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RESUMO 

 

 

Tanto no Tratado da natureza humana quanto na Investigação sobre o entendimento 

humano, após dar-nos explicações iniciais do que sejam impressões e ideias, Hume es-

tabelece como uma proposição geral que a toda ideia simples corresponde uma impres-

são simples, e vice-versa. Não obstante, apresenta logo em seguida o fenômeno contra-

ditório de um matiz nunca visto, do qual portanto não tivemos impressão alguma, mas 

do qual temos uma ideia. Mesmo assim, Hume não abandona sua proposição geral e 

afirma devermos ignorar tal fenômeno. Nosso intento será esclarecer como foi possível 

a Hume, dentro de seu sistema filosófico, fazer isto. 

 

Palavras-chave: David Hume. Empirismo. História da filosofia moderna. 
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ABREVIATURAS 

 

 As obras de Hume trabalhadas foram abreviadas conforme listei abaixo. À In-

vestigação sobre o entendimento humano (no original, An Enquiry concerning Human 

Understanding) seguem-se, nesta ordem, a seção em algarismos romanos maiúsculos, e, 

se houver, a parte em minúsculos; ao Tratado da natureza humana (no original, A Trea-

tise of Human Nature), seguem-se o livro em algarismos romanos maiúsculos, a parte 

em minúsculos e a seção em algarismos arábicos. 

 

An Abstract of A Treatise of Human Nature: A 

An Enquiry concerning Human Understanding: EHU 

A Treatise of Human Nature: THN 
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§1. O problema 

 

 Tanto no Tratado da natureza humana quanto na Investigação sobre o entendi-

mento humano, após dar-nos explicações iniciais do que sejam impressões e ideias, 

Hume estabelece a primeira proposição geral da ciência da natureza humana: “Todas as 

nossas ideias simples na sua primeira aparição são derivadas de impressões simples, às 

quais correspondem e representam exatamente.” (THN, I, i, 1, p. 3; cf. EHU, II.) 

 Impressões e ideias, conta-nos ainda no Tratado, são os tipos possíveis de per-

cepção, diferindo-se por serem as primeiras mais vívidas, e as segundas, imagens vagas. 

Chamamo-las simples ou complexas conforme a sua admissão ou não de distinção ou 

separação: se distinguíveis ou separáveis, complexas; se não, simples. Um exemplo de 

distinção e separação é o que fazemos ao perceber numa maçã que uma coisa é o seu 

cheiro, outra a sua cor e outra o seu sabor; assim, quando vemos uma maçã, temos a sua 

impressão complexa; quando nos lembramos dela, uma ideia complexa; quando vemos 

a sua cor, uma impressão simples; e quando pensamos nela, uma ideia simples. 

 Antes de enunciar a primeira proposição geral, Hume argumentava desta manei-

ra para estabelecê-la: às ideias complexas bem pode não haver uma impressão preceden-

te que corresponda, pois pela imaginação pensamos unicórnios, sereias e montanhas de 

ouro sem que de modo algum os tenhamos visto antes (embora seja do nosso hábito 

pensar não eles, mas coisas que já vimos, havendo assim em geral correspondência en-

tre as impressões e ideias complexas, aquelas precedendo estas); entretanto, a situação é 

bastante diversa quando tratamos de ideias simples, pois vemos que quando alguém 

nasce desprovido de algum sentido é desprovido também das ideias cujas impressões se 

adquirem através deles. Se alguém discordar da primeira proposição geral, Hume propo-

rá o desafio de apontar uma única impressão simples que não corresponda a uma ideia 

simples, e vice versa – e então, ora, “podemos a partir do seu [i. é, do desafiado] silên-

cio e da nossa observação estabelecer nossa conclusão” (THN, I, i, 1, p.3). Todas as 

nossas ideias simples, pois, na sua primeira aparição, são derivadas de impressões sim-

ples, às quais correspondem e representam imediatamente. 

 Exceto a ideia de um certo matiz de azul. 

 Tão logo desafia e, com base na sua invencibilidade manifesta pelo silêncio do 

adversário, estabelece a proposição, Hume não só rompe este silêncio como vence seu 

próprio desafio apresentando um “fenômeno contraditório”. Eis como uma ideia simples 

pode surgir e não corresponder a impressão alguma: se pusermos frente a um homem 
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que, gozando de visão saudável por toda a vida, por acaso nunca se deparou com um 

certo matiz de, p. ex., azul, uma escala de tons do azul mais claro ao azul mais escuro 

com apenas aquele nunca visto faltando, poucos duvidarão de que ele perceberá a au-

sência e, mais do que isso, terá a ideia (que, por ser apenas de uma cor, é simples) dele, 

mesmo sem jamais ter tido sua impressão. Hume concede então à maioria que não duvi-

da disso e afirma que é possível sim existir pelo menos uma ideia simples que não tenha 

correspondência ou origem numa impressão simples, sendo ao invés disso produzida 

pela imaginação. Mas, mesmo assim, devemos continuar considerando que todas as 

nossas ideias simples na sua primeira aparição são derivadas de impressões simples, às 

quais correspondem e representam imediatamente. Como isso é possível? 
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§2. Algumas soluções já dadas e os seus pressupostos 

 

 Todo objeto da razão ou investigação humana, segundo Hume, (cf. EHU, IV; 

THN, I, ii, 3; A), é ou uma relação de ideias ou uma questão de fato. As afirmações a 

respeito das primeiras são aquelas da geometria, da aritmética, e da álgebra. Estas, po-

demos demonstrar serem verdadeiras, e fazemo-lo sem qualquer dependência dos fatos: 

bem sabemos que é necessariamente verdadeiro que o quadrado da hipotenusa é igual à 

soma dos quadrados dos catetos, e isso pode ser demonstrado existam triângulos ou não. 

Elas, portanto, são necessariamente verdadeiras; e suas contradições, de todo impossí-

veis. 

 “O que quer que concebamos é possível, ao menos num sentido metafísico: mas 

onde quer que uma demonstração tome lugar, o contrário é impossível, e implica uma 

contradição.” (A, p. 130) Ora, podemos sem dificuldade imaginar que uma bola de bi-

lhar parada, ao ser atingida violentamente por outra, permaneça assim, saia rodopiando 

ou se transforme noutro objeto, mesmo que saibamos que isto não vá acontecer. As 

afirmações das questões de fato, pois, embora possam ser falseadas pela nossa experiên-

cia, não podem ter sua verdade ou falsidade demonstradas – não comportam, portanto, 

necessidade alguma. Um raciocínio fundamentado em relações de ideias, que não é de-

pendente do que existe ou da experiência, dizemos ser a priori, ao passo que um funda-

mentado em questões de fato, dependente do que existe ou da experiência, dizemos ser a 

posteriori. 

 Nesta seção, faremos uma breve lista de soluções já dadas para o nosso proble-

ma do matiz ausente, e procuramos ordená-las conforme seu comprometimento com 

pressupostos. Pusemos aqui a distinção entre a priori e a posteriori porque começaremos 

pelas soluções que pressupõem ser a priori o experimento hipotético.  

 Vejamos, pois, a solução oferecida por John Nelson em “Hume’s Missing Shade 

of Blue Re-viewed”. Para ele, “a ciência do homem, na visão de Hume, é uma ciência 

empírica, apoiando-se em observações sensórias e na experiência, e não, como as ciên-

cias estritas, como aritmética, em meras relações de ideias”
1
. Esta ciência, portanto, está 

inteiramente dentro de um domínio a posteriori, bem como sua primeira proposição; e 

para decidir se uma proposição é a priori ou posteriori, Hume, como vemos a seguir, diz 

que os primeiros não podem ser contraditos pela imaginação, e os segundos podem: 

                                                             
1
 “Hume’s Missing Shade of Blue Re-viewed”, p. 356. 
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Questões de fato (...) não são averiguadas da mesma maneira [i. é, por 

demonstração, como as relações de ideias]; e tampouco nossa evidên-

cia da sua verdade, embora grande, tem uma natureza como a da pre-

cedente. O contrário de cada questão de fato é ainda possível; porque 

nunca pode implicar uma contradição, e é concebido pela mente com a 

mesma facilidade e nitidez como se estivesse sempre conforme à rea-

lidade. (EHU, IV, i, p. 14) 

Assim, para que seja possível afirmar que a primeira proposição geral da ciência da na-

tureza humana é comprovadamente a posteriori, devemos afirmar a possibilidade de 

imaginar o contrário do que ela diz – e é por isso que Hume nos fala do fenômeno con-

traditório. 

