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1. Filosofia experimental. 2. Semântica. 3. Verdade.
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À minha famı́lia, pelo apoio dado à carreira a qual escolhi seguir.
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Resumo

GALDINO, V. Hume, filosofia experimental e quase-
realismo. Rio de Janeiro, 2013. 129p. Dissertação de Mestrado
(Lógica e Metaf́ısica) — Instituto de Filosofia e Ciências Sociais,
Universidade Federal do Rio de Janeiro.

De acordo com a definição de Blackburn em ”Oxford Dictionary of Philo-

sophy”, o quase-realista é o que defende que uma teoria expressivista ou

projetivista na Ética pode explicar e dar um sentido leǵıtimo ao nosso dis-

curso de caráter realista nessa área do pensamento, e, consequentemente,

não é incompativel com tal caráter. Esse aspecto realista do nosso discurso

moral possui as seguintes caracteŕısticas segundo S. Blackburn: a forma

sujeito-predicado das sentencas de caráter moral, pretensão de verdade des-

sas mesmas sentenças, menção de fatos e valores morais como objetivamente

existentes, uso de noções como conhecimento, objetividade, justificação, etc.

O objetivo desta dissertação será mostrar como Hume estava mais próximo

do programa de Blackburn na filosofia do que das teses realista e antirrealista

atribúıdas àquele por comentadores, algo que será feito basicamente em três

etapas: I) através da consideração da metodologia humeana e da natureza

de sua filosofia experimental, e de como podemos considerar o modo de

fazer filosofia advogado por Hume compat́ıvel com o quase-realismo; II) at-

ravés da análise da constituição do mundo da experiência e de seus limites

na filosofia de Hume, e de como projetamos elementos subjetivos nos obje-

tos de nossa experiência; III) através de considerações de caráter semântico

e epistemológico com o intuito de mostrar como Hume legitimava os as-

pectos realistas do discurso e do racioćınio para as classes dos júızos cau-

sais, estéticos e morais, classes que estariam relacionadas ao projetivismo

humeano.

Palavras–chave
Empirismo; Semântica; Verdade; Quase-realismo



Abstract

GALDINO, V. Hume, experimental philosophy and quasi -
realism. Rio de Janeiro, 2013. 129p. MsC Thesis (Lógica e
Metaf́ısica) — Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, Universid-
ade Federal do Rio de Janeiro.

According to Blackburn’s definition in ”Oxford Dictionary of Philosophy”, a

quasi -realist is someone who holds that projectivist or expressivist theories

in Ethics are capable of explaining and giving legitimate sense to realist

aspects of our discourse in that area of thought, and consequently is not

inconsistent with such aspects. Realist aspects would consist in the following

features according to Blackburn: the subject-predicate form of our moral

statements, a claim to truth for such statements, the mention of moral

facts and values as objective existences, use of notions like knowledge,

objectivity, justification and so on. The aim of this thesis is showing how

Hume was closer to Blackburn’s philosophical program than he was to

realist and anti-realist theories attributed to him by specialists, something

which shall be done in three stages: I) through consideration of humean

methodology and of the nature of his experimental philosophy, and of

how we can think of Hume’s method of doing philosophy as consistent

with quasi -realism; II) the analysis of the constitution of the world of

experience and its limits in Hume’s philosophy, and of how we project

subjective states onto the objects of our experience; III) through semantical

and epistemological considerations with the purpose of showing how Hume

legitimated the realist aspects of our discourse and thought concerning the

classes of causal, moral and aesthetic statements, which are connected to

Hume’s projectivism.

Keywords
Empiricism; Semantics; Truth; Quasi-realism
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If we take in our hand any volume; of divinity
or school metaphysics, for instance; let us ask,
Does it contain any abstract reasoning concer-
ning quantity or number? No. Does it contain
any experimental reasoning concerning matter of
fact and existence? No. Commit it then to the
flames: for it can contain nothing but sophistry
and illusion.

David Hume,
An Enquiry Concerning Human Understanding.



1
Introdução, ou: O que é o quase-realismo.

Quase-realismo não é mais um ‘ismo’ no sentido de uma posição ou ideologia ocupando o
mesmo espaço que o realismo ou o antirrealismo; ele representa mais uma atitude de

exploração da realidade das fronteiras que esses ‘ismos’ demandam, e pode resultar em uma
complicação ou modificação do debate, enquanto velhas oposições mostram-se incapazes de

levá-lo adiante.1

(Simon Blackburn, Essays in Quasi-realism)

1.1
Introdução.

O termo “quase-realismo” foi cunhado pelo filósofo Simon Blackburn e

definido em The Oxford Dictionary of Philosophy (2005a, p. 304) mais ou menos

da seguinte maneira: o quase-realismo é a posição daquele que acredita que uma

visão projetivista da ética pode explicar e até mesmo legitimar o aspecto realista

do discurso através do qual conduzimos nossos debates acerca de questões mo-

rais. Para entender essa proposta de modo mais adequado, precisamos considerar

primeiramente o contexto no qual ela surgiu, ou seja, em meio às batalhas entre

realistas e antirrealistas na segunda metade do século passado com o intuito

de estabelecer o modo correto de compreender a natureza do discurso e do

pensamento morais. Não caberá ao presente trabalho apresentar e discutir de

modo detalhado as várias versões de realismo e antirrealismo, mas uma breve

passagem por alguns pontos será suficiente para uma compreensão razoável

acerca do que estava em jogo na proposta de Blackburn, e com quais tipos

de posições filosóficas ele estava dialogando. As duas próximas seções desta

introdução consistirão em pequenas apresentações das teses do realismo e do

antirrealismo, sendo o quase-realismo melhor apresentado em seguida. Antes de

tudo, é importante lembrar que a disputa entre realismo e antirrealismo não

se resume ao âmbito da moralidade, mas atravessa diversas áreas envolvendo

atividades e conhecimento humano. Além disso, é posśıvel ser um realista com

1“Quasi-realism is not really another ‘ism’ in the sense of a position or an ideology in the
same space as realism or anti-realism; it represents more an attitude of exploration of the reality
of the boundaries that those ‘isms’ demand, and may issue in a complication or modification
of the debate, as old oppositions prove incapable of carrying its weight” (BLACKBURN, 1993,
p. 4, tradução do autor).
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relação a determinada área e defender o oposto no que diz respeito a outra: um

filósofo pode defender o realismo moral e o antirrealismo para o discurso modal,

por exemplo. No entanto, também não será posśıvel nem relevante analisar

essas posições no que diz respeito às diversas áreas de discurso e pensamento

existentes na presente dissertação. Uma atenção maior será dada principalmente

a áreas como moralidade, estética e causalidade, por serem mais pertinentes a

uma análise da filosofia de Hume, dadas as contribuições ao debate envolvendo

realismo e antirrealismo que o filósofo apresentou nessas áreas espećıficas.

1.2
Realismo.

Antes dos debates na filosofia contemporânea, a posição aqui denominada

“realismo” era usualmente contrastada com posições filosóficas como nominalismo

e idealismo. O problema dos universais, por exemplo, coloca realistas e nominalis-

tas em disputa sobre a natureza dos universais desde a era medieval da filosofia;

uma das questões pertinentes a tal problema seria se universais são entidades

dotadas de existência independente da racionalidade humana ou se são apenas

nomes que usamos para falar de coisas que possuem certas relações de semelhança.

Os realistas seriam justamente aqueles que defendem a primeira alternativa. Esse

é um modo simplificado de apresentar o problema, mas serve para tornar expĺıcita

a intuição por trás do realismo, que é a de que certas coisas sobre as quais fa-

lamos ou pensamos em determinadas áreas de discurso ou pensamento são tão

reais quanto objetos ordinários de nossa experiência, como mesas e portas, sobre

os quais o ato de duvidar acerca da existência é um fenômeno bem mais raro

(praticamente restrito a filósofos). Não somente esses objetos existiriam, como

assim o fariam de modo independente de nossas percepções, atitudes, desejos, es-

quemas conceituais, construções lingúısticas, etc. (com relação aos mesmos). No

caso dos universais, alguns desses elementos da vida humana, como expressões

ou conceitos de caráter universal, possuiriam legitimidade em nossas práticas dis-

cursivas e processos cognitivos justamente devido à realidade de uma classe de

entidades distintas das coisas concretas e singulares das quais temos experiência

cotidianamente.

A negação da independência mencionada faz parte da proposta idealista de

que os itens de nossa experiência só podem se apresentar a nós (enquanto sujeitos

dessa experiência) pois eles são constitúıdos de alguma forma pela própria relação

na qual percepção ou conhecimento consistiriam, e não porque esses itens seriam

coisas externas a nós e que nos afetam de uma forma ou outra, dando ińıcio a

processos mentais que resultariam em representações e conceitos dessas mesmas
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coisas. No entanto, alguém que negasse o acesso cognitivo aos itens de nossa

experiência em seu estado bruto, não modificado por nosso aparato epistêmico,

ainda assim poderia ser realista no que diz respeito a um mundo externo para

além das fronteiras de nosso conhecimento e que independe do mesmo. Nesse caso,

a incapacidade de apreender tal coisa em si mesma em nossa experiência seria

apenas um defeito humano, uma limitação de nosso aparato cognitivo (mesmo

sendo tal limitação um aspecto essencial do mesmo), não uma indicação de que

ela não existe ou não possui qualquer grau de realidade. Angela Conventry sugeriu

na caracterização do realismo em seu livro Hume’s Theory of Causation (2006,

p. 19-20) que deve fazer parte da posição realista a crença na possibilidade de

conhecimento acerca dos fatos cuja existência está em questão, sendo tal crença

encontrada de forma mais clara principalmente nos que defendem o realismo

cient́ıfico. Isso não parece excluir a possibilidade de um realismo acerca de um

mundo de coisas em si mesmas, intocadas pela nossa subjetividade, mas que

nos deve permanecer oculto. Obviamente, alguém poderia dizer que isso não é

realismo, pois este envolve justamente a crença na possibilidade de conhecimento.

No entanto, não é de interesse deste trabalho resolver essa questão; basta que

tenhamos em mente que crença na impossibilidade de conhecimento de x não

implica em crença na inexistência de x, algo que veremos na posição chamada

“realismo cético”, que será analisada no terceiro caṕıtulo.

Além dessa tese genérica sobre a realidade e a independência da mesma,

o realismo usualmente encontra-se envolvido com certos pressupostos de caráter

semântico. Os debates contemporâneos entre realismo e antirrealismo têm focado

mais em questões semânticas do que os conduzidos em peŕıodos anteriores da

história da filosofia, permitindo que os problemas mencionados anteriormente

fossem formulados de novas maneiras. Michael Dummett, um dos participantes

desses debates, define a posição do realista e o próprio debate do qual ele participa

do seguinte modo (1978, p. 146, tradução do autor):

[...] Tomarei como minha caracterização preferida de uma disputa entre realistas
e antirrealistas aquela que representa tal disputa como dizendo respeito, não
a uma classe de entidades ou a uma classe de termos, mas a uma classe de
enunciados, que podem ser, por exemplo, enunciados acerca do mundo f́ısico,
enunciados sobre eventos, processos ou estados mentais, enunciados matemáticos,
enunciados no pretérito, enunciados no tempo futuro, etc. De agora em diante,
chamarei essa classe de ‘a classe disputada’. Caracterizo o realismo como a
crença de que enunciados da classe disputada possuem valor de verdade objetivo,
independentemente de nossos meios de conhecê-lo; eles são verdadeiros ou falsos
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em virtude de uma realidade que existe independentemente de nós.2

A partir desse tipo de caracterização, podemos pensar em outros aspectos

semânticos com os quais o realista parece estar comprometido. Um deles é a Lei

da Bivalência (LB) para as classes disputadas, que determina que todo enunciado

expressando uma proposição3 possui um único valor de verdade: verdadeiro ou

falso. Uma maneira alternativa de interpretar esse tipo de prinćıpio é usar a

distinção kantiana entre constitutivo e regulativo, o que permite-nos desconsiderar

o aspecto metaf́ısico que determina como a realidade de fato se comporta, e

ficar apenas com o caráter regulativo. Assim, temos apenas o prinćıpio de que

devemos dizer, para todas os casos com os quais nos depararmos, que o enunciado

em questão é verdadeiro ou falso. Para esclarecer esse tipo de ideia, podemos

considerar um exemplo como o utilizado por Simon Blackburn (1993, p. 25):

um juiz pode ter a necessidade prática de decidir a validade de um contrato em

um determinado caso, e isso implica em decidir que uma de duas sentenças é

verdadeira (sendo a outra falsa). No entanto, isso não determina uma crença na

completude do sistema juŕıdico relevante, ou seja, na possibilidade desse sistema

oferecer a decição correta para todos os casos posśıveis a serem julgados. O juiz

não precisa comprometer-se com nenhuma posição acerca da realidade legal no

sentido de acreditar que existe um fundamento para suas decisões em supostos

fatos juŕıdicos que não dependem de seus próprios julgamentos.

Em um de seus ensaios sobre o quase-realismo, Blackburn (1993) propôs

que o reconhecimento dessa distinção como algo leǵıtimo é uma das atitudes

que define o realista. A ideia de que, na admissão de um prinćıpio causal (‘todo

evento tem uma causa’), por exemplo, há algo além do mero assentimento a sua

versão regulativa, parece fazer sentido somente quando se supõe que a classe

de enunciados causais deve descrever um conjunto de fatos cuja realidade não

depende do modo como nós os conhecemos ou falamos sobre eles. Não admitir

essa função para a classe de enunciados causais supostamente nos livraria de

2 “[...] I shall take as my preferred characterisation of a dispute between realists and anti-
realists one which represents it as relating, not to a class of entities or a class of terms, but
to a class of statements, which may be, e.g., statements about the physical world, statements
about mental events, processes or states, mathematical statements, statements in the past tense,
statements in the future tense, etc. This class I shall, from now on, term ‘the disputed class’.
Realism I characterise as the belief that statements of the disputed class possess an objective
truth-value, independently of out means of knowing it: they are true or false in virtue of a
reality existing independently of us”.

3 A palavra “enunciado” será utilizada aqui para falar sobre sentenças de caráter assertórico,
ou seja, sentenças que dizem ser ou não ser o caso alguma coisa (“A neve é branca”, “2
não é um número ı́mpar”, etc.), podendo ou não receber valores de verdade de acordo com
a sua capacidade de expressar proposições.“Júızo” também será usada nesse mesmo sentido por
enquanto, podendo abarcar mais elementos de nossa linguagem em momentos posteriores do
texto. Embora Hume utilize “júızo” (“judgment”) para denotar um ato mental (uma maneira de
conceber algo), não há problema em usarmos esse termo aqui para o correspondente lingúıstico
desse ato, podendo qualquer um dos dois ser considerado como portador de valor de verdade.
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aceitar o uso constitutivo de um prinćıpio causal, tendo como consequência o

abandono da versão constitutiva da LB para a classe em questão. Ou seja, um

realista sobre uma determinada classe de entidades (ou classe de enunciados,

como Dummett propôs) poderia ser caracterizado como aquele que defende que:

i) para uma determinada área de discurso, todos os enunciados possuem um

único valor de verdade (verdadeiro ou falso), ii) alguns dos enunciados dessa

classe são verdadeiros e iii) o valor de verdade desses enunciados depende da

existência (ou inexistência) independente de um conjunto de fatos a ser descrito

por esses mesmos enunciados. A relação de dependência indicada em iii força a

interpretação de i como algo mais do que um prinćıpio regulativo, pois coloca a

questão da verdade atrelada a uma tese de caráter metaf́ısico que aponta para

a necessidade de existência de um conjunto de entidades para que valores de

verdade sejam atribúıdos a enunciados. Quanto à condição expressa em ii, como

foi notado por Angela Coventry (2006, p. 19), ela é necessária para diferenciar

o realista de um tipo de antirrealista que afirma que todos os enunciados de

uma determinada classe são falsos devido à inexistência do conjunto de fatos que

supostamente seria descrito pelos membros da classe em questão. Um exemplo

desse tipo de antirrealismo seria a teoria do erro defendida por John Mackie

em Ethics, como veremos na próxima seção. A postura antirrealista é um pouco

mais complicada de se delimitar, principalmente pelo fato de que a oposição ao

realismo não se dá de modo uńıvoco. O propósito aqui será o de caracterizar certos

elementos relevantes para uma apresentação mais adequada do quase-realismo,

não sendo todas as alternativas antirrealistas consideradas de modo adequado

(sendo algumas delas ignoradas).

1.3
Antirrealismo.

Um antirrealista, ao negar a existência de um determinado conjunto de

entidades ou estados de coisas, pode negar i ao não admitir a legitimidade da

LB (tanto em sua versão constitutiva quanto em geral) no que diz respeito à

classe disputada. Um antirrealista desse tipo no caso da moralidade seria aquele

que defende que nossos enuciados de caráter moral simplesmente não possuem

valor de verdade, expressando apenas pseudoproposições. Ou seja, apesar da

semelhança formal com enunciados que expressam genuinamente proposições (ou

que expressam proposições genúınas; não será feita nenhuma distinção entre

as duas coisas aqui), enunciados morais não teriam sentido algum enquanto

descrições da realidade. As proposições genúınas seriam aquelas expressas por

enunciados aptos a informar alguém ou não acerca um estado de coisas, sendo o
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valor de verdade dos enunciados garantido por essa capacidade ou possibilidade4.

Uma maneira distinta de encarar a relação entre nosso discurso moral e uma

realidade moral seria admitir algo como a teoria do erro defendida por Mackie, que

não exclui a possibilidade de atribuirmos valores de verdade aos membros da classe

disputada; o problema seria que esses valores seriam todos o mesmo: falso. Dado

o fato de que o objetivo de nossos enunciados morais seria descrever a realidade

em termos de propriedades cuja instanciação é negada pelo teórico do erro, nossa

linguagem moral estaria condenada ao erro, pois falharia sistematicamente em

sua função devido a um pressuposto falso sobre o qual nosso uso da linguagem

moral se assenta. Esse tipo de abordagem deixa claro que o teórico do erro não

abandona a ideia de que, ao julgarmos sobre questões morais, estamos descrevendo

um aspecto da realidade que nada tem a ver com o que achamos correto ou o

que nos parece agradável (mesmo que seja uma opinião ou atitude reconhecida

como correta por um grupo ou uma instituição); o único problema seria que

tal aspecto da realidade não existiria. Ou seja, de acordo com a teoria do erro

(considerada para além do caso da moralidade), nosso uso da linguagem em uma

área qualquer seria o mesmo uso defendido e feito pelo realista nessa área, mas

estaŕıamos errados em supor que esse uso é leǵıtimo.

Uma terceira alternativa antirrealista (distinta da teoria do erro e do

antirrealismo que nega a existência da classe de entidades em questão) seria

conceder que existem fatos de determinado tipo, como os morais, mas eles são

construções humanas e, portanto, não podem ser considerados como um aspecto

independente da realidade. A possibilidade de atribuir valores de verdade a

nossos júızos seria mantida, mas a verdade deles também seria uma questão de

construção. Um modo de defender uma teoria moral desse tipo (chamado de

‘construtivismo”) seria o seguinte (MILO, 1995, p. 184, tradução do autor):

[...] verdades morais são mais plausivelmente constrúıdas como verdades acerca de
uma ordem social ideal, e não de uma ordem natural (ou de um tipo não-natural
curioso) das coisas. É verdadeiro que (ou é um fato que) certo tipo de ação é
errado, por exemplo, apenas no caso de uma ordem social proibindo tais atos ser
a escolhida por contratantes racionais sob condições adequadamente idealizadas.5

4 Essa distinção entre pseudoproposições e proposições genúınas será utilizada aqui somente
com o intuito de tornar a exposição mais fácil, não havendo qualquer compromisso com sua
validade. Em momentos posteriores da dissertação, a expressão “proposição” será utilizada
simplesmente para denotar o que é expresso por sentenças e que pode ser dotado de valor
de verdade, mas sem qualquer associação com uma teoria espećıfica da verdade ou com uma
teoria acerca da natureza de proposições. A distinção será retomada quando for relevante para
a argumentação.

5 [...] “moral truths are most plausibly constructed as truths about an ideal social order
rather than the natural (or some curious non-natural) order of things. It is true (or it is a fact)
that a certain kind of act is wrong, for example, just in case a social order prohibiting such acts
would be chosen by rational contractors under suitably idealized conditions”.
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Como podemos ver, o defensor dessa alternativa não abandona o uso descritivo

da linguagem em questão, apenas nega que os fatos sobre os quais essa linguagem

deve falar sejam do tipo que os realistas usualmente defendem. E, apesar de

considerar a verdade como algo de alguma forma constrúıdo, e não como algo a

ser descoberto, não abre mão da correspondência a fatos na caracterização dessa

verdade em termos de acordos intersubjetivos. Ainda no caso da moralidade,

temos um segundo tipo de uso defendido nos debates metaéticos enquanto

alternativa ao uso descritivo: o prescritivo. Mesmo para um realista, a linguagem

moral poderia permitir esse tipo de uso como distinto do descritivo, mas a ideia

do prescritivista é a de que nosso discurso moral, por exemplo, só funciona como

um conjunto de prescrições morais acerca de quais atitudes devemos apresentar

diante de certas ações, que tipos de ação devemos realizar, etc. Seria o único

uso que podeŕıamos considerar leǵıtimo. Novamente, não se faz necessário aqui

caracterizar de modo mais sofisticado essas posições, pois o que importa é perceber

como verdade e realidade relacionam-se nessas várias teses e como diferentes usos

podem ser atribúıdos para nossos enunciados em uma mesma área de discurso.

Assim, podemos considerar ainda um terceiro tipo de uso para nossa

linguagem moral, que pode ser defendido por um antirrealtsta como o mencionado

primeiramente nesta seção (aquele que nega a validade da LB para a classe

disputada). Esse tipo é um dos mais relevantes para esta dissertação, pois está

na base do projetivismo mencionado na cacterização sobre o quase-realismo

apresentada logo no ińıcio desta introdução. O emotivista (ou, para falar de forma

mais geral: o expressivista) é aquele que defende a ideia de que a parcela de nossa

linguagem utilizada para apresentar enunciados de caráter moral é expressiva

por natureza, no sentido de que apenas expressa eventos mentais como atitudes,

sentimentos, etc. Assim, os enunciados morais apenas aparentemente afirmariam

proposições genúınas, apenas aparentemente descreveriam o mundo; uma análise

que fosse além das aparências descobriria que esses itens de nossa linguagem

fazem nada além de verbalizar estados mentais. Como diria Ayer (1946), “Você

agiu de maneira errada ao roubar aquele dinheiro” não seria em nada diferente

(semanticamente falando) de “Você roubou aquele dinheiro” dito em um tom

de horror. Da mesma forma, um júızo geral do tipo “Mentir é errado” apenas

pareceria atribuir uma propriedade real a um tipo de ação. No entanto, esse júızo

pertenceria a uma categoria distinta, e o que realmente estaria ocorrendo nesse

caso seria a expressão de um sentimento de desaprovação (ou algo parecido)

da ação em questão, e sendo o sentimento algo não-descritivo, o conteúdo do

enunciado tornaria o mesmo incapaz de possuir um valor de verdade. Esse tipo

de uso da linguagem seria distinto de uma descrição de nossos estados mentais

(ou, para ser mais preciso, de uma afirmação da existência de certos estados
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mentais), algo que tornaria os enunciados morais aptos à atribuição de verdade

ou falsidade. De acordo com o expressivismo, não haveria neles nada além do

que encontramos em um grito de dor, ou seja, uma verbalização ou expressão

de um estado subjetivo; e, de acordo com o expressivista, isso seria distinto de

uma afirmação da existência de tal estado. Dito isso, o projetivismo ao qual

Blackburn se referiu em sua caracterização do quase-realismo seria uma espécie

de expressivismo segundo o qual tal função de nossa linguagem seria consequência

de um mecanismo mental que nos levaria a projetar nas coisas os estados mentais

(que expressaŕıamos em forma proposicional posteriormente).

O expressivismo em geral pode ser defendido fora do âmbito da moralidade,

como no caso da estética. Podemos considerar que o que dizemos quando

supostamente atribúımos beleza a uma determinada obra de arte não passa

de uma expressão do sentimento agradável que se produz em nós quando

contemplamos essa obra. Como veremos posteriormente, no caso de Hume,

até mesmo os júızos causais podem funcionar dessa maneira, caso a filosofia

humeana seja interpretada como antirrealista. Em um primeiro momento, uma

desvantagem dessa posição seria o abandono de um uso que atualmente fazemos

da linguagem em certas áreas de discurso. No caso da moralidade, por exemplo,

o expressivista precisaria lidar (segundo uma objeção comum feita por defensores

do realismo) com o fato supostamente inconveniente de que discutimos acerca de

questões morais como se nossos debates fossem capazes de nos levar de nossa visão

pessoal sobre tais questões até alguma espécie de verdade minimamente objetiva,

sendo que tal verdade parece ser garantida através de certa correspondência

a fatos. Nossos júızos morais, pelo menos aparentemente, são emitidos com a

pretensão de dizer algo verdadeiro, além de não nos considerarmos isentos de

qualquer possibilidade de erro. O expressivismo parece nos forçar a deixar de lado

como algo ileǵıtimo a crença de que parte de nossos júızos podem ser verdadeiros

ou falsos; ou dizemos que eles não podem ter um valor de verdade devido a sua

natureza, ou dizemos que são todos falsos (como o defensor da teoria do erro), ou

dizemos que são todos verdadeiros, como parece defender um determinado tipo

de cético apresentado por Hume em seu ensaio sobre o padrão do gosto, segundo

certa interpretação (1987, I.XXIII.8, tradução do autor):

[...] os milhares de sentimentos diferentes excitados pelo mesmo objeto são todos
corretos: pois nenhum sentimento representa o que realmente está no objeto. Eles
apenas marcam certa conformidade ou relação entre o objeto e os órgãos ou
faculdades da mente; e se essa conformidade não existisse, o sentimento nunca
poderia ter qualquer ser. A beleza não é uma qualidade nas coisas elas mesmas:
ela existe apenas na mente que as contempla, e cada mente percebe uma beleza
distinta. Uma pessoa pode até perceber uma deformidade onde outra sente algo
belo; e todo indiv́ıduo deve aceitar seu próprio sentimento, sem pretender regular
os sentimentos dos outros. Buscar a beleza ou deformidade real é uma empresa
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tão infrut́ıfera quanto pretender descobrir o doce ou o amargo real.6

Um dos objetivos de Blackburn ao propor o quase-realismo foi justamente mostrar

como uma teoria como o expressivismo pode lidar de maneira satisfatória com os

supostos inconvenientes gerados pelo antirrealismo, não havendo necessidade de

abandonar certas de nossas práticas de aspecto realista.

