente algum calor, mesmo que mínimo, na ideia de uma fogueira, de uma 

montanha em chamas, ou a conflagração geral? Você sente frio mais real no 

inverno de Virgil Scythian, do que na descrição de Milton das chamas do inferno? 

Você reconhece que existe verdade na ideia de comer, que é certamente a verdade 

de sua impressão, que alivia a fome, enche a barriga, e contribui para o suporte da 

vida humana? Se você responder a estas perguntas negativamente, você nega um 

dos princípios fundamentais da filosofia do Sr. Hume (BEATTIE, 1804, 164) 

 

Contudo, para toda essa confusão, o Tratado da Natureza Humana afirma exatamente o 

contrário: “nossas ideias, ao aparecerem, não produzem impressões correspondentes; tampouco 

percebemos uma cor ou temos uma sensação qualquer simplesmente por pensar nessa cor ou nessa 

sensação” 
181

. Na verdade, o que Hume tenta provar, naquilo que tange ao critério de anterioridade 

da impressão descartado por Beattie, é que “nossas impressões são as causas de nossas ideias, e não 

nossas ideias causas de nossas impressões” 
182

. 

Beattie, por conseguinte, não só interpreta equivocadamente a teoria da percepção 

construída por Hume, mas também levanta muitas falsas indagações que poderiam ser 

perfeitamente explicadas pelos princípios de associação; já que supõe, de acordo com a sua 

deturpação da teoria de Hume, que seria impossível que ele explicasse como se dão as relações 

espaços-temporais na mente humana, como subtende a seguinte passagem: 

Temos, é verdade, a mais viva percepção de um amigo quando o vemos mais do 

que quando pensamos nele em sua ausência. Mas isto não é tudo: muitas pessoas 

de mente sã sabe que no primeiro caso acreditamos, e estamos certos, que o objeto 

existe, e está presente a nós; no outro caso acreditamos, e estamos certos, que o 

objeto não está presente: que, no entanto, Sr. Hume deve negar; pois ele mantém 

que uma ideia difere de uma impressão somente por ser mais apagada, e em 

nenhum outro aspecto que seja
183

 (BEATTIE, 1804, 164-165) 
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Neste caso, além de reduzir e restringir novamente a diferença entre ideia e impressão 

apenas ao aspecto de que a ideia difere de uma impressão somente “por ser mais apagada”, Beattie 

infelizmente não menciona o princípio de conexão de contiguidade, o qual Hume aponta como 

sendo fundamental nesse tipo de relação: “os sentidos, ao passarem de um objeto a outro, precisam 

fazê-lo de modo regular, tomando-os em sua contiguidade uns em relação aos outros, a imaginação 

adquire, por um longo costume, o mesmo método de pensamento, e percorre as partes do espaço e 

do tempo ao conceber seus objetos” 
184

. 

De fato, tal série de equívocos acerca da teoria humiana tornou-se muito eminente na 

época em que foi lançado o Ensaio sobre a Natureza e a Imutabilidade da Verdade de Beattie. Mas 

tal modelo interpretativo não é inteiramente original, já que remonta ao filósofo Thomas Reid, 

inaugurador da filosofia do senso comum e cuja crítica sobre a “teoria das ideias” fez escola em seu 

país
185

. 

Em sua obra Uma Investigação da Mente Humana e os Princípios do Senso Comum 

[1764], Reid sustentava que as sensações seriam a totalidade de nossas percepções, negando 

completamente a existência das ideias. Neste sentido, seu exame parte da perspectiva de que “uma 

análise das sensações pode ser realizada talvez com mais facilidade e distinção, levando-os na 

seguinte ordem: o cheiro, o sabor, a audição, o tato, e, por último, a visão” 
186

. 

A teoria reidiana diz que as sensações são percebidas diretamente de seus objetos e que 

também é possível lembrar-se desses objetos a partir da memória, enquanto não estão presentes aos 

sentidos, mas acompanhados da crença de seu passado; ou que podem ser pensados e imaginados, 
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sem estar acompanhados de nenhuma crença, sendo o mesmo que os lógicos chamariam de simples 

apreensão
187

. 

Tal teoria parece considerar apenas as sensações imediatas, excluindo, portanto, o que 

Hume tinha dito acerca das impressões como emoções e paixões ou “impressões de reflexão”: “As 

impressões podem ser divididas em duas espécies: de SENSAÇÃO e de REFLEXÃO; as da 

primeira espécie nascem originalmente na alma, de causas desconhecidas. As da segunda derivam 

em grande medida de nossas ideias” 
188

. Essa divisão, com efeito, é imprescindível à teoria humiana 

acerca das percepções, a qual Hume esclarece da seguinte maneira: 

Primeiro, uma impressão atinge os sentidos, fazendo-nos perceber o calor ou o frio, 

a sede ou a fome, o prazer ou a dor, de um tipo ou de outro. Em seguida, a mente 

faz uma cópia dessa impressão, que permanece mesmo depois que a impressão 

desaparece, e à qual denominamos ideia. Essa ideia de prazer ou dor, ao retornar à 

alma, produz novas impressões, de desejo ou aversão, esperança ou medo, que 

podemos chamar propriamente de impressão de reflexão, por derivadas dela (Idem) 

 

O que detalhadamente isso geraria com relação à teoria reidiana não está sendo colocado 

em cheque. Contudo, tal limitação à sensação imediata leva a uma série de mal-entendidos bastante 

similares àqueles propagados por Beattie, como aquele que diz: “a ideia de comer alivia a fome e 

enche a barriga”, mencionado anteriormente. 