 Devemos então notar que tal fenômeno é um contraditório concebível, mas não 

um contraditório de fato. Para sustentar isto, Nelson crê ser útil comparar a postura de 

Hume frente às ideias com a que Descartes assume ao dizer que não deve haver no 

mundo uma figura fora dos seus próprios pensamentos, porque Hume “similarmente 

defende que ideias e suas relações são separáveis da existência”
2
. Isto seria provado pela 

leitura da seguinte passagem: 

Não há impressão ou ideia de tipo algum da qual tenhamos alguma 

consciência ou memória que não seja concebida como existente; e é 

evidente que, desta consciência, a mais perfeita ideia e convicção de 

ser é derivada. (...) A ideia de existência, então, é a mesmíssima que a 

ideia do que concebemos ser existente. Refletir sobre qualquer coisa 

simplesmente e refletir sobre isso como existente não são nada dife-

rentes um do outro. (THN, I, ii, 6, p.47-8) 

Se o que é a posteriori deve ser provado possivelmente falso, assim deve ser a proposi-

ção geral da ciência da natureza humana; e se ideias são completamente apartadas da 

existência, uma ideia à qual não corresponda impressão alguma é apenas uma contradi-

ção concebível, mas não uma contradição efetiva. Assim, de fato haveria uma proposi-

ção tipo A e uma tipo O, mas se a primeira diz respeito apenas ao que é a posteriori e 

outra apenas ao que é a priori, esta contradiria aquela do mesmo jeito que “Este lápis 

não é mamífero” contradiz “Todo homem é mamífero”. Hume, então, se esqueceu de 

dividir as ideias em dois tipos: as que são tomadas formalmente e as que são tomadas 

como representação; e fazendo-se isto vemos que a proposição geral vale apenas para 

este segundo tipo de ideia. 

 Ademais, o experimento proposto com os matizes de azul não pode ser empírico 

porque não pode ser reproduzido: não poderíamos recrutar um voluntário mostrando o 

matiz de azul do qual quereríamos que tivesse apenas uma ideia, pois assim estaríamos 

                                                             
2
 NELSON, “Hume’s Missing Shade of Blue Re-viewed”, p. 357, grifo meu. 
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lhe dando a impressão, mas também não poderíamos pedir que o imaginasse sem saber 

se a ideia que terá será uma lembrança. O experimento seria então, ao contrário, uma 

“mera construção imaginária”
3
 a priori. Devemos aqui assinalar que só é possível che-

gar a esta conclusão quando entendemos de forma bem literal o termo “experiência” 

usado por Hume, quando o entendemos como algo estritamente observado que um cien-

tista faz em sua sala. E disso Nelson tira uma lição que entende humeana: não devemos 

confiar em experimentos de pensamento. 

 Também Reginald Savage em “Hume’s Missing Shade of Blue” considera que, 

por ser a posteriori, a proposição tem que ser provada possivelmente falsa, e que as 

ideias sem impressão correspondente são a priori, não havendo assim contradição à má-

xima a posteriori; mas sua argumentação para sustentar a mesma conclusão difere da de 

Nelson ao explicar como ideias podem para Hume ser a priori: haveria, na verdade, dois 

Humes; um filósofo empirista e outro metafísico a priori. A teoria das ideias seria obra 

do metafísico a priori, o que pode ser visto no trecho em que, segundo Savage
4
, Hume 

dá seu argumento principal da existência de ideias e impressões simples: 

Põe uma mancha de tinta num papel, fixa teu olhar nesta mancha e 

afasta-te até uma distância em que percas vista dela; é claro que, no 

momento antes de ela desaparecer, a imagem ou impressão era perfei-

tamente indivisível. Não é por falta de raios de luz incidindo sobre 

nossos olhos que as partes diminutas de corpos distantes não fornecem 

impressão sensível alguma, mas porque elas são afastadas para além 

da distância em que suas impressões foram reduzidas a um mínimo, e 

eram incapazes de qualquer nova diminuição. Um microscópio ou te-

lescópio que as torne visíveis não produz nenhum raio de luz novo, 

mas apenas espalha os que sempre fluíam delas, e por este meio tanto 

dá partes às impressões que a olho nu pareciam simples e não-

compostas, quanto avança para um mínimo, que era antes imperceptí-

vel. (THN, I, ii, 1, p. 20) 

Aqui nos perguntamos como seria possível considerar isto uma prova. Se tomarmos 

“existir” apenas por “manifestar-se para o observador”, imaginar que Hume se preocupe 

em provar que ideias e impressões existem só é possível se fizer sentido para ele dizer 

“Ideias e impressões não existem”, e tal só é possível se elas forem estabelecidas inde-

pendentemente de serem observadas, isto é, se não forem jeitos de chamar o que perce-

bemos, mas entidades estabelecidas por um filósofo; se ao contrário tomarmos “existir” 

por “ter realidade objetiva independente de observadores”, até fará sentido dizer que 

impressões e ideias não existem, mas também seremos obrigados a assumir que Hume 

                                                             
3
 “Hume’s Missing Shade of Blue Re-viewed”, p. 361. 

4
 Cf. “Hume’s Missing Shade of Blue”, p. 203. 
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postula entidades independentemente da experiência. De qualquer desses jeitos, faz todo 

o sentido falar em “Hume, o metafísico a priori” ou “construtor de sistemas”. No entan-

to, considerar o trecho acima uma prova (o que depende de Hume ser um metafísico a 

priori) é usado para provar precisamente que Hume é um metafísico a priori: o fato de 

ele não conseguir garantir que impressões grandes sejam compostas por impressões 

atômicas e o de existirem pontos visuais imperceptíveis a olho nu mostram que ele pres-

supunha ideias a priori; assim, “a história mais provável é que Hume postula essas enti-

dades a priori e ele pode argumentar sobre sua existência em fundamentos a priori.”
5

 Por outro lado, Hume, o empirista, bem não teria sua máxima a posteriori con-

tradita por ideias a priori, mas assume mesmo assim que uma ideia possa não ser oriun-

da de uma impressão porque é do seu interesse mostrar que seu ego metafísico constrói 

um modelo incompleto e inadequado da mente humana, para que o leitor fique incerto, 

mas não dogmático. Se aceitamos esta solução, a esquizofrênica obra de Hume tem para 

nós um caráter negativo: mostra a incapacidade filosófica de fornecer modelos da mente 

humana e tem nisto o seu mérito. 

 Os comentadores a seguir, por sua vez, não chamam de a priori o matiz ausente.  

 Um deles é Barry Stroud, segundo quem o exemplo – ou experimento, em outras 

soluções – do matiz ausente é hipotético, e para que entendamos por que Hume o aceita, 

devemos nos  

lembrar que ele põe adiante sua ‘máxima geral’ que ideias simples são 

derivadas de impressões simples como uma hipótese causal direta. Ela 

deve ser tomada como contingente, como algo que bem poderia ter si-

do, ou que até deve ser descoberto falso.
6
 

Embora hipotético, pois, temos que para Stroud as ideias do exemplo não estão inseri-

das num campo a priori; senão, cairíamos nas soluções acima. 

 No entanto, a chave para manter o exemplo compatível com a filosofia de Hume 

é o seguinte trecho do Tratado: “a imaginação, quando posta em qualquer série de pen-

samento, é capaz de continuar, mesmo quando seus objetos lhe faltam, e como uma ga-

lera posta em movimento pelos remos, prossegue seu curso sem impulso novo algum.” 

(I, iv, 2, p. 142) Ora, se a imaginação apenas dá continuidade ao que foi percebido pela 

experiência, então a exceção à máxima não é suficiente para contradizê-la de modo 

drástico; não é lícito, porque podemos ter a ideia do azul que nunca vimos, concluir que 

podemos também ter a ideia do ultravioleta. Uma vez que o exemplo é empírico e não 

                                                             
5
 SAVAGE, “Hume’s Missing Shade of Blue”, p. 204. 

6
 STROUD, Hume, p. 34. 
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comporta necessidade, essa máxima da ciência do homem bem pode ser como a máxima 

natural de que a água ferve a cem graus célsius: ela não é universalmente válida, mas é 

muito boa dadas as condições em que nos encontramos na esmagadora maioria das ve-

zes. De qualquer modo, porém, a crítica de Hume às ideias inatas que não sejam advin-

das da experiência permanece; e o problema, embora guarde ainda algum mistério
7
, não 

é incompatível com sua filosofia. 