1.4
Quase-realismo.

Uma das motivações de Blackburn ao propor seu programa quase-realista

foi certo sucesso identificado em um argumento contra os expressivistas na

metaética chamado de “problema de Frege-Geach” (PFG). O argumento parte

do que Geach chama de “ponto de Frege” (“Frege’s point”), que é o de que

um pensamento pode ter o mesmo conteúdo sendo dado assentimento a sua

verdade ou não; da mesma forma, uma proposição pode ocorrer em nosso discurso

afirmada ou não-afirmada e ainda ser reconhecida enquanto a mesma proposição

(1965, p. 449). Se pegarmos uma sentença condicional (p ⊃ q), por exemplo,

temos uma ocorrência não-afirmada de p, uma ocorrência na qual ocorre como

hipótese, mas o conteúdo de p seria o mesmo de quando p é afirmada (sendo

justamente esse o motivo pelo qual usamos o mesmo śımbolo proposicional).

A partir desse ponto, tentou-se mostrar que, caso seja assumida a posição do

expressivista, não haveria univocidade semântica nas ocorrências de proposições

morais em contextos nos quais essas proposições ocorrem de modo assertivo e

hipotético no mesmo argumento. Consideremos o modus ponendo ponens (p⊃q, p
∴q ).

Se atribuirmos a p a proposição moral “Mentir é errado”, e “Obrigar seu irmão

mais novo a mentir é errado” a q, temos uma ocorrência de p na qual ela

é afirmada e uma na qual ela é colocada como antecedente de uma sentença

condicional. Nessa segunda ocorrência, não haveria expressão de uma atitude de

desaprovação do ato de mentir como haveria na primeira, o que resultaria em

um conteúdo semântico diferente para as duas. Mas o argumento só pode ser

válido caso haja univocidade semântica ao longo do mesmo, o que garantiria que

“Obrigar seu irmão mais novo a mentir é errado” pudesse ser inferida a partir de

“Mentir é errado” e do condicional. O expressivista precisaria abandonar o uso

6 “[...] a thousand different sentiments, excited by the same object, are all right: Because
no sentiment represents what is really in the object. It only marks a certain conformity or
relation between the object and the organs or faculties of the mind; and if that conformity did
not really exist, the sentiment could never possibly have being. Beauty is no quality in things
themselves: It exists merely in the mind which contemplates them; and each mind perceives a
different beauty. One person may even perceive deformity, where another is sensible of beauty;
and every individual ought to acquiesce in his own sentiment, without pretending to regulate
those of others. To seek the real beauty, or real deformity, is as fruitless an enquiry, as to pretend
to ascertain the real sweet or real bitter”.
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de argumentos desse tipo para casos envolvendo a área de discurso relevante, ou

fornecer alguma solução para o problema.

No ensaio “Moral realism” (1993), Blackburn sugeriu um modo alternativo

de interpretar o papel que desempenham condicionais envolvendo proposições

morais. Retornando ao exemplo de modus ponens usado anteriormente, podemos

dizer que p ⊃ q serviria para refletir um ponto de vista moral (uma atitude de

segunda ordem, sendo as de primeira ordem as que são expressas por afirmações

comuns). Usar o modus ponens nesse caso seria afirmar que as duas atitudes

expressas em p e q devem ocorrer em conjunto para que o agente moral não

incorra em inconsistência. Assim, o expressivista diria que aquele que possui a

atitude expressa por p e aprova o ponto de vista moral expresso pela sentença

condicional, mas não apresenta a atitude expressa por q, simplesmente não é

um agente coerente, sendo incapaz de raciocinar de modo eficiente em termos

de moralidade. Esse seria todo o sentido em dizer que o modus ponens é

válido no caso considerado. Podemos formalizar isso de modo semelhante ao

feito por Blackburn em Spreading the word (1984, p. 193-5); usando D! e A!

como operadores que possuem a função de expressar desaprovação e aprovação

respectivamente, podemos colocar o argumento da seguinte forma:

Premissa 1: A! [D!(mentir); D!(obrigar seu irmão mais novo a mentir)]

Premissa 2: D!(mentir)

Conclusão: D!(obrigar seu irmão mais novo a mentir)

De acordo com essa interpretação, a sentença condicional envolve uma atitude de

aprovação direcionada à presença de um par de atitudes no agente. A ausência de

uma em conjunção com a presença de outra em uma pessoa indicaria uma espécie

defeito na sensibilidade moral da mesma de acordo com o ponto de vista moral

expresso na sentença condicional, sendo tal defeito uma incapacidade de reprovar

o ato de mentir em todas as suas instâncias, como no caso no qual se faz uma

criança mentir.

Essa solução proposta por Blackburn ilustra algo do projeto quase-realista

que o próprio definiu: dar um sentido para nossas práticas realistas para os casos

nos quais certo tipo de expressivismo (o projetivismo) é admitido. No exemplo

que acabou de ser dado, o ponto do quase-realista seria o de que não precisamos

ver nada de errado com o uso do modus ponens, desde que saibamos compreender

o que realmente estamos fazendo ao aplicar essa regra de inferência em casos

envolvendo proposições morais. Em outros casos, como “p, mas posso estar

errado”, a análise proposta por Blackburn permite que avaliemos nossa própria

falibilidade em casos de júızos morais, justificando o uso de sentenças como

essa em nosso cotidiano. Atribuindo a p “Jonas é um bom homem”, podemos

identificar dois erros posśıveis: Jonas não possui as inclinações e traços de caráter
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(ou o que quer que seja) que pensamos que ele tinha e que consideramos como

próprios da bondade, ou simplesmente estávamos errados em nosso padrão moral.

Mas, para que pensemos com alguma razão que nosso padrão era falho e por isso

devemos corriǵı-lo de alguma maneira, é preciso que admitamos a possibilidade de

erro em assuntos morais. Para o realista, falhamos em nossos júızos morais quando

eles não correspondem aos fatos relevantes; os debates acerca de questões morais

visando uma conclusão verdadeira, os processos de deliberação sobre os cursos

corretos de ação, e uma série de outras práticas que realizamos frequentemente

perderiam o sentido numa visão antirrealista da moralidade, pois, abrindo mão

de certas concepções de fato e verdade para essa área, os antirrealistas teriam de

deixar igualmente de lado a questão do progresso moral.

O quase-realista defenderia que isso não precisa ser o caso. O expressivista

pode pensar que determinadas atitudes são pasśıveis de revisão ou modificação na

medida em que acredita na possibilidade de conflitos entre atitudes de primeira

ordem e entre atitudes de primeira e segunda ordem. Esse segundo tipo de

conflito poderia ser o que existiria entre uma atitude originada de tal forma

que o agente em questão não a aprovasse (de acordo com seus próprios padrões

morais). Aqui, podemos considerar uma forma de progresso moral que consistiria

no desaparecimento desses conflitos. Outra noção de progresso estaria ligada ao

aprimoramento dos padrões ou pontos de vista morais do agente. Blackburn, por

exemplo, tentou pensar a noção de verdade para enunciados morais nos seguintes

termos: se um enunciado expressa uma atitude que pertence a um conjunto de

atitudes ideias (ao conjunto de melhores atitudes posśıveis para um agente), então

tal enunciado é o verdadeiro; esse conjunto seria ele mesmo pensado em termos

morais, ou seja, o critério de pertencimento a tal conjunto seria um critério moral

(1998, p. 313, tradução do autor):

Os critérios são critérios morais, julgados a partir de uma perspectiva moral. Ou
seja, quando eu me pergunto sobre como posso melhorar, tenho que pensar sobre
isso empregando minhas atitudes atuais; não há como ignorar ou me distanciar
da minha sensibilidade presente. Apenas significa que quaisquer falhas das quais
eu suspeite são julgadas como falhas tendo em vista outras preocupações (o barco
de Neurath7). Mas eu certamente posso suspeitar de falhas que não sejam mera
inconsistência: imaturidade, falta de imaginação, preconceito, falta de delicadeza,

7 A expressão “barco de Neurath” consiste em uma metáfora sobre o modo através do qual
aprimoramos nosso conhecimento. A ideia seria a de que não teŕıamos condições de fundamentar
nosso conhecimento de modo seguro em qualquer conjunto fatos indubitáveis, mas teŕıamos
que melhorar e desenvolver o que já temos sem poder recomeçar a partir de um ponto inicial
adequado. Seŕıamos como marinheiros obrigados a aprimorar e consertar o navio no qual se
encontram sem a possibilidade de parar em algum lugar para desmontar o navio e começar do
zero, tendo que fazer tudo em meio ao oceano.
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e por áı vai8.

Assim, podeŕıamos estabelecer critérios morais segundo os quais certos tipos de

atitudes seriam preferidos a outros e critérios para estabelecer condições sob as

quais indiv́ıduos estariam mais aptos a desenvolver atitudes mais adequadas.

É uma proposta semelhante à proposta de Hume envolvendo um conjunto de

condições psicológicas e práticas que permitiriam a produção de sentimentos mais

apropriados no caso da estética, algo que veremos de modo mais detalhado na

última seção do quarto caṕıtulo. Assim, teŕıamos uma maneira de se pensar em

progresso ou aprimoramento sem recorrer aos fatos ontologicamente independen-

tes postulados pelos realistas, mas pensando em uma noção mais fraca de fato (e

de verdade).

Dadas essas considerações, podemos compreender de modo mais razoável

o que se pretende dizer quando falamos em legitimar aspectos realistas de

nossas práticas de racioćınio e discurso. Como afirmou Blackburn (1993, p. 4,

tradução do autor), o quase-realista seria “[...] alguém que, ‘partindo de uma

posição antirrealista, encontra-se progressivamente apto a imitar os pensamentos

e práticas que supostamente definem o realismo’ ”9. Obviamente, isso não significa

incorporar as noções que supostamente poderiam ser empregadas legitimamente

apenas pelos realistas e conferir às mesmas um uso idêntico. Como vimos, noções

como as de verdade ou fato podem ser empregadas de outra maneira quando

certos pressupostos são abandonados. Assim, apesar do quase-realista ser definido

em termos do que compartilha com realistas e antirrealistas, é preciso haver

certas diferenças em comparação a estes; um exemplo seria o pressuposto de

que a verdade deve ser compreendida em termos de correspondência a fatos que

constituem uma realidade independente de nós (como vimos na caracterização

de realismo e antirrealismo feita por Dummett), pois esse seria justamente um

dos grandes obstáculos a uma compreensão mais adequada de nosso discurso e

pensamento que partisse do ponto de partida expressivista. Como disse Blackburn

(1993, p. 6, tradução do autor), “Qual concepção de verdade temos é algo

mostrado pelo uso que damos a essa noção [...]”10, o que significa que devemos

nos comprometer mais em analisar o funcionamento de nossa linguagem e o papel

de certas práticas para as áreas nas quais levantamos o debate entre realismo e

8 “The criteria are moral criteria, judged from within a moral perspective. That is, when I
wonder how I might improve, I have to think about it deploying my current attitudes—there is
no standing aside and apart from my present sensibility. But that doesn’t mean that I have to
deem myself perfect, or incapable of improvement. It just means that whatever flaws I suspect
are judged as flaws in the light of other concerns (Neurath’s boat). But I might certainly suspect
flaws other than sheer inconsistency: immaturity, lack of imagination, bias, coarseness, and so
on”.

9 “[...] someone who ‘starting from an anti-realist position finds himself progressively able
to mimc the thoughts and practices supposedly definitive of realism”.

10 “What conception of truth we have is shown in the use we give the notion [...]”.
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antirrealismo, sem pressupor uma teoria da verdade muito “forte” (como uma na

qual todos os usos do predicado “verdadeiro” sejam o mesmo), da mesma maneira

que nossa concepção de conhecimento deve ser a mais minimalista posśıvel, pelo

menos de acordo com Blackburn.

Levando-se o que foi dito até aqui em consideração, o propósito dos próximos

caṕıtulos desta dissertação será mostrar como Hume estava mais próximo do

programa de Blackburn na filosofia do que das teses realista e antirrealista

atribúıdas àquele por comentadores, algo que será feito basicamente em três

etapas: I) através da consideração da metodologia humeana e da natureza de

sua filosofia experimental, e de como podemos considerar o modo de fazer

filosofia advogado por Hume compat́ıvel com o quase-realismo; II) através da

análise da constituição do mundo da experiência e de seus limites, e de como

projetamos elementos subjetivos nos objetos de nossa experiência; III) através

de considerações de caráter semântico e epistemológico com o intuito de mostrar

como Hume legitimava os aspectos realistas do discurso e do racioćınio para as

classes dos júızos causais, estéticos e morais, classes que estariam relacionadas ao

projetivismo humeano.



2
“... uma tentativa de introduzir o método experimental de
racioćınio nos assuntos morais”.

Até o presente momento, não fui capaz de deduzir a causa dessas propriedades da gravidade a
partir dos fenômenos, e não invento hipóteses. Pois tudo o que não for deduzido a partir de

fenômenos deve ser considerado uma hipótese; e hipóteses, metaf́ısicas ou f́ısicas, baseadas em
qualidades ocultas ou mecânicas, não possuem lugar na filosofia experimental. Nessa filosofia,

proposições são deduzidas a partir dos fenômenos e generalizadas através da indução. A
impenetrabilidade, mobilidade e ı́mpeto dos corpos, e as leis do movimento e a lei da gravidade

foram descobertas através desse método.11

(Isaac Newton, Principia Mathematica)

2.1
Introdução.

O presente caṕıtulo será dividido em três momentos, que podem ser resu-

midos basicamente em: 1) uma série de considerações de caráter histórico sobre

a transformação semântica pela qual passou a expressão “filosofia experimental”

devido ao trabalho de Newton, com o intuito de esclarecer no que consistia a ten-

tativa de “introduzir o método experimental de racioćınio nos assuntos morais”,

algo que definia o projeto humeano para a filosofia; 2) uma análise do papel das

regras de racioćınio enquanto prinćıpios metodológicos nos trabalhos de Newton e

Hume; 3) algumas considerações acerca do uso do método indutivo e das definições

de verdade propostas por Hume em A Treatise of Human Nature (THN ). O foco

em aspectos metodológicos tem como objetivos principais fornecer um esclareci-

mento sobre a filosofia de Hume em geral e tentar mostrar como esses aspectos

podem indicar de modo razoável a maneira mais adequada de interpretarmos

Hume. No caso das definições de verdade, o intuito será o de analisar que tipo de

interpretação é compat́ıvel com a concepção humeana de verdade, já que, como

foi visto no caṕıtulo precedente, o sucesso do quase-realismo parece depender do

11 “I have not as yet been able to deduce from phenomena the reason for these properties
of gravity, and I do not feign hypotheses. For whatever is not deduced from the phenomena
must be called a hypothesis; and hypotheses, whether metaphysical or physical, or based on
occult qualities, or mechanical, have no place in experimental philosophy. In this experimental
philosophy, propositions are deduced from the phenomena and are made general by induction.
The impenetrability, mobility, and impetus of bodies, and the laws of motion and the law of
gravity have been found by this method.” (NEWTON, 1999, III, Escólio Geral, tradução do
autor).
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abandono de certas noções em favor de outras que se fundamentem em menos

pressupostos sobre o que é verdade, conhecimento ou fato; ou seja, de concepções

mais “enfraquecidas” dos itens mencionados. Se isso for posśıvel para o caso de

Hume, teremos um elemento adicional em favor da interpretação quase-realista,

cuja relação com a filosofia experimental humeana também será alvo de algumas

considerações no presente caṕıtulo.

2.2
Hume, Newton e filosofia experimental.

Nos séculos 17 e 18 (nos quais viveram Newton e Hume), a filosofia era divi-

dida em seu ensino em duas categorias: especulativa e prática. A filosofia moral era

o ramo da filosofia prática que consistia aproximadamente no estudo de assuntos

como os que são estudados atualmente em disciplinas como: ética, ciência poĺıtica,

economia, sociologia, antropologia, teoria do gosto (estética), epistemologia e psi-

cologia. Resumindo: tal ramo da filosofia consistia basicamente na ciência (qua

conhecimento através das causas próximas) do homem e das atividades humanas.

Em algumas passagens das obras de Hume, podemos perceber que a inspiração

de seu projeto para a filosofia moral foi certo sucesso (de acordo com seu ponto de

vista) na filosofia natural (a ciência que investigava os corpos naturais) de uma

determinada compreensão de filosofia. Em uma passagem de An Enquiry concer-

ning the Principles of Morals (EPM ), podemos ver a relação entre os propósitos

de Hume e uma mudança pela qual passou a filosofia natural de sua época (1998,

1.10 / SBN 175 tradução do autor):

Agora, os homens estão curados de sua paixão por hipóteses e sistemas na filosofia
natural, e não prestarão atenção a nenhum argumento que não seja derivado
da experiência. Já é tempo de tentarem uma reforma semelhante em todas
investigações morais, e rejeitarem todo sistema de ética que não seja fundamentado
em fato e observação, não importando o quão sutis ou inventivos sejam12.

Aqui, fica clara a importância atribúıda por Hume à fundamentação de teorias

filosóficas em evidências emṕıricas, o que garantiu ao mesmo o t́ıtulo “empirista”.

Por outro lado, não parece claro o problema do uso de hipóteses na filosofia, já que

este é um procedimento comum nas investigações emṕıricas. Para entender melhor

o que está em questão aqui, podemos recorrer ao trabalho de Isaac Newton na

filosofia natural, trabalho que serviu para consolidar uma concepção de filosofia

enquanto filosofia experimental que, como veremos, foi incorporada por Hume

e aplicada aos “assuntos morais”, como prometido no subt́ıtulo de seu tratado

sobre a natureza humana.

12 “Men are now cured of their passion for hypotheses and systems in natural philosophy,
and will hearken to no arguments but those which are derived from experience. It is full time
they should attempt a like reformation in all moral disquisitions; and reject every system of
ethics, however subtile or ingenious, which is not founded on fact and observation”.
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Apesar das controvérsias no que diz respeito a quanto do trabalho de New-

ton (e até mesmo dos trabalhos cient́ıficos em geral de sua época13) Hume teve

acesso e a quanto desse trabalho foi realmente compreendido, é posśıvel mostrar

que a concepção que ele tinha de filosofia era derivada da metodologia experimen-

tal newtoniana, embora não seja assunto desta dissertação determinar os meios

exatos através dos quais tal metodologia chegou ao pensador escocês. Dito isso,

podemos começar a exposição da relação entre as metodologias newtoniana e hu-

meana com a seguinte citação da história da Inglaterra escrita por Hume (1983,

VI, p. 542, tradução do autor):

Através de Newton, esta ilha pode gabar-se de ter produzido o maior e mais raro
gênio que já surgiu para ornamento e instrução da espécie. Cuidadoso em admitir
apenas os prinćıpios que fossem fundamentados em experimentos, mas firme em
adotar cada um desses prinćıpios, não importando o quão novos e incomuns [...]
enquanto Newton pareceu retirar o véu que encobria alguns dos mistérios da
natureza, mostrou ao mesmo tempo as imperfeições da filosofia mecânica; e, dessa
forma, enviou os segredos últimos de volta à obscuridade na qual sempre estiveram
e permanecerão eternamente14.

Como podemos ver na citação acima, Hume compreendia o trabalho de Newton

como um desenvolvimento cient́ıfico positivo em comparação à filosofia mecânica.

De acordo com Alan Shapiro (2004, p. 206), esta filosofia geralmente inclúıa

uma combinação de algumas (ou todas) das seguintes ideias: o mundo e seus

componentes comportam-se como uma máquina; o mundo pode ser descrito

unicamente pelas leis matemáticas da mecânica; todas as relações causais no

mundo ocorrem através de ações por contato (excluindo a possibilidade de agentes

causais imateriais ou espirituais); a matéria é composta de corpúsculos inviśıveis;

hipóteses sobre as propriedades e movimentos desses corpúsculos podem ser

formuladas com o intuito de explicar efeitos viśıveis.

Robert Boyle introduziu a ideia de “hipótese mecânica” na filosofia no

prefácio de um ensaio publicado em 1661, com a pretensão de unir o pensamento

de atomistas e cartesianos sob uma única expressão. De acordo com o mesmo

(1999, p. 87, tradução do autor):

[...] as hipóteses atomista e cartesiana, embora divergentes entre si em alguns
pontos importantes, podem ser vistas como uma única filosofia em oposição à

13 Há até mesmo os que defendem que Hume, além de não possuir conhecimento adequado,
sequer tinha interesse na ciência de sua época. Os problemas desse tipo de afirmação encontram-
se bem expostos em um artigo intitulado “Hume’s Interest in Newton and Science” (FORCE,
1987) e publicado pela Hume Society.

14 “In Newton this island may boast of having produced the greatest and rarest genius that
ever arose for the ornament and instruction of the species. Cautious in admitting no principles
but such as were founded on experiment, but resolute to adopt every such principle, however
new and unusual [...] While Newton seemed to draw off the veil from some of the mysteries
of nature, he showed at the same time the imperfections of the mechanical philosophy: and
thereby restored the ultimate secrets to that obscurity, in which they ever did and ever will
remain”.
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doutrina peripatética e a outras doutrinas vulgares [...] cartesianos e atomistas
ambos explicam os mesmos fenômenos através de pequenos corpos apresentando
figuras e movimentos variados [...] ambos os lados concordam em deduzir todos os
fenômenos naturais da matéria e de movimentos locais; julguei que, mesmo com
todos os pontos nos quais atomistas e cartesianos discordam [...] suas hipóteses
podem ser consideradas por uma pessoa com disposição reconciliadora como sendo
uma só filosofia; que, por explicar as coisas através de corpúsculos, ou corpos
minúsculos, pode (não muito inadequadamente) ser chamada de “corpuscular”...
eu também a chamo de “hipótese mecânica na filosofia”ocasionalmente15.

Considerando-se apenas essas informações, não parece claro o que exatamente

Hume enxergava na filosofia newtoniana como algo favorável a sua adoção no lugar

da filosofia mecânica. Podeŕıamos imaginar que, para um empirista como Hume,

o uso de hipóteses envolvendo corpúsculos inviśıveis poderia ser considerado um

ponto problemático. Por outro lado, algo que aparentemente seria desejável aos

olhos de Hume, que era a exigência de que as explicações de relações causais

fossem realizadas através de ações por contato direto, foi abandonada na filosofia

newtoniana; a própria explicação da gravidade dependia da possibilidade de forças

atuarem à distância, tendo o trabalho de Newton demonstrado a falsidade da tese

de que todo movimento era produzido por mecanismos locais em contato com os

corpos em movimento. Mas, como veremos adiante, o abandono dessa exigência

não foi bem recebido por alguns filósofos por parecer contraintuitiva demais ao

contrariar nossa experiência ordinária de interações causais entre corpos, além

de contrariar certas teses mecânicas dogmaticamente estabelecidas na época. E

foi justamente a partir das cŕıticas que Newton recebeu por seu trabalho sobre

gravitação universal que se formulou a noção de filosofia que está em questão

aqui.

Através de diversos textos de Newton, incluindo rascunhos e corres-

pondências, podemos verificar os propósitos do mesmo ao definir seu método ci-

ent́ıfico através da expressão “filosofia experimental”. Tal expressão, no entanto,

não foi introduzida no meio filosófico por Newton; ela já era utilizada em sua

época e em momentos anteriores para designar qualquer método de investigação

minimamente comprometido com experiência e observação, como era o caso da

concepção de filosofia moral que vimos Hume defender na primeira citação desta

seção. A expressão sequer era utilizada em contraste com “filosofia mecânica”,

15 “[...] the Atomical and Cartesian Hypotheses, though they differ’d in some material points
from one another, yet in opposition to the Peripatetick and other vulgar Doctrines they might
be look’d upon as one Philosophy [...] both the Cartesians and the Atomists explicate the same
Phaenomena by little Bodies variously figur’d and mov’d [...] both parties agree in deducing
all the Phaenomena of Nature from Matter and local Motion; I esteem’d that notwithstanding
these things wherein the Atomists and the Cartesians differ’d, they might be thought to agree
in the main, and their Hypotheses might by a Person of a reconciling Disposition be look’d
on as, upon the matter, one Philosophy. Which because it explicates things by Corpuscles, or
minute Bodies, may (not very unfitly) be call’d Corpuscular. . . I sometimes also term it the
Mechanical Hypothesis on Philosophy”.
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racioćınio nos assuntos morais”. 28

como podemos verificar neste trecho do prefácio de Micrographia, no qual as

duas expressões foram utilizadas como sinônimos (HOOKE, 1665, a3, tradução

do autor):

Assim, toda a incerteza, todos os erros das ações humanas, procedem, ou: da
limitação ou incorreção de nossos sentidos, da inconfiabilidade ou engano de nossa
memória, do constrangimento ou imprudência de nosso entendimento; de forma
que não há surpresa no fato de que nosso poder sobre causas e efeitos naturais seja
tão lentamente aperfeiçoado, já que temos de confrontar-nos não somente com a
obscuridade e dificuldade das coisas sobre as quais trabalhamos e pensamos, pois
até mesmo as forças de nossas próprias mentes conspiram para nos trair.