Para Reid, é errôneo afirmar que toda ideia possua um grau maior ou menor de força e 

vivacidade, já que a “simples apreensão” da imaginação – de acordo com sua teoria – dispensa 

qualquer efeito da crença
189

. Destarte, a teoria de Hume levaria à conclusão de que “a mente é 

somente uma sucessão de ideias e impressões sem qualquer sujeito” 
190

. 

Contudo, o que Hume rejeita é que seja possível conhecer a natureza do eu – o que é 

diferente de simplesmente negá-la. Muito mais que isso, interessava-o saber como é possível a 

formação do sujeito, ou mais precisamente: como se dá o processo de formação de uma natureza 
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humana ou subjetividade? Com efeito, de maneiras distintas, Deleuze
191

 e Baier
192

 parecem estar de 

acordo com esse real intento do Tratado da Natureza Humana. 

Assim, a ciência da mente de Hume parece ter uma vantagem em relação à teoria reidiana, 

pois se limita a uma explicação holística dos processos mentais e parece ser, portanto, bem mais 

modesta: contentando-se, a partir de uma investigação empírica, em explicar a mente humana
193

. De 

modo contrário, os filósofos do senso comum são claramente fundacionistas ao pretenderem 

explicar o conhecimento humano a partir princípios primeiros e autoevidentes
194

. 

Hume limita-se a descrever a formação de crenças no sujeito e não tenta determinar nada 

para além dela. Não obstante, a preocupação de Reid já é dogmática, pois acredita em razões 

conceituais ou formais independente do hábito e do costume
195

. Inclusive, Reid assume, em muitos 

momentos, uma crítica à antropologia, ao rejeitar a possibilidade de se construir uma “anatomia da 

mente” aos moldes de uma psicologia cognitiva: “É o mecanismo da mente tão facilmente 

compreendido quando o do corpo é tão difícil? Mas, para este sistema, as três leis de associação, se 
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juntou a algumas sensações originais, explicando todo o mecanismo dos sentidos, imaginação, 

memória, crença e de todas as ações e paixões da mente, é este o homem que a natureza fez?” 
196

. 

Reid não parece contentar-se com uma definição de uma ciência da natureza humana cujo 

intento fosse explicar tal natureza por meio de certos processos mentais, como se o homem pudesse 

ser reduzido a um “fantoche” 
197

 da natureza: 

É este o teu passatempo, ó Natureza, colocar esses truques sobre uma criatura tola e 

depois de tirar a máscara e mostrar-lhe como ela tem sido um ser enganado? Se 

esta é a filosofia da natureza humana, a minha alma tu não adentras em seus 

segredos. É certamente a árvore proibida do conhecimento que rejeito antes de me 

aperceber nu e despido de todas as coisas, sim, do meu próprio ser. Vejo-me e a 

toda estrutura da Natureza retroceder em ideias fugazes, que, como átomos de 

Epicuro, dançam sobre a vacuidade (REID, 1823, p16) 
 

Não obstante, a teoria humiana não constitui uma antropologia, pois, muito embora 

carregue o nome de uma ciência da natureza humana, suas intenções não visam explicar qual a 

natureza última do homem, a partir de pressupostos ontológicos, na medida em que tal pretensão já 

foi inteiramente excluída do alcance do método experimental, que não visaria a atingir nenhuma 

essência da natureza, tão pouco a humana. 

 

3.1 Conclusão 

A partir dessa análise, é possível perceber que a leitura de Beattie sobre a teoria 

associacionista de Hume está equivocada. Beattie tem como pressuposto a leitura de Reid, que é 

igualmente equívoca. A acusação de ultraceticismo de Reid e Beattie não tem valor explicativo à 

teoria da mente de Hume, pois a interpretação reidiana pensa a teoria da mente humiana como 

essencialmente redutível ao ceticismo, porém, Hume constrói uma teoria mental humana, 

reconhecendo que todos os seres humanos, inclusive o filósofo, são passíveis das mesmas 

imperfeições cognitivas.  
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Dessa forma, a teoria da crença de Hume é mais modesta que a da filosofia do senso 

comum, pois recorre a nenhuma explicação fundacionista; (e) a ciência da natureza humana não é, 

como sugere Reid, uma antropologia, pois sua base de explicação é uma psicologia cognitiva, e não 

uma ontologia sobre o homem. 

 

4. O naturalismo e o senso comum 

A partir de sua investigação sobre nossas percepções mentais, Hume reconheceria que 

ideias não poderiam originar-se numa parte profunda e obscura do espírito, como uma ideia isolada. 

Isso, portanto, não estaria longe de ser um caminho ao não-fundacionismo
198

 (uso esse termo em 

oposição à crítica quineana, e não como Hume propriamente usa), pois rejeita a justificação do 

conhecimento a partir de uma base estreitamente analítica, tal como as ideias inatas, ou substância 

pensante, como sustentava Descartes
199

. De fato, o método investigativo adotado por Hume, como 

já explicado anteriormente, não poderia pressupor a existência de uma verdade prescrita, cabendo 

apenas ao filósofo deduzi-la por meio de suas supostas faculdades superiores
200

. 
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Em seu artigo O Naturalismo de David Hume [1905], Norman Smith diz que os raciocínios 

baseados na experiência e observação não podem ser compreendidos estritamente a priori; já que, 

sendo raciocínios sobre “questões de fato”, sua última instância de determinação é a crença: 

“Quando buscamos por meio de inferência para ampliar nosso conhecimento da existência real, 

fazemos uso de certos princípios sintéticos não-racionais, que só podem ser explicados como cegas 

propensões instintivas da alma humana (...) a Razão, ele [Hume] declara redondamente, é ‘nada 

além de um maravilhoso e ininteligível instinto de nossas almas’” (SMITH, 1905, 156).  