 Fogelin conclui na maioria de sua argumentação o mesmo, mas com um cami-

nho mais longo que tem uma ênfase diferente e acrescenta um pressuposto visando a 

tornar-se mais explicativo do que Stroud. Fogelin também pergunta se a imaginação 

produz o que não é completamente independente da experiência, como vemos aqui: 

Hume nos disse que uma pessoa, carecendo de um órgão apropriado 

de sentido deve carecer do conjunto relevante de ideias, mas se a ima-

ginação pode, por si mesma, produzir uma única ideia simples, por 

que ela não pode produzir um sistema inteiro de tais ideias?
8
 

Destacamos, pois, o pressuposto ao qual nos referíamos, o que se acrescenta aqui: Foge-

lin considera que Hume pressupõe um sistema em seu experimento. Continuando seu 

raciocínio, lembra que Hume trata diferentemente a ideia também simples do gosto de 

um abacaxi, ao dizer que “não podemos formar para nós mesmos uma ideia exata do 

gosto de um abacaxi sem de fato tê-lo saboreado.” (THN, I, i, 1, p. 4) Ora, também os 

sabores podem ser postos gradualmente do mais ao menos azedo; então, por que a ideia 

do azul pode ser percebida sem impressão mas não a do sabor do abacaxi? 

 Fogelin se volta então para o critério de semelhança, e dá por certo qual não po-

de ser ele: o de compartilhar características em comum. Se fosse este, não seria possível 

dizer que simples se assemelham (dado que, segundo Fogelin
9
, simples não têm caracte-

rísticas; podem apenas ser características), e Hume, mesmo que não o explique, o faz: 

É evidente que mesmo ideias simples diferentes podem ter entre si 

uma similaridade ou parecença; nem é necessário que o ponto ou cir-

cunstância de parecença deva ser distinto ou separável daquele em que 

elas diferem. Azul e verde são ideias simples diferentes, mas são mais 

parecidas do que azul e escarlate, embora sua perfeita simplicidade 

exclua toda possibilidade de separação ou distinção. (THN, Appendix, 

p. 453) 

Este trecho deixa brecha para que seja considerado contraditório, pois o simples tem 

pelo menos duas características: a simplicidade e o matiz. Hume até chama de circuns-

tâncias o que seriam características e diz que elas são inseparáveis do resto, mas – coisa 

                                                             
7
 Cf. STROUD, Hume, p. 35. 

8
 “Hume and the Missing Shade of Blue”, p. 264. 

9
 Cf. „Hume and the Missing Shade of Blue“, p. 265-6. 
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que incomoda Fogelin
10

 – não explica como. Resta conformarmo-nos com isso, consi-

derando de qualquer maneira que “para toda a fala de Hume sobre ideias serem separa-

das e vagas, ele vê o campo perceptual de relações internas que não são redutíveis a 

conceitos perceptuais mais primitivos.”
11

. E frise-se aí o que Fogelin chama de atomis-

mo, pois segundo ele, Hume “sustenta que o espectro de cor é composto por tons distin-

tos” (idem), o que se vê por no Tratado constar sobre os diferentes matizes que “cada 

um deles produz uma ideia distinta, independente do resto [i. é, dos demais matizes du-

ma mesma cor]”. (I, i, 1, p. 4) Assim, guardando as cores uma relação interna e sistemá-

tica entre si, a criação da ideia pela imaginação não se dá ex nihilo; ela completa um 

sistema cujos outros elementos todos foram obtidos pela experiência, e por não ter tido 

acesso a eles um cego não pode ter ideias de cores. Não há, pois, espaço para ideias ina-

tas completamente separadas da experiência. 

 Voltando então ao sabor do abacaxi, vemos que ele de fato não tem tratamento 

diferente; Hume não fala que não podemos ter a ideia dele sem uma impressão prévia, 

mas sim que não podemos ter uma ideia exata dele sem uma impressão prévia. Talvez 

possamos ter uma ideia bem inexata se nos for dito que ele se parece mais com o duma 

laranja do que com o duma melancia. Quanto à exceção não derrubar a máxima, Fogelin 

concorda com a solução de Stroud, com a diferença de que, graças à sua explicação de 

como se podem ter ideias simples sem impressões prévias desde que façam parte de um 

sistema, não lhe parece que o problema continue enigmático. 

 Como mencionamos, entre estas duas últimas soluções há o parentesco de não 

chamarem de a priori o matiz ausente
12

, opondo-se àquelas duas outras primeiras, que o 

fazem. Contudo, antes que sigamos, cabe apontar que embora seja mais explicativa do 

que a de Stroud, a solução de Fogelin tem por consequência uma complicação: nela, ao 

imaginar-se que o sabor do abacaxi ou o tom ausente de azul se situem numa escala 

anterior à experiência, admite-se que a filosofia de Hume tenha de comportar sistemas 

cromáticos necessários residentes nas próprias percepções – o que jamais é mencionado 

pelo próprio filósofo e certamente apenas a custo poder-se-ia conciliar com as suas de-

mais posições. Para que nos decidamos entre a solução de Stroud e a de Fogelin, tere-

mos, pois, de nos escolher entre a incompletude de uma e a onerosidade de outra. No 

                                                             
10

 Cf. „Hume and the Missing Shade of Blue“, p. 266. 
11

 FOGELIN, “Hume and the Missing Shade of Blue”, p. 266. 
12

 Aqui poderíamos acrescentar a que é dada por João Carlos Salles n’ “A Confissão de Hume”: a de que, 

o problema é incapaz de ser formulado em conformidade com o empirismo de Hume, e portanto solucio-

ná-lo é impossível. No entanto, investigar detalhadamente “A Confissão de Hume” requereria de nós uma 

dedicação maior, e tomaria assim, um espaço talvez excessivo nesta monografia. 
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entanto, anterior a esta decisão há ainda esta: a de se o problema do matiz ausente se dá 

dentro de um campo a priori ou a posteriori. 

 A fim de melhor decidirmos estas questões e outras também que possam ser 

oportunas, adentremos a epistemologia de Hume. 



14 

 

§3. Cético destrutivo versus empirista newtoniano 

 

 Hume chama o Tratado da natureza humana em seu subtítulo de “uma tentativa 

de introduzir o método experimental de raciocínio em assuntos morais”. Tal intento e o 

jargão por vezes newtoniano renderam séries de comentários aproximativos ou que vi-

sem a explicar Hume a partir de Newton – além, claro, do apelido de “o Newton das 

ciências morais”. Que Hume, pois, seja um empirista, é dificilmente negado e ampla-

mente afirmado; não obstante, definir em que consista tal empirismo é algo distante de 

ter a mesma tranquilidade. Nosso matiz nunca visto, por sua vez, parece contradizer 

radicalmente o (seja ele qual for) empirismo humeano e mesmo suscitar hipóteses de 

que Hume não seria tão empirista assim; de que ele seria, na verdade, um cético sabota-

dor da racionalidade, cujo trabalho teria valor em mostrar o caráter falho desta. Empi-

rismo, então, seria apenas um pano de fundo para estabelecer tal ceticismo. 

 De fato, no Resumo do Tratado da natureza humana, Hume diz ser “muito céti-

ca” (cf. p. 134) a filosofia contida nessa obra, e a um primeiro olhar não parece nada 

problemático que o diga; afinal, o ceticismo é certamente de uma força argumentativa 

extrema: nosso filósofo chega mesmo a afirmar que um pirrônico talvez jamais possa 

ser refutado (cf. EHU, XII, ii, p. 103). É natural, então, olhar com suspeita qualquer 

esboço dele de contribuição positiva para a filosofia ou simpatias com a ciência desen-

volvida à época. Para aumentá-la ainda mais, temos esta descrição feita por Hume do 

debate filosófico: nele, a metafísica parecia surgir 

ou de esforços infrutíferos da vaidade humana, que penetraria em as-

suntos absolutamente inacessíveis ao entendimento, ou da astúcia das 

superstições populares, que, sendo incapazes de defenderem-se elas 

mesmas em terreno justo, levantam esses espinheiros emaranhados pa-

ra cobrir e proteger sua fraqueza. Banidas do campo aberto, essas la-

dras voam para dentro da floresta, e ficam à espera para domar sobre 

qualquer avenida desguarnecida da mente, e esmagá-la com medos e 

preconceitos religiosos. (EHU, I, p.5) 

Ora, se investigações mais aprofundadas por vezes chegam a rincões vedados ao enten-

dimento humano, se a discussão metafísica padece fortemente de superstições e ainda 

por cima os pirrônicos têm argumentos arrasadores, não será forçoso acreditarmos que 

tudo o que há de afirmativo na filosofia de Hume – sua teoria das ideias, suas explica-

ções para os fenômenos mentais – teria de ter sido na verdade uma contradição proposi-

tal de um engenhoso filósofo cético? 