Sendo esses os perigos no processo da razão humana, os remédios para todos eles
somente podem proceder da real, experimental e mecânica filosofia [...]16

Esse uso de “filosofia experimental” também pode ser encontrado no t́ıtulo e

conteúdo de um dos trabalhos de Boyle, o mesmo filósofo responsável por intro-

duzir o adjetivo “mecânico” para caracterizar a filosofia realizada por cartesianos

e atomistas, e que também era reconhecido como um dos grandes defensores dessa

filosofia17 : Some Considerations Touching the Usefulness of Experimental Natural

Philosophy. Essa associação que era feita entre filosofia experimental e mecânica

no tempo de Newton certamente não se reflete na concepção que Hume tinha da

filosofia newtoniana, como podemos ver na citação de sua obra historiográfica, e

isso deve-se a certa diferença no modo através do qual a filosofia experimental

podia ser entendida antes e depois do trabalho de Newton.

Como já mencionado, a transformação semântica em questão pela qual

passou a expressão “filosofia experimental” teve seu ińıcio com a tentativa de

Newton de defender seu trabalho contra as objeções levantadas principalmente

após a publicação de PhilosophiæNaturalis Principia Mathematica, sua maior

contribuição para a filosofia natural. O primeiro uso registrado da expressão em

um texto destinado à divulgação pública foi feito em 1713, no Escólio Geral

da segunda edição da obra mencionada (NEWTON, 1999, III, Escólio Geral,

tradução e ênfase do autor):

Até o presente momento, não fui capaz de deduzir a causa dessas propriedades da
gravidade a partir dos fenômenos, e não invento hipóteses. Pois tudo o que não for

16 “Thus all the uncertainty, and mistakes of humane actions, proceed either from the
narrowness and wandring of our Senses, from the slipperiness or delusion of our Memory,
from the confinement or rashness of our Understanding, so that ’tis no wonder, that our power
over natural causes and effects is so slowly improv’d, seeing we are not only to contend with
the obscurity and difficulty of the things whereon we work and think, but even the forces of our
own minds conspire to betray us.

These being the dangers in the process of humane Reason, the remedies of them all can only
proceed from the real, the mechanical, the experimental Philosophy [...]”.

17 O próprio Hume reconhece esse status (1983, VI, p. 542, tradução do autor): “Boyle era
um grande partidário da filosofia mecânica: uma teoria que, através da descoberta de alguns
dos segredos da natureza, e permitindo-nos imaginar o resto, é tão apropriada à vaidade e à
curiosidade naturais do homem” (“Boyle was a great partizan of the mechanical philosophy: a
theory, which, by discovering some of the secrets of nature, and allowing us to imagine the rest,
is so agreeable to the natural vanity and curiosity of men”).
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deduzido a partir de fenômenos deve ser considerado uma hipótese; e hipóteses,
metaf́ısicas ou f́ısicas, baseadas em qualidades ocultas ou mecânicas, *não pos-
suem lugar na filosofia experimental. Nessa filosofia, proposições são deduzidas a
partir dos fenômenos e generalizadas através da indução. A impenetrabilidade,
mobilidade e ı́mpeto dos corpos, e as leis do movimento e a lei da gravidade foram
descobertas através desse método*.18

A introdução da explicação acerca da natureza da filosofia newtoniana utilizando

a expressão “filosofia experimental” parece ter sido motivada por uma sugestão

de Roger Cotes, matemático inglês que contribúıa com a edição de Principia.

Cotes, em uma carta de 18 de março de 1713, dez dias antes de Newton enviar

a versão final do escólio (versão citada acima), fez a seguinte recomendação a

Newton (1959, 5, p. 392-3):

[...] Acho que será apropriado adicionar algumas coisas através das quais seu livro
pode ser livrado de alguns preconceitos que têm sido direcionados contra o mesmo
de maneira persistente, como os seguintes: de que abandona causas mecânicas, é
constrúıdo sobre milagres e recorre a qualidades ocultas. Caso não ache necessário
responder a tais objeções, você deveria consultar uma publicação semanal chamada
Memoirs of Literature [...] No número 18 do segundo volume dessa publicação,
que foi publicado em 5 de maio de 1712, você encontrará uma carta um tanto
extraordinária do Sr. Leibnitz ao Sr. Hartsoeker que confirmará o que eu disse19.

As acusações de Leibniz ao seu trabalho parecem ter motivado Newton a instruir

Cotes (em carta datada de 28 de março de 1713) a modificar o texto inicial do

escólio, retirando “I do not follow” e inserindo o trecho entre asteriscos que está

na citação feita aqui do Escólio Geral, que é justamente o trecho no qual aparece

a expressão “filosofia experimental”.

Na carta de 28 de março, além das instruções para modificações no escólio,

Newton também deixou claro a Cotes a quem exatamente ele estava se referindo

ao falar do uso de hipóteses (NEWTON, 1959, 5, p. 398-399, tradução do autor):

A filosofia experimental reduz os fenômenos a regras gerais e considera tais
regras gerais quando elas são verificadas de modo generalizado em fenômenos. . . A
filosofia hipotética consiste em explicações imaginárias das coisas e em argumentos
imaginários em favor ou contra essas explicações, ou contra os argumentos de

18 “I have not as yet been able to deduce from phenomena the reason for these properties
of gravity, and I do not feign hypotheses. For whatever is not deduced from the phenomena
must be called a hypothesis; and hypotheses, whether metaphysical or physical, or based on
occult qualities, or mechanical, *have no place in experimental philosophy. In this experimental
philosophy, propositions are deduced from the phenomena and are made general by induction.
The impenetrability, mobility, and impetus of bodies, and the laws of motion and the law of
gravity have been found by this method*”. O trecho entre asteriscos não estava na versão inicial
do texto.

19 “[...] I think it will be proper to add somethings by which your Book may be cleared from
some prejudices which have been industriously laid against it. As that it deserts Mechanical
causes, is built upon Miracles & recurrs to Occult qualitys. That you may not think it
unnecessary to answer such Objections You may be pleased to consult a Weekly paper call’d
Memoirs of Literature [...] In the 18th Number of ye second Volume of those papers which
was published May 5th, 1712 You will find a very extraordinary Letter of Mr. Leibnitz to Mr.
Hartsoeker which will confirm what I have said”.
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filósofos experimentais fundamentados na indução. O primeiro tipo de filosofia é
seguido por mim, enquanto o último é bastante seguido por Descartes, Leibniz e
alguns outros20.

Pode notar-se claramente que a questão central para Newton era o uso de

hipóteses não fundamentadas em experimento algum para refutar seu trabalho

na obra Principia. Um argumento que não fosse fundamentado em um processo

indutivo não poderia servir de base para a negação de todo um trabalho reali-

zado com bases emṕıricas; para que tivesse alguma legitimidade, deveria partir

do mesmo lugar que o objeto da refutação: a experiência. E, aos olhos de Newton,

Leibniz não cumpria esse requisito mı́nimo para poder questionar seu trabalho,

por, entre outras coisas, rejeitar o uso de forças de atuação à distância para expli-

car os movimentos dos corpos celestes como sendo algo fantasioso, dependente de

milagres ou causas ocultas, sem demonstrar erros nos trabalhos de Newton sobre

a gravitação universal através de experimentos ou observações, prendendo-se a

um dogma da filosofia mecânica que o cegou para qualquer evidência emṕırica.

Mas essas acusações de que seu trabalho sustentava-se sobre milagres e

causas ocultas levaram Newton além de uma adição ao escólio anteriormente

citado. Ainda em 1713, a Royal Society of London publicou um texto intitulado

Commercium Epistolicum Collinii & aliorum, De Analysi promota, com o intuito

de resolver a controvérsia entre Leibniz e Newton acerca da autoria do cálculo

infinitesimal. O comitê responsável por tal publicação, tendo sido formado

pelo próprio Newton enquanto presidente da sociedade, favoreceu este em seu

veredictum, sendo o texto redigido anonimamente pelo próprio filósofo. Dois

anos depois, Newton publicou novamente um texto anônimo em Philosophical

Transactions of the Royal Society of London chamado An Account of the Book

Entituled Commercium Epistolicum Collinii & aliorum, De Analysi promota,

fazendo uma espécie de resenha de seu próprio texto. Ao final dessa resenha,

Newton retornou à questão da filosofia experimental enquanto inimiga da filosofia

hipotética desenvolvida por Leibniz e outros (NEWTON, 1715, p. 224, tradução

do autor):

E, depois de tudo isso, poder-se-ia imaginar que o Sr. Newton deve ser desa-
creditado por não explicar as causas da gravidade e outras atrações através de
hipóteses; como se fosse um crime contentar-se com certezas e deixar as incertezas
em paz. E, mesmo assim, os editores de Acta Eruditorum disseram ao mundo que
o Sr. Newton nega que a causa da gravidade seja mecânica, e que, se o esṕırito ou
agente pelo qual a atração elétrica é realizada não for o éter ou a sutil matéria de
Descartes, então possui menos valor que uma hipótese [...] e o sr. Leibniz o acusou
de transformar a gravidade em uma propriedade essencial ou natural dos corpos,

20 “Experimental Philosophy reduces Phaenomena to general Rules & looks upon the Rules
to be general when they hold generally in Phaenomena. . . Hypothetical Philosophy consists in
imaginary explications of things & imaginary arguments for or against such explications, or
against the arguments of Experimental Philosophers founded upon Induction. The first sort of
Philosophy is followed by me, the latter too much by Cartes, Leibnitz & some others”
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e em uma qualidade oculta ou milagre. E, através desse tipo de provocação, estão
persuadindo os alemães de que o Sr. Newton é destitúıdo de júızo e não foi capaz
de inventar o método infinitesimal.

Deve ser concedido que esses dois cavalheiros diferem bastante em filosofia. O
primeiro procede baseado na evidência levantada a partir de experimentos e
fenômenos, e para quando tal evidência está em falta; o segundo é obcecado por
hipóteses, e propõe as mesmas para que sejam assumidas sem exame, e não para
serem examinadas através de experimentos. O primeiro, por falta de experimentos
que decidam a questão, não afirma se a causa da gravidade é mecânica ou não; o
segundo, afirma que seria um milagre perpétuo caso não fosse mecânica21.

Novamente, fica claro que o objetivo de Newton era defender uma concepção

de filosofia cuja metodologia garantisse que trabalhos como o seu fossem imunes

a qualquer tipo de refutação não-emṕırica, justamente para defender-se dos

ataques de “filósofos hipotéticos” como Leibniz. E essa defesa acabou tendo como

consequência uma nova concepção do que era a filosofia experimental: mais do

que algo vago sobre a utilização de experimentos e observações para fundamentar

afirmações sobre a natureza (havendo a possibilidade de inclusão de afirmações em

uma teoria que não fossem fundamentadas dessa maneira, como frequentemente

ocorria no caso de invenção de causas para explicar fenômenos já conhecidos,

como a própria gravidade), o método experimental como defendido por Newton

exigia que hipóteses não tivessem qualquer lugar na explicação de fenômenos ou

refutação dos resultados de trabalhos cient́ıficos, e que toda proposição cient́ıfica

(uma proposição que tivesse a função e o intuito de explicar algo sobre o mundo)

fosse estabelecida através de indução. De acordo com a quarta regra de racioćınio

na filosofia natural, introduzida por Newton apenas na terceira edição (1726) de

Principia (NEWTON, 1999, III, Regra IV, tradução do autor):

Na filosofia experimental, proposições reunidas a partir de fenômenos por indução
devem ser consideradas como exatamente ou aproximadamente verdadeiras, não
importando quaisquer hipóteses contrárias, até que outros fenômenos tornem tais

21 “And after all this, one would wonder that Mr. Newton should be reflected upon for not
explaining the Causes of Gravity and other Attractions by Hypotheses; as if it were a Crime
to content himself with Certainties and let Uncertainties alone. And yet the Editors of the
Acta Eruditorum, have told the World that Mr. Newton denies that the cause of Gravity is
Mechanical, and that if the Spirit or Agent by which Electrical Attraction is performed, be
not the Ether or subtile Matter of Cartes, it is less valuable than an Hypothesis [...] and Mr.
Leibnitz hath accused him of making Gravity a natural or essential Property of Bodies, and an
occult Quality and Miracle. And by this sort of Railery they are perswading the Germans that
Mr. Newton wants Judgment, and was not able to invent the Infinitesimal Method.
It must be allowed that these two Gentlemen differ very much in Philosophy. The one proceeds
upon the Evidence arising from Experiments and Phaenomena, and stops where such Evidence
is wanting; the other is taken up with Hypotheses, and propounds them, not to be examined
by Experiments, but to be believed without Examination. The one for want of Experiments
to decide the Question, doth not affirm whether the Cause of Gravity be Mechanical or not
Mechanical: the other that it is a perpetual Miracle if it be not Mechanical”.
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proposições mais exatas ou abertas a exceções. Essa regra deve ser seguida de tal
forma que argumentos baseados em indução não sejam anulados por hipóteses22.

No entanto, isso não exclúıa a possibilidade do uso de hipóteses com algum

suporte emṕırico (mas não o suficiente para serem transformadas em prinćıpios

estabelecidos) com o intuito de abrir novos caminhos em uma investigação

cient́ıfica ou até mesmo para tornar certos pontos de uma exposição mais

inteliǵıveis. O que esse método não permitia era a inclusão dessas hipóteses

(e das que não possúıam suporte experimental algum) na explicação de um

fenômeno natural qualquer ou sua admissão como prinćıpio filosófico (como

no caso de certas hipóteses que caracterizavam a filosofia mecânica), tendo as

mesmas que ser discriminadas clara e precisamente para que a investigação possa

proceder de modo seguro. As três leis do movimento estabelecidas em sua obra

Principia, por exemplo, em uma carta a Cotes, são utilizadas como exemplos

de proposições que, “[...] sendo deduzidas a partir dos fenômenos por indução e

apoiadas na razão e nas três regras gerais para se fazer filosofia, são distintas de

hipóteses e consideradas como axiomas”23 (NEWTON, 1959, 5, p. 398, tradução

do autor). É posśıvel que esse cuidado maior em discriminar hipóteses, aliado

à preocupação de Newton em distinguir sua filosofia da “filosofia hipotética”,

tenha motivado o mesmo a modificar o terceiro livro de Principia através da

renomeação de certos itens: as Hipóteses I, II e III da primeira edição foram

transformadas em Regras de racioćınio na edição de 1713, devido ao seu caráter

metodológico; as Hipóteses V a IX foram transformadas em Fenômenos, operações

dos corpos celestes descritas por proposições fundamentadas nas observações de

astrônomos24. Dessa forma, das nove Hipóteses que apareciam na primeira edição,

apenas uma teve seu estatuto inalterado, tendo tais alterações sido realizadas de

acordo com a função que cada item exercia na exposição, com o intuito de tornar

mais clara a distinção entre essas funções. Podemos supor que o que Newton fez

nesse caso foi basicamente reorganizar sua obra para deixar mais claro o papel de

cada elemento da mesma, não sendo tão absurda a ideia de que isso foi realizado

com o propósito de evitar um desgaste desnecessário com respostas a posśıveis

22 “In experimental philosophy, propositions gathered from phenomena by induction should
be considered either exactly or very nearly true notwithstanding any contrary hypotheses, until
yet other phenomena make such propositions either more exact or liable to exceptions. This rule
should be followed so that arguments based on induction may not be nullified by hypotheses”.

23 “[...] in being deduced from Phaenomena by Induction & backt with reason & the three
general Rules of philosophizing are distinguished from Hypotheses & considered as Axioms”.

24 Um exemplo: a afirmação de que os cinco planetas primários, Mercúrio, Vênus, Marte,
Júpiter e Saturno giram em torno do Sol, apresentada sob o t́ıtulo de “Fenômeno III”.
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objeções feitas pelos adeptos da ‘filosofia hipotética”25.

Retornando a Hume, podemos entender de modo definitivo a relação entre

a questão das hipóteses e o método experimental como modo mais apropriado

de se fazer filosofia. A rejeição das mesmas na filosofia natural não consistia na

rejeição de qualquer uso de hipóteses. No caso do próprio Newton, vemos que

certos deles eram considerados leǵıtimos. Já no caso de Hume, em seu tratado

sobre a natureza humana, por exemplo, deparamo-nos diversas vezes com o

uso da expressão “hipótese” em contextos nos quais ele fala sobre validação e

confirmação de hipóteses propostas por ele mesmo (2.1.5.11 / SBN 289, 2.1.12.2

/ SBN 325, 2.2.2.12-13 / SBN 337-8; para mencionar algumas passagens), o que

parece estranho em um primeiro momento caso levemos em consideração a citação

de EPM no ińıcio desta seção e outras passagens como a que encontramos no

Abstract do tratado em questão (2000, Abs.2 / SBN 646, tradução do autor):

Ele [...] promete não derivar conclusões que não sejam autorizadas pela ex-
periência. Ele fala com desprezo de hipóteses e insinua que aqueles entre nossos
compatriotas que baniram as mesmas da filosofia moral realizaram um serviço
mais extraordinário para o mundo do que meu Lord Bacon26, que é considerado
por ele como o pai da f́ısica experimental27.

25 Essa preocupação de Newton em modificar sua obra para defender-se dos ataques
promovidos por Leibniz e outros não ficou restrita a Principia Mathematica. Em seu trabalho
sobre óptica (Opticks), encontramos a mesma preocupação de deixar mais claro aos seus leitores
o seu modo de fazer filosofia. A expressão “filosofia experimental” apareceu na segunda edição
em inglês (de 1717), na Questão 31 (23 na edição em latim de 1706), no contexto de um
esclarecimento acerca da metodologia de seu autor (NEWTON, 1952, p. 404, tradução do autor):
“Essa análise consiste na realização de observações e experimentos, e em retirar deles conclusões
gerais através de indução, e em não admitir qualquer objeção contra tais conclusões, com exceção
daquelas tiradas de experimentos, ou de outras verdades certas. Pois hipóteses não devem ser
consideradas na filosofia experimental” (“This Analysis consists in making Experiments and
Observations, and in drawing general Conclusions from them by Induction, and admitting of
no Objections against the Conclusions, but such as are taken from Experiments, or other certain
Truths. For Hypotheses are not to be regarded in experimental Philosophy”).

26 É curioso que, nessa passagem, Hume tenha feito a associação entre a rejeição de hipóteses
na filosofia e metodologia experimental, e tenha terminado a frase mencionando Francis Bacon.
Bacon certamente pode ser considerado o pai da filosofia natural experimental; como afirmou o
próprio Hume (1983, V, p. 153-4, tradução do autor): “Se o considerarmos meramente como um
autor e filósofo, o ponto de vista a partir do qual o vemos atualmente, embora bastante estimável,
[Bacon] era inferior ao seu contemporâneo Galileo, e talvez até mesmo a Kepler. Bacon apontou
à distância o caminho para a verdadeira filosofia; Galileo o apontou para outros, e ele mesmo
realizou avanços consideráveis nesse sentido” (“If we consider him merely as an author and
philosopher, the light in which we view him at present, though very estimable, he was yet
inferior to his contemporary Galilaeo, perhaps even to Kepler. Bacon pointed out at a distance
the road to true philosophy: Galileo pointed it out to others, and made himself considerable
advances in it”). Mas, como vimos nesta seção, a caracterização desta através da associação
mencionada era algo próprio da concepcão newtoniana de filosofia experimenta, apesar desta
obviamente englobar o uso de induções defendido por Bacon. Isso pode indicar uma falta de
clareza da parte de Hume acerca dos diferentes usos feitos do adjetivo “experimental” ao longo
de certo trecho da história da ciência.

27 “He [...] promises to draw no conclusions but where he is authorized by experience. He talks
with contempt of hypotheses; and insinuates, that such of our countrymen as have banished
them from moral philosophy, have done a more signal service to the world, than my Lord Bacon,
whom he considers as the father of experimental physicks”.



Caṕıtulo 2. “... uma tentativa de introduzir o método experimental de
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Porém, se formos atentos, percebemos que, quando Hume apresenta algo como

uma hipótese sua, isso é feito de maneira semelhante ao uso de hipóteses que

ficou estabelecido na metodologia cient́ıfica, ou seja: hipóteses são formuladas e

propostas para que suas consequências sejam testadas empiricamente, devendo

ser confirmadas ou não através desse tipo de teste. Esse certamente não era o

sentido de “hipótese” desprezado por Hume e evitado por Newton. Para ambos, o

problema maior certamente era tomar meras hipóteses como prinćıpios filosóficos

para fundamentar algum conjunto de teses sobre a natureza (seja ela a natureza

propriamente dita, seja ela a natureza humana que era objeto das investigações

de Hume), assumindo as mesmas dogmaticamente como verdades estabelecidas

no lugar de submetê-las ao teste da experiência28, sendo que muitas delas sequer

eram consideradas como verificáveis empiricamente (como era o caso das hipóteses

envolvendo éter para explicar atração entre corpos). Assim, como vemos na

introdução de THN (HUME, 2000, Intro.8 / SBN xvii, tradução do autor):

E embora devamos nos esforçar para apresentar todos os nossos prinćıpios da
maneira mais universal posśıvel, seguindo o curso de nossos experimentos até o
limite e explicando todos os efeitos a partir das mais simples e menos numerosas
causas, ainda assim é certo que não podemos ir além da experiência; e qualquer
hipótese que pretenda desvendar as qualidades originais definitivas da natureza
humana deve ser rejeitada de ińıcio como presunçosa e quimérica29.

É dessa maneira que devemos entender a caracterização da filosofia de Newton (e

de Hume) como “anti-hipotética” ou contrária ao uso de hipóteses.

Dadas essas afirmações envolvendo uso de hipóteses, resta saber quais os

limites impostos pela experiência para verificação de nossos júızos. Como veremos

na próxima seção, o próprio Newton não teria aplicado o método experimental da

maneira mais correta de acordo com Hume, o que revela uma certa diferença na

compreensão de regras de racioćınio envolvendo relações causais entre os dois

filósofos, algo que será objeto de análise mais adiante. Além disso, há uma

diferença óbvia em termos do âmbito de aplicação do método experimental:

enquanto Newton estava voltado para explicações de fenômenos naturais que

nada tinham a ver com a subjetividade humana, Hume voltou suas investigações

para o que chamou de “natureza humana” e o conjunto de itens mentais que

supostamente a compõem, com o intuito de fornecer uma compreensão mais

28 Lembrando aqui a anteriormente citada cŕıtica a Leibniz feita por Newton na resenha
publicada pela Royal Society (1715, p. 224, tradução do autor): “[...] o segundo é obcecado por
hipóteses, e propõe as mesmas para que sejam assumidas sem exame, e não para serem exami-
nadas através de experimentos” (“[...] the other is taken up with Hypotheses, and propounds
them, not to be examined by Experiments, but to be believed without Examination”).

29 “And ’tho we must endeavour to render all our principles as universal as possible, by tracing
up our experiments to the utmost, and explaining all effects from the simplest and fewest causes,
’tis still certain we cannot go beyond experience; and any hypothesis, that pretends to discover
the ultimate original qualities of human nature, ought at first be rejected as presumptuous and
chimerical”.
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adequada do homem e de suas práticas e atividades através de um entendimento

maior acerca do modo como compreendemos o mundo e empregamos nossas ideias.

Como previsto pelo próprio Hume na introdução de seu tratado sobre a natureza

humana, essa diferença nos objetos de estudo tinha como consequência uma maior

dificuldade metodológica (2000, Intro.10 / SBN xviii-xix, tradução do autor):

É verdade que a filosofia moral possui esta desvantagem peculiar que não é
encontrada na filosofia natural: ao reunir seus experimentos, não pode realizá-
los de modo proposital, premeditado e de tal forma que seja satisfatória no que
diz respeito a todas dificuldades particulares que possam surgir. Quando estou em
dúvida acerca dos efeitos de um corpo sobre o outro em alguma situação, preciso
somente colocar os mesmos em tal situação e observar o que resulta disso. Mas,
se eu tentar solucionar qualquer dúvida na filosofia moral da mesma maneira,
colocando-me na mesma circunstância daquilo que estou a considerar, é evidente
que a reflexão e a premeditação perturbariam tanto a operação de meus prinćıpios
naturais que tornariam a formação de qualquer conclusão correta a partir dos
fenômenos imposśıvel30.

Mesmo com essa dificuldade, Hume acreditava ser posśıvel obter conhecimento

acerca do homem a partir de observações e experimentos, sendo tal conhecimento

o único que estaria dispońıvel para o filósofo ou cientista. Os limites impostos pela

experiência ao conhecimento humano serão melhor analisados no terceiro caṕıtulo

desta dissertação, no qual o empirismo e o projetivismo de Hume serão explorados

de modo mais detalhado, sendo o intuito geral de tal caṕıtulo determinar o que

seria o mundo da experiência e quais seriam seus limites para Hume.