Assim, tal como o próprio Hume coloca no Tratado, enunciados causais tais como “que o 

sol nascerá amanhã” ou “que todos os homens devem morrer” 
201

 são inteiramente assentidos sem 

necessidade de nenhum fundamento racional; mas basta a instância psicológica à sua determinação: 

“podendo ser aceitos com um grau superior de evidência” 
202

. Inclusive, o primeiro a observar essa 

peculiaridade na filosofia de Hume teria sido o seu próprio opositor Reid, ao afirmar que a crença 

na regularidade da natureza não provém da razão, e sim de nossos instintos e propensões naturais: 

Eu penso que o genioso autor do Tratado da Natureza Humana foi o primeiro a 

observar que nossa crença na continuidade das leis da natureza não pode estar 

fundada nem sobre o conhecimento nem sobre a probabilidade [...] De qualquer 

maneira, concordamos com o autor [...] nisto, que nossa crença na constância das 

leis naturais não é derivada da razão (REID, 1823, 236-238) 

 

Para Smith, Hume tentaria mostrar que não seria a partir de nenhum cálculo que tais 

certezas estariam vinculadas, já que a crença seria suficiente à determinação do assentimento 

humano acerca de raciocínios sobre “questões de fato”; sendo que Hume não pensou em nenhuma 

outra concepção de certeza a não ser que estivesse desvinculada das disposições psicológicas 

humanas, tal como é sugerido na seguinte passagem: 

Suponhamos que uma pessoa pegue um dado, construído de tal modo que quatro de 

suas faces são marcadas com um algarismo ou com um certo número de pontos, e 

as duas outras com outro algarismo ou número de pontos, e coloque o dado no 
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copo, com a intenção de lançar. Ela de certa forma acredita que esse algarismo irá 

cair voltado para cima, mas ainda apresenta alguma hesitação e dúvida, 

proporcional ao número de chances contrárias. E, conforme essas chances 

contrárias diminuem, e a superioridade do outro lado aumenta, sua crença 

adquire novos graus de estabilidade e certeza (T, 1.3.11.9, ênfase nossa). 
 

Neste sentido, as crenças mais básicas da natureza humana não possuem qualquer 

determinação ou mediação, mas são inteiramente assentidas a partir de disposições naturais do 

sujeito. Tal rejeição de que seja possível alcançar uma causa última, para além das impressões que 

se apresentam aos sentidos, são claramente atestadas pelo próprio Hume: “podemos perfeitamente 

perguntar as causas que nos induzem a crer na existência dos corpos; mas seria inútil perguntar se 

existem ou não corpos” 
203

. 

Ao que parece, como assinala Kemp Smith, ainda que sejam marcados como 

probabilidade os argumentos causais
204

, não é a partir de um cálculo probabilístico que, para 

Hume, poderia ser determinada a certeza com relação ao eu e o mundo exterior: “A crença na ação 

causal é igualmente natural e indispensável; e Hume livremente reconhece a existência de causas 

‘secretas’, agindo independentemente de nossa experiência. Esta ação causal apresenta-se tanto no 

mundo mental, como no mundo natural” 
205

. 

Neste sentido, a dúvida radical cética seria meramente uma hipótese metafísica, sem 

qualquer influência nas crenças naturais
206

 – tal como o mundo externo e o eu –, pois as propensões 

naturais humanas ridicularizariam qualquer pretensão de incerteza generalizada: “Este ceticismo, 

prescrevendo uma dúvida universal que abrange tanto o conjunto de nossas opiniões e princípios 

anteriores como também nossas próprias faculdades [...] seria de todo incurável; e nenhum 
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raciocínio jamais poderia conduzi-lo a um estado de segurança e convicção a respeito de qualquer 

assunto” 
207

. 

A interpretação smithiana, em muitos aspectos, serve como uma compreensão à teoria 

humiana de justificação de crenças da mesma maneira que uma resposta às acusações de ceticismo 

radical. Todavia, a partir dessa abordagem, Smith aproximaria bastante Hume da filosofia de Reid, 

na medida em que este, de maneira mais explícita, tentaria construir uma teoria de justificação de 

crenças como alternativa ao ceticismo
208

. 

Além disso, assim como no Inquiry de Reid, o artigo de Smith também é bastante 

influenciado pela Parte IV Do Ceticismo e de Outros Sistemas de Filosofia do Tratado da Natureza 

Humana, cujos problemas céticos a respeito da natureza dos corpos, do eu e do mundo exterior são 

abordados, muito embora oferecendo uma leitura que minaria todas as possíveis interpretações de 

ceticismo autodestrutivo. 

Uma solução como a teoria das crenças básicas ou naturais, baseada em instintos e 

propensões naturais, parece, em grande medida, responder à altura à visão reducionista reidiana de 

que Hume seria apenas um cético suicida; muito embora Smith tenha dado uma ênfase menor ao 

papel das percepções e das associações
209

. De fato, partir de sua abordagem sobre a teoria da crença 

humiana, cuja base é o naturalismo, Smith claramente está apresentando uma alternativa ao 

ceticismo autodestrutivo esboçado inicialmente pelos filósofos do senso comum e que, como já foi 

observado outras vezes, durante muito tempo, tornou-se a visão comum da filosofia de Hume. 

O que, entretanto, difere a teoria da crença dos filósofos do senso comum e a descoberta 

smithiana é que, da parte de Hume, a teoria da crença pode perfeitamente ser compreendida a partir 
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das disposições psíquicas do sujeito, sem precisar justificá-las como princípios autoevidentes. Neste 

sentido, a abordagem holística humiana é mais precisa do que dos filósofos do senso comum. Tal 

descoberta de Kemp Smith, portanto, permite-nos resolver algumas objeções de Quine. 