15 

 

 Antes que queiramos responder positivamente, atentemos ao que devemos en-

tender por ceticismo na filosofia de Hume, que nos diz havê-lo de duas espécies: o pir-

rônico e o mitigado, sendo eles também chamados respectivamente de antecedente e 

consequente no que se refere ao estudo de filosofia. O primeiro é apresentado pelos seus 

partidários como “soberano preservador contra erros e juízos precipitados”, e introduz 

“uma dúvida universal, não apenas de todas as nossas opiniões passadas e princípios, 

mas também mesmo de nossas faculdades” (EHU, XII, i, p. 97). Assim, segundo este 

tipo de ceticismo, antes de fazermos, p. ex., filosofia natural, devemos pôr em questão a 

existência do mundo, e se conseguirmos afirmá-la, devemos pôr também em questão a 

confiabilidade das informações dadas pelos nossos sentidos. Ao cabo todo conhecimen-

to que porventura tenhamos há de se derivar de um princípio certo e isento de qualquer 

espécie de dúvida, do qual o inferiremos todo racionalmente. 

 Certamente há uma concordância da parte de Hume com essa doutrina em ao 

menos um aspecto: podem-se, por via racional, pôr em dúvida a existência independente 

de objetos exteriores e a confiabilidade dos sentidos. Mais ainda, podemos até experi-

mentar negá-las: que os sentidos não sejam plenamente confiáveis, percebemos através 

dos experimentos mais triviais – seja provar o vinho ora estando doente, ora estando 

saudável, para notar como o sabor muda malgrado não suponhamos que o vinho mude 

de propriedades conforme a nossa saúde, seja apertar o olho para ver as impressões se 

duplicarem, malgrado não creiamos duplicarem-se também os objetos. Ora, as únicas 

coisas a que temos acesso dos objetos cujas existências presumimos são as impressões – 

sejam estas de cor, som, cheiro ou sabor. E “quando excluímos essas qualidades sensí-

veis, nada remanesce no universo que tenha uma tal existência.” (THN, I, iv, 4, p. 165) 

Não há, pois, uma base racional para afirmar a existência de um mundo exterior, de seus 

objetos ou mesmo, quando adentramos na teoria humeana da causalidade, que eles ama-

nhã serão regidos pelas mesmas leis físicas que sempre os regeram. 

 Por outro lado, não haver uma base racional para afirmar essas existências não 

implica não haver base alguma. Os princípios do ceticismo pirrônico têm uma subverso-

ra que seja não a razão, mas sim 

a ação, e emprego, e as ocupações da vida comum. Esses princípios 

podem florescer e triunfar nas escolas; onde é, de fato, difícil, se não 

impossível, refutá-los. Mas tão logo deixam as sombras, e pela pre-

sença dos objetos reais, que agem sobre nossas paixões e sentimentos, 

são postos em oposição ao mais poderoso princípio da nossa natureza, 

eles desaparecem como fumaça, e deixam o cético mais determinado 

na mesma condição que os outros mortais. (EHU, XII, ii, p. 103) 
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Embora tenha grande força de um ponto de vista racional, este ceticismo sucumbe aos 

princípios da natureza humana, que não permitem que duvidemos da existência do 

mundo, que ela continue sem nós, que o que vemos corresponde a objetos reais, etc.. 

Hume, então, não é um pirrônico. Caso nos perguntemos se não deveria ser justamente 

isto o que é imprescindível em filosofia – ser válido racionalmente – e que, portanto, em 

questões filosóficas devemos adotar princípios pirrônicos, a resposta é em parte, nova-

mente, a força da natureza: 

A natureza é sempre forte demais para princípios. (...) Quando [o pir-

rônico] acordar de seu sonho, (...) confessará que todas as suas obje-

ções são mera diversão, e não podem ter outra tendência senão mos-

trar a condição caprichosa da humanidade, que tem que agir e racioci-

nar e crer, embora não seja capaz de, pela sua mais diligente investi-

gação, satisfazer a si própria no que respeita à fundamentação dessas 

operações (EHU, XII, ii, p. 104) 

Todos os homens estamos sempre com nossa razão atropelada pela natureza, nessa con-

dição caprichosa que nos obriga a crer sem qualquer fundamento racional; a crer, p. ex., 

que o mundo existe, que os nossos sentidos nos informam verdadeiramente sobre obje-

tos que existem e o ocupam, que o pão alimenta ou que as mesmas leis físicas que rege-

ram o passado regerão o futuro. No entanto, não precisamos ficar inertes em filosofia, 

sabendo-a sempre fadada ao fracasso quando confrontada com a natureza: há ainda ou-

tra espécie de ceticismo, a consequente. 

 A maneira então de escapar ao embaraço tanto pirrônico quanto metafísico é o 

de tomar outro ponto de partida, adotando crenças que somos forçados por natureza a 

adotar, e evitar as questões que inquirem além do que pode ser respondido; “Um juízo 

correto”, então, “observa um método contrário, e evitando toda investigação distante e 

alta, confina-se na vida comum e nos assuntos que estão compreendidos na prática e 

experiência diárias”. (EHU, XII, iii, p. 105) Nosso filósofo é um cético mitigado; ou 

seja, é aquele que por um lado reconhece os limites da razão, recusando-se a demonstrar 

questões de fato, mas por outro reconhece também que é inútil (e do ponto de vista prá-

tico, impossível) negar todo tipo de crença, e, frente às nossas estreitas limitações, abra-

ça as crenças que são imposições da própria natureza humana. 

 Invertendo a ênfase da argumentação acima, temos que, embora sucumba à natu-

reza, o cético é imbatível dentro de um cenário exclusivamente racional – isto significa 

que ele é imbatível frente qualquer debatedor metafísico: a este, o cético sempre poderá 

dizer acerca, p. ex., da demonstração da passagem da percepção de objetos à sua exis-

tência “não és capaz de satisfazer tua razão, que jamais pode encontrar algum argumen-
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to convincente proveniente da experiência para provar que percepções estão conectadas 

com quaisquer objetos externos.” (EHU, XII, i, p. 100) E à época de Hume este era um 

tipo comum de debatedor; uma vez que ainda havia influência cartesiana tardia. 

 Antes que prossigamos, aproveitemos este pequeno exame do ceticismo humea-

no para retornar às opiniões expostas na seção 2 segundo as quais a ideia do matiz au-

sente é a priori. Citamos lá o trecho em que Hume considera as ideias separadas da exis-

tência e a interpretação de que ele o faz de modo similar ao de Descartes; no entanto, 

cremos que interpretá-lo assim só foi possível tomando-o fora de contexto. Ao invés de 

supormos que Hume se esqueceu de filosofar, de distinguir ideias entre formais e repre-

sentativas como Nelson supõe, devemos antes nos ater às implicações de que sabemos 

que Hume lembrou e ao uso feito dessa discussão ao longo do Tratado. O que primeiro 

devemos fazer é continuar aquela citação a fim de explicitar a conclusão ao qual o raci-

ocínio contido nela leva: “Essa ideia [a de existência], quando conjugada com a ideia de 

qualquer objeto, não lhe faz adição alguma.” (THN, I, ii, 6, p. 48) Ora, dito desta manei-

ra, não temos por que crer que ser uma ideia implique ser existente, pois pensar algo de 

tal modo não implica que algo seja de tal modo. O raciocínio desta última citação é usa-

do novamente mais adiante, em seção que investiga a natureza da ideia da crença: 

Também é evidente que a ideia de existência não é nada diferente da 

ideia de qualquer objeto, e que quando depois da simples concepção 

de qualquer coisa nós a conceberíamos como existente, nós na reali-

dade não fazemos adição ou alteração alguma em nossa primeira 

ideia. (THN, I, iii, 7, p. 68) 

Trata-se, pois, de um ponto a ser estabelecido para permitir a Hume desenvolver seu 

pensamento no que diz respeito à crença; trata-se de afirmar que, se existência não alte-

ra uma ideia, então não está na ideia aquilo que explique por que cremos na existência 

de um objeto que lhe corresponda. Se quisermos dizer que as ideias são separáveis da 

existência, podemos (se não devemos) perfeitamente fazê-lo: não é porque temos ideia 

de algo que um objeto que lhe corresponda existe – e para todos os amantes de mitolo-

gia afirmaremos sem dó ou piedade que, embora tenhamos ideias de sereias, centauros e 

faunos, isto não torna necessário que eles existam. Não cremos, porém, ser um ganho 

muito grande realçar este fato: é algo enunciado sem tratamento problemático já nas 

seções mais iniciais do Tratado, quando se fala nas ideias complexas. Ninguém duvida 

de que podemos ter ideia de uma montanha de ouro, mas que ela não exista.  