2.3
Regras para julgar e regras de racioćınio.

Como foi mencionado anteriormente, as regras de racioćınio de Newton,

apesar de presentes na primeira edição de Principia Mathematica (com exceção

da quarta regra, adicionada somente na terceira edição), não foram inicialmente

identificadas textualmente como regras, mas como hipóteses. Com algumas

mudanças realizadas no texto, o caráter metodológico de tais enunciados ficou

claro: eles serviriam para regular a investigação cient́ıfica, não devendo ser

consideradas como enunciados de caráter metaf́ısico acerca da realidade. Da

mesma forma que Newton estabeleceu essas regras para guiar o racioćınio na

filosofia natural, Hume postulou oito regras para guiar os julgamentos envolvendo

30 “Moral philosophy has, indeed, this peculiar disadvantage, which is not found in natural,
that in collecting its experiments, it cannot make them purposely, with premeditation, and
after such a manner as to satisfy itself concerning every particular difficulty which may arise.
When I am at a loss to know the effects of one body upon another in any situation, I need only
put them in that situation, and observe what results from it. But shou’d I endeavour to clear
up after the same manner any doubt in moral philosophy, by placing myself in the same case
with that which I consider, ’tis evident this reflection and premeditation wou’d so disturb the
operation of my natural principles, as must render it impossible to form any just conclusion
from the phænomenon”.
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causas e efeitos na seção 1.3.15 de THN, somente após cuidadosas considerações

sobre nossas ideias de causa, efeito e conexão necessária; ao contrário de Newton,

que colocou suas regras logo no ińıcio do terceiro livro de Principia (livro

destinado a desenvolver a investigação filosófica fundamentando a mesma sobre os

prinćıpios matemáticos estabelecidos em livros anteriores). A motivação central

ao estabelecer essas regras, segundo o próprio Hume, foi fornecer alguma maneira

de guiar nossos júızos sobre eventos causais, dada a sua tese de que nada impede

qualquer objeto de estar em conjunção constante com qualquer outro objeto,

sendo posśıvel que todos objetos sejam causas ou efeitos uns dos outros31. Apesar

de não aparecerem no ińıcio de seu tratado, as regras para julgar sobre eventos

causais são importantes para o projeto de Hume, dado o fato de que o próprio as

admitia como sendo “[...] toda lógica cujo emprego que penso ser apropriado

no meu racioćınio [...]”32 (2000, 1.3.15 / SBN 175, tradução do autor). Sua

investigação na filosofia moral dependia de um conjunto de regras que, assim

como no caso da filosofia natural, permitissem uma exploração mais precisa e

consistente do que nos apresenta a experiência. Como mencionado no fim da

seção anterior, Hume reconhecia que havia uma dificuldade consideravelmente

maior na determinação de quais eram as causas de determinados efeitos (e vice-

versa) nos racioćınios envolvendo filosofia moral, e essas complicações adicionais

de seu projeto aumentaram ainda mais as necessidades teórica e prática do

estabelecimento de um conjunto de proposições metodológicas.

Hume certamente tinha conhecimento das regras de racioćınio de Newton,

e apesar de não ser claro que aquele tenha inspirado-se no trabalho deste para

estabelecer suas regras para julgar sobre eventos causais, encontramos uma

série de considerações acerca dos problemas do “téısmo experimental” (para

usar uma expressão do próprio filósofo – “experimental theism”) de Newton e

newtonianos nos diálogos escritos sobre religião natural, problemas que envolviam

o uso incorreto de regras de racioćınio, entre outras coisas. Devido ao problema

metodológico de determinar-se precisamente quais das posições apresentadas ao

longo dos diálogos eram defendidas por Hume, e mesmo tendo se tornado lugar-

comum entre a maioria dos estudiosos de que a personagem Philo era porta-

voz do mesmo, as considerações feitas aqui sobre o pensamento humeano terão

como pressuposto que Hume pretendia ao menos expor os problemas envolvidos

na argumentação do téısta experimental (que serão considerados adiante). Esse

pressuposto está fundamentado no fato de que a exposição recorreu a elementos da

metodologia humeana, mesmo não prosseguindo até suas últimas consequências;

31 Uma análise mais cuidadosa da investigação de Hume acerca de nossas ideias relacionadas
à causalidade será feita no próximo caṕıtulo, não sendo necessária para a compreensão do que
será exposto nesta seção.

32 “[...] all the LOGIC I think proper to employ in my reasoning [...]”.
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algo cujos motivos podemos apenas imaginar. As duas primeiras regras de Newton

foram mencionadas na quinta parte dos diálogos, e consistem no seguinte (1846,

Livro III, Regras I e II, tradução do autor): “Não devemos admitir mais causas

das coisas naturais do que aquelas que são tanto verdadeiras quanto suficientes

para explicar suas aparências” [Regra I]; “Portanto, aos mesmos efeitos naturais,

devemos associar as mesmas causas até onde for posśıvel” [Regra II].33 Essas

regras não são estranhas aos prinćıpios metodológicos adotados por Hume, já que

as suas regras 4 e 534 determinam respectivamente que (HUME, 2000, 1.3.15 /

SBN 173-4): a) as mesmas causas sempre produzem o mesmo efeito, e o mesmo

efeito nunca é produzido a não ser pela mesma causa; b) quando diversos objetos

distintos produzem o mesmo efeito, isso deve ocorrer em virtude de uma qualidade

em comum entre eles. Essa última regra praticamente estabelece condições para

se determinar as condições suficientes para a ocorrência de determinado efeito,

evitando que um conjunto adicional de fatores encontrados nos vários objetos

entre na explicação, levando o filósofo a adotar mais fatores do que aqueles que

são suficientes para explicar o fenômeno (ou seja: em última instância, determina

algo semelhante à Regra I).

O foco da discussão na parte dos diálogos em questão estava na Regra

II (a regra é nomeada dessa maneira aqui por conveniência, pois apenas seu

conteúdo é afirmado; não há referência expĺıcita alguma a Newton quando essas

regras são mencionadas nos diálogos), que, como afirmado pela personagem Philo,

fundamentava o racioćınio que buscava demonstrar a existência de um criador do

universo dotado de certos atributos baseando-se na experiência do mundo. De

acordo com Newton, o discurso sobre um deus criador poderia ser inclúıdo na

filosofia natural desde que estivesse de acordo com os prinćıpios metodológicos

de sua filosofia experimental; ou seja: desde que fosse derivado de induções

fundamentadas na experiência e obedecesse as restrições impostas pelas regras

de racioćınio. Esse tipo de postura com relação à questão da existência divina era

o que estava por trás da caracterização feita por Philo da posição da personagem

Cleanthes através da expressão “téısmo experimental”. Essa forma de téısmo

seria a que abandona o uso de argumentos a priori ou fundamentados puramente

na razão para demonstrar a existência divina, restringindo-se (supostamente)

ao que a experiência pode fornecer como evidência. De acordo com Philo, o

fundamento para a defesa da existência de deus estava no uso da Regra II aplicada

à constatação de que a ordem que observamos nos artefatos humanos (efeito)

33 “We are to admit no more causes of natural things than such as are both true and sufficient
to explain their appearances”; “Therefore to the same natural effects we must, as far as possible,
assign the same causes”.

34 A numeração será mantida distinta para evitar confusão entre os dois conjuntos de regras,
assim como a diferenciação entre maiúsculas e minúculas para a palavra “regra”.
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racioćınio nos assuntos morais”. 38

é sempre precedida de uma ação inteligente e dotada de finalidade (causa). A

consequência do uso da Regra II nesse caso seria a de que a ordem encontrada na

natureza apenas poderia proceder de uma ação similar à humana, porém realizada

por um agente infinitamente superior em termos de qualidades mentais, dada a

superioridade em termos de complexidade das infinitas coisas encontradas pelo

universo quando comparadas às coisas feitas pelo homem.

O problema central dessa inferência (segundo a exposição de Philo) era o

fato de que, quando usada de modo apropriado, a própria regra de racioćınio

utilizada levava a conclusões distintas daquelas às quais Cleanthes chegou.

Algumas dessas conclusões seriam as seguintes: i) que os atributos divinos

não poderiam ser considerados como infinitos; ii) a perfeição não poderia ser

atribúıda à divindade; iii) a probabilidade do deus criador ser inteligente seria

a mesma de não ser (HUME, 2006, p. 36); iv) mesmo considerando-se a Regra

I, a probabilidade de haver um único criador seria a mesma de haver múltiplos

criadores (HUME, 2006, p. 37). Todas essas consequências indesejáveis (para o

defensor do téısmo experimental) seriam o resultado que aquele que defende que

o racioćınio envolvendo a Regra II pode nos fornecer conhecimento acerca de

propriedades divinas teria que admitir. Isso seria o caso devido ao fato de que o

que atribúımos às causas deve ser adequado ou proporcional ao que observamos

nos efeitos, prinćıpio metodológico utilizado por Hume nos diálogos e em outros

lugares, como no ensaio sobre poĺıtica econômica intitulado “Sobre o juro” (“Of

interest”). Esse prinćıpio parece estar contido na regra 7 (ou parece poder ser

derivado da mesma), que determina que: “A ausência ou presença de uma parte da

causa é suposta aqui como estando sempre acompanhada da ausência ou presença

de uma parte proporcional do efeito”35. Esse tipo de regra foi utilizado por Hume

para argumentar que atributos infinitos e perfeições seriam extrapolações cujo

único fundamento seria a fantasia dos homens, já que nossa experiência dos efeitos

não revela nada minimamente proporcional ao que estaŕıamos a atribuir à causa.

Além disso, a aplicação da Regra II (dentro do contexto da filosofia

experimental em sua versão newtoniana36) pressupõe a experiência de diversas

instâncias passadas do tipo de causa em questão para que possamos formar

racioćınios adequados envolvendo a causa e o(s) efeito(s). E isso certamente

não é o caso quando estamos a discursar sobre a criação do mundo, dados os

fatos de que tal evento é singular e de que precisamos da experiência de causas

em conjunção com os efeitos para formular qualquer racioćınio envolvendo uma

35 “The absence or presence of one part of the cause is here supposed to be always attended
with the absence or presence of a proportionable part of the effect”.

36 Daqui em diante, por uma questão de conveniência, as expressões “filosofia experimental”,
“método experimental”, etc. serão utilizadas somente no sentido que as mesmas adquiriram
através de Newton, a não ser que haja indicação de um uso distinto.
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relação causal (mesmo tendo Hume concedido que podemos inferir uma causa a

partir de uma única experiência do efeito, isso não se aplica ao caso em questão).

Somente inferimos uma atividade mental inteligente e dotada de intenção a partir

da observação de uma casa, por exemplo, pois a experiência nos ensinou que

casas geralmente são produzidas por homens de modo proposital e minimamente

inteligente. Quanto à criação de mundos, não teŕıamos a mı́nima ideia de como isso

se dá em geral, pois não haveria de onde proceder indutivamente para sustentar

tal ideia. Ou seja, Newton e filósofos newtonianos teriam utilizado a regra II de

modo incorreto e justamente por não refletirem adequadamente sobre a natureza

das regras de racioćınio e sobre a restrição metodológica imposta pela Regra IV,

que determinava que todos os argumentos na filosofia natural fossem baseados

em indução, algo que, de acordo com as objeções apresentadas nos textos de

Hume, não era o caso na defesa do téısmo experimental. Esta era fundamentada

meramente em hipóteses sem qualquer suporte emṕırico, devendo ser deixada

de lado pela filosofia experimental, já que não era capaz de apresentar nenhum

argumento decisivo a seu favor e contra outras hipóteses igualmente plauśıveis

acerca da origem do mundo.

Para ilustrar textualmente o que tem sido dito até aqui para além do

contexto dos diálogos, podemos considerar algumas citações retiradas de An

Enquiry concerning Human Understanding (EHU ). As duas primeiras consistem

em trechos da reprodução que Hume fez do que foi dito por um amigo que,

durante uma conversa, devido a um pedido de Hume, apresentou um discurso

“imaginário” em defesa de Epicuro diante das acusações de que sua filosofia era

prejudicial à sociedade (as afirmações são bastante semelhantes ao discurso de

Philo nos diálogos sobre religião natural); a terceira é uma observação adicional

de Hume ao que teria sido exposto por seu colega:

De onde você pensa que tais filósofos podem derivar sua ideia dos deuses? Certa-
mente de suas próprias imaginações e fantasias. Pois, se eles a tivessem derivado
dos fenômenos presentes, ela nunca apontaria para além daquilo que deve ser exa-
tamente apropriado a eles. Que a divindade possivelmente tenha a posse de atribu-
tos cujo exerćıcio nunca tenhamos visto; que possa ser governada por prinćıpios de
ação cuja satisfação não podemos descobrir: tudo isso pode ser livremente conce-
dido. Mas isso ainda é mera possibilidade e hipótese. Nunca poderemos encontrar
razão para inferir quaisquer atributos, ou quaisquer prinćıpios de ação nele, mas
apenas quando sabemos que os mesmos tenham sido exercidos ou satisfeitos37

(HUME, 1999, 11.21 / SBN 141, tradução do autor).

37 “Whence, do you think, can such philosophers derive their idea of the gods? From their
own conceit and imagination surely. For if they derived it from the present phænomena, it would
never point to anything farther, but must be exactly adjusted to them. That the divinity may
possibly be endowed with attributes, which we have never seen exerted; may be governed by
principles of action, which we cannot discover to be satisfied: All this will freely be allowed. But
still this is mere possibility and hypothesis. We never can have reason to infer any attributes, or
any principles of action in him, but so far as we know them to have been exerted and satisfied”.
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A Divindade é conhecida por nós apenas através de suas produções, e é uma enti-
dade singular no universo, não sendo compreendida sob nenhum gênero ou espécie
de cujos atributos ou qualidades experimentados possamos inferir qualquer atri-
buto ou qualidade nela por analogia. Enquanto o universo mostra sabedoria e
bondade, inferimos sabedoria e bondade. Enquanto ele mostra um grau particular
dessas perfeições, inferimos um grau particular das mesmas, precisamente adap-
tado ao efeito o qual examinamos. Mas nunca estaremos autorizados a inferir ou
supor atributos a mais ou graus adicionais dos mesmos atributos através de qual-
quer regra de racioćınio correto38 (HUME, 1999, 11.26 / SBN 144-5, tradução do
autor).

Mas aqui me ocorre (continuei eu) uma dificuldade no que diz respeito ao seu
tópico principal, que eu devo lhe propor, sem insistir nela [...] Eu duvido bastante
que seja posśıvel para uma causa ser conhecida apenas através de seu efeito (como
você esteve supondo o tempo todo) ou que ela seja de uma natureza tão singular
e particular que não tenha parelelo ou similaridade com qualquer outra causa ou
objeto que alguma vez tenha estado sob nossa observação. É apenas quando duas
espécies de objetos são descobertas como constantemente unidas que podemos
inferir uma da outra; e, se fosse apresentado um efeito, que fosse inteiramente
singular e não pudesse ser compreendido sob nenhuma espécie conhecida, não
vejo como podeŕıamos formar qualquer conjectura ou inferência envolvendo sua
causa. Se experiência, observação e analogia realmente são os únicos guias os
quais podemos seguir em inferências dessa natureza, tanto o efeito quanto a causa
devem apresentar uma similaridade e semelhança com relação a outros efeitos e
causas que conhecemos, e que descobrimos estar em união uns com os outros em
muitas instâncias. Deixo para sua própria reflexão buscar as consequências desse
prinćıpio39 (HUME, 1999, 11.30 / SBN 148, tradução do autor).

Essas passagens mostram que, além do uso equivocado da Regra II para

demonstrar a existência de uma entidade divina com determinados atributos,

Hume também colocou em dúvida a própria demonstração experimental da

existência de uma entidade (quaisquer que fossem seus atributos) responsável

pela criação (e manutenção, como era defendido pelos newtonianos, mas não

por Newton) do universo. Assim como a argumentação de Philo, a apologia

feita pelo amigo anônimo (que parece tão fict́ıcio quando as personagens dos

38 “The Deity is known to us only by its productions, and is a single being in the universe,
not comprehended under any species or genus, from whose experienced attributes or qualities,
we can, by analogy, infer any attribute or quality in him. As the universe shows wisdom and
goodness, we infer wisdom and goodness. As it shows a particular degree of these perfections,
we infer a particular degree of them, precisely adapted to the effect which we examine. But
farther attributes or farther degrees of the same attributes, we can never be authorized to infer
or suppose, by any rules of just reasoning”.

39 “But there occurs to me (continued I) with regard to your main topic, a difficulty, which
I shall just propose to you, without insisting on it [...] I much doubt whether it be possible for
a cause to be known only by its effect (as you have all along supposed) or to be of so singular
and particular a nature as to have no parallel and no similarity with any other cause or object,
that has ever fallen under our observation. It is only when two species of objects are found to
be constantly conjoined, that we can infer the one from the other; and were an effect presented,
which was entirely singular, and could not be comprehended under any known species, I do not
see, that we could from any conjecture or inference at all concerning its cause. If experience
and observation and analogy be, indeed, the only guides which we can reasonably follow in
inferences of this nature; both the effect and the cause must bear a similarity and resemblance
to other effects and causes, which we know, and which we have found, in many instances, to be
conjoined with each other. I leave it to your own reflection to pursue the consequences of this
principle”.
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diálogos) certamente pode ser considerada como um questionamento da parte de

Hume, mesmo que algumas conclusões ou premissas de ambos possam não ter

assentimento deste. Por outro lado, temos a afirmação direta de Hume colocando

em questão a plausibilidade do argumento experimental para a existência de

um criador do mundo. Apesar de não parecer tão firme como no caso de

outras afirmações acerca do que está fora do alcance de nossas capacidades

cognitivas, essa dúvida lançada por Hume decorreu diretamente da compreensão

que Hume tinha da filosofia enquanto filosofia experimental, ou seja, de uma

investigação inteiramente fundamentada nos dados fornecidos pela experiência,

na qual racioćınios hipotéticos não possuem legitimidade em demonstrações

e argumentos, sendo a demonstração do téısta experimental um caso de uso

ileǵıtimo de hipóteses camuflado de argumentação experimental, algo que deveria

ter sido mas não foi rejeitado por Newton.

O uso de regras de racioćınio possui ainda uma conexão interessante com

certos pontos apresentados no caṕıtulo introdutório desta dissertação. A ideia

de que certas coisas que supostamente observamos na natureza ou nos objetos

de nossa experiência são apenas projeções que fazemos, tendo origem mais

na mente humana do que na realidade em si mesma, encontra-se de modo

impĺıcito na exposição negativa que Hume fez sobre o argumento experimental

para a existência de um criador divino do universo. A Regra IV determina

que hipóteses não sejam utilizadas contra proposições derivadas de indução

a partir dos fenômenos, fortalecendo a restrição da filosofia ao que pode ser

deduzido do mundo da experiência. Essa restrição impossibilita o uso das outras

regras como prinćıpios metaf́ısicos, ou seja, como prinćıpios que descrevem algo

sobre a estrututra da realidade em si mesma, da realidade enquanto ela é

independentemente do modo através do qual a percebemos ou discursamos sobre

ela. Isso fica claro quando consideramos a Regra II, por exemplo: da imposição

de que os mesmos efeitos devam ser atribúıdos às mesmas causas, não se segue

nada sobre a estrutura causal do próprio universo. Como essa regra deve ser

aplicada somente ao que a experiência nos fornece, não haveria como fazer um

uso constitutivo da mesma, determinando algo sobre o mundo ele mesmo, pois

não teŕıamos acesso a qualquer conjunto de fenômenos que nos garantisse uma

certeza sobre o conteúdo da regra em questão. Apenas pressupomos que o universo

é ordenado de tal forma que os eventos futuros seguirão os mesmos padrões que

os eventos passados, e que, portanto, os mesmos efeitos serão produzidos pelas

mesmas causas.

Essa distinção entre os dois usos posśıveis de um prinćıpio é a mesma que

encontramos explicitamente defendida na obra kantiana, e que foi mencionada

no caṕıtulo introdutório deste texto. Como afirmado em Cŕıtica da Razão Pura
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(KANT, 2008, B672):

Por isso, afirmo que as ideias transcendentais não são nunca de uso constitutivo,
que por si próprio forneça conceitos de determinados objectos [...] Em contrapar-
tida, têm um uso regulador excelente e necessariamente imprescind́ıvel, o de dirigir
o entendimento para um certo fim, onde convergem num ponto as linhas directivas
de todas as suas regras e que, embora seja apenas uma ideia (focus imaginarius),
isto é, um ponto de onde não partem na realidade os conceitos do entendimento,
porquanto fica totalmente fora dos limites da experiência posśıvel, serve todavia
para lhe conferir a maior unidade e, simultaneamente, a maior extensão.

Ou seja, um prinćıpio qualquer teria um uso constitutivo quando tivesse a

pretensão de determinar, independentemente de qualquer experiência (ou seja,

de modo a priori), o modo como a realidade está estruturada. Ou seja, esse

uso implica a crença na existência da estrutura descrita pelo prinćıpio (ou, nas

palavras de Kant, do objeto da ideia em questão). Como, no sistema kantiano, as

ideias da razão são conceitos necessariamente (dada sua definição) sem intuição

correspondente, seu uso constitutivo (transcendente) é completamente ileǵıtimo,

resultando apenas em confusões filosóficas.

Assim, tanto quanto se pode supor, as ideias transcendentais possuirão um bom
uso e, por conseguinte, um uso imanente, embora, no caso de ser desconhecido
o seu significado e de se tomarem por conceitos das coisas reais, possam ser
transcendentes na aplicação e por isso mesmo enganosas (KANT, 2008, B671).

No entanto, o uso regulativo (imanente) não está comprometido com uma des-

crição da realidade, dizendo respeito apenas ao uso dos conceitos que possúımos,

e por isso tal uso é o mais apropriado no que diz respeito às ideias da razão pura.

Da mesma forma, a noção de um uso não-descritivo é a mais adequada para

a compreensão das regras de racioćınio no contexto da filosofia experimental.

O que essas regras exigem do filósofo é que ele sempre pressuponha certos

prinćıpios no curso de suas investigações, mas que nenhum deles seja considerado

como um prinćıpio que descreve ou fornece conhecimento a priori da estrutura

da realidade. A alteração textual feita da primeira para a segunda edição de

Principia provavelmente teve o objetivo de ressaltar essa diferença, nomeando

um prinćıpio a ser utilizado de modo regulativo como “Regra”, e não mais como

“Hipótese”, palavra que favorecia a compreensão das proposições apresentadas

como descritivas. A adição da Regra IV na terceira edição parece ter sido feita

para evitar o mesmo tipo de problema, já que coloca uma ênfase maior no

contexto experimental de aplicação das Regras I, II e III. Embora Hume não tenha

formulado explicitamente algo como a Regra IV, esta parecia já estar inclúıda na

sua adoção da metodologia experimental, já que, como vimos, ele considerava esta

como contrária à utilização de hipóteses na filosofia e como permitindo apenas

proposições gerais baseadas em indução. Portanto, a ausência de uma proposição

metodológica parecida no seu conjunto de regras pode ser explicada pelo fato
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de que a apropriação de um método experimental newtoniano já implicava a

aceitação dessa regra (tendo a mesma sido elaborada justamente com o intuito

de caracterizar o próprio método).

Assim, o uso de proposições de caráter metodológico na filosofia experimen-

tal nada mais é do que um uso regulativo de prinćıpios. Da mesma forma que

alertou Kant para o caso das ideias da razão, as regras propostas por Hume e

Newton também podem ser confundidas com descrições da realidade, levando-

nos a crer que temos algum tipo de conhecimento não-emṕırico da estrutura da

mesma (como quer o realista causal), quando estamos simplesmente projetando

o conteúdo de um prinćıpio que utilizamos para explorar melhor o mundo da ex-

periência nesse mesmo mundo. Como veremos na seção seguinte, em considerações

mais voltadas para o problema da indução, não temos garantia alguma de que

eventos futuros assemelhar-se-ão aos eventos passados, e isso nos impede de to-

mar regras do tipo “mesmas causas, mesmos efeitos” como prinćıpios metaf́ısicos.

Somente podemos esperar que o futuro apresente-se de forma semelhante ao pas-

sado. Diferentemente de Kant, que colocava as ideias da razão como elementos

constituintes de nossa estrutura subjetiva transcendental, Hume não tinha como

justificar o uso de uma regra como essa em algo atemporal. O que estaria por

trás de nosso pressuposto de que mesmos efeitos se seguirão das mesmas causas

seria apenas o hábito produzido pela observação constante de determinadas con-

junções de objetos, o que coloca a natureza humana como algo que se desenvolve

de acordo com a própria experiência, não sendo dotada de uma imutabilidade e

universalidade como é a razão de filósofos como Kant, e nem mesmo proprietária

de ideias provedoras de conhecimentos inatos como Locke se esforçou para de-

monstrar. Esse hábito não apenas nos proporcionari meios de explorar o mundo

de modo mais efetivo, mas também estaria ancorado em uma espécie de necessi-

dade que nada tem a ver com a constituição transcendental de um sujeito ou da

estrutura causal do mundo em si mesmo: a necessidade prática.

Considerações sobre a questão da necessidade prática de certas crenças serão

feitas em outros momentos da dissertação, mas podemos terminar esta seção com

as seguintes citações, do filósofo Willem Jacob ’s Gravesande, responsável pela

divulgação do trabalho de Newton nas terras holandesas, e do próprio Hume:

Embora não seja matemático, temos outro tipo justo de racioćınio como recurso.
Ele depende deste axioma, a saber, que devemos considerar como verdadeiro, o
que quer que, ao ser negado, destrua a sociedade civil e nos retire os meios de
viver. Dessa proposição, as Regras I e II do método newtoniano se seguem de
maneira mais evidente.

Pois quem poderia viver um minuto de tranquilidade, se um homem duvidasse da
verdade daquilo que aparece como certo [...] e se ele não dependesse da observação
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dos mesmos efeitos produzidos pelas mesmas causas?40 (’S GRAVESANDE, 1747,
vii, tradução do autor).

Se houver qualquer suspeita de que o curso da natureza possa se modificar, e
que o passado não possa ser regra para o futuro, toda a experiência torna-se-
ia inútil e incapaz de dar origem a qualquer inferência ou conclusão. Portanto, é
imposśıvel que quaisquer argumentos experimentais provem essa semelhança entre
passado e futuro, já que todos esses argumentos são baseados na suposição de tal
semelhança41 (HUME, 1999, 4.21 / SBN 37-8, tradução do autor).