Como já foi mostrado no Capítulo II, o projeto de uma ciência da natureza humana 

depende também da teoria dos princípios de associação que regem a mente humana: semelhança, 

contiguidade e causa e efeito
210

. Os princípios de associação são fundamentais à teoria mental de 

Hume e, por conseguinte, servem como propedêutica à sua teoria da crença
211

, pois a primeira 

subscreve os limites da experiência humana
212

 (impressões) que a segunda terá de levar em 

consideração. 

Assim, essa tese das crenças naturais, baseada em instinto e propensões, permite 

compreender como Hume se distancia daquilo que filósofos como Quine acusaria de “empirismo 

ingênuo” 
213

, na medida em que este compreende a “teoria das ideias” de Hume como uma teoria 

redutível a termos cujo significado seria dado a partir de percepções, algo que não parece encontrar 

                                                           

210
 Vide capítulo 2, Seção 1. 

211
 Há de se notar que nem mesmo Kemp Smith, notadamente um crítico do princípio da cópia, de fato, tenha negado a 

importância do papel da teoria das associações de ideias à explicação da teoria da crença: “Nossas idéias estão tão 

intimamente unidos umas às outras a partir dos laços de associação, que a passagem fácil da imaginação junto às ideias 

gera um sentimento de identidade, e este sentimento subjetivo na mente é novamente interpretado como denotando 

identidade real da existência. Essa crença na permanência do eu desempenha uma função indispensável na nossa vida 

prática, e a partir dela, portanto, não podemos desejar libertar-nos. Mas essa função prática é a sua única função, e sobre 

ela nenhuma metafísica da alma pode estar baseada (Cf. K. SMITH, 1905, 161). 
212

 É de se notar que a necessidade de uma teoria das crenças naturais serve como explicação de como o ser humano 

passa a admitir crenças que não são originárias nem da razão ou da experiência: “a partir de sua profunda análise da 

experiência sensorial e da razão, que é impossível por meio delas, as somente duas fontes de conhecimento, estabelecer 

a existência dos corpos. Mas efetivamente ele nega a relevância da posição de Berkeley. Talvez o que nós descrevemos 

como o principal apontamento da filosofia de Hume é prova que [...] a crença nunca repousa na razão ou no 

entendimento e que, ao contrário, o que nós chamamos de razão sintética é por si mesma meramente uma crença 

generalizada. A aceitação da existência dos corpos é uma “crença natural” devido aos instintos últimos ou propensões 

que constituem nossa natureza humana” (Cf. SMITH, 1905, 150-151) 
213

 Em seu artigo, Hume e o dogma do reducionismo (2011), Chibene apresenta que a nomenclatura traçada por Quine 

de que Hume seria um empirista ingênuo e que sua filosofia seria um reducionismo ou um “empirismo termo a termo”. 

De modo contrário, o holismo ou naturalismo epistemológico defendido por Quine já existia na filosofia humiana, 

Chibene traça a interpretação quineana da seguinte maneira: “1) a perspectiva mentalista, segundo a qual a filosofia 

trata de idéias e percepções, ao invés de tratar de palavras, como deveria; 2) a adesão ao  “dogma” do “reducionismo 

radical”, em sua versão “naïve” e “intoleravelmente restritiva”  (Quine 1951, 38), segundo a qual: 2.1) as unidades 

primárias de significado são os termos, considerados individualmente; e 2.2) todo o conteúdo da cognição empírica se 

reduz aos termos, considerados individualmente, ou melhor, eles são as contrapartes linguísticas das unidades básicas 

de informação empírica, a partir das quais todo o conhecimento do mundo é obtido” (Cf. CHIBENE, 2011, 4). 
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eco no Tratado e nem na primeira Investigação. Afinal, como observa Garrett, Hume não fez uma 

teoria do significado, mas uma psicologia cognitiva
214

 e, portanto, se o filósofo da natureza humana 

tem uma teoria justificacionista das crenças, deve-se compreendê-la apenas nestes termos.  

De fato, Hume importou-se muito mais em situar a crença a partir de uma descrição do 

processo cognitivo humano, sem remetê-la a uma justificação conceitual e filosófica, independente 

do hábito e do costume
215

. Assim, ainda que a crença fosse apresentada como “uma ideia vívida 

relacionada ou associada a uma impressão presente” 
216

, por outro lado, ela também seria “nada 

mais que uma mais vívida, animada, forte, firme, estável concepção de um objeto, do que o que a 

imaginação sozinha é propriamente capaz de atingir” 
217

, ou, ainda, “algo sentido pela mente, em 

que se distingue das ideias e do julgamento das ficções da imaginação. Dando-lhes mais força e 

influência; fazendo-as parecer mais importantes; reforçando-as na mente; e tornando-as princípios 

que governam nossas ações” 
218

. 

A leitura smithiana, nesse sentido, serve de refutação a outro ponto da crítica quineana, 

pois o naturalismo humiano não pode ser um fundacionismo na medida em que não recorre a 

nenhuma sustentação última ou conceitual, muito embora K. Smith afirme que os enunciados 

matemáticos para Hume seriam analíticos (isto é, algo que Quine acusaria de analiticidade) 
219

. É 

preciso lembrar que, não obstante, Hume realmente pensava que a origem das ideias matemáticas 

                                                           