 Por certo, se podemos ter a ideia de um matiz nunca visto, podemos ter também 

a de uma sereia cujos olhos tenham esta tonalidade – o que é menos banal que centauros 
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compostos por formas e cores já vistas. Mas Hume não nos fala de alguma ideia que se 

possa adquirir através de um sentido desconhecido ou de sentido algum; de uma ideia à 

qual não apenas não corresponda impressão alguma mas à qual também não possa cor-

responder impressão alguma. Assim, o tratamento que ele dá às ideias ou não permite a 

introdução da distinção entre ideias formais e representativas feita por Nelson, ou a tor-

na supérflua, pois se toda ideia, mesmo a do matiz ausente, tem que ter uma correspon-

dência ao menos possível com uma impressão, ou afirmamos a possibilidade de existi-

rem ideias às quais é impossível haver impressão correspondente – o que é falso –, ou 

afirmamos que toda ideia formal não é representativa por contingência e talvez proviso-

riamente – o que é supérfluo. 

 Também na seção 2 mostramos ser uma petição de princípio considerar que seja 

para Hume passível de prova a existência de impressões simples para provar que ele 

postule uma entidade a priori. Mas, como provar que o argumento usado para chamar 

algo de verdadeiro é ruim não implica provar a sua falsidade, tratemos de dar aqui este 

passo a mais. 

 Se Hume não presumisse (ou postulasse, como diz Savage) existência, teríamos 

que admitir ou que ele abraça o ceticismo pirrônico ou que ele afirma certezas. Que ele 

o abrace já negamos ao mostrar que a natureza é forte demais para os princípios pirrônicos; e 

que ele afirme certezas valendo-se de raciocínios filosóficos já negamos justamente por 

conta da força argumentativa imbatível
13

 dos pirrônicos em assuntos metafísicos. Hume, 

então, não pode por meio da razão estar convencido de qualquer existência que porven-

tura postule. Naturalmente que Savage não teria problemas em concordar com isto por-

que, segundo ele, Hume estaria interessado em construir uma metafísica frágil para der-

rubá-la com seu ceticismo a fim de provar a potência deste. Mas aqui optamos por ser 

mais caridosos com o intelecto de Hume e por isto eliminar esta interpretação – porque 

é de um caráter falacioso evidente e de uma fraqueza argumentativa clara pretender 

provar que toda metafísica é falha apenas derrubando uma filosofia metafísica que é 

propositalmente falha. Ao invés de crermos que Hume quer destruir toda a metafísica 

com uma generalização apressada um tanto artificial, não seria mais razoável crermos 

que uma crítica cética desempenha melhor o papel de destruir a filosofia, mas mesmo 

assim apenas a parte malformada dela que seja sujeita a sucumbir? 

                                                             
13

 Cf. EHU, XII, i, p. 99 onde Hume diz da veracidade do Ser supremo e dos nossos sentidos: “Este é um 

tópico no qual os céticos mais profundos e filosóficos sempre triunfarão quando tentarem introduzir uma 

dúvida universal em todos os assuntos de conhecimento e investigação humana.” (grifo nosso) 
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 Voltemos então ao ceticismo mitigado: Com ele, faz todo o sentido que Hume 

descreva a discussão filosófica de um jeito pouco animador porque o problema dela não 

era apenas aquele mau-caratismo intelectual, mas sim também o fato de que nela, ao 

invés de adotar-se o ceticismo mitigado, de ir-se ao coração dos problemas, agia-se co-

mo se numa guerra tomassem-se apenas vilas e castelos fronteiriços; e tal coração era a 

ciência da natureza humana, pois todas as ciências, “mesmo a Matemática, a Filosofia 

Natural, e a Religião Natural, são em alguma medida dependentes da ciência do HO-

MEM; uma vez que jazem sob o conhecimento dos homens e são julgadas pelos seus 

poderes e faculdades.” (THN, Introduction, p. x) Sendo o homem quem pensa todas 

elas, era necessária uma ciência que explicasse os princípios da natureza humana, dis-

sesse qual a natureza de suas ideias e como elas se relacionam. Jazendo então como 

fundamento sob todas as outras ciências, ao propormos esta “nós de fato propomos um 

sistema completo das ciências”, e assim, “como a ciência do homem é o único funda-

mento sólido para as outras ciências, então o único fundamento sólido que podemos dar 

a esta ciência deve ele próprio ser assente em experiência e observação.” (THN, Intro-

duction, p. xi) 

 Também esta colocação da experiência num papel protagonista inspira leituras 

que aproximem Hume de Newton. Stroud faz isto: segundo ele
14

, o subtítulo do Tratado 

(“uma tentativa de introduzir o método experimental em assuntos morais”) serve para 

que entendamos não apenas este livro como também toda a obra de Hume, pois “ele 

quer fazer pelo reino humano o que ele pensa que a filosofia natural, especialmente na 

pessoa de Newton, fez pelo resto da natureza.”
15

 De reino humano Stroud chama aquele 

que toma o homem por agente moral, em oposição ao reino natural, que o toma por cor-

po sujeito a forças físicas. Assim, lendo o projeto científico de Hume à luz do de New-

ton, teremos que a ciência do homem deverá explicar a partir de princípios por que ho-

mens agem e pensam do jeito que percebemos, tal como a newtoniana explica a partir 

de princípios por que as coisas no mundo natural acontecem como acontecem. Então, o 

resultado deste projeto, assim como o do de Freud ou de Marx
16

, seria determinista por 

fornecer explicação para absolutamente tudo das questões humanas. 

 Stroud identifica a ciência da natureza humana do Tratado com a descrição da 

filosofia abstrusa, que consta na Investigação sobre o entendimento humano. Nela é 

                                                             
14

 Cf. STROUD, Hume, p. 2. 
15

 STROUD, Hume, p. 3. 
16

 Cf. STROUD, Hume, p. 4. 
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usado o método experimental, que consiste em “extrair apenas as conclusões que são de 

algum modo autorizadas ou sustentadas pela experiência”
17

, e diferenciar-se-ia dos ou-

tros métodos que se baseavam em raciocínios inteiramente hipotéticos. Hume, pois, 

“também pode dizer no espírito newtoniano ‘Hypotheses non fingo’.”
18

 

 Perante o peso desse fantasma e da frequente identificação feita entre ele e Hu-

me, façamos nós também comparações. 

 Newton usa de maneira por vezes ambígua o termo hipótese: ora chama assim as 

suas explicações e leis físicas
19

, ora as rechaça, acusando seus adversários de formulá-

las. Sem precisar chamá-lo de contraditor, podemos identificar, a partir do tipo de crítica 

que ele faz usando o termo e do que descreve quando se refere a si mesmo, dois signifi-

cados distintos para “hipótese”; um segundo o qual hipóteses são aceitáveis e outro se-

gundo o qual não são. Um bom indício será a regra IV dos Principia: 

Na filosofia experimental devemos considerar as proposições inferidas 

dos fenômenos por uma indução geral como exatas ou ao menos como 

aproximadamente verdadeiras, não obstante qualquer hipótese contrá-

ria que se possa imaginar, até o momento em que outros fenômenos 

ocorram que as façam mais exatas ou sujeitas a exceções.
20

 

Por trivial que hoje pareça tal apego das hipóteses científicas aos fenômenos – ou, se 

quisermos, da experiência –, devemos nos lembrar que à época de Newton isto era re-

cente; que voltar o telescópio para a lua, como fez Galileu, deveria ser vão porque assim 

prescrevera o sistema aristotélico-ptolomaico, ou que também a física de Descartes, 

apesar de tão mais jovem do que a outra, não seguia a regra acima. Assim, hipóteses são 

aceitáveis quando têm respaldo na experiência e são passíveis de provas, como são as de 

Newton; e inaceitáveis quando são fruto apenas de especulação filosófica ou matemáti-

ca. 

 Tampouco era trivial o respaldo na experiência para o tipo de filosofia na qual a 

de Hume se enquadrava; a saber, a abstrusa, que se opõe à filosofia fácil e óbvia. En-

quanto esta “considera o homem principalmente nascido para ação” (EHU, I, p. 1) e, 

embora inflame nos homens o apreço pela probidade, o faz apenas lidando com seus 

sentimentos e dando exemplos sem explicar causas ou motivos, a filosofia abstrusa, por 

sua vez, considera o “homem à luz de um ser antes racional do que ativo, e tenta mais 
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 STROUD, Hume, p. 4. 
18

 STROUD, Hume, p. 6. 
19

 Newton chegou a se referir às suas próprias especulações como hipóteses. Temos, p. ex., que “apenas 

um ano antes de completar os Principia ele se sentia à vontade para referir-se aos ‘axiomas, ou leis de 

movimento’ desse livro como ‘hipóteses’ no De Motu”. (NOXON, Hume’s Philosophical Development, 

p. 39) 
20

  Leibniz e Newton, p. 18, n. 14. 
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formar seu entendimento do que cultivar suas maneiras” (Idem), e embora possa ser 

considerada pela maioria dos homens menos útil do que a fácil e óbvia, é-lhe na verdade 

necessária. Ambas as filosofias são como a pintura e a anatomia: embora a primeira seja 

mais bela, lhe é necessária a segunda mesmo que por vezes cause repulsa com imagens 

feias, pois só se podem fazer belas imagens humanas conhecendo detalhadamente cons-

tituição do seu corpo. 