2.4
Experiência, indução e verdade.

Na quarta seção de EHU, Hume apresentou o que ficou conhecido posteri-

ormente na tradição filosófica como “problema da indução”, problema que pode

ser resumido à questão da legitimidade de nossas inferências indutivas. Para en-

tendermos o argumento de Hume, temos que levar em consideração algumas dis-

tinções prévias realizadas em seus textos. A primeira é a distinção entre relações

entre ideias (“relations of ideas”) e fatos (“matters of fact”) enquanto objetos de

conhecimento e racioćınio. De acordo com Hume, as relações descobertas entre

ideias constituem a parte a priori de nosso conhecimento, não dizendo respeito

algum ao mundo da experiência; esse tipo de conhecimento abarca todas pro-

posições das quais podemos ter certeza, sendo a verdade das mesmas necessária

(proposições da aritmética, por exemplo). Dos sete tipos de relações apresentadas

no THN, quatro podem fornecer conhecimento desse tipo (HUME, 2000, 1.3.1.2 /

SBN 70): semelhança, contrariedade, graus qualitativos e proporções quantitati-

vas; sendo os três primeiros verificados de modo imediato ou intuitivo, enquanto o

quarto pode ser verificado tanto intuitivamente quanto através de demonstrações

formais. Nesse ponto, Hume estava de acordo com a classificação feita por Locke

em seu ensaio sobre o entendimento humano (1975, IV.II). De acordo com este,

na hierarquia cognitiva, o conhecimento intuitivo seria o mais seguro de todos,

estando o demonstrativo em segunda posição por depender de uma terceira ideia

para garantir a percepção da relação (de acordo ou desacordo) entre ideias, como

40 “We have then recourse to another just way of reasoning, tho’ not mathematical. It depends
upon this Axiom, (viz.) We must look upon as true, whatever being deny’d would destroy civil
Society, and deprive us of the Means of living. From which Proposition the second and third
Rules of the Newtonian Method most evidently follow.

For who could live a Minute’s time in Tranquility, if a Man was to doubt the Truth of what
passes for certain [...] and if he did not depend upon seeing the like Effects produced by the
same Cause?”.

41 “If there be any suspicion, that the course of nature may change, and that the past may
be no rule for the future, all experience becomes useless, and can give rise to no inference
or conclusion. It is impossible, therefore, that any arguments from experience can prove this
resemblance of the past to the future; since all these arguments are founded on the supposition
of that resemblance”.
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no caso da demonstração de que x = z através da percepção de que x = y e y =

z.

Os outros três tipos de relação (identidade, posição espacial ou temporal,

causalidade), por dependerem da maneira e ordem como seus relata são apre-

sentados, não poderiam fornecer conhecimento a priori e nem mesmo qualquer

tipo de certeza, sendo dependentes da experiência. A ordem do surgimento de

duas ideias I1 e I2 em uma mente qualquer não é relevante para o conhecimento

demonstrativo ou intuitivo que podemos derivar da consideração de tais ideias;

porém, isso não poderia ser dito no caso de uma relação temporal, por exemplo.

Se o surgimento de I1 é anterior, a informação extráıda da comparação entre as

duas ideias é diferente do que seria caso I2 tivesse sido a ideia precedente. No caso

das relações espaciais e temporais e da relação de identidade, tudo o que teŕıamos

seria a percepção dessas relações enquanto os objetos em questão se encontrassem

diante dos sentidos, não havendo qualquer tipo de racioćınio na mera recepção dos

dados senśıveis. Ou seja, somente podeŕıamos descobrir através dessas relações

aquilo que encontrássemos na experiência presente e direta. No entanto, relações

causais (o tipo restante) seriam capazes de nos fornecer algo além ao permitir in-

ferências envolvendo o que não está a manifestar-se na experiência presente, como

causas ou efeitos ausentes no momento relevante. Quando inferimos a existência

de seres humanos próximos a nós ao ouvirmos os sons produzidos por uma con-

versa que se aproximam, estamos realizando uma inferência para além do que os

dados senśıveis atualmente apresentam (os sons das vozes humanas).

Esse tipo de informação fornecido por inferências causais consiste no se-

gundo tipo de objeto de racioćınio considerado por Hume, que seria aquele capaz

de prover apenas probabilidades, ou conhecimento provável42. Esse conhecimento

factual possuiria como evidência exclusiva a experiência, sendo obtido apenas

a posteriori, diferentemente do conhecimento que obteŕıamos das relações entre

ideias. O problema da indução se coloca quando consideramos que os racioćınios

factuais (envolvendo inferências causais) somente podem nos garantir conheci-

42 A expressão “conhecimento provável” será utilizada nesta dissertação para designar aquilo
que Hume chamou de “probabilidade” (“probability”), sendo a referência da expressão “júızo
provável” qualquer júızo que expresse tal conhecimento. O uso da palavra “conhecimento”
não parece ser problemático aqui desde que sejam distinguidos conhecimento demonstrativo e
intuitivo e conhecimento obtido por racioćınios causais, sendo este um tipo mais fraco e pasśıvel
de revisão. Embora a distinção em THN seja entre “probability” e “knowledge”, o próprio Hume
usou o termo “conhecimento” em sentido mais fraco posteriormente em diversas passagens de
EHU, como a seguinte (1999, 12.29 / SBN 164, tradução do autor): “É apenas a experiência
que nos ensina a natureza e v́ınculos de causa e efeito, e permite-nos inferir a existência de um
objeto da existência de outro. Tal é o fundamento do racioćınio moral, o qual forma grande
parte do conhecimento humano, e é a fonte de todos comportamentos e ações humanos” (“It
is only experience, which teaches us the nature and bounds of cause and effect, and enables
us to infer the existence of one object from that of another. Such is the foundation of moral
reasoning, which forms the greater part of human knowledge, and is the source of all human
action and behaviour”).
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mento através de processos indutivos, não havendo como demonstrar com uma

“certeza matemática” qualquer proposição derivada desses processos. Como diria

Hume, a negação de qualquer proposição expressando fato(s) pode ser concebida,

não havendo uma contradição interna nessa negação. Assim, apesar de agirmos

sempre baseados na verdade do enunciado “O sol nascerá amanhã”, e consi-

derarmos o conteúdo de tal enunciado tão certo como qualquer demonstração

matemática, não temos nada além de um enunciado contingente aqui, que deve

sempre carregar consigo a possibilidade de falsidade, e nada na experiência nos

livraria de tal possibilidade. “Tentaŕıamos em vão, portanto, demonstrar sua fal-

sidade. Se fosse demonstrativamente falsa, implicaria uma contradição, e nunca

poderia ser distintamente concebida pela mente”43 (HUME, 1999, 4.2 / SBN 26,

tradução do autor). Dada a impossibilidade de fundamentar racioćınios envol-

vendo induções na razão pura (na mera comparação de ideias), a única opção

parece ser usar a própria indução para justificar tais racioćınios, o que foi descar-

tado por Hume devido à clara circularidade do argumento que assim procedesse.

Como visto na citação que fechou a seção anterior, não faria sentido algum

tentar legitimar qualquer conhecimento derivado de induções na regularidade

da experiência, pois pressupomos necessariamente essa regularidade sempre que

realizamos uma inferência causal. Tudo o que podeŕıamos conhecer através da

experiência seria apenas provável, não havendo garantia de certezas para além do

reino das ideias. Porém, como afirmou Newton (1952, p. 404, tradução do autor):

E embora a argumentação a partir de experimentos e observações por indução não
seja demonstração alguma de conclusões gerais, ainda assim é o melhor modo de se
argumentar permitido pela natureza das coisas, e deve ser considerado mais forte
quanto mais geral for a indução. E, se nenhuma exceção ocorrer nos fenômenos,
a conclusão deve ser pronunciada de forma geral. Mas, se em qualquer momento
posterior, qualquer exceção ocorrer nos experimentos, então [a conclusão] deve ser
pronunciada junto com essas exceções tais como ocorrem. Através desse modo de
análise, podemos proceder dos compostos para seus ingredientes e dos movimentos
para as forças que os produzem; e, de maneira genérica, dos efeitos para suas
causas, e de causas particulares para as mais gerais, até que o argumento termine
na causa mais geral44.

O beco sem sáıda no qual nos encontramos no que diz respeito ao problema da

indução não fornece outra alternativa que não seja abdicar do grau de certeza

43 “We should in vain, therefore, attempt to demonstrate its falsehood. Were it demonstra-
tively false, it would imply a contradiction, and could never be distinctly conceived by the
mind”.

44 “And although the arguing from Experiments and Observations by Induction be no
Demonstration of general Conclusions; yet it is the best way of arguing which the Nature of the
Thing admits of, and may be looked upon as so much the stronger, by how much the Induction is
more general. And if no Exception occur from Phenomena, the Conclusion may be pronounced
generally. But if at any time afterwards any Exception shall occur from Experiments, it may
then begin to be pronounced with such Exceptions as occur. By this way of Analysis we may
proceed from Compounds to Ingredients and from Motions to the Forces producing them; and
in general, from Effects to their Causes, and from particular Causes to more general ones, till
the Argument end in the most general”.
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que possuiŕıamos no caso do conhecimento obtido a priori, e contentar-nos com

o caráter probabiĺıstico que mostra-se intŕınseco aos racioćınios causais. Caberia

ao filósofo buscar modos de otimizar nossas práticas de realizar inferências, sendo

as regras de racioćınio propostas por Hume uma clara tentativa nesse sentido.

Não haveria outro modo de proceder senão considerar as proposições gerais

baseadas em processos indutivos como suficientes para nossos propósitos enquanto

investigadores do mundo (moral ou natural), abandonando qualquer pretensão de

estabelecer conhecimentos definitivos sobre o que nos apresenta a experiência.

Porém, temos aqui um problema relacionado à verdade dessas proposições

obtidas por indução. Além do problema lógico envolvido na inferência de algo

genérico a partir de um conjunto finito de instâncias particulares de um evento

qualquer, temos o problema de como determinar no que consiste exatamente a

verdade de tais proposições, se é que podemos encontrar uma noção de verdade

que seja adequada às mesmas. Retornando à Regra IV (NEWTON, 1999, III,

Regra IV, tradução e ênfase do autor):

Na filosofia experimental, proposições reunidas a partir de fenômenos por indução
devem ser consideradas como exatamente ou aproximadamente verdadeiras, não
importando quaisquer hipóteses contrárias, até que outros fenômenos tornem tais
proposições mais exatas ou abertas a exceções. Essa regra deve ser seguida de tal
forma que argumentos baseados em indução não sejam anulados por hipóteses45.

A regra que definia a metodologia newtoniana exigia que todas as proposições

baseadas em processos indutivos fossem consideradas verdadeiras até que a ex-

periência apontasse o contrário. Essa regra parece estar de acordo com nosso modo

ordinário de pensar, já que nem sempre temos a oportunidade de refletir sobre a

legitimidade ou fundamentação de nossas generalizações, agindo cotidianamente

como se fossem verdadeiras. No entanto, um filósofo pode não se contentar com

o mero fato de que procedemos dessa forma quase que automaticamente, e nem

com a necessidade prática de se considerar generalizações como verdadeiras até

que evidência contrária apresente-se a nós. Poder-se-ia exigir ainda uma caracte-

rização dessa atribuição de verdade que nos desse alguma maneira de nos asse-

gurar sobre quais de nossas proposiçẽs são verdadeiras e quais são falsas, quais

representam corretamente a realidade e quais não o fazem, independentemente de

uma verificação exaustiva dos casos particulares relativos às generalizações. Mas

Hume certamente não era esse tipo de filósofo, dada a sua tendência a legitimar

certas práticas ordinárias de racioćınio em detrimento das abstrações dos filósofos,

e o valor que dava para questões de ordem prática na explicação de certas coisas.

Assim, não temos muitos motivos para supor que Hume pensava de modo muito

45 “In experimental philosophy, propositions gathered from phenomena by induction should
be considered either exactly or very nearly true notwithstanding any contrary hypotheses, until
yet other phenomena make such propositions either more exact or liable to exceptions. This rule
should be followed so that arguments based on induction may not be nullified by hypotheses”.
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racioćınio nos assuntos morais”. 48

diferente de Newton no que diz respeito à verdade de nossos enunciados baseados

em processos indutivos.

De todo modo, ainda é preciso investigar a noção (ou noções) de verdade

com a qual Hume estava comprometido, principalmente pela relevância que o

assunto possui para a questão do quase-realismo como modo apropriado de se

compreender a filosofia humeana. No entanto, parece um tanto surpreendente a

ausência de considerações detalhadas acerca do mesmo ao longo das obras de

Hume. Em THN, Hume forneceu duas vezes uma definição (ou uma vez duas

definições) de verdade:

[D1] A verdade é de dois tipos, consistindo ou na descoberta das proporções entre
ideias, consideradas enquanto tais, ou na conformidade de nossas ideias de objetos
à existência real dos mesmos46 (HUME, 2000, 2.3.10.2 / SBN 448, tradução do
autor).

[D2] A razão é a descoberta da verdade ou da falsidade. Verdade ou falsidade
consiste no acordo ou desacordo ou com as relações reais entre ideias, ou com as
existências e os fatos reais. Portanto, o que quer que não seja pasśıvel desse acordo
ou desacordo é incapaz de ser verdadeiro ou falso, e não pode nunca ser objeto de
nossa razão47 (HUME, 2000, 3.1.1.9 / SBN 458, tradução do autor).

D1 encontra-se em uma seção intitulada “Da curiosidade, ou amor à verdade” (“Of

curiosity, or the love of truth”). Hume dedicou mais linhas para explicar o primeiro

tipo de acordo (ou desacordo), sendo a definição dada tudo o que ele disse acerca

da verdade enquanto conformidade à existência de objetos nessa seção, ficando

esta relação um tanto obscura (pelo menos em comparação à outra). Já D2 foi

apresentada no contexto da discussão sobre a origem de nossas distinções morais,

tendo sido introduzida com o objetivo de mostrar que propriedades morais, como

o mérito de uma ação, não são objetos de nossa razão, e as distinções como

a que fazemos entre mérito e desmérito não se assentam em qualquer tipo de

atividade racional, assim como a própria moralidade possui sua origem no âmbito

dos sentimentos humanos. Embora a motivação para a inclusão dessa definição de

verdade em tal momento do texto seja clara, a definição em si não parece muito

esclarecedora.

Alguns pontos que necessitariam de certo esclarecimento seriam: a noção

de fato empregada por Hume; o uso do adjetivo “real” para caracterizar relações

entre ideias e existências e fatos, assim como a curiosa ênfase dada ao adjetivo;

o que exatamente seria o portador do valor verdade (proposições, ideias, etc.); e

no que consiste o acordo que aparece como definição de verdade. Por outro lado,

46 “Truth is of two kinds, consisting either in the discovery of the proportions of ideas,
consider’d as such, or in the conformity of our ideas of objects to their real existence”.

47 “Reason is the discovery of truth or falsehood. Truth or falsehood consists in an agreement
or disagreement either to the real relations of ideas, or to real existence and matter of fact.
Whatever, therefore, is not susceptible of this agreement or disagreement, is incapable of being
true or false, and can never be an object of our reason”.



Caṕıtulo 2. “... uma tentativa de introduzir o método experimental de
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a intuição por trás de D1 e D2 parece ser a mesma de diversas formulações da

teoria da verdade enquanto correspodência, dado que a verdade consistiria em

uma espécie de acordo (correspondência) com a realidade, o que parece indicar

que o que quer que seja sujeito do predicado “verdadeiro”, deve ser capaz de

representar a realidade de modo correto. Além disso, temos a admissão feita

por Hume de que, nos casos nos quais o acordo ou não com a realidade não

é posśıvel, a atribuição de valores de verdade simplesmente não faz sentido, o

que poderia contar como um ponto em favor da interpretação de Hume como um

expressivista antirrealista (para o caso da moralidade ou da classe dos enunciados

morais, levando-se em consideração contexto). Dizer de um sentimento que ele é

verdadeiro seria como dizer o mesmo de uma pedra. Simplesmente não há nenhum

conteúdo que faça referência a algo distinto do sentimento para que possamos

procurar um acordo ou desacordo qualquer; paixões, volições e ações não seriam

verdadeiras nem falsas pois não possuem caráter representacional ou descritivo,

fato apontado por Hume no mesmo parágrafo no qual apresentou D2. Disso,

poder-se-ia concluir que, em última instância, dizer que nossas distinções morais

são derivadas dos sentimentos, e que não há um fundamento puramente objetivo

para as mesmas, parece ser o mesmo que afirmar que nosso discurso moral não

pode ser verdadeiro ou falso, sendo constitúıdo apenas de pseudoproposições. Mas

não há indicação clara nos textos de Hume de que ele considerava esse tipo de

racioćınio como algo leǵıtimo. Além disso, o ponto de Hume no contexto no qual

D2 é apresentada era mais o de recusar a ideia de que nossas ideias morais são

produzidas através de uma atividade racional, pois a razão por si só seria incapaz

de produzir qualquer ação ao aprovar a mesma, e o mérito de uma ação não

seria derivado de uma conformidade à razão. E, sendo paixões, volições e ações

entidades não-representacionais, e não podendo ser verdadeiros ou falsos, não

poderiam ser objetos da razão (já que a função desta seria determinar a verdade

ou falsidade de certas coisas). Não há nada aqui que implique o abandono das

noções de verdade e falsidade para a classe de enunciados morais.

Retornando aos problemas identificados no ińıcio do parágrafo anterior,

temos, em primeiro lugar, o uso da noção de fato (“matter of fact”) feita em

D2. No que consistem as relações entre ideiais, é algo que encontramos de

maneira razoavelmente clara nos dois momentos nos quais Hume apresentou suas

definições, e em outros contextos nos quais a distinção entre o conhecimento

adquirido através da percepção de relações entre ideias e conhecimento obtido

através da experiência foi apresentada. A semelhança percebida entre as ideias

de dois livros distintos enquanto uma relação (ou proporção) entre ideias não

apresenta mistério algum, sendo o conhecimento de tal semelhança obtido sem

recurso algum à experiência ou a qualquer outra coisa além da percepção
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imediata das duas ideias. Quanto aos enunciados verdadeiros obtidos através de

demonstrações, como “A raiz quadrada de 2 é um número irracional”, também

não parece ser problemático determinar no que consiste a relação entre as várias

ideias que constituem a demonstração. No caso dos fatos enquanto objetos de

conhecimento, a verdade parece simplesmente consistir no apresentação correta

das coisas como elas são na realidade. No entanto, o caráter falibilista dos

racioćınios indutivos compromete a possibilidade de encontrarmos qualquer tipo

de critério puramente objetivo para determinar de modo definitivo a verdade de

nossas proposições gerais enquanto conformidade com a realidade. Se pensarmos

que essa conformidade consiste simplesmente na conformidade com os fatos

singulares que confirmam a conclusão geral, temos algo semelhante à Regra IV

(já que o valor de verdade seria atribúıdo a uma proposição geral de acordo

com os dados fornecidos pela experiência até o momento relevante), o que seria

consistente com a posição ordinária com relação às induções.

Quanto à constituição dos fatos, resta saber se são puramente objetivos

e do tipo que um realista defenderia para fundamentar a possibilidade de

atribuição de valores de verdade a enunciados das classes disputadas, ou se Hume

trabalhava com uma noção distinta. Recorrendo ao ensaio sobre o padrão do

gosto, encontramos duas vezes uma associação curiosa entre padrão (“standard”)

e fato (1987, I.XXIII.8, I.XXIII.26, tradução do autor):

Todo sentimento é correto, pois sentimentos não fazem referência a nada além deles
mesmos, e são sempre reais quando um homem está consciente deles. Mas nem
todas as determinações do entendimento são corretas, pois elas fazem referência a
algo além delas mesmas, a saber, fatos reais, e nem sempre estão em conformidade
com esse padrão48.

Que qualquer pessoa particular possua bom senso e uma imaginação delicada,
livre de preconceitos, é algo que pode ser frequentemente objeto de disputa, e
ser causa de grandes discussões e investigações; mas que tal caracteŕıstica seja
estimável e valorosa, é algo com o qual concordará toda a humanidade. Quando
essas dúvidas ocorrem, os homens podem fazer pouco mais do que fazem em outras
questões controversas que são submetidas ao entendimento: eles devem produzir
os melhores argumentos que suas criatividades sugerem; devem reconhecer que um
padrão verdadeiro e decisivo existe em algum lugar, a saber, existências e fatos
reais [...]49

48 “All sentiment is right; because sentiment has a reference to nothing beyond itself; and
is always real, wherever a man is conscious of it. But all determinations of understanding are
not right; because they have a reference to something beyond themselves, to wit, real matter
of fact; and are not always conformable to that standard”.

49 “Whether any particular person be endowed with good sense and a delicate imagination,
free from prejudice, may often be the subject of dispute, and be liable to great discussion and
enquiry: But that such a character is valuable and estimable will be agreed in by all mankind.
Where these doubts occur, men can do no more than in other disputable questions, which are
submitted to the understanding: They must produce the best arguments, that their invention
suggests to them; they must acknowledge a true and decisive standard to exist somewhere, to
wit, real existence and matter of fact [...]”.
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Embora a primeira citação esteja no contexto da apresentação de uma posição

filosófica que Hume pretendia refutar, nada impede que consideremos aqui que

Hume concedeu a possibilidade de que fatos sejam o padrão que permite decidir

entre júızos estéticos conflitantes, embora tal afirmação em nada nos esclareça

sobre o que exatamente seriam esses fatos. Na segunda citação, temos novamente

a questão da necessidade de certos pressupostos; no caso, o de que existe um

padrão que sirva de critério para determinar quais júızos são mais apropriados,

mesmo com todas as dificuldades que possam se apresentar no caminho de tal

determinação. Além disso, temos uma indicação mais clara sobre o uso que Hume

estava fazendo de “fato”, pois o padrão de gosto que devemos buscar consistiria

em alguma espécie de fato, cuja existência poderia ser constatada empiricamente,

e, como será visto em outros momentos da dissertação, esse padrão não era algo

objetivo (apesar de sua função ser a de conceder um mı́nimo de objetividade

aos debates acerca de questões de gosto), já que consistia em um padrão da

imaginação (algo que será melhor explicado no caṕıtulo quarto). Para concluir, em

outros momentos das obras de Hume, podemos encontrar usos de “fato” (“matter

of fact” e “fact”) para itens mentais (subjetivos), como nos trechos seguintes:

O v́ıcio escapa-lhe inteiramente enquanto considera o objeto. Nunca o encontrará
enquanto não dirigir sua reflexão para o próprio peito e encontrar um sentimento
de desaprovação direcionado a tal ação que surge em você. Aqui temos um fato;
mas que é objeto de sentimento, e não de razão. Ele encontra-se em você mesmo,
não no objeto50 (2000, 3.1.1.26 / SBN 468-9, tradução do autor).

A beleza, moral ou natural, á mais propriamente sentida do que percebida. Ou,
se raciocinamos sobre a mesma e tentamos estabelecer seu padrão, consideramos
um novo fato, a saber, o gosto geral da humanidade, ou algum fato parecido que
possa ser objeto de racioćınio e investigação51 (1999, 12.33 / SBN 165, tradução
do autor).

A questão mais complicada de se resolver parece ser a do uso do predicado

“real” nas definições de verdade apresentadas. Nas duas citações feitas do ensaio

sobre o padrão do gosto, temos o mesmo uso de tal predicado, embora não

tenha recebido qualquer ênfase pelo autor (considerando-se que a formatação que

os textos dispońıveis apresentam é de responsabilidade real do autor). Alguém

poderia sugerir que o adjetivo serve para distinguir entre coisas e fatos existentes

independentemente da subjetividade humana e os dependentes. O problema seria

determinar o mesmo uso para o caso das relações entre ideias, já que sequer

50 “The vice entirely escapes you, as long as you consider the object. You never can find it,
till you turn your reflection into your own breast, and find a sentiment of disapprobation, which
arises in you, towards this action. Here is a matter of fact; but ’tis the object of feeling, not of
reason. It lies in yourself, not in the object”.

51 “Beauty, whether moral or natural, is felt, more properly than perceived. Or if we reason
concerning it, and endeavour to fix its standard, we regard a new fact, to wit, the general taste
of mankind, or some such fact, which may be the object of reasoning and enquiry”.



Caṕıtulo 2. “... uma tentativa de introduzir o método experimental de
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faria sentido falar em existência independente da mente humana nesse caso.

Uma segunda possibilidade seria considerar o adjetivo como redundante, não

tendo acrescentado nada aos termos aos quais está associado (assim como, para

Hume, a ideia de existência não apresentaria nenhum acréscimo às ideias que

já possúımos de coisas particulares). Mas isso somente tornaria o uso de “real”

ainda mais misterioso em tais passagens. Uma terceira alternativa (um pouco mais

promissora) seria interpretar Hume como se estivesse fazendo uma distinção entre

existências, fatos ou relações entre ideias ilusórias ou fantasiosas (decorrentes de

falhas no aparato perceptivo, ilusões sensoriais, ou qualquer coisa do gênero) e

reais. Esse tipo de distinção parece algo que seria útil a um empirista como Hume,

pois, se não podemos ter acesso a nada que não seja pasśıvel de percepção senśıvel,

precisamos pelo menos discriminar as percepções confiáveis ou corretas. Embora

seja estranho que alguém empregue “real” nesse sentido em uma definição de

verdade (falar em verdade parece já implicar na exclusão de percepções ilusórias),

ainda parece ser a melhor opção de interpretação. Um elemento em favor da

mesma seria o fato de que Locke teria feito algo semelhante em seu ensaio sobre

o entendimento humano (e talvez outros tenham feito o mesmo). Em diversos

momentos do caṕıtulo sobre ideias falsas e verdadeiras, encontramos expressões

como “existências reais” (“real existences”) e “essência real” (“real essence”)

sendo aparentemente utilizadas no último sentido proposto, como podemos ver

na seguinte passagem, na qual Locke listou casos nos quais podemos aplicar as

noções de verdade e falsidade a nossas ideias de modo leǵıtimo (1975, II.XXXII.5,

tradução do autor):

Em segundo lugar, quando a mente supõe que qualquer ideia presente em si mesma
esteja em conformidade com alguma existência real. Dessa forma, as ideias de um
homem e de um centauro, tomadas como ideias de substâncias reais, são verdadeira
e falsa respectivamente, uma tendo conformidade com o que realmente existiu, a
outra não.