214
 Vale ressaltar que é esta a principal definição a que Don Garrett chega à teoria de Hume, o que ele chama de “ciência 

cognitiva ou psicologia cognitiva” (Cf. GARRETT, 1997, 9). 
215

 Isto também foi objeto de questão no Capítulo 2, Seção 1. 
216

 T, 1.3.7.5. 
217

 EHU, 5.12. 
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 EHU, Idem. 
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 Para Smith, Hume compreendia a matemática como estritamente analítica, tal como é apresentado na seguinte 

passagem: “As relações assim reveladas são as de semelhança, contrariedade, graus de qualidade, e as proporções de 

quantidade ou número; tais como existentes nas ciências matemáticas da geometria, álgebra e aritmética, que envolvem 

apenas essas relações, que são tornadas possíveis por meio do pensamento analítico discursivo ‘Que três vezes cinco é 

igual à metade de 30’, expressa uma relação entre esses números. Proposições deste tipo são descobertas pela mera 

operação de pensamento, sem depender do que está em qualquer lugar existente no universo. Embora nunca houvesse 

um círculo ou triângulo na natureza, as verdades demonstradas por Euclides seriam para sempre conservadas a sua 

certeza e evidência”. Essa necessidade lógica, que consiste na impossibilidade de conceber o contrário, é a única forma 

de necessidade racional conhecida por nós, e ela fornece um padrão à luz do que somos capazes de detectar a sua 

completa ausência de todo o nosso conhecimento de questões de fato” (SMTH, 1905, 156-157). 
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fossem especificamente as sensações e que, portanto, poderia ser explicadas a partir da 

psicologia
220

. 

 

4.1 Conclusão 

A partir desse exame, é possível concluir que Hume é um não-fundacionista (no sentido 

contemporâneo do termo, e não no sentido do próprio Hume); seu naturalismo é uma explicação 

suficiente sobre a crença no mundo externo, nos corpos e no eu. A razão deve estar subordinada à 

crença e, portanto, a acusação quineana está errada em considerar Hume um fundacionista tal como 

os empiristas lógicos, porque Hume é um naturalista no que tange à sua epistemologia (não está em 

questão aqui até que ponto o naturalismo desses dois filósofos converge ou diverge), e até mesmo 

as ideias matemáticas não são geneticamente analíticas, já que também surgem da sensação e, deste 

modo, a acusação de analiticidade de Quine não parece estar correta. 

Em último lugar, a compreensão de Hume sobre o que é a metafísica permite-nos entender 

a relação entre ciência e filosofia como âmbitos não claramente separados. Tal indistinção entre 

esses dois domínios do conhecimento feita por Hume, englobados num único domínio denominado 

por ele de metafísica, faz sua abordagem caracterizar-se holística.  

 

 

5. O caráter cético-naturalista da filosofia de Hume 

ele [Hume] ingenuamente reconhece que foi apenas na solidão e no retiro que 

poderia produzir qualquer parecer favorável a sua própria filosofia; a sociedade, 

como a luz do dia, dissipou as trevas e névoas do ceticismo, e fê-lo ceder ao 

domínio do Senso Comum” (REID, 1823, 13). 
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 Muito embora Hume não se ocupe profundamente desse problema, algumas passagens de seu texto sugerem que, 

assim como todas as outras ideias, as ideias matemáticas também possuem uma origem na sensibilidade, e isso pode se 

conferir nesta passagem: “A grande vantagem das ciências matemáticas sobre as ideias morais consiste nisto, que as 

ideias da primeira, sendo sensíveis, são sempre claras e determinadas, a menor distinção entre elas é imediatamente 

percebida, e os mesmos termos são ainda expressivos das mesmas ideias, sem ambiguidade ou variação (EHU, 7.1). De 

fato, a interpretação quineana sobre “as relações de ideias” também não encontra eco na filosofia humiana. 
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É sabido que, depois dos estudos de Norman Kemp Smith, a afirmação acima, de Thomas 

Reid, não tem menor valor explicativo sobre a filosofia de Hume. Neste sentido, perguntamos: Se 

Hume é, então, um naturalista, qual é exatamente o papel do ceticismo em sua filosofia?  

Com efeito, para muitos intérpretes, o posicionamento que vincula a filosofia de Hume ao 

naturalismo parece ser bastante plausível, pois muitos dos trabalhos atualmente produzidos acerca 

de sua obra se encerram, quase sempre, nessa perspectiva; considerando, inclusive, o papel do 

ceticismo, diferentemente de outrora, como algo apenas secundário
221

. 

De fato, talvez o grande problema dessas interpretações que dão ênfase maior ao 

naturalismo da filosofia humiana seja, em muitos casos, enxergar o ceticismo apenas como algo 

destruidor e incapaz de oferecer alguma positividade ao conhecimento. Mas, caso assim fosse, o 

escocês jamais teria escrito, em sua primeira Investigação, uma seção intitulada “Solução Cética 

destas Dúvidas” (sobre o entendimento humano). 

Todavia, assim como K. Smith, comentadores que defendem o naturalismo humiano 

enxergam a ideia de uma “solução cética” apenas com “ar de paradoxo”, já que veem no ceticismo 

uma postura inteiramente negativa e direcionada, sobretudo, para aquilo que não é ciência
222

. 

Contudo, os escritos de Hume parecem mesmo sugerir é que não há necessidade nenhuma de um 

naturalismo oposto ao ceticismo, mas que a própria perspectiva cética talvez já contenha algo de 

positivo e relevante ao conhecimento. 

Tal ponto de vista também é colocado no escrito de Plínio Junqueira Smith, o Ceticismo de 

Hume [1995], no qual se admitirá que, apesar das inegáveis reflexões céticas que Hume propõe 

tanto no Tratado quanto na primeira Investigação, o seu ceticismo deve admitir que certos tipos de 

conhecimento sejam possíveis, já que as próprias disposições naturais do homem ridicularizam 

                                                           

221
 Cf. BIRO (1993), K. SMITH (1905) (2005), MONTEIRO, (2003) (2009). 
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 Cf. BIRO, 1993, 37-39. 
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qualquer dúvida universal (para Plínio Smith, ao rejeitar a separação entre ceticismo e naturalismo, 

a filosofia de Hume seria um ceticismo mitigado) 
223

. 