 Também Ayer dá a Hume ares de cientista, e nos explica que a ciência do ho-

mem seria concebida para pautar-se apenas em observação: “cada hipótese geral é, na 

verdade, uma generalização a partir de um certo número de exemplos observados”
21

, de 

modo que as teorias científicas são indutivas e o observador, evitando escrupulosamente 

construir sistemas não autorizados pela experiência, “espera passivamente (...) que a 

natureza o instrua”
22

. Por certo tal postura sanaria um grande problema da filosofia abs-

trusa: cobraríamos, como Hume de fato cobra (cf. EHU, II, p. 12), que quando surgisse 

uma ideia em discussões filosóficas fosse apontada a impressão à qual ela correspon-

desse e não mais padeceríamos de falatórios obscuros da metafísica. Também fortalece 

essa interpretação a teoria humeana da causalidade: se “nossos sentidos nos informam a 

cor, peso e consistência do pão; mas nem os sentidos ou a razão nos informam aquelas 

qualidades que o adéquam à nutrição e suporte do corpo humano” (EHU, IV, ii, p. 19), 

toda máxima geral que vise a alguma explicação só pode ser afirmada se condizente 

com o que se observa; e se a “natureza nos manteve a uma grande distância de todos os 

seus segredos, e nos dotou apenas do conhecimento de umas poucas qualidades superfi-

ciais de objetos” (idem), nossa postura de fato é sobretudo passiva perante ela. 

 Mas lembremo-nos que também a filosofia de Hume é no Tratado, segundo seu 

próprio entendimento, uma ciência – e será possível pautar-se ela somente no que se 

observa? Atentemos ao objetivo da ciência da natureza humana: ela pretende “explicar 

os princípios da natureza humana”, devendo “se apoiar em experiência e observação” 

(THN, Introdução, p xi). No entanto Hume enfatiza que tais princípios são secretos e diz 

ser vedado à razão humana o conhecimento de princípios últimos: 

Não penso que um filósofo que se aplicasse tão fervorosamente a ex-

plicar os princípios últimos da alma fosse se mostrar um mestre nessa 

verdadeira ciência da natureza humana, que ele pretende explicar, ou 

conhecer verdadeiramente aquilo que é naturalmente satisfatório para 

a mente do homem. (...) Quando vemos que já chegamos ao ponto 
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 AYER, Langage, Vérité et Logique, p. 194. 
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 AYER, Langage, Vérité et Logique, p. 195. 
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mais extremo da razão humana, sentamos contentes, apesar de estar-

mos em geral perfeitamente satisfeitos com a nossa ignorância, e per-

cebermos que não podemos dar razão alguma para os nossos princí-

pios mais gerais e refinados, além de nossa experiência de sua realida-

de (THN, Introdução, p. xii) 

Hume traça uma distinção entre causas finais e causas cognoscíveis, sendo estas últimas 

descobertas com base na experiência; assim, o que é possível pretender e o que se pre-

tende na ciência da natureza humana é explicar “todos os efeitos a pelas mais simples e 

menos numerosas causas” (idem). Mas não temos aqui nada que nos obrigue a crer que 

também as causas sejam observadas; se a uma primeira vista ela serve para mostrar ser 

plausível supor um observacionalismo
23

 em Hume, olhada mais cuidadosamente nos faz 

afirmar o contrário: 

A conclusão principal dessa teoria é que a inferência causal é um efei-

to do hábito ou costume, e não da razão. Para que essa teoria fosse 

compatível com o observacionalismo, exigir-se-ia que tal proposição 

fosse ela mesma a conclusão de uma inferência causal, assente na ob-

servação de uma conjunção regular entre uma causa e seu efeito. Ora, 

é perfeitamente evidente que, se nesse caso a inferência é o efeito, e o 

hábito ou costume é a causa, segue-se que uma tal observação seria 

simplesmente impossível, porque o hábito não é um objeto ou evento 

observável
24

 

Em pleno acordo com seus intentos, Hume explica a inferência causal com base no ob-

servado, e para tanto usa como causa o princípio do hábito, que, embora inobservável, é 

também simples e único. Mesmo se porventura quisermos objetar que Newton recuse 

ele próprio inobserváveis, basta que apontemos a – no bom sentido – hipótese da gravi-

dade, pois, assim como na causalidade observamos apenas os efeitos do hábito e o infe-

rimos a partir deles, observamos apenas os movimentos cadentes e inferimos a partir 

deles uma força da gravidade, apesar de não ser observável uma força.
25

 Hume, pois, se 

pauta na experiência fazendo com que suas hipóteses dependam mais dela do que da 

imaginação; assim, ele de fato segue a regra IV dos Principia; ele admite ciência e co-

nhecimento mesmo mantendo-se cético. 

 Assim também faz Newton; pois 

um ceticismo construtivo, oposto ao ceticismo radical, negador de to-

da verdade, se desenvolve na filosofia natural e triunfa com Newton, 

que propõe o modelo de uma ciência exatamente controlada, liberta 

                                                             
23

 Chamar Hume de observacionalista é dizer que ele se paute apenas em observação e, via indução, for-

mule suas conclusões gerais. A este respeito, conferir “A teoria e o inobservável”, de João Paulo Montei-

ro, em Hume e a Epistemologia. 
24

 MONTEIRO, Hume e a epistemologia, p. 37. 
25

 Cf. “A hipótese da gravidade”, de João Paulo Monteiro, em Hume e a Epistemologia. 
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das hipóteses engendradas por uma razão sem freio e limitada por uma 

experiência sempre renovável.
26

 

De fato, podemos sim apontar algum aspecto filosoficamente relevante de uma leitura 

que aproxime Newton de Hume
27

: ambos céticos que creem num desenvolvimento bom 

da ciência, que fogem das hipóteses puramente metafísicas e que jamais desviam os 

olhos da experiência, que a usam para regular a filosofia a ser feita. Contudo, para per-

cebermos o quão diferentes eram os experimentos físicos dos humeanos, 

precisa-se apenas comparar a imagem sugerida
28

 de Hume à sua mesa 

empurrando o olho com o dedo ao quadro evocado por New Experi-

ments Physico-Mechanicall Touching the Spring of the Air and its Ef-

fects, Made for the most part in a New Pneumatical Engine de Robert 

Boyle ao trabalho com seu cilindros de mercúrio e bombas de ar, seu 

“exato par de balanços” e eolípila
29

 

  

                                                             
26

 MALHERBE, La Philosophie Empiriste de David Hume, p. 25. 
27

 Na verdade, podemos apontá-lo com facilidade mesmo fora das questões que visam ao entendimento 

humano. Para isto, basta pôr a Regula Philosophanda I frente a este trecho do Tratado: “encontramos no 

curso da natureza que apesar de os efeitos serem muitos, os princípios dos quais eles provêm são comu-

mente poucos e simples (...) a filosofia moral, portanto, está na mesma condição que a natural, no que diz 

respeito à astronomia antes do tempo de Copérnico.” (II, i, 3, p. 201) 
28

 Noxon alude aqui ao trecho do Tratado (I, iv, 2, p. 151) em que Hume, a fim de mostrar que as percep-

ções dependem dos sentidos, convida o leitor a apertar o olho com o dedo e ver como elas se duplicam 

malgrado consideremos que os objetos permanecem em igual número. 
29

 NOXON, Hume’s Philosophical Development, p. 118. 



24 

 

§4. Uma regra de procedimento 

 

 Assumimos já que Hume faz hipóteses, que as faz baseando-se em evidências 

empíricas e que realiza experimentos. No entanto, ao invés daqueles que demandam 

eolípilas, bombas de ar ou cilindro de mercúrio, os experimentos do investigador hu-

meano só demandam, e só podem demandar, o próprio investigador: seus experimentos 

lidam “com fenômenos que são inerentemente privados, e afirmações descritivas deles 

não são publicamente verificáveis no sentido estrito em que são as afirmações sobre 

pêndulos, planetas e projéteis.”
30

 Assim como não podemos realizar fora de nós o expe-

rimento do matiz ausente, não podemos, ao imaginar o Adão da Investigação sobre o 

entendimento humano, inspecionar outra mente que não a nossa própria: tanto é que 

conclusões são tiradas mesmo que tal homem não esteja ao alcance de nossa observa-

ção. Tampouco podemos acompanhar a teoria de Hume da causalidade se nós mesmos 

não atestamos valerem para as nossas mentes os seus raciocínios, ou acompanhar a ex-

plicação do que sejam impressões e ideias sem consultarmos nossas próprias sensações 

e memórias. Não obstante, mesmo não sendo possível fazer experimentos públicos ou 

atestar publicamente as percepções, é impossível retirá-los todos da filosofia humeana 

sem que ela perca totalmente suas bases. 