Em terceiro lugar, quando a mente refere qualquer uma de suas ideias à conti-
tuição real e essência de alguma coisa, da qual todas as suas propriedades depen-
dem, e, dessa forma, a maior parte, senão todas as nossas ideias de substâncias,
são falsas52.

Apesar dos problemas envolvendo ambas definições, D2 parece ser a mais

adequada, pois é mais abrangente que D1, já que não limita a relação de

conformidade no caso dos conhecimentos obtidos a posteriori à existência de

objetos enquanto causas ou efeitos; D1 parece dar conta somente de júızos

52 “Secondly, When the Mind supposes any Idea it has in it self, to be conformable to some
real Existence. Thus the two Ideas, of a Man, and a Centaur, supposed to be the Ideas of real
Substances, are the one true, and the other false; the one having a Conformity to what really
existed; the other not.

Thirdly, When the Mind refers any of its Ideas to that real Constitution, and Essence of
any thing, whereon all its Properties depend: and thus the greatest part, if not all our Ideas of
Substances, are false”.
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existenciais, e nossas inferências causais vão além do que é dado no conteúdo

desses júızos, como pode ser constatado nos exemplos como os fornecidos na

quarta seção de EHU (1999, 4.4 / SBN 26-7). Assim, o procedimento adotado

nesta dissertação será utilizar uma interpretação “minimalista” de D2
53, deixando

em aberto (por enquanto) as questões relativas à identificação dos portadores de

valor de verdade e à natureza do acordo no qual consiste a verdade. Portanto, e no

que diz respeito à verdade factual (aquela associada ao conhecimento adquirido a

posteriori e através de racioćınios causais), a leitura de D2 consistirá no seguinte:

a verdade consiste na relação de adequação ou conformidade entre o quer que seja

o portador de valor de verdade e um conjunto não-vazio de fatos minimamente

objetivos, fatos cuja descrição contenha algum elemento não-mental54, consistindo

a falsidade na ausência de tal adequação ou conformidade. A vagueza desta leitura

da definição oferecida por Hume não se deve somente a uma limitação textual:

ao não determinar completamente a compreensão de verdade de Hume através

de uma interpretação qualquer, evitamos certos pressupostos como o de que a

verdade de uma proposição consiste na sua adequação a fatos independentes da

mente humana (pressuposto que se encontra por trás de realismo e antirrealismo),

estando mais em conformidade com o “esṕırito” do quase-realismo de voltar atrás

um pouco nos debates entre realistas e antirrealistas, deixando de lado certas

concepções e teses já tomadas como dadas em tal debate para tentar favorecer uma

abordagem mais adequada ao modo como usamos a linguagem e raciocinamos (o

que também parece mais favorável ao empirismo humeano).

Uma análise mais elaborada da noção de verdade empregada por Hume

será feita no quarto caṕıtulo, no qual também serão discutidos os padrões da

imaginação (como o do gosto), que permitiram a Hume ir além do projetivismo e

entrar no segundo momento do quase-realismo, que é a legitimação de nossas

práticas de caráter realista. Já no próximo caṕıtulo, veremos a aplicação da

metodologia experimental humeana na determinação do mundo da experiência,

passando pelo projetivismo de Hume com o intuito de mostrar o seu suposto

antirrealismo, que será recusado assim como o seu suposto realismo. Ao fim

desta dissertação, espera-se ter mostrado que nem realismo nem antirrealismo

servem como alternativas viáveis de interpretação de Hume, e que este somente

compartilha algumas intuições filosóficas com tais doutrinas, que são justamente

as que estão inclúıdas na figura do quase-realista de Blackburn.

53 A própria falta de elaboração de Hume de sua noção de verdade pede como alternativa mais
sensata uma interpretação de suas definições que seja menos determinada quanto for posśıvel.
No que diz respeito à escolha por D2, tendo as duas definições sido oferecidas pelo próprio Hume,
e sendo uma delas mais adequada de acordo o pensamento em geral deste, não há problema em
termos de base textual em tomar uma como a mais apropriada.

54 Um significado mais preciso para as expressões “objetivo” e “não-mental” será fornecido
no em 3.2.



3
Determinando o mundo da experiência.

Eu estava considerando a possibilidade de que Hume, além de ser um projetivista no que diz
respeito a crenças causais ordinárias, também é um realista causal. Isso deve significar que ele
possui uma crença na existência desses ‘poderes e forças’, e supostamente deseja recomendá-la
a seus leitores, não importando o quão dilúıdo ele considerava seu conteúdo. Sendo tudo isso o

caso, certamente deveria haver um lugar para tal crença em sua epistemologia, e um lugar
suficientemente honoŕıfico para que ele a aceitasse como digna de assentimento. Mas existe

esse lugar? Será que ele deixou a si mesmo liberdade epistemológica suficiente?55

(Edward Craig, Hume on causality: projectivist and realist? )

3.1
Introdução.

Um dos objetivos deste caṕıtulo é expor a interpretação de Hume enquanto

realista cético, fornecendo alguns argumentos contra a legitimidade e relevância

de tal leitura como possibilidade interpretativa para os textos de Hume, sendo

algumas considerações sobre a metodologia experimental que foi apresentada e

esclarecida no caṕıtulo precedente realizadas com o intuito de fortalecer esses

argumentos. Isso será feito em dois momentos: em 3.2, o foco do texto será

na questão da existência de objetos externos distintos de nossas percepções e

causalmente responsáveis pela existência delas, enquanto o objeto de discussão

de 3.3 será a compreensão mais adequada de noções e expressões de caráter

causal nos trabalhos de Hume. Com isso, espera-se apresentar a primeira etapa

de uma proposta quase-realista como descrita por Blackburn, que é fundamentar

a explicação de nossas práticas e crenças envolvendo causalidade em uma tese

projetivista, mas sem cair em uma leitura antirrealista ou defender qualquer tipo

de posição para Hume em termos de ontologia, restringindo as investigações

do filósofo e seus resultados ao âmbito da epistemologia. Assim, podeŕıamos

compreender adequadamente o empirismo humeano e seu ceticismo, expondo

os limites que Hume tentou impor para nosso conhecimento e para o mundo

55 “Now I was considering the possibility that Hume, as well as being a projectivist concerning
everyday causal beliefs, is also a causal realist. That must mean that he has a belief, however
diluted he takes its content to be, in the existence of those ‘powers and forces’, and presumably
wishes to recommend it to his readers. All of which being so there surely ought to be a place for
that belief in his epistemology, and a sufficiently honorific place for him to regard it as worthy
of acceptance. But is there? Has he left himself enough epistemological room?” (CRAIG, 2000,
p. 119, tradução do autor).
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da experiência, e a restrição semântico-conceitual que estabeleceu para nosso

discurso e pensamento. Feito isso, restaria a etapa segunda do programa quase-

realista: a legitimação de nossas práticas de caráter realista para as áreas de

discurso e pensamento relevantes, que será tema do quarto caṕıtulo.

3.2
Objetos externos e percepções.

Tendo em mente as considerações sobre os aspectos metodológicos do

trabalho de Hume, podemos nos voltar para os resultados do empirismo humeano

adquiridos através de suas investigações. A aplicação do método experimental

tinha sua forma mais concreta nas tentativas realizadas por Hume de identificar o

correlato de certas ideias de coisas comumente analisadas na filosofia (causalidade,

virtude, identidade, etc.) no âmbito das impressões, seguindo a distinção feita

logo na primeira linha de THN entre ideias e impressões de acordo com os graus

de força e vividez que encontramos em nossas percepções (a categoria mental

mais geral). Ao estabelecer que toda ideia devesse ter sua origem de alguma

forma em impressões, Hume propôs um limite para o alcance do conhecimento

humano, seguindo o requisito (que acabou caracterizando o seu empirismo) de

que nossos conceitos e ideias somente estivessem aptos a fornecer conhecimento

acerca do mundo caso tivessem sido formados através da experiência senśıvel,

requisito que seria o passo essencial para que surgisse a “verdadeira filosofia”.

Assim como Newton contentou-se em estabelecer as propriedades da gravidade

sem se perder em especulações sobre a(s) causa(s) das mesmas (hypotheses non

fingo), mencionando tal fato como exemplo do que seria o modo correto de se

proceder na filosofia natural, Hume também atribuiu ao verdadeiro filósofo a

capacidade de

[...] restringir o desejo excessivo de procurar por causas, e tendo estabelecido uma
doutrina qualquer sobre um número suficiente de experimentos, ficar contente com
isso, ao perceber que uma investigação ulterior o levaria em direção a especulações
obscuras e incertas56 (2000, 1.1.4.6 / SBN 13, tradução do autor).

Assim, o método de Hume para evitar cair em especulações e discussões pura-

mente hipotéticas era o de se perguntar pela origem de cada ideia empregada

em doutrinas filosóficas em termos de experiência senśıvel, ou seja, perguntar-se

pelo modo através do qual tal ideia se formou na mente humana com o intuito de

revelar as impressões responsáveis por essa formação. Somente através desse tipo

de verificação podeŕıamos saber com segurança se os termos que utilizamos em

56 “[...] to restrain the intemperate desire of searching into causes, and having establish’d
any doctrine upon a sufficient number of experiments, rest contended with that, when he sees
a farther examination wou’d lead him into obscure and uncertain speculations”.
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discursos filosóficos possuem algum sentido e descobrir (no caso de uma resposta

positiva) qual é o sentido em questão.

Dessa maneira, quando qualquer ideia é amb́ıgua, ele pode sempre recorrer à
impressão que deve torná-la clara e precisa. E quando ele suspeita de que qualquer
termo filosófico não possui ideia alguma anexa ao mesmo (como é frequente),
ele sempre pergunta de qual impressão essa suposta ideia é derivada? E, se
nenhuma impressão puder ser exibida, ele conclui que o termo é completamente
insignificante. É dessa forma que ele examina nossas ideias de substância e
essência; e desejar-se-ia que esse rigoroso método fosse mais praticado em todo
debate filosófico57 (HUME, 2000, Abs7 / SBN 648-9, tradução do autor).

Além dos termos utilizados em enunciados causais, morais e estéticos, temos

um de certo interesse para esta discussão por ilustrar bem o empirismo humeano

e por ser relevante para questões envolvendo realismo e antirrealismo: “objeto

externo” (“external object”). Esse termo (e o conceito ou ideia relativa ao mesmo)

será analisado aqui levando-se em consideração alguns argumentos fornecidos por

Galen Strawson em “David Hume: Objects and Power” (2000) em favor de uma

leitura de Hume como realista cético em relação à questão dos objetos externos58.

Para favorecer sua argumentação, Strawson citou o aviso que encontramos no

ińıcio de EHU de que devemos desconsiderar o trabalho feito em THN, sendo

esta obra uma produção de juventude publicada demasiadamente cedo, cujas

negligências teriam sido corrigidas em seus novos escritos59. No entanto, sobre

EHU, o pensador escocês também afirmou (1999, Advertisement / SBN xlii,

tradução do autor): “[a] maioria dos prinćıpios e racioćınios contidos neste volume

foram publicados em uma obra de três volumes, chamada de Tratado da natureza

humana [...]”60. Além disso, em sua autobiografia, Hume revelou que “[...] sempre

pensou que sua falta de sucesso quanto à publicação de Tratado sobre a natureza

humana procedia mais da maneira do que da matéria [...]”61 do mesmo (1932, p. 3,

tradução do autor). Apesar de Hume enfatizar que a diferença entre os trabalhos

57 “Accordingly, wherever any idea is ambiguous, he has always recourse to the impression,
which must render it clear and precise. And when he suspects that any philosophical term has
no idea annexed to it (as is too common), he always asks from what impression that pretended
idea is derived? And if no impression can be produced, he concludes that the term is altogether
insignificant. ’Tis after this manner he examines our idea of substance and essence; and it were
to be wished, that this rigorous method were more practised in all philosophical debates”.

58 Na seção seguinte, serão considerados os argumentos de Strawson em favor do realismo
cético no que diz respeito à causalidade, utilizando também o texto de John Wright intitulado
“Hume’s causal realism” (2000).

59 “ [...] ele estava ciente de seu erro em ir até a prensa demasiadamente cedo, e refez tudo
nas seguintes obras, nas quais algumas negligências em seu racioćınio anterior (mais relativas
à expressão) são corrigidas, ele espera”. (“[...] he was sensible of his error in going to press too
early, and he cast whole anew in the following pieces, where some negligences in his former
reasoning and more in the expression, are, he hopes, corrected”).

60 “Most of the principles, and reasonings, contained in this volume, were published in a work
in three volumes, called A Treatise of Human Nature [...]”.

61 “[...] always entertained a Notion, that my want of Success, in publishing the Treatise of
human Nature, had proceeded more from the manner that the matter [...]”.
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mais maduros e o tratado escrito na juventude consiste mais no modo através

do qual ele se expressou do que no conteúdo que ele expressou, não é absurdo

pensarmos que alterações em suas teses anteriores tenham sido realizadas, algo

que devemos conceder a intérpretes como Strawson; e, embora não seja claro de

que forma tal possibilidade favorece o argumento de Strawson, ainda assim é algo

que devemos ter sempre em mente.

Curiosamente, os argumentos de Strawson no artigo mencionado dependem

de uma distinção feita apenas em THN entre conceber e supor, e da noção de

ideia relativa. De acordo com Hume (2000, 1.2.6.9 / SBN 68, tradução do autor):

O mais longe que podemos ir em direção a uma concepção de objetos externos,
quando supostos como especificamente diferentes de nossas percepções é formar
uma ideia relativa dos mesmos, sem pretender comprender os objetos relaciona-
dos62.

A relevância de tal passagem (e de outras semelhantes) para os adeptos do

realismo cético como leitura mais adequada das obras de Hume seria a suposta

admissão de que podemos acreditar genuinamente na existência de x mesmo

que não possamos obter qualquer tipo de conhecimento acerca de x. A noção

de ideia relativa nos permitiria compreender objetos externos como o que quer

que sejam as causas de nossas percepções, não havendo qualquer compromisso

com a possibilidade de conhecimento acerca da natureza desses objetos ou de

suas propriedades. Nisso consistiria o realismo cético de Hume para o caso de

objetos externos: embora acreditasse que não fosse posśıvel conhecermos ou sequer

concebermos objetos externos enquanto distintos de nossas percepções (ou seja,

enquanto objetos de existência ininterrupta e ontologicamente independentes de

qualquer mente, ao contrário de nossas percepções), também teria acreditado

na existência dos mesmos (apesar de poder apenas supor isso). Além disso,

essa crença seria natural, produzida por uma espécie de instinto do homem,

não havendo motivo algum para Hume não incorporá-la em seu conjunto de

crenças. Assim, Strawson tentou refutar a leitura de Hume enquanto um idealista

ou antirrealista no que diz respeito à existência de objetos externos distintos

de nossas percepções, rejeitando a tese de que impossibilidade de conhecimento

acerca de objetos de ideias relativas implique inexistência dos mesmos na filosofia

de Hume. De acordo com Strawson, a leitura de tal filosofia enquanto realismo

cético impediria que o seguinte argumento funcionasse (2000, p. 38-9): (1) Tudo

o que podemos saber ou observar acerca de objetos externos são percepções; (2)

dado um prinćıpio semântico de Hume, tudo o que podeŕıamos dizer de modo

significativo e leǵıtimo com expressões como “objeto externo” diria respeito a

62 “The farthest we can go towards a conception of external objects, when suppos’d specifically
different from our perceptions, is to form a relative idea of them, without pretending to
comprehend the related objects”.
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percepções; (3) assim, o enunciado “Objetos externos não são nada além de

percepções” é verdadeiro; (4) portanto, o fenomenalismo ontológico é correto,

sendo objetos f́ısicos apenas percepções.

Strawson estava certo em rejeitar tal argumento (a interpretação positivista

de Hume, que também será discutida no que diz respeito à causalidade na próxima

seção), pois ele mostraria que Hume teria violado o próprio ceticismo ao afirmar

algo sobre a inexistência de coisas que estão além de toda experiência posśıvel. Um

cético minimamente consequente deveria permanecer em silêncio sobre a questão,

deixando tanto as respostas positivas quanto as negativas de lado. Aqui, há duas

distinções que devem ser consideradas: i) entre júızos afirmando existência (ou

inexistência) de algo e júızos que fornecem algum conhecimento acerca de algo que

sabemos existir (ou inexistir); e ii) entre conhecimento acerca de algo e crença

em algo. Apesar de Strawson falar do ceticismo humeano enquanto ceticismo

acerca de conhecimento acerca do que sabemos existir ou inexistir (2000, p. 34),

a distinção parece não desempenhar qualquer papel relevante em seu argumento,

tendo apenas ii sido empregada por Strawson para justificar o realismo cético de

Hume; como aquele afirmou (2000, p. 38, tradução do autor): “[...] é verdadeiro

ou falso que existam objetos externos, mas não podemos saber qual dos dois”63. A

noção de ideia relativa supostamente teria a função de justificar júızos acerca da

existência de algo fora do alcance de nossas capacidades cognitivas, assim como

no caso de coisas como a causa das propriedades da gravidade (caso Newton

fosse cético no que diz respeito à possibilidade de conhecimento das propriedades

f́ısicas de tal causa). Assumindo que tudo o que existe deve ter uma causa,

sabeŕıamos que a causa em questão é existente mesmo sem saber nada mais sobre

a mesma. Até mesmo no caso de Kant, um dos filósofos mencionados no texto

por ter usado uma distinção entre pensar e conhecer algo, que seria semelhante à

distinção realizada por Hume, poderia ser interpretado como usando a noção de

ideia relativa ao falar sobre as coisas elas mesmas; ou seja, teŕıamos apenas a ideia

daquilo que sobra quando eliminamos as determinações subjetivo-transcendentais

quando pensamos em coisas em si (é claro que, nesse caso, teŕıamos de permitir

alguma noção de existência não-categorial). No entanto, essa ideia foi empregada

por Strawson para justificar a possibilidade de crença em existência, e não de

conhecimento de existência, não sendo claro que tipo de relevância isso poderia

ter para a compreensão da filosofia de Hume. Se levarmos em consideração a noção

de crença defendida por Hume, os argumentos de Strawson sequer fazem sentido,

já que crença em x nada mais seria do que um modo de conceber x (HUME, 1999,

9.5 / SBN 106; 2000, 1.3.7 / SBN 94-8), o que tornaria a distinção entre conceber

e supor completamente inútil para interpretar Hume como realista cético para

63 “[...] it is either true or false that there are external objects, but we cannot know which”.



Caṕıtulo 3. Determinando o mundo da experiência. 59

o caso em questão. A alternativa (que se espera corresponder ao que Strawson

estava a fazer) seria entender crença de forma distinta da de Hume e equivalente

à noção deste de suposição.

Ainda assim, permaneceria um tanto quanto misteriosa a opção por ler

Hume dessa maneira para justificar certo realismo quanto à existência de objetos

externos, principalmente enquanto causas de nossas impressões. Como o próprio

afirmou em EHU (1999, 12.12 / SBN 153, tradução do autor):

É uma questão da fato, se as percepções dos sentidos são produzidas por objetos
externos, semelhantes aos mesmos: como essa questão pode ser resolvida? Certa-
mente através da experiência, como todas as questões dessa natureza. Mas, aqui,
a experiência é (e deve ser) completamente silenciosa. A mente nunca possui qual-
quer coisa presente a si mesma além de percepções, e não é capaz de alcançar
qualquer experiência da conexão destas com objetos64.

Aqui, não podemos nos basear na afirmação de Hume de que a mente é incapaz de

encontrar uma conexão entre percepções e objetos ontologicamente distintos das

mesmas para justificar um realismo cético acerca dessa conexão. O fato de Hume

falar em tal conexão não significa que ele possúıa qualquer crença na existência

da mesma; ele simplesmente estava a dialogar (e confrontar-se) com os que de

fato possuem essa crença, não havendo motivos para enxergar mais do que isso

no texto (o mesmo valendo para diversas outras passagens). Além disso, e apesar

de Strawson citar essa mesma passagem, ele parece ignorar o contexto no qual

ela se encontra. Logo antes do trecho citado, encontramos o seguinte (1999, 12.11

/ SBN 153, tradução do autor):

Por qual argumento pode ser provado, que as percepções da mente devem
ser causadas por objetos externos, inteiramente diferente das mesmas, embora
semelhantes (se isso sequer for posśıvel), e que não podem surgir da energia da
própria mente, ou da sugestão de algum esṕırito inviśıvel e desconhecido, ou de
qualquer outra causa ainda mais desconhecida por nós? É admitido que, de fato,
muitas dessas percepções não surgem de qualquer coisa externa, como no caso de
sonhos, loucura e outras enfermidades65.

O ponto de Hume aqui era justamente o de que, por ser algo para além dos limites

da experiência, não teŕıamos como saber que objetos especificamente distintos

de percepções existem ou legitimar qualquer suposição acerca da existência

64 “It is a question of fact, whether the perceptions of the senses be produced by external
objects, resembling them: How shall this question be determined? By experience surely; as all
other questions of a like nature. But here experience is, and must be entirely silent. The mind
has never any thing present to it but the perceptions, and cannot possibly reach any experience
of their connexion with objects”.

65 “By what argument can it be proved, that the perceptions of the mind must be caused by
external objects, entirely different from them, though resembling them (if that be possible) and
could not arise either from the energy of the mind itself, or from the suggestion of some invisible
and unknown spirit, or from some other cause still more unknown to us? It is acknowledged,
that, in fact, many of these perceptions arise not from any thing external, as in dreams, madness,
and other diseases”.
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dos mesmos. Não podemos conceber a causa de nossas percepções devido à

impossibilidade de verificação emṕırica das mesmas, e qualquer suposição de

que tais causas sejam objetos externos não pode passar de mera hipótese,

sendo tão válida e tendo tanto suporte emṕırico quanto qualquer outra hipótese

acerca da causa de nossas percepções senśıveis: nenhum. Se, de acordo com o

próprio Hume, não podemos decidir entre objetos externos ou esṕıritos ou a

própria mente como causas de nossas impressões, não parece fazer muito sentido

defender Hume enquanto realista cético no que diz respeito a objetos externos

especificamente. Mesmo que fosse dito que Hume enquanto pessoa e não enquanto

filósofo (já que como filósofo experimental não poderia comprometer-se com

hipóteses empiricamente inverificáveis em seu trabalho, não podendo recomendar

nenhuma como objeto de uma crença leǵıtima) acreditava (supunha) que objetos

externos (no sentido relevante) existiam independentemente da possibilidade de

conhecimento acerca deles, e isso foi tudo o que se quis dizer com a leitura de Hume

enquanto realista cético (sobre esses objetos), ainda assim haveria o problema de

encontrar qualquer relevância para esse tipo de leitura, já que nada diria sobre

a filosofia de Hume (embora essa não pareça ter sido a opção interpretativa de

Strawson).

Dito isso, podemos passar para uma outra concepção de objeto externo

(ou uma concepção propriamente dita), uma que realmente seja pasśıvel de

emprego em racioćınios, pois esta sim seria inteliǵıvel. Não podendo tal noção

ser a de algo especificamente distinto de percepções, é preciso entender como

estas podem vir a ter certas propriedades que as tornem distintas de outras

na imaginação dos homens. Em primeiro lugar, temos a apreensão de certa

constância em um subconjunto de nossas percepções: quando olhamos para

fora da janela e percebemos coisas semelhantes às que percebemos em outras

vezes que realizamos tal ato, temos a sensação de que estamos a observar as

mesmas coisas que nos momentos passados, pois se apresentam constantemente

na mesma disposição. Essa uniformidade que encontramos em nossas impressões,

independentemente do fato de que realizamos diversos atos de observar em

distintos momentos temporais, contribui para que a imaginação tome essas

várias impressões como tendo os mesmos objetos, que permanecem com suas

propriedades e relações independentemente da presença atual dos mesmos aos

sentidos. Em segundo lugar, temos a coerência encontrada nessas percepções.

Assim, mesmo quando algumas mudanças ocorrem no cenário que observamos

de nossa janela, notamos que as mesmas apresentam certa coerência no que

diz respeito à experiência. A passagem de um carro ou ciclista na rua não nos

leva a imaginar que estamos diante de algo inteiramente novo, pois sabemos

por experiências passadas que ruas frequentemente são utilizadas por ciclistas
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ou carros. A diferença entre essas percepções que tomamos como sendo de

mesmas coisas e nossas paixões, por exemplo, seria a de que as paixões, apesar

de apresentarem certa regularidade e coerência em suas operações, somente

poderiam realizar estas enquanto percebidas (presentes a nós mesmos), enquanto

as percepções do primeiro tipo parecem depender de inferências causais. Isso fica

mais claro no exemplo dado por Hume (2000, 1.4.2.20/ SBN 196): ao ouvirmos

o som da porta abrindo, associamos tal impressão ao fato de que a porta que

observamos sempre no mesmo lugar continua lá. A presença do porteiro diante

de nós também nos garante que a escada até o aposento no qual nos encontramos

permanece no devido lugar. Apesar do fato de que, em algumas experiências

passadas, tivemos a impressão de ambos eventos (som da porta abrindo e porta

abrindo, por exemplo), somente fazemos a inferência no caso da impressão de

apenas um deles pois supomos que o outro ocorreu ou está a ocorrer sem que o

tenhamos percebido.