Com efeito, se é possível considerar o ceticismo humiano como algo positivo ao 

conhecimento, é, porém, preciso ponderar que isso não é consensual. Para Popkin, a filosofia 

humiana conteria um pirronismo subjacente – uma interpretação quase parecida com aquela 

desenvolvida pelos seus antigos opositores –, mas seu naturalismo, cujas bases estão no senso 

comum, seria a alternativa para que se tornasse possível estabelecer uma filosofia prática
224

.  

Para Hume, por conseguinte, no momento em que o filósofo rejeita a possibilidade de 

conhecermos as coisas em si mesmas e, em grande medida, aqueles objetos tão caros aos grandes 

sistemas metafísicos - tais como a substância, a inerência, a alma, o mundo, etc. -, ele pretende 

também afirmar o plano da natureza humana (isto é, o domínio da crença e de seus instintos e 

propensões naturais). 

Hume se autodefiniria, por conseguinte, como um cético mitigado. Mas isso não quer dizer 

precisamente uma união entre ceticismo e naturalismo, já que teríamos de reconhecer uma 

bipolaridade inexistente em sua filosofia
225

. O seu ceticismo é o reconhecimento da fragilidade do 

entendimento humano com relação às essências ou princípios últimos, o que não necessariamente 

afetaria a condição humana de admitir crenças: “o ceticismo mitigado [...] pode ser benéfico à 

humanidade e, [...] pode ser o natural resultado das dúvidas e dos escrúpulos pirrônicos; consistindo 

na limitação de nossa investigação sobre tais assuntos que melhor se adaptam à estreita capacidade 

do entendimento humano” (EHU, 12.25). 
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 Cf. J. SMITH, 1995, 13. 
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 Cf. POPKIN, 1951, 388-393. 
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 “Fundamental será ver que não há distinção entre ceticismo e naturalismo na filosofia de Hume, como com 

frequência se supõe. Evitando o pressuposto comum das duas linhas de interpretação e, portanto, as dificuldades que 

dele resultam [...] Consolida-se assim a interpretação de Hume como um cético” (SMITH, 1995, 152). 
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Hume, portanto, é um cético coerente com a sua filosofia da natureza humana e não 

necessariamente apenas um filósofo do senso comum, como Reid e Beattie, ou simplesmente um 

naturalista, tal como apresentou Kemp Smith; pois, em ambos os casos, isso não seria reconhecer a 

extensão de sua posição cética. Todavia, tal ceticismo não estaria em oposição ao naturalismo ou ao 

senso comum, mas estes ainda seriam complementares em sua filosofia (mas não determinantes). 

No Tratado, Hume declara que os “princípios céticos” estão sempre acompanhados dos 

sentimentos mais adequados à legítima filosofia, e, para sermos filósofos, devemos ser apenas com 

base nesses princípios: “se somos filósofos, deveria ser somente com base em princípios céticos, e 

por sentirmos uma inclinação a assim empregar na vida” 
226

. 

Paralelamente, na primeira Investigação, é exatamente esse o efeito que surge da dúvida 

pirrônica e que permite adequar nossas faculdades às reflexões da vida comum: “Há realmente um 

ceticismo mitigado ou filosofia acadêmica, que pode ser ambas duráveis e úteis, e que pode, em 

parte, ser resultado deste pirronismo, ou excessivo ceticismo, enquanto suas dúvidas indistinguíveis 

são, em alguma medida, corrigidas pelo senso comum e pela reflexão”
227

. 

Tais “princípios céticos” adotados por Hume não são, portanto, “princípios primeiros e 

autoevidentes” tal como sustentavam os filósofos do senso comum; e, além disso, seriam também 

úteis no sentido de mitigar crenças e paixões. 

É o temperamento moderado, em detrimento do ímpeto especulativo de ter encontrado uma 

verdade definitiva ou ter realmente atingido o princípio último, que dará feição à conduta e às 

pesquisas do filósofo cético. De modo contrário, o defeito do cético extremado é que, não só o seu 
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entendimento, mas suas paixões estão mergulhadas numa obscuridade total, levando-o ao desespero 

e à melancolia, que são resultados de sua dúvida universal momentânea
228

. 

O cético de Hume é, portanto, diferente, já que suas paixões e sentimentos estão realmente 

desapegados de qualquer certeza dogmática. Ainda que o filósofo tenha “atingido o limite máximo 

da razão” 
229

, como é apresentado no Tratado, sua satisfação e sossego não provêm de nenhuma 

certeza absoluta, mas da “livre confissão de sua ignorância e prudência em evitar o erro em que 

muitos incorrem, a saber, o de impor ao mundo suas conjecturas e hipóteses como se fossem os 

princípios mais certos” 
230

. Essa permanente desconfiança é o que torna o filósofo moderado em 

suas paixões e ímpetos primeiros de ambição e curiosidade, sem jamais recair numa dúvida 

universal; e é essa a origem da verdadeira filosofia
231

. 

O ceticismo é, portanto, o melhor remédio tanto à melancolia, quanto aos impulsos 

intransigentes dos espíritos dogmáticos, de modo que Hume diz: “em todos os incidentes da vida, 

devemos sempre preservar nosso ceticismo. Se acreditamos que o fogo aquece, ou que a água 

refresca, é somente porque é muito penoso pensar de outra maneira” 
232

, ou, ainda, que um 

“verdadeiro cético será hesitante tanto em suas dúvidas filosóficas, quanto em suas convicções 

filosóficas e jamais rejeitará qualquer satisfação inocente, em virtude de nenhuma delas” 
233

. 