 Antes de seguirmos adiante, contudo, ponhamos lentes de cientista e expresse-

mos novamente a explicação que Hume dá acerca de ideias e impressões: quando sen-

timos algo, isto é uma impressão; quando nos lembramos desse algo ou formamos com 

a imaginação outra coisa usando ingredientes dos quais nos lembramos, isto é uma 

ideia. E qualquer um que for falsear nossa teoria terá que nos mostrar uma ideia que não 

advenha de uma impressão. Apesar disso, Hume usará esta “teoria científica” para afir-

mar que, 

quando nutrimos (...) alguma suspeita de que um termo filosófico é 

empregado sem qualquer significado ou ideia (como porém é muito 

frequente), não precisamos senão perguntar, de que impressão esta 

suposta ideia é derivada? E se for impossível determinar alguma, isto 

servirá para confirmar nossa suspeita. Ao trazer ideias a uma luz tão 

clara, podemos razoavelmente ter esperanças de remover toda disputa 

que possa surgir concernindo a sua natureza e realidade. (EHU, II, p. 

12) 

Ora, se Hume se propõe, então, um meio de falsear sua teoria e logo em seguida desqua-

lifica tudo aquilo que a falseie, talvez sejamos forçados a admitir que 

                                                             
30

 Hume’s Philosophical Development, p. 121. 
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este é um delito intelectual (...). Essencialmente, consiste em: primeiro 

apresentar uma generalização como uma questão de fato universal po-

rém contingente, algo que poderia sem contradição ser negado (...); e 

depois recusar a aceitar como autêntico qualquer contra-exemplo su-

gerido, e isto com o único fundamento de que, como a generalização 

original é verdadeira, o que é oferecido não pode ser um caso genuíno 

do que quer que fosse falseá-la. Logo, fazê-lo tem o efeito de trans-

formar o que começou como uma generalização contingente numa 

tautologia pretensiosa
31

 

 Esperamos evitar esta conclusão tomando uma dupla precaução. Em primeiro 

lugar, como chama atenção Noxon
32

, Hume não estabelece uma lei rígida segundo a 

qual toda suposta ideia filosófica tem que se submeter a um exame que diga se a ela 

corresponde ou não uma impressão: como vimos na citação da Investigação acima, o 

método servirá apenas para confirmar uma suspeita que já nutríamos. Se olharmos como 

cientistas, de fato não parece fazer sentido dizer que só devemos usar uma verdade fac-

tual – a de que ideias sempre correspondem a impressões – apenas em certos casos, que 

são definidos pela nossa mera suspeita. 

 A outra precaução consiste justamente em tirarmos a lente de cientista e eliminar 

uma premissa deste raciocínio: não devemos supor que, ao defender a máxima de que 

toda ideia corresponda a uma impressão e vice-versa, “Hume se compromete a defender 

uma tese psicológica sobre as limitações da capacidade de formar imagens mentais”
33

, 

mas sim, antes disso, pôr em questão se essa máxima é de fato uma máxima empírica. 

Como o próprio Flew
34

 nos chama atenção, quando Hume diz que “para dar a uma cri-

ança uma ideia de escarlate ou laranja, de doce ou amargo, eu apresento os objetos, ou, 

noutras palavras, forneço-lhe estas impressões; mas procedo não tão absurdamente 

quanto tentar produzir impressões tentando excitar ideias.” (THN, I, i, 1, p. 3), se se tra-

tasse sempre de uma questão de fato, deveria ser apenas um erro e não um absurdo ten-

tar fornecer uma ideia a partir de uma impressão. 

 Uma alternativa a esta posição é a dada por Noxon: “O princípio de cópia é uma 

regra de procedimento. Prescreve uma técnica para investigar termos que são suspeitos 

de não ter significados imputados a eles em teorias filosóficas. (...) É, como Hume diz, 

uma ‘máxima’”
35

. Mas o nosso filósofo, de fato, não afirma explicitamente no Tratado 

ou na Investigação que o princípio de cópia seja uma regra. Não deveríamos então, an-

                                                             
31

 FLEW, Hume’s Philosophy of Belief, p. 26. 
32

 Cf. Hume’s Philosophical Development, p. 145. 
33

 FLEW, Hume’s Philosophy of Belief, p. 22. 
34

 Cf. Hume’s Philosophy of Belief, p. 28. 
35

 Hume’s Philosophical Development, p. 144. 
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tes de afirmá-lo, tentar entender sua teoria das ideias ou princípio de cópia do modo 

mais literal possível? 

 Ora, a distinção entre ideias e impressões não é de modo algum tão isenta de 

disputa como podem fazer parecer suas descrições tanto na Investigação quanto no Tra-

tado. O critério apresentado em ambos bem sabemos ser apenas a vivacidade; no entan-

to, tão logo o define, Hume, tal como faz com a primeira proposição geral, o contradiz: 

das impressões e ideias, não nega que 

seja impossível senão em casos particulares que elas venham a se 

aproximar bem estreitamente umas das outras. Assim, no sono, numa 

febre, na loucura ou em quaisquer emoções violentas da alma, nossas 

ideias podem se aproximar de nossas impressões: como por outro lado 

algumas vezes acontece de as nossas impressões serem tão tênues e 

fracas que não podemos distingui-las de nossas ideias. (THN, I, i, 1, 

p.1) 

Assim, o que temos aqui é que, embora o que distinga impressões de ideias seja a maior 

vivacidade das primeiras e menor das segundas, há ideias mais vívidas do que impres-

sões; ou, noutras palavras, as impressões são percepções mais fortes, mas podem ser 

percepções mais fracas, e as ideias são percepções mais fracas, mas podem ser percep-

ções mais fortes. Portanto, o que Hume termina por nos dizer pode ser formulado assim: 

Impressões são mais fortes do que ideias. Ou não.
36

 A teoria das ideias seria, então, 

uma formulação vazia, algo ainda pior do que uma tautologia pretensiosa? Ou devere-

mos tentar salvar o filósofo, supondo que há mais um critério pressuposto? 

 Para tentar fortalecer esta saída, acudamos ao nosso matiz ausente: se o critério é 

de fato apenas a vivacidade, por que não chamamos de impressão a percepção do azul 

nunca visto, já que, sendo ela a única, é consequentemente a mais vívida de todas? Na-

turalmente que poderíamos usar do mesmo argumento para chamá-la de ideia (pois sen-

do única é também a menos vívida de todas), mas o que queremos realçar aqui é que, se 

a distinção se dá meramente por comparação, ela não é suficiente para classificar o ma-

tiz ausente como ideia e consequentemente tampouco para colocá-lo como problemáti-

co. Chamar o matiz de impressão bem nos pouparia de uma contradição à proposição; 

mas, além de ir contra o que Hume escreveu, isto nos levaria a ter que tornar as percep-

ções reclassificáveis à medida em que aparecessem novas mais e menos vívidas – coisa 

                                                             
36

 Compare-se com a distinção entre impressões calmas e violentas: “As impressões reflexivas podem ser 

divididas em dois tipos, a saber, as calmas e as violentas. Do primeiro tipo é o senso de beleza e deformi-

dade em ação, composição e objetos externos. Do segundo são as paixões de amor e ódio, pesar e alegria, 

orgulho e humildade. Esta divisão está longe de ser exata. Os êxtases da poesia e da música elevam à 

maior altura; enquanto essas outras impressões, propriamente chamadas de paixões, podem decair numa 

emoção tão suave até se tornarem, de certo modo, imperceptíveis.” (THN, II, i, 1, p. 197) 
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que não vemos Hume fazer em seus textos, pois não fala numa percepção que, à apari-

ção doutra mais forte, deixou de ser impressão e virou ideia. 

 De todo modo, mesmo que não se fale em reclassificação de percepções, bem 

podemos supor uma escala crescente de vivacidade que vá da lembrança mais vaga de 

um objeto, passe por lembranças vívidas, sensações tênues e culmine na sensação mais 

forte. Aqui deveríamos cobrar do filósofo que desse um marco de vivacidade para defi-

nir até que ponto uma percepção é uma ideia e a partir de qual ela é uma impressão? 