Dessa forma, nasce nossa crença ilusória na existência cont́ınua de certos

itens de nossa experiência, dada pela regularidade e coerência de nossas per-

cepções ao longo do tempo. Levando-se isso em consideração, a pergunta que

Hume se fez foi (2000, 1.4.2.38 / SBN 207): como podemos nos satisfazer em

supor que uma percepção não esteja presente à mente e mesmo assim não seja

destrúıda? Essa pergunta é relevante para Hume, pois, para que concebamos

algo (e, consequentemente, possamos acreditar em tal coisa), a concepção em

questão deve nascer (de alguma forma) da experiência e não envolver nenhuma

contradição. A primeira condição seria satisfeita pelo fato de que a crença na

existência cont́ınua de objetos (lembrando que objetos aqui são membros de um

subconjunto das percepções) seria formada através da operação conjunta entre

hábito e imaginação, sendo a última responsável pela suposição de que even-

tos mantêm a conjunção que frequentemente observamos entre eles, empregando

uma noção fict́ıcia de identidade para fazer parecer que são os mesmos objetos nas

mesmas relações. Essa noção seria fict́ıcia pois seria formada pela mente através

de uma confusão entre a sensação que temos ao observar algo que não sofre mu-

danças ao longo de um peŕıodo de tempo (ou seja, uma percepção ininterrupta em

relação ao peŕıodo considerado) e a sensação que temos ao perceber várias coisas

semelhantes distribúıdas em distintos peŕıodos de tempo. Confundindo as dis-

posições nas quais se encontra relativamente aos dois tipos de sensação, a mente

acabaria atribuindo identidade às coisas semelhantes, contribuindo tal noção para

a formação da ideia de que objetos possuem existência cont́ınua e independente

(HUME, 2000, 1.4.2.32-35 / SBN 202-4). Para mostrar que a crença não é contra-

ditória, Hume recorreu a sua ideia de que todas percepções podem ser concebidas

de modo separado de todas as outras percepções (se existem casos nos quais não



Caṕıtulo 3. Determinando o mundo da experiência. 62

podemos fazer isso, é porque trata-se de uma única percepção), não dependendo a

existência de uma delas de quaisquer outras (2000, 1.4.2.39 / SBN 207, tradução

do autor):

Como todas as percepções são distingúıveis umas das outras e podem ser conside-
radas como existindo separadamente, segue-se evidentemente que não há absurdo
algum em separar qualquer percepção particular da mente; ou seja, em romper
todas as suas relações com a massa de percepções conectadas que constitui uma
coisa pensante66.

Assim, como o termo “objeto” faz referêcia a elementos de um subconjunto

de percepções, não haveria contradição alguma em supor que objetos podem

existir mesmo sem conexão alguma com nossas percepções atuais. Sendo a mente

nada mais do que uma coleção de percepções associadas segundo certas relações

(HUME, 2000, 1.4.6.1-10 / SBN 251-6), a crença na ausência de uma percepção

p de uma mente m em determinado momento t1 não seria incompat́ıvel com a

crença na presença de p em m em t2, mesmo sendo falsa, e falsidade de uma

crença não implica impossibilidade de conceber seu conteúdo (ainda mais sendo

a crença em x um modo de conceber x de acordo com Hume).

Embora essas teses de Hume pareçam um tanto estranhas, um simples

exemplo pode dar um caráter mais intuitivo às mesmas: Imaginemos que um

indiv́ıviduo (Truman) esteja em uma mesa de bar e saia para ir ao banheiro,

deixando sobre a mesa um copo de vidro cheio pela metade com úısque. Ao retor-

nar, encontra praticamente as mesmas coisas nos mesmos lugares, apresentando

os mesmos tipos de movimentos, mas também encontra algumas mudanças es-

peradas no cenário. Se as coisas não se apresentassem de tal forma, mesmo que

possúısse enraizada em sua mente a crença na existência cont́ınua das coisas que

são objetos de sua experiência, Truman experimentaria alguma estranheza. Caso

o cenário fosse alterado radicalmente, de tal forma que não reconhecesse ali coi-

sas semelhantes às que estavam antes, sua sensação seria a de perplexidade. A

constância e coerência possuem a função de tornar nosso ambiente familiar a nós

mesmos, de tal forma que acreditamos que ele permanece inalterado pela nossa

ausência ou presença. Por outro lado, não teŕıamos garantia nenhuma de que isso

seria o caso, o que não possui relevância alguma em termos de nossas ativida-

des. O bar no qual Truman se encontra poderia ser um cenário de um reality

show, sendo uma parte desmontada e montada novamente todas as vezes que ele

vai ao banheiro. Essas coisas são mantidas fora do conhecimento de Truman, e

essa ignorância não o impede de continuar o que está a fazer. Da mesma forma

que o copo de úısque de Truman poderia ser removido e substitúıdo por outro

66 “Now as every perception is distinguishable from another, and may be consider’d as
separately existent; it evidently follows, that there is no absurdity in separating any particular
perception from the mind; that is, in breaking off all its relations, with that connected mass of
perceptions, which constitutes a thinking being”.
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extremamente semelhante, com a mesma quantidade de úısque e localizado no

mesmo lugar, e Truman retornaria a sua mesa e continuaria bebendo como se

nada houvesse acontecido. Nesse caso, Truman não possuiria critério algum para

saber se está utilizando o mesmo copo ou não, já que as relações perceptivas

entre ele o copo seriam tão semelhantes que seriam elas mesmas percebidas (sen-

tidas) como sendo as mesmas. Ele poderia até mesmo desconfiar caso alguém lhe

contasse sobre o que foi feito, levando certo tempo para ser convencido de que

está a beber em copo diferente; e, mesmo sendo convencido, pouco se importaria

com tal mudança sabendo que a qualidade e quantidade do úısque são mantidas.

Para Hume, cada percepção tomada enquanto um mesmo objeto seria como um

copo de úısque novo que Truman toma como sendo o mesmo, e, da mesma forma

que a substituição não altera em nada as atividades deste (pelo menos nos pri-

meiros copos), o fato de que as percepções (até onde podemos saber) são todas

distintas entre si não muda em nada nossas atividades cognitivas, sendo o alto de

grau de semelhança entre as coisas que consideramos as mesmas suficiente para

a realização das mesmas.

O discurso de Hume acerca das questões envolvendo a noção de objeto

externo pode ser compreendido em termos de seu empirismo, de seu método

experimental. Em última instância, afirmar que nada podemos conceber no

sentido de um objeto externo compreendido enquanto alguma coisa distinta de

nossas percepções é como dizer que nada podemos conhecer ou conceber de

maneira significativa para além dos limites do mundo da experiência. Perseguir as

causas de nossas impressões seria uma empresa completamente infrut́ıfera, assim

como outras cuja esperança de sucesso foi negada pela filosofia experimental no

âmbito da investigação acerca da natureza em geral. As diversas tentativas de

filósofos de explicar a causa de nossas percepções e demonstrar como as mesmas

eram capazes de fornecer conhecimento acerca do mundo parecia ser o problema

central dos ataques de Hume à possibilidade de concebermos objetos externos

distintos de percepções. Mas os dados fornecidos empiricamente não poderiam

nos levar a lugar algum distinto de percepções (HUME, 2000, 1.2.6.8 / SBN 67-8,

tradução do autor):

Persigamos nossa imaginação até os céus, até os limites mais distantes do universo;
nós nunca realmente avançamos um passo para além de nós mesmos, nem podemos
conceber qualquer tipo de existência que não sejam as percepções que apareceram
dentro desses limites reduzidos. Esse é o universo da imaginação, e sequer temos
qualquer ideia que não tenha sido nele produzida67.

67 “Let us chace our imagination to the heavens, or to the utmost limits of the universe;
we never really advance a step beyond ourselves, nor can conceive any kind of existence, but
those perceptions, which have appear’d in that narrow compass. This is the universe of the
imagination, nor have we any idea but what is there produced”.
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A parte “nele produzida” dessa passagem certamente não deve ser entendida como

a afirmação de que todas nossas percepções são produzidas pela própria mente.

Como vimos, tal afirmação consiste em hipótese tão verificável quanto a de que

coisas externas desconhecidas são as causas do que se manifesta na mente humana,

tendo Strawson razão ao ter afirmado que Hume não era defensor do idealismo

(como a hipótese de que tudo que existe é o domı́nio das coisas mentais). Aqui,

assim como em outros lugares, Hume está apenas afirmando algo em termos de

acesso cognitivo, “[...] fazendo uma asserção epistemológica e empirista rotineira

sobre os limites do conhecimento e do entendimento68” (STRAWSON, 2000, p.

40), não tomando qualquer partido metaf́ısico empiricamente insustentável; o que,

por outro lado, também não significa uma adesão ao realismo cético que Strawson

teria identificado no trabalho de Hume.

A concepção de objeto externo, não como algo distinto de e causalmente res-

ponsável por nossas percepções, mas enquanto uma percepção que se manifesta de

modo distinto das outras, permitiu a Hume manter certa distinção entre “objeto

interno” e “objeto externo”. Esta poderia ser utilizada para referirmos às per-

cepções que tomamos falsamente como continuamente existentes e independentes

da mente; enquanto paixões, sentimentos e outras coisas que comumente consi-

deramos como mentais seriam denominadas “objetos internos”69. Essa distinção

será relevante para as discussões envolvendo realismo e antirrealismo, pois, ape-

sar de Hume negar qualquer acesso cognitivo para coisas distintas de percepções,

alguns dos problemas gerados por teses antirrealistas (como abandono de certas

noções e práticas discursivas) também eram problemas genúınos os quais Hume

teve de enfrentar, não sendo algumas das questões presentes nessas discussões

afetadas de modo relevante pela concepção humeana de objeto externo, como

veremos em outros momentos da dissertação.

3.3
Causalidade e regularidade.

No que diz respeito à causalidade, também foi proposta uma intepretação

de Hume enquanto realista cético. Essa leitura tinha como objetivo fornecer uma

nova compreensão de Hume oposta a que o interpreta como afirmando que não

há mais nada na causalidade do que regularidade. Como disse Kripke (1982, p.

531, tradução do autor):

Ingenuamente, poder-se-ia supor que, se um evento particular a causa outro evento
particular b, isso é uma questão envolvendo somente os eventos a e b (e suas

68 “[...] making a routine empiricist epistemological claim about the limits of knowledge and
understanding”

69 Ao longo da dissertação, os predicados “interno”, “mental”, “psicológico” e “subjetivo”
serão utilizados no mesmo sentido (a não ser quando o contrário for indicado). A oposição entre
sujeito e objeto será empregada levando-se em conta a oposição entre interno e externo.
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relações) [...] Se Hume estiver certo, esse não é o caso. Mesmo que Deus observasse
os eventos, não identificaria nada os relacionando além do fato de que um sucede
o outro70.

Nessa leitura, Hume teria afirmado algo em termos de ontologia: não existiria

nada além de regularidades em eventos causais, e por isso nem mesmo uma en-

tidade omnisciente seria capaz de encontrar conexões causais no mundo. Três

afirmações de tipos distintos (epistemológico, semântico e ontológico) devem ser

discriminadas de acordo com Strawson (2000, p. 33):

(E) Tudo o que podemos conhecer acerca da causalidade diz respeito a sucessões

regulares.

(S) Tudo o que podemos dizer legitimamente através de expressões como “cau-

salidade nos objetos” é restrito a sucessões regulares.

(O) Tudo o que a causalidade é (nos objetos) consiste em sucessões regulares.

O problema de Strawson com intepretações como a de Kripke seria que a pas-

sagem feita de E para O através de S seria ileǵıtima. Interpretando O a partir

do que é estabelecido em S, teŕıamos algo como: “Tudo que sucessões regulares

são consiste em sucessões regulares”. Não é claro de onde Strawson tirou o uso

de um argumento como esse para defender que Hume estava comprometido com

O, mas ele tinha razão ao defender que não podemos extrair do pensamento de

Hume esse tipo de compromisso. Mas essas afirmações não estão formuladas de

modo apropriado. E poderia ser lida como afirmando que tudo o que podemos

conhecer acerca da causalidade diz respeito a sucessões regulares, mas a própria

noção de causalidade indicaria que há algo mais, embora além de nosso alcance.

Essa é a tese do realista cético, figura que Strawson e Wright identificaram em

Hume. Os problemas identificados na interpretação de Strawson para o caso dos

objetos externos são os mesmos que encontramos no realismo cético sobre relações

causais; a própria argumentação é a mesma para os dois casos. Novamente, houve

um acerto no que diz respeito à rejeição de uma leitura dos textos de Hume em

termos de compromissos mais fortes que uma mera suposição com certas teses

de teor ontológico, pois o método experimental de Hume impediu que este desse

qualquer legitimidade até mesmo à crença na existência de relações causais para

além daquilo que podemos encontrar nos objetos de nossa experiência (nas per-

cepções que tomamos como objetivas). Se Hume não podia se comprometer com

a existência de coisas distintas de nossas percepções, também não podia fazer isso

no que diz respeito a conexões causais distintas das conjunções constantes que

observamos entre objetos ou eventos, ou a qualquer outra coisa cuja existência

70 “Naively, one might suppose that whether a particular event a causes another particular
event b, is an issue solely involving the events a and b alone (and their relations) [...] If Hume is
right, this is not so. Even if God were to look at the events, he would discern nothing relating
them other than that one succeeds the other”.
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esteja fora de nosso alcance cognitivo. Insistir na existência ou inexistência dessas

coisas seria tão ileǵıtimo quanto tentar descrever suas posśıveis propriedades com

a pretensão de fornecer conhecimento acerca das mesmas.

Por outro lado, é preciso reconhecer a aparência realista de muitas das

afirmações feitas por Hume em suas obras, e algumas delas serão aqui consideradas

com o intuito de mostrar que essa aparência não corresponde ou não precisa

corresponder a uma defesa de qualquer tipo de realismo para os casos relevantes.

Uma primeira passagem a ser considerada seria a nota de rodapé mencionada

e citada por Wright (2000, p. 96, tradução do autor) como “A mais ineqúıvoca

especulação de Hume acerca dos poderes desconhecidos na natureza”71:

Nunca foi a intenção de Sir ISAAC NEWTON roubar das causas secundárias
toda a sua força ou energia; embora alguns de seus seguidores tenham tentado
estabelecer tal teoria sobre sua autoridade. Ao contrário, aquele grande filósofo
recorreu a um fluido etéreo ativo para explicar sua atração universal; embora tenha
sido cuidadoso e modesto ao conceder que tratava-se apenas de uma mera hipótese,
sobre a qual não se deveria insistir sem mais experimentos. Devo confessar que há
algo um tanto extraordinário no destino das opiniões. DES CARTES insinuou a
doutrina da universal e exclusiva eficácia da Divindade, mas sem insistir na mesma.
MALEBRANCHE e outros CARTESIANOS a colocaram como fundamento de
toda sua filosofia72 (HUME, 1999, 7.26.n15 / SBN 73, tradução do autor).

De acordo com Wright, essa passagem demonstra que Hume não teria fechado as

portas na filosofia para especulações acerca de coisas sobre as quais não temos

conhecimento (e nem podemos ter), tendo ele suposto algo consciente de que não

poderia ter qualquer concepção do que estava a supor e até mesmo aprovado a

hipótese imaginada por Newton. Porém, em nenhum momento da passagem Hume

aprova o uso de hipóteses, em geral ou no caso espećıfico de Newton73; ele estava

apenas afirmando que o filósofo natural não tinha nenhuma preferência pela ideia

de que somente uma entidade divina era capaz de promover eventos causais, sendo

apenas aparente que todas as outras coisas (as causas secundárias) causassem

umas às outras (tese denominada “ocasionalismo”), já que teria especulado outra

71 “Hume’s most unequivocal speculation on the unknown powers in nature [...]”.
72 “It was never the meaning of Sir ISAAC NEWTON to rob second causes of all force

or energy; though some of his followers have endeavoured to establish that theory upon his
authority. On the contrary, that great philosopher had recourse to an etherial active fluid to
explain his universal attraction; though he was so cautious and modest as to allow, that it was a
mere hypothesis, not to be insisted on, without more experiments. I must confess, that there is
something in the fate of opinions a little extraordinary. DES CARTES insinuated that doctrine
of the universal and sole efficacy of the Deity, without insisting on it. MALEBRANCHE and
other CARTESIANS made it the foundation of all their philosophy”.

73 Alguém poderia argumentar que Wright estava citando a versão primeira de EHU,
publicada como Philosophical Essays Concerning Human Understanding (HUME, 1751), mas
não encontramos nessa versão nada correspondente à afirmação feita por Wright de que Hume
teria aprovado a hipótese newtoniana. As únicas alterações realizadas na parte do texto em
questão foram substituições de “etherial active Matter” (“matéria etérea ativa”) e “rob Matter
of all Force or Energy” (“roubar a matéria de toda força ou energia”) por “etherial active fluid”
e “rob second causes of all force or energy”.
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coisa no lugar. Além disso, o ponto da nota parece ter sido mais o de criticar

filósofos que tomaram meras insinuações feitas por outros e as estabeleceram como

fundamento de suas teorias ou como prinćıpios metaf́ısicos, sendo o único elogio

feito a Newton o de não ter levado a sério sua própria hipótese. Como vimos em

2.2 (na citação da página 31), Newton descartou a possibilidade de usar a noção

de fluidos etéreos para explicar atração entre corpos (embora a tenha considerado

por um tempo em peŕıodo anterior a Principia), tendo inclusive recebido reações

negativas por ter abandonado esse tipo de explicações (empregado pelos adeptos

da filosofia mecânica) em seu novo modo de proceder na filosofia que, como já

vimos aqui, deu novo sentido à expressão “filosofia experimental”.

De todo modo, na passagem à qual a nota faz referência, Hume foi bem

claro no que diz respeito à equivalência de credibilidade das hipóteses mecânica

e ocasionalista (1999, 7.25 / SBN 72-3, tradução e ênfase do autor):

Em segundo lugar, não consigo perceber qualquer força nos argumentos sobre
os quais essa teoria é fundamentada. É verdade que somos ignorantes sobre a
maneira através da qual corpos operam uns nos outros: sua força ou energia é
inteiramente incompreenśıvel; mas não somos igualmente ignorantes acerca da
maneira ou força através da qual uma mente (mesmo uma mente suprema) opera
em si mesma ou em corpos? De onde, eu lhes imploro, adquirimos qualquer ideia
disso? Não temos nenhum sentimento ou consciência desse poder em nós mesmos.
Não temos qualquer ideia de um Ser Supremo para além do que podemos aprender
pela reflexão voltada para nossas próprias faculdades. Se nossa ignorância fosse um
bom motivo para rejeitarmos qualquer coisa, deveŕıamos ser levados ao prinćıpio
de negar toda a energia em um Ser Supremo assim como na mais bruta matéria.
Certamente compreendemos tanto as operações de um quanto as do outro. É mais
dif́ıcil conceber que o movimento pode surgir de um impulso do que ele possa surgir
de uma volição? Tudo o que sabemos é nossa profunda ignorância em ambos os
casos74.

Aqui, o argumento de Hume é bem simples: a defesa do ocasionalismo motivada

pela nossa ignorância acerca de operações envolvendo a matéria ou os corpos

simplesmente não faz sentido, pois essa solução é apenas uma pseudossolução, já

que padece do mesmo mal que as oferecidas pela filosofia mecânica. O ponto de

Hume não era o de afirmar que, dada nossa ignorância acerca das operações de

uma mente divina, deveŕıamos ficar com a explicação envolvendo poderes causais

nos corpos (talvez por ser a explicação mais econômica ou a menos extravagante);

74 “Secondly, I cannot perceive any force in the arguments on which this theory is founded.
We are ignorant, it is true, of the manner in which bodies operate on each other: their force or
energy is entirely incomprehensible: but are we not equally ignorant of the manner or force by
which a mind, even the supreme mind, operates either on itself or on body? Whence, I beseech
you, do we acquire any idea of it? We have no sentiment or consciousness of this power in
ourselves. We have no idea of the Supreme Being but what we learn from reflection on our own
faculties. Were our ignorance, therefore, a good reason for rejecting any thing, we should be
led into that principle of denying all energy in the Supreme Being as much as in the grossest
matter. We surely comprehend as little the operations of one as of the other. Is it more difficult
to conceive that motion may arise from impulse than that it may arise from volition? All we
know is our profound ignorance in both cases”.
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como no caso dos objetos externos, hipóteses envolvendo estes como causas de

nossas impressões e hipóteses de que um esṕırito qualquer as coloca em nossa

mente estão no mesmo ńıvel de credibilidade, pois falta a ambas qualquer suporte

emṕırico, mesmo que possamos achar uma mais fantasiosa ou rid́ıcula que a

outra, como Hume (ou qualquer pessoa em plena sanidade) pensava sobre o

ocasionalismo. A pergunta de Hume sobre a dificuldade em conceber a causa do

movimento como impulso ou como volição dificilmente pode ser lida como sendo

uma pergunta retórica, como Wright queria (2000. p. 96), já que logo depois

Hume afirma nossa ignorância para os dois casos, e tal comentário não parece

ter sido irônico, dada sua perfeita conformidade com o ceticismo e empirismo

do filósofo escocês. A insistência de Wright (e Strawson) em ler algo de teor

realista nessa e em outras passagens parece motivada unicamente pela linguagem

utilizada por Hume. Assim, quando este afirma que somos ignorantes sobre o

modo através do qual corpos ou objetos externos operam uns sobre os outros,

esses comentadores enxergam nisso alguma espécie de afirmação de que existem

certas forças das quais somos ignorantes, mas que existem independentemente

desse fato cognitivo, valendo o mesmo tipo de racioćınio para outras afirmações

de Hume. Como disse Strawson (2000, p. 41, tradução do autor):

Um pensamento útil para os que duvidam que Hume geralmente escreve como
um cético realista consiste no seguinte: ele distingue repetidas vezes entre as
‘qualidades senśıveis’ dos objetos, de um lado, e os objetos eles mesmos e sua
natureza ‘secreta’ ou desconhecida, de outro75.

Podemos considerar mais algumas passagens que parecem favorecer melhor

aquele que deseja defender que Hume estava comprometido com o realismo cético:

(I) Os cenários do universo estão continuamente se alterando, e um objeto segue
outro em uma sucessão ininterrupta; mas o poder ou força que ativa toda essa
máquina é inteiramente escondido de nós, e nunca revela a si mesmo em quaisquer
qualidades senśıveis dos corpos. Nós sabemos que, de fato, o aquecimento é uma
companhia constante da chama; mas qual a conexão entre os dois, não temos
liberdade para fazer mais do que conjecturar ou imaginar76 (HUME, 1999, 7.8 /
SBN 64, tradução do autor).

(II) Deve certamente ser admitido que a natureza nos mantém a grande distância
de todos seus segredos, e nos permitiu somente o conhecimento acerca de poucas
qualidades superficiais de objetos, enquanto esconde de nós aqueles poderes e

75 “One useful thought for those who doubt that Hume generally writes as a sceptical realist
is as follows: he repeatedly distinguishes between the ‘sensible qualities’ of objects, on the one
hand, and the objects themselves and their ‘secret’ or unknown nature or internal structure, on
the other hand”.

76 “The scenes of the universe are continually shifting, and one object follows another in an
uninterrupted succession; but the power or force, which actuates the whole machine, is entirely
concealed from us, and never discovers itself in any of the sensible qualities of body. We know
that, in fact, heat is a constant attendant of flame; but what is the connexion between them,
we have no room so much as to conjecture or imagine”.
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prinćıpios dos quais a influência desses objetos depende completamente77(HUME,
1999, 4.16 / SBN 32-3, tradução do autor).

(III) Aqui, então, está uma espécie de harmonia pré-estabelecida entre o curso da
natureza e a sucessão de nossas ideias; e, embora os poderes e forças através dos
quais o primeiro é governado sejam inteiramente desconhecidos para nós, ainda
assim nossos pensamentos e concepções têm seguido a mesma sequência das outras
obras da natureza. Costume é o prinćıpio através do qual essa correspondência foi
efetivada, sendo tão necessária para a subsistência de nossa espécie e regulação
de nossa conduta, em toda circunstância e ocorrência da vida humana. Caso a
presença de um objeto não excitasse instantaneamente uma ideia dos objetos que
estão em constante conjunção com ele, todo nosso conhecimento seria limitado
ao restrito âmbito de nossa memória e de nossos sentidos, e nunca teŕıamos
sido capazes de ajustar meios aos fins, ou empregar nossos poderes naturais
para produzir o bem ou evitar o mal. Aqueles que se deleitam na descoberta e
contemplação de causas finais têm aqui um tema amplo no qual podem empregar
seu espanto e admiração78(HUME, 1999, 5.21 / SBN 54-5, tradução do autor).

Essas passagens foram e são citadas por defensores da leitura de Hume enquanto

realista cético; seguindo a recomendação de Strawson, não é dif́ıcil ver como elas

(e algumas outras semelhantes) dão suporte a tal leitura quando consideradas

nelas mesmas. Porém, cabe aqui fazer algumas considerações sobre cada passagem

individualmente.