Toda essa reflexão de Hume transparece claramente um acordo muito claro entre ceticismo 

e naturalismo, sem qualquer entendimento separado dessas duas perspectivas. Existe, pois, em 

Hume, uma ciência da natureza humana cujo ceticismo a orienta de maneira subjacente, mas que 
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 “A condição desoladora, a fraqueza e a desordem das faculdades que sou obrigado a empregar em minhas 

investigações aumentam minhas apreensões. E a impossibilidade de melhorar ou corrigir minhas faculdades me reduz 

quase ao desespero, fazendo-me preferir perecer sobre o rochedo estéril em que ora me encontro a me aventurar por 

esse ilimitado oceano que se perde na imensidão” (T, 1.4.7.1). 
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 T, Introdução, IX 
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 Idem. 
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 Em sua obra, Hume nos diz que é o sentimento de curiosidade e ambição a origem de toda a sua filosofia (T, 

1.4.7.12). 
232

 No sentido de que é contrário ao naturalismo (T, 1.4.7.11) 
233

 T, 1.4.7.14. 
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não leva de maneira alguma ao ceticismo universal proposto por Reid, porque isso já foi descartado 

de sua teoria das crenças naturais e irresistíveis. 

 

5.1 Conclusão 

A filosofia de Hume, embora esteja baseada em uma compreensão naturalística e científica 

da realidade, não se torna menos cética. De modo contrário, seu naturalismo é coerente com sua 

abordagem cética, e vice-versa. Neste sentido, Hume seria um “cético mitigado”, na medida em que 

os “princípios céticos” sempre hão de estar acompanhados de sentimentos adequados à investigação 

filosófica, exercendo a função de mitigar crenças e paixões dogmáticas existentes na natureza 

humana.  

Muito embora os problemas céticos apareçam mais precisamente na Parte IV do Livro I do 

Tratado – sendo, pois, o resultado da constatação “da fragilidade e das limitações” do entendimento 

humano –, é preciso ponderar novamente que Hume está analisando a mente humana em termos 

naturalísticos e, portanto, o ceticismo deve estar de acordo com o aparato cognitivo humano que 

admite crenças irresistíveis. Sendo assim, para além desses limites naturais, o ceticismo dar-se-ia 

impossível. 
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CONCLUSÃO 

Uma das mais conhecidas críticas de Kant à filosofia empirista é apresentar que o domínio 

do entendimento (das relações naturais de causa e efeito) não seja o mesmo da filosofia (o domínio 

do pensamento ou da metafísica); não sendo, portanto, nenhum mérito confundir esses limites
234

. 

De fato, a filosofia de Hume, ao que parece, não está preocupada em diferenciar esses dois 

domínios, e a sua psicologia cognitiva, de modo contrário – e como foi colocado ao longo de todo 

este trabalho – manifesta perfeitamente o uso dos raciocínios de causa e efeito – no que se refere 

tão-somente às causas naturais – à explicação de vários de seus pontos de vista. 

Embora Kant tenha criticado esse tipo de abordagem, ele era um ávido leitor da filosofia 

britânica
235

 (em específico, a escocesa) e, sobretudo, apontou Hume como aquele que teria 

despertado-lhe do “sono dogmático” 
236

. Assim, não há dúvidas que, para Kant, Hume era um 

verdadeiro e importante filósofo, muito embora discordasse dele. 

Se Kant estiver certo em sua definição sobre o que é a filosofia, é perfeitamente compatível 

também considerar que há, no empirismo de Hume, um “trampolim” de sua psicologia à própria 

filosofia (isto é, somente no sentido de que há um salto qualitativo entre aquilo que é o seu estudo 

da mente humana às questões filosóficas fundamentais). Muito embora, em última instância, para 

Hume, o cientista da natureza humana, não há realmente separações entre filosofia e ciência. 
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 Kant apresenta que a metafísica não é um conhecimento tal como das ciências empíricas (astronomia, química, etc.), 

pois seu objeto não diz respeito ao mundo fenomênico: “se alguns modernos pensaram alargá-la [a metafísica], nela 

inserindo capítulos, quer de psicologia, referentes às diferentes faculdades de conhecimento (a imaginação, o espírito), 

quer metafísicos, respeitantes à origem dos conhecimentos ou às diversas espécies de evidência, consoante a 

diversidade dos objetos (idealismo, cepticismo, etc.), quer antropológicos, relativos aos preconceitos (suas causas e 

remédios), provém isso do seu desconhecimento da natureza peculiar desta ciência. Não há acréscimo, mas 

desfiguração das ciências, quando se confundem os seus limites (CRP, B XX XXI). 
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 Para maiores detalhes, conferir Scottish Common Sense in Germany de Manfred Kuehn. Cf. KUEHN (1987) 208-

238. 
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 Sobre Hume, Kant afirmaria: “Confesso francamente: foi a advertência de David Hume que, há muitos anos, 

interrompeu o meu sono dogmático e deu às minhas investigações no campo da filosofia especulativa uma orientação 

inteiramente diversa” (Prol, A 13). 
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A fundamentação da ciência da natureza humana consiste não em um relato de como 

Hume tentaria estabelecer um fundamento último às crenças, na medida em que ele é um cético 

quanto a crenças sustentadas estritamente por meio conceitual e analítico ou para além da 

experiência e observação, mas destina a mostrar que o critério epistêmico a certos tipos de crença é 

o próprio instinto e propensão naturais
237

. 

É preciso ressaltar que Hume não é um fundacionista (no sentido emprestado por Quine), 

pois, além de pensar indistintamente as bases da filosofia e da ciência, o experimentalismo da 

ciência da natureza humana não garante definitivamente a sua verdade, mas, neste caso, serve 

apenas como um meio de validar ou não determinadas proposições sustentadas pelo raciocínio de 

probabilidades sobre “questões de fato”. Sem esse critério, a ciência da natureza humana cederia às 

controvérsias filosóficas ou “disputas verbais” 
238

. 