Ora, após dar o critério de vivacidade, Hume diz o seguinte para argumentar que ele 

seja pouco controverso: “Creio que não será realmente necessário empregar muitas pa-

lavras para explicar esta distinção. Cada um por si próprio perceberá prontamente a di-

ferença entre sentir e pensar” (THN, I, i, 1, p.1) Não serão necessárias mais explicações 

porque a diferença entre sentir e pensar é evidente. Colocar este o motivo só é possível 

se considerarmos que já estava de alguma maneira contido na distinção dada anterior-

mente que impressões se sentem e ideias se pensam. Também na Investigação sobre o 

entendimento humano encontramos essa vinculação: 

Um homem num ataque de raiva é movido de uma maneira bem dife-

rente daquele que apenas pensa nessa emoção. Se me dizes que al-

guém está apaixonado, eu facilmente entendo o significado disso e 

uma concepção adequada de sua situação; mas nunca posso confundir 

essa concepção com as desordens e agitações da paixão. (EHU, II, p. 

9) 

Não confundimos impressões com ideias de, p. ex., emoções, porque senti-las é diferen-

te de pensá-las: ninguém confunde pensar na raiva, em alguém com raiva ou lembrar-se 

de si raivoso, com estar de fato raivoso; o que é sentido nos afeta com mais vivacidade, 

ao passo que o que é pensado nos afeta com menos. Uma vez que um matiz nunca visto 

é apenas pensado, o que se tem dele é uma ideia; e o nosso problema, portanto, continua 

intacto junto com a formulação da teoria das ideias. 

 Que este seja um meio de identificar o que seja uma ideia podemos admitir; no 

entanto, isto não implica reconhecer aí uma distinção. Devemos, ao contrário, conside-

rar que “distinguir é comparar e, sendo a comparação um ato do pensamento, é confron-

tar ideias entre si, mas não uma ideia a uma impressão”
37

, e portanto teríamos de encon-

trar outro critério de distinção. O que Malherbe faz é usar outra característica das im-

pressões e ideias para distingui-las: a anterioridade das primeiras às segundas faz com 

que aquelas sejam sempre presentes, e estas, sempre ausentes; “a diferença está então 
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MALHERBE. La Philosophie Empiriste de David Hume, p. 76. 
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entre a existência perecível, toda penetrada de presença, e a existência diferida na au-

sência”
38

. Contudo, a ideia do matiz ausente é anterior à impressão que se pode ter dela 

e não deixa por isso de ser considerara ideia; assim, teremos novamente uma afirmação 

vazia: Impressões são anteriores e ideias posteriores. Ou não. Não poderemos então, 

com ela, fundar uma distinção para os tipos de percepção. 

 Apontar entre ideias e impressões uma distinção nos faz, portanto, cair sempre 

em embaraço. Não deveríamos, então, para fazê-lo, valermo-nos justamente do caráter 

passível de dúvida dessa distinção? Ou, antes de tudo, afirmá-lo inevitável?  

 Voltemos ao máximo que tínhamos logrado: podemos identificar (mas não dis-

tinguir) ideias e impressões porque umas se pensam e outras se sentem. Mas ainda as-

sim, não estamos aptos a dar por certo o tipo de percepção diante da qual estamos, afinal 

seguirá sempre sem resposta a seguinte pergunta: e se estivermos em sonho ou delírio? 

Jamais teremos como demonstrar o nosso estado; este, cogito algum nos garante qual 

seja. 

 Isto, porém, não deve ser um problema; afinal já dissemos ser Hume um cético 

mitigado. Assim, se por um lado não temos meio algum de provar racionalmente que 

estamos acordados e sãos, e por isso não devemos, em filosofia, dar isto por certeza, por 

outro, a natureza humana não nos permite viver duvidando da realidade das próprias 

sensações, então a crença na nossa capacidade de distinguir sonho e vigília, delírio e 

sanidade, deve ser forçosamente abraçada. Não há, pois, o que nos impeça de adotar 

uma regra discriminatória referente a questões de fato, das quais não há certeza possível 

ou conhecimento propriamente dito. 

 Se acaso quisermos perguntar por que Hume usaria um princípio suscetível a 

tantos mal-entendidos, a resposta é fácil: expurgar da filosofia os equívocos que são 

frutos de uma metafísica que se aparta desnecessariamente da experiência. Quando en-

contrarmos ambiguidade e obscuridade em termos filosóficos, “por que invento pode-

remos lançar luz sobre essas ideias [isto é, as obscuras e ambíguas], e torná-las ao mes-

mo tempo precisas e determinadas para a nossa visão intelectual?” (EHU, VII, i, p. 39) 

A resposta, o “invento”, será “produzir as impressões ou sensações originais das quais 

as ideias são originadas” (idem). Assim, a primeira proposição da ciência da natureza 

humana será o “novo microscópio” (EHU, VII, i, p. 39) através do qual serão clarifica-
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 La Philosophie Empiriste de David Hume, p. 80. 
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dos termos filosóficos. E, ora, um cientista não abandona microscópios porque algumas 

coisas lhes escapam, e tampouco crê que exista apenas o que eles mostram. 

 Útil, porém desobrigada de infalibilidade, a ferramenta filosófica sobrevive à 

ideia de um matiz nunca visto porque nos permite eliminar mal-entendidos da metafísi-

ca tradicional. Substância, alma, provas da existência do mundo exterior e da natureza 

de Deus, necessidade a priori da causalidade: malgrado um certo azul, os frutos do exa-

me de todos esses assuntos são visíveis quando introduzimos a proposição de que a toda 

ideia corresponde uma impressão e vice-versa.39 

  

                                                             
39

 Nisto seguimos Noxon: “Quando o princípio de cópia é interpretado como uma regra de procedimento, 

a falta de preocupação de Hume com aquele matiz ausente de azul e outras ‘exceções... muito raras’ é 

compreensível (...). O primeiro princípio de Hume deve ser avaliado pelo seu valor instrumental ao detec-

tar o conteúdo empírico de termos filosóficos chave. Se realmente ajuda-o a mostrar que certas ideias que 

se têm suposto serem dotadas de fontes supostas da experiência são na verdade dotadas doutra, (...) o 

princípio é pragmaticamente justificado” (Hume’s Philosophical Development, p. 147). Como o “inven-

to”, um substantivo, é definido com um verbo, parece-nos adequado Noxon chamá-lo de regra. 
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§5. Conclusão 

 

 Ao escolhermos a solução dada por Noxon escolhemos também nos comprome-

ter com a sua tese de que a teoria das ideias é uma regra de procedimento. Vale notar 

que não poderíamos deixar de nos comprometer com algum posicionamento forte acer-

ca da filosofia de Hume; afinal, como vimos no nosso exame, as soluções dadas para o 

problema do matiz ausente demandam sempre pressupostos significativos, que forçam a 

investigar aprofundadamente a filosofia humeana e a cuidar para que nossas afirmações 

possam se encaixar em seus fundamentos. Uma vez estabelecidos, no entanto, hão de 

servir de guia para toda leitura que respeite à epistemologia humeana. 

 O fenômeno contraditório, para Hume, não deveria ser notado. Para nós, leitores, 

vemos que tal certamente não é o caso. 



31 

 

Referências bibliográficas: 

Victor Civita (ed.). Os Pensadores: Newton e Leibniz. São Paulo: Abril, 1979. 

AYER, Alfred Jules. Langage, Vérité et Logique. Flammarion: Paris, 1956. Tradução de 

Joseph Ohana. 

FLEW, Antony. Hume’s Philosophy of Belief : A Study of his First Inquiry. Wiltshire: 

Thoemmes, 1997. 

FOGELIN, Robert J. “Hume and the Missing Shade of Blue” in: Philosophy and 

Phenomenological Research, vol. XLV, nº2, 1984. 

HUME, David. A Treatise of Human Nature. Estados Unidos: Dover, 2003. 

______. An Enquiry Concerning Human Understanding. Estados Unidos: Dover, 2004. 

______. An Abstract of A Treatise of Human Nature. In: HUME, David. An Enquiry 

Concerning Human Understanding with A Letter from a Gentelman to His Friend in 

Edinburgh and Hume’s Abstract of A Treatise of Human Nature. 2ªed. Cambridge: 

Hackett, 1993. 

MALHERBE, Michel. La Philosophie Empiriste de David Hume. Paris: Vrin, 1984. 

MONTEIRO, João Paulo. Hume e a epistemologia. 1ª ed. brasileira. São Paulo: 

UNESP; Discurso, 2009. 

NELSON, John O. „Hume’s Missing Shade of Blue Re-viewed“ in Hume’s Studies, vol. 

XV, nº2, 1989. 

NOXON, James. Hume’s Philosophical Development: A Study of his Methods. Grã-

Bretanha: Oxford University Press, 1973. 

SAVAGE, Reginald O. “Hume’s Missing Shade of Blue” in History of Philosophy 

Quarterly, vol. IX, n° 2, 1992. 

SALLES, João Carlos. “A confissão de Hume” in SALLES, João Carlos. O retrato do 

vermelho e outros ensaios. Salvador: Quarteto, 2006. 

STROUD, Barry. Hume. Londres: Routledge, 1988. 