Em I, Hume fez uma comparação entre nossa ignorância acerca do que

estaria por trás da regularidade do universo e nossa ignorância acerca da conexão

entre chama e aquecimento que garante que um seja necessariamente efeito do

outro. Ou seja, temos uma distinção entre o prinćıpio que garante a manutenção

das regularidades que apreendemos entre eventos e aquilo que faz com que algo

seja necessariamente produzido como efeito a partir de uma causa. Como vimos

em 2.4, Hume descartou a possibilidade de fundamentar a Regra II (mesmas

causas, mesmos efeitos) na razão (e áı tal prinćıpio seria conhecido a priori) ou

na indução (o que garantiria um conhecimento a posteriori caso tal tentativa

não fosse circular). Sobraria a fundamentação no hábito que formamos após os

primeiros contatos com o mundo de inferir eventos como efeitos ou causas quando

estamos diante de certos estados de coisas. Assim,

77 “It must certainly be allowed, that nature has kept us at a great distance from all her
secrets, and has afforded us only the knowledge of a few superficial qualities of objects; while
she conceals from us those powers and principles on which the influence of those objects entirely
depends”.

78 “Here, then, is a kind of pre-established harmony between the course of nature and the
succession of our ideas; and though the powers and forces, by which the former is governed, be
wholly unknown to us; yet our thoughts and conceptions have still, we find, gone on in the same
train with the other works of nature. Custom is that principle, by which this correspondence has
been effected; so necessary to the subsistence of our species, and the regulation of our conduct,
in every circumstance and occurrence of human life. Had not the presence of an object, instantly
excited the idea of those objects, commonly conjoined with it, all our knowledge must have been
limited to the narrow sphere of our memory and senses; and we should never have been able
to adjust means to ends, or employ our natural powers, either to the producing of good, or
avoiding of evil. Those, who delight in the discovery and contemplation of final causes, have
here ample subject to employ their wonder and admiration”.
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[...] quando uma espécie particular de evento têm aparecido sempre em conjunção
com outro, em todas as instâncias, nós deixamos de ter escrúpulos em prever um
a partir do surgimento de outro, e em empregar esse racićınio, que é o único que
pode nos assegurar sobre qualquer fato ou existência. Então, chamamos um objeto
de Causa e o outro de Efeito. Supomos que que existe uma conexão entre os dois;
algum poder em um deles, pelo qual invariavelmente produz o outro, e opera com
a maior das certezas e a mais forte necessidade79 (HUME, 1999, 7.27 / SBN 74-5,
tradução do autor)

Portanto, sendo baseada em nossa prática e hábito, a Regra II não poderia ser

compreendida como um prinćıpio de uso constitutivo, dado o fato de que não

podeŕıamos comprovar sua validade mesmo tendo de empregá-lo constantemente

para que nossa experiência se torne uma fonte razoável de conhecimento e sirva

de guia para nossas ações; qualquer tentativa de pensar a Regra II como algo além

de um prinćıpio regulativo ou metodológico se depararia com nossa incapacidade

de legitimar tal proposição de modo teórico ou experimental. Apenas supomos

que a natureza se conforma a esse prinćıpio. Mas, como no caso dos objetos

externos enquanto distintos de percepções, não temos qualquer suporte emṕırico

para dizer que a Regra II descreve algo da estrutura da realidade ou do universo;

pois seŕıamos ignorantes acerca da origem da regularidade que observamos e que

gera nosso hábito de supor mesmas causas como conectadas necessariamente aos

mesmos efeitos. Se o ponto do que interpreta Hume como realista cético for o

de que este supunha que há alguma coisa por trás das regularidades observadas

que garanta a existência das mesmas, temos o mesmo problema que encontramos

no caso da origem de nossas percepções senśıveis de estabelecer que tipo de fato

seria esse. Como bom cético que era, Hume contentava-se com sua ignorância,

deixando qualquer especulação acerca de tais fatos de lado, pois, no fim, eles

poderiam nem mesmo existir. Claro que sempre supomos que todo tipo de coisas

que observamos possui alguma causa para sua existência, mas exigir uma causa

para que existam conexões causais já seria abandonar os limites de inteligibilidade

de nosso discurso. Nem mesmo sabemos que tipo de fato seria esse cuja existência

supomos quando tentamos estabelecer um fundamento racional para a Regra II.

Se começamos a especular sobre a causa da regularidade que observamos

no curso da natureza, teŕıamos que nos comprometer com a causa dessa causa

e assim prosseguiŕıamos ad infinitum, não havendo motivo algum para pararmos

em um prinćıpio espećıfico como quer o que interpreta Hume enquanto realista

cético (sendo tal intérprete inconsistente em sua insistência de que deve realmente

haver algo por trás de tal regularidade). A filosofia humeana nos ensina que o

79 “[...] when one particular species of event has always, in all instances, been conjoined with
another, we make no longer any scruple of foretelling one upon the appearance of the other,
and of employing that reasoning, which can alone assure us of any matter of fact or existence.
We then call the one object, Cause; the other, Effect. We suppose that there is some connexion
between them; some power in the one, by which it infallibly produces the other, and operates
with the greatest certainty and strongest necessity”
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melhor que podemos fazer é abandonar tais especulações e nos contentar com as

regularidades observadas, mas sem estabelecermos compromisso algum com a tese

de não há mais nada além dessas regularidades (como quer o antirrealista sobre

tal questão). Além disso, quando voltamos tais especulações para o que estaria

por trás da sucessão regular de eventos, encontramos a mesma dificuldade em

determinar que tipo de fato causal distinto do que observamos entre esses eventos

poderia nos ajudar a explicar qualquer coisa. Como diria Hume (2000, 1.3.14.27

/ SBN 168, tradução do autor):

Se realmente não temos ideia alguma de um poder ou eficácia em qualquer objeto,
ou de qualquer conexão entre causas e efeitos, será inútil provar que uma eficácia
é necessária em todas as operações. Não compreendemos o que queremos dizer
falando dessa maneira, pois confundimos ideias de modo ignorante, as quais são
completamente distintas umas das outras. De fato, estou disposto a conceder
que podem existir diversas qualidades tanto nos objetos materiais quanto nos
imateriais com as quais não temos nenhum contato; e, se desejarmos as chamar
de poder ou eficácia, isso será de pouca relevância para o mundo. Mas, quando
fazemos os termos “poder” e “eficácia” significar algo que não seja uma dessas
qualidades desconhecidas, do qual temos uma ideia clara e que é incompat́ıvel
com os objetos aos quais aplicamos tais termos, obscuridade e erro começam a ter
lugar, e somos desviados por uma falsa filosofia. Esse é o caso quando transferimos
a determinação do pensamento aos objetos externos, e supomos qualquer conexão
real e inteliǵıvel entre eles; sendo tal qualidade algo que somente pode pertencer
à mente que os considera80.

Aqui, Hume nos alerta sobre duas coisas. A primeira, é que não faz diferença

nenhuma o modo como falamos sobre qualidades desconhecidas de objetos, já

que podem ser qualquer tipo de coisa e nunca saberemos qual. Esse é o ponto

da argumentação feita aqui contra Strawson e Wright no que diz respeito à

equivalência de nossas hipóteses envolvendo a causa de nossas impressões ou da

regularidade da natureza. A única coisa que Hume admite aqui é que é posśıvel

que existam qualidades nos objetos das quais somos ignorantes, e que podemos

usar as expressões “eficácia” e “poder” para falar delas, sendo isso irrelevante dado

o fato de que sequer sabeŕıamos sobre o que estaŕıamos falando. O segundo ponto

de Hume era sobre a confusão que fazemos ao associar tais termos a coisas que nos

são conhecidas (e, portanto, concebidas através de ideias claras), como a passagem

automática que nossa mente faz ao entrar em contato com um dos elementos da

80 “If we have really no idea of a power or efficacy in any object, or of any real connexion
betwixt causes and effects, ’twill be to little purpose to prove, that an efficacy is necessary in
all operations. We do not understand our own meaning in talking so, but ignorantly confound
ideas, which are entirely distinct from each other. I am, indeed, ready to allow, that there
may be several qualities both in material and immaterial objects, with which we are utterly
unacquainted; and if we please to call these power or efficacy, ’twill be of little consequence
to the world. But when, instead of meaning these unknown qualities, we make the terms of
power and efficacy signify something, of which we have a clear idea, and which is incompatible
with those objects, to which we apply it, obscurity and error begin then to take place, and we
are led astray by a false philosophy. This is the case, when we transfer the determination of
the thought to external objects, and suppose any real intelligible connexion betwixt them; that
being a quality, which can only belong to the mind that considers them”.
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relação causal para o outro que está ausente (o sentimento de determinação da

mente de passar de uma percepção para a outra, como diria Hume). Ao fazer

isso, acabamos supondo que há algo como uma conexão causal nos objetos que

observamos ou algum tipo de poder causal responsável pela produção do efeito

em questão, quando tudo o que temos diante de nós é um objeto ou evento que

frequentemente encontramos em conjunção com aquele cuja existência inferimos.

Um ponto interessante a se considerar é que a suposição de que Hume

tinha qualquer compromisso além desses que aqui foram expostos poderia ser

considerada uma espécia de falácia interpretativa, como sugeriu Anne Jacobson

(2000, p. 163, tradução do autor):

Tomar essas passagens como amostras de que o autor acredita em tais causas
e prinćıpios últimos é cometer uma falácia. A falácia é a Falácia do Bispo
Sheen (FBS, para abreviar), a qual nomeio em homenagem aos argumentos de
tal clérigo partindo das afirmações de ateus e concluindo com a crença dos
mesmos na existência de Deus. A conclusão de uma instância de FBS afirma que
certo(s) autor(es) acredita(m) que alguma propriedade ou indiv́ıduo (ou grupo de
propriedades ou indiv́ıduos) é instanciada ou existe. O que faz com que a conclusão
seja parte da falácia é a premisa não-redundante de que o(s) autor(es) defende(m)
que somos completamente ignorantes dessas propriedades ou indiv́ıduos ou grupos.
Assim, um exemplo dessa falácia é: os ateus defendem que não possúımos qualquer
conhecimento sobre Deus; logo, ateus acreditam que Deus existe81.

Essa afirmação de Jacobson sobre como devemos ler as passagens em questão

é oposta à recomendação de Strawson de que devemos considerar Hume como

pensando em termos realistas ao fazer distinções como aquela entre as qualidades

desconhecidas e as percebidas das coisas. O problema seria que pensar em termos

realistas não significa assumir o realismo; ao fazer isso, apenas nos colocamos

no lugar daquele que realmente pensa de tal forma. Assim, Hume estaria apenas

imitando o modo realista de falar ao mencionar prinćıpios e poderes secretos dos

quais depende a conexão causal para existir (como vemos em II ), e não afirmando

a existência de tais itens misteriosos ao mesmo tempo em que os colocaria além de

nosso alcance cognitivo. Ou seja, o que está sendo proposto aqui é que os textos

de Hume sejam lidos como se ele estivesse falando de nosso desconhecimento

acerca das forças, poderes ou que quer que seja que frequentemente encontramos

em obras de filósofos; e não como se houvesse algum assentimento da parte de

Hume de que esses outros filósofos estavam certos ao afirmar a existência de tais

81 “To take such passages as showing that the author believes in such ultimate springs and
principles is to commit a fallacy. The fallacy is the Bishop Sheen Fallacy (BSF for short), which
I am naming in honour of that cleric’s arguments from the assertions of atheists to their belief
in the existence of God. The conclusion of an instance of the BSF asserts that some author(s)
believe(s) that some feature or individual (or group of features or individuals) is instantiated
or exists. What makes the conclusion part of the fallacy is a non-redundant premise to the
effect that the author(s) maintains that they are wholly ignorant of this feature or individual
or group. Thus, an example of the fallacy is: atheists maintain that we have no knowledge of
God; therefore, atheists believe that God exists”.
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coisas (embora errados em pretender fornecer conhecimento acercas das mesmas).

Além disso, podemos nos perguntar aqui: teria sido Hume capaz de estabelecer

diálogo razoável com os pensadores de sua época caso se expressasse de outro

modo? Alguém poderia defender que, caso Hume fosse um empirista cético que

realmente não tivesse compromisso com qualquer posição metaf́ısica acerca de

objetos externos distintos de nossas percepções ou de conexões causais distintas

das conjunções regulares que observamos, então deveria utilizar uma linguagem

que estivesse de acordo com sua própria restrição ao âmbito epistemológico.

No entanto, as afirmações de Hume parecem se tornar menos propensas

a interpretações do mesmo como alguma espécie de realista quando temos em

mente a natureza de seu método filosófico e os resultados obtidos através de

sua aplicação, assim como a frequente situação de restrição epistemológica na

qual o filósofo se encontrava ao analisar conceitos tradicionalmente empregados

na ontologia, como o de identidade. Em última instância, a leitura realista de

Hume parece derivar sua plausibilidade do modo de se expressar de Hume, e não

das teses claramente presentes em suas afirmações. Poder-se-ia argumentar que,

considerando-se a dramática rejeição de THN feita por Hume, o tom realista de

diversas passagens teria sido a prometida mudança no modo de expressão de suas

teses, mas não é claro como o abandono de uma escrita mais cuidadosa poderia

indicar uma tentativa de deixar mais claro um suposto realismo cético que teria

passado desapercebido ou sido incorretamente compreendido em seu trabalho

de juventude. Por outro lado, o abandono dessa escrita mais cuidadosa parece

desfavorecer um pouco sua leitura como antirrealista, como alguém comprometido

com algo como o que vimos Kripke atribuir a Hume, compromisso que Strawson

e Wright acertaram em rejeitar; parece também tornar suas obras mais acesśıveis

para um público de fortes tendências realistas. Assim, vemos Hume admitir que

estava utilizando o termo “poder” em sentido vago e popular (1999, 4.16.n7 /

SBN 33), não devendo qualquer teoria sobre poderes causais ser extráıda de tal

uso do termo, já que uma consideração teórica sobre o mesmo seria feita apenas

na seção sobre conexões necessárias, onde veremos Hume expor o modo correto de

se compreender nossos enunciados e noções causais. Dessa forma, esses aspectos

realistas do texto de Hume podem ser fruto de uma tentativa de tornar sua

exposição mais acesśıvel e menos pasśıvel de ser interpretada como um ceticismo

radical, posição que, como veremos em outros momentos, era evitada a todo custo

por Hume.

Por outro lado, a citação III parece afirmar algo forte o suficiente para

que não possamos interpretar Hume dessa maneira. Mas, se formos atentos,

percebemos que Hume não necessariamente estava defendendo como leǵıtima

uma distinção entre a regularidade de nossas percepções e a regularidade na
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natureza em si mesma (sendo esta inapreenśıvel, embora existente e causalmente

responsável pela primeira regularidade). Podemos entender essa distinção como

uma analogia feita para explicar a relação entre os objetos da experiência (aqui

entendidos no sentido humeano) e as ideias que povoam a mente humana.

Se nossas ideias não apresentassem certa conformidade com nossas impressões,

dificilmente seŕıamos capazes de realizar inferências causais, já que a percepção

de algo poderia provocar o surgimento de ideias completamente distintas do

suposto efeito ou causa daquilo que foi percebido, e nossa mente seria incapaz

de nos fornecer um modo razoavelmente seguro de nos guiar pelo mundo da

experiência. Essa conformidade seria como a da tese da harmonia pré-estabelecida

no sentido de que a mente humana seria “programada” de tal forma que as ideias

nela presentes não se apresentariam sempre de modo completamente aleatório.

A impressão do som de um latido nos levaria automaticamente à ideia de um

cachorro, e não à ideia de vinho. Essa leitura de III é favorecida pelo fato

de que Hume usa os termos “ideias” (“ideas”), “pensamentos” (“thoughts”) e

“concepções” (“conceptions”) para falar de um dos lados da harmonia, não sendo

nenhum desses termos utilizados para percepções senśıveis. O lugar destas seria

ocupado na analogia pelo “curso da natureza”. Ou seja, em última instância,

Hume estaria falando em III acerca da relação entre nossas impressões e ideias

e em como tal relação nos permitiria realizar inferências causais. Logo após

falar do hábito, Hume retornou ao discurso sobre ideias e objetos (que devemos

entender como percepções tomadas como externas, de acordo com o que foi

exposto na seção anterior), afirmando que somente podemos ampliar nossa esfera

de conhecimento e agir em termos de meios para fins pois a mente é capaz de, ao

ter diante de si uma impressão qualquer, produzir a ideia de um objeto que foi

constantemente observado em conjunção com a impressão em questão.

Assim, temos a possibilidade de interpretar III como a exposição de uma

analogia, e não como uma afirmação acerca da origem da regularidade de nossas

impressões; intepretação que seria favorecida por uma frase no fim do parágrafo

anterior a III, na qual Hume expressou seu desejo de encontrar analogias para

explicar seus racioćınios sobre hábito e inferências causais (1999, 5.20 / SBN 54,

tradução do autor):

Essa é toda a operação da mente em todas as nossas conclusões envolvendo fato
e existência; e é uma satisfação encontrar algumas analogias através das quais ela
pode ser explicada82.

Hume poderia estar se referindo exclusivamente à analogia na última frase

da seção 5 de EHU (SBN 55), na qual compara o fato de que nascemos

82 “This is the whole operation of the mind, in all our conclusions concerning matter of fact
and existence; and it is a satisfaction to find some analogies, by which it may be explained”.
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“programados” pela natureza capazes de movimentar os membros de nosso corpo

sem ter qualquer conhecimento sobre anatomia com o fato de que nascemos com a

capacidade de acompanhar a ordem dos objetos externos com nossos pensamentos

(ideias), embora não tenhamos conhecimento acerca dos supostos poderes e forças

responsáveis por tal ordem. Todavia, não há nenhum motivo para pensarmos que

Hume somente pretendia usar uma analogia. De todo modo, ao aplicarmos a essa

última analogia a mesma interpretação utilizada para III, percebemos como as

duas passagens são semelhantes, não havendo motivo para pensarmos que III

não era uma analogia. No entanto, não parece ser posśıvel estabelecer de modo

definitivo qual a leitura mais apropriada das passagens aqui consideradas, embora

algumas pareçam mais consistentes com a metodologia de Hume e a concepção

da filosofia como experimental, e com o restante de suas teses (embora ainda

haja a possibilidade de que Hume tenha sido ele memo inconsistente em certos

momentos de suas obras). O fato de que as interpretações aqui propostas para

as passagens usadas por certos comentadores como evidência de um realismo

cético em Hume não são incompat́ıveis com a metodologia humeana, e possuem

algum apelo argumentativo, parece ser suficiente para admitirmos pelo menos

alguma ambiguidade nos textos de Hume. Embora exista a possibilidade de tal

ambiguidade ser algo irremov́ıvel dos textos de Hume, espera-se que a leitura desse

filósofo enquanto uma espécie de quase-realista esteja sustentada sobre bases mais

seguras agora, embora não inteiramente estáveis (pelo menos até este momento).

Dito isso, podemos passar para a consideração do projetivismo humeano, tese que

encontramos nos casos da causalidade, moralidade e estética.

3.4
Projeções, sentimentos e valores.

Dadas essas considerações envolvendo a tentativa de ler Hume como uma

espécie de realista, podemos passar para o seu projetivismo, caracteŕıstica que

levou Hume a ser interpretado como um antirrealista no que diz respeito às

seguintes classes de júızos: causais, morais e estéticos. Como já visto na seção

anterior, Hume negava que somos capazes de apreender qualquer tipo de conexão

em eventos causais que não seja a de conjunção constante entre os objetos

relevantes, apesar de interpretarmos nossa experiência de acordo com noções

causais no lugar de noções espaço-temporais. Como já foi apresentado em uma

citação em 3.2, a conexão causal que supomos existir entre objetos é transferida

para os mesmos e interpretada como tal, quando tudo o que ocorre em nossa mente

(e que podemos identificar através da experiência de nossos estados e processos

internos) é uma determinação do pensamento em passar de uma percepcção a

outra. Assim:



Caṕıtulo 3. Determinando o mundo da experiência. 76

Parece, então, que essa ideia de uma conexão necessária entre eventos surge de
um número de instâncias similares que ocorrem da conjunção constante desses
eventos; nem pode tal ideia ser sugerida em momento algum por qualquer uma
dessas instâncias, investigada de todos os pontos de vistas e posições posśıveis [...]
depois da repetição de instâncias similares, a mente é carregada pelo hábito de, a
partir da manifestação de um evento, esperar seu acompanhante usual, e acreditar
que o mesmo existe. Portanto, essa conexão que sentimos na mente, essa transição
habitual da imaginação de um objeto para seu acompanhante usual, é o sentimento
ou impressão a partir da qual formamos a ideia de poder ou conexão necessária.
Nada mais é o caso. Contemple o assunto de todas as formas; nunca achará
qualquer outra origem para essa ideia (HUME, 1999, 7.28 / SBN 75, tradução
do autor)83.

Como dito por Hume, nada mais é o caso. Isso não significa que nada mais é o

caso em termos ontológicos, como afirmado na proposição O da seção precedente.

Hume estava a investigar a origem de uma ideia, e não a natureza daquilo que seria

representado pela mesma (uma confusão que frequentemente é feita na leitura de

Hume). O domı́nio de aplicação de seu método experimental é a natureza humana,

e não a natureza em geral; era o mundo das ideias (das ideias humanas, não das

Ideias inventadas por Platão), não dos corpos. As proposições válidas aqui seriam

apenas S e E, sendo O assunto para ser debatido entre filósofos naturais, caso eles

pudessem ao menos compreender adequadamente o assunto sobre o qual estariam

a falar. Poder-se-ia dizer que, apesar de Hume estar tratando apenas da origem da

ideia, isso certamente não excluiria a possibilidade de que pudéssemos apreender

algo a mais nos objetos depois de certo desenvolvimento de nosso potencial

cognitivo. Porém, essa hipótese não estaria de acordo com outras afirmações

de Hume, como as que são feitas em suas tentativas de definir “causa” ou em

passagens como estas, nas quais Hume quis impor uma restrição cognitiva mais

severa: “Não temos ideia alguma dessa conexão, nem mesmo qualquer noção vaga

do que desejamos conhecer quando nos esforçamos para obter qualquer concepção

dela”84 (1999, 7.29 / SBN 77, tradução do autor), e:

Quanto ao uso frequente das palavras força, poder, energia, etc., que ocorrem
em todo lugar em conversações comuns e também na filosofia; não existe prova
alguma de que temos qualquer contato, em qualquer instância, com o prinćıpio que

83 “It appears, then, that this idea of a necessary connexion among events arises from a
number of similar instances which occur of the constant conjunction of these events; nor can
that idea ever be suggested by any one of these instances, surveyed in all possible lights and
positions [...] after a repetition of similar instances, the mind is carried by habit, upon the
appearance of one event, to expect its usual attendant, and to believe that it will exist. This
connexion, therefore, which we feel in the mind, this customary transition of the imagination
from one object to its usual attendant, is the sentiment or impression from which we form the
idea of power or necessary connexion. Nothing farther is in the case. Contemplate the subject
on all sides; you will never find any other origin of that idea”.

84 “We have no idea of this connexion, nor even any distant notion what it is we desire to
know, when we endeavour at a conception of it”.
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conecta causa e efeito, ou de que possamos explicar definitivamente a produção
de uma coisa pela outra85 (1999, 7.29.n17 / SBN 77-8, tradução do autor).

Obviamente, encontrar a impressão que está na origem de nossa ideia de

conexão causal não basta para que expliquemos como acabamos atribuindo tal

conexão ao mundo externo, que sequer foi a fonte da ideia em questão. Aqui,

entra o projetivismo humeano. Como disse Blackburn (1993, p. 5, tradução do

autor):

[...] honremos o primeiro grande projetivista chamando de “Projeção Humeana”
o mecanismo através do qual aquilo que começa sua vida como um estado
psicológico não-descritivo termina sendo expresso, pensado e considerado em
forma proposicional86.

Esse mecanismo seria o responsável por transferir certos elementos internos

ou subjetivos para os objetos de nossa experiência, fazendo-nos pensar que

observamos conexões causais, por exemplo, quando tudo o que observamos são

regularidades interpretadas enquanto conexões causais. Para Hume, essa era uma

propriedade natural da mente (2000, 1.3.14.25 / SBN 167, tradução do autor):

É uma observação comum que a mente possui uma tendência grande a se
expandir para os objetos externos, e a colocar em conjunção com os mesmos
quaisquer impressões internas que eles ocasionam, e que sempre surgem ao
mesmo tempo que esses objetos apresentam-se aos sentidos. Assim, como certos
sons e odores são descobertos sempre acompanhando certos objetos viśıveis,
naturalmente imaginamos uma conjunção, até mesmo espacial, entre os objetos e
as qualidades, embora as qualidades sejam de tal natureza que não admitem tal
conjunção, e, na verdade, não existam em lugar algum87.

Assim, uma espécie de “proximidade” temporal de certas percepções faria com que

a mente as tomasse como estando conectadas de certas maneiras, ou como sendo

a mesma coisa. Achamos, por exemplo, que o sentimento de beleza produzido

pela observação de um quadro é algo que percebemos entre as qualidades que

realmente observamos na composição dele. Mas esse trecho de THN não deve ser

entendido como a afirmação de que as qualidades que transferimos ou projetamos

não existem nem mesmo nas coisas das quais não temos experiência (como em

uma coisa externa à mente humana e independente dela). Dizer que as qualidades

85 “As to the frequent use of the words, force, power, energy, &c. which every where occur in
common conversation, as well as in philosophy; that is no proof, that we are acquainted, in any
instance, with the connecting principle between cause and effect, or can account ultimately for
the production of one thing to another”.

86 “[...] we honour the first great projectivist by calling ‘Humean Projection’ the mechanism
whereby what starts life as a non-descriptive psychological state ends up expressed, thought
about, and considered in propositional form”.

87 “’Tis a common observation, that the mind has a great propensity to spread itself on
external objects, and to conjoin with them any internal impressions, which they occasion, and
which always make their appearance at the same time that these objects discover themselves to
the senses. Thus