Hume inicia seu Tratado afirmando que o único fundamento sólido à sua ciência é a 

experiência e a observação mediada pela experimentação cuidadosa e, dada a consistência e o 

sucesso das filosofias da natureza estabelecidas nessa metodologia, pensa ser possível repetir esse 

mesmo sucesso na sua própria filosofia. Tal atitude implica uma série de outras respostas, como 

acerca de crenças injustificadas (Deus
239

, eternidade, substância, etc.), não somente por não estarem 

sustentadas empiricamente – já que o ser humano não possui nenhuma impressão correspondente a 

essas ideias –, mas também por não se tratarem de crenças naturais. 

Neste sentido, compreender a epistemologia de Hume estritamente como uma atribuição de 

valor de verdade a enunciados cujos significados são oriundos da experiência, ou, mais 

precisamente, como um empirismo ingênuo termo a termo, deve estar equivocado. Muito mais que 
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isso, Hume desenvolve uma explicação naturalística do conhecimento humano, ressaltando o papel 

das crenças naturais e irresistíveis na ciência ou na filosofia
240

. 

Se a filosofia é “um estudo metodizado e corrigido sobre a vida comum”, é preciso, então, 

reconhecer que isso não significa a proeminência do senso comum sobre o exercício racional, mas é 

antes o reconhecimento das vantagens que o exercício racional, quanto empiricamente sustentado, 

pode favorecer as reflexões que dizem respeito à vida comum
241

. 

É possível também encontrar uma relação estreita entre razão e experiência naquilo que 

Hume chama precisamente de experimentação, já que há uma separação muito clara do que seriam 

“experiência” e “experimento” em seus escritos: experimento é a junção entre experiência (que é 

um fenômeno individual e particular) e o raciocínio (articulado, em certa medida, dentro das Regras 

de Raciocínio em Filosofia de Newton); constituindo, então, um critério exato à fundamentação da 

ciência e da filosofia. 

Assim, a experimentação é a experiência “raciocinada”, medida pelo cuidado, exatidão, 

atenção e, em suma, pela sagacidade empregada pelo investigador filósofo, buscando abarcar 

diferentes circunstâncias e situações e jamais sendo, portanto, redutível à experiência particular ou 

generalizações arbitrárias. Segue-se, pois, que, se tivermos que compreender o fundamento de uma 

ciência da natureza humana, será por meio de um estudo da mente humana, baseado nesse método 

experimental de raciocínio. 

É preciso notar também que Hume, em sua Introdução ao Tratado, parte de uma intuição 

inicial que chama de “razão do vulgo”, comum nas academias e nas oficinas dos humildes artesãos. 

De fato, tal razão ou “exercício racional” será o objeto pelo qual Hume buscará um fundamento, 

culminando na Seção 15 Regras para se julgar sobre causas e efeitos da Parte 3 do Livro I. 
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 No capítulo 3, da Seção 3, §12 §13. 

241
 Esse é propriamente tema do Capítulo 1. 
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Ao apresentar que a razão está inevitavelmente conjugada ao aparato psíquico humano, 

Hume também conclui que o filósofo não seria possuidor de um intelecto elevado. De modo 

contrário, suas tentativas de construir regras ou uma lógica de raciocínio muito diferente do resto da 

humanidade sempre se tornaram malogradas, sendo, então, muito mais um fruto da vaidade humana 

do que algo realmente imprescindível ao raciocínio: “Nossas sumidades escolásticas e nossos 

lógicos não mostram, em seus raciocínios habilidosos, tanta superioridade em relação ao mero 

vulgo que passássemos a querer imitá-los, apresentando um longo sistema de regras e preceitos para 

a direção do nosso juízo. Todas essas regras são muitos fáceis de inventar, mas extremamente 

difíceis de aplicar” 
242

. 

É neste sentido que alguns intérpretes preferem falar de uma descrição dos processos 

cognitivos humanos ao invés de um fundamento ao conhecimento humano. Com efeito, o que 

Hume realmente busca mostrar é que a base de todas as ciências perpassa justamente a cognição 

humana e, portanto, está sujeita a seus limites e fragilidades. Não obstante, para que esse relato 

epistemológico seja possível, como já ressaltamos, Hume buscou uma base experimental que 

pudesse justificar a construção de sua ciência da natureza humana. 

O cientista da natureza humana, portanto, não poderia ser um “cético metafísico”, isto é, 

um filósofo cujo excesso de refinamento o levou a um pensamento inteiramente oposto às crenças 

básicas, tal como esboçou Reid. De modo contrário, Hume pensa ser possível conjugar o ceticismo 

e sua filosofia da natureza humana, já que tais pontos de seu pensamento abrangem aspectos 

bastante diferentes que, de modo algum, se excluem. 

Ademais, a base experimental da ciência da natureza humana é inteiramente diferente da 

base sentimental de seu ceticismo. O “ceticismo mitigado” não é uma acepção geral da filosofia 

humiana, mas um dos objetos de sua epistemologia; constituindo-se, pois, não numa dedução lógica 

                                                           

242
 T, 1.1.3.15. 
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de seu pensamento, mas em um sentimento de dúvida e incerteza, oriundo da constatação das 

limitações e da fragilidade do entendimento humano. Sendo assim, o ceticismo de Hume não é uma 

ameaça à ciência da natureza humana ou vice-versa, mas serve como mecanismo capaz de mitigar 

crenças e paixões dogmáticas
243

.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

243
 Conferir Seção 5.3 do Capítulo 3. 
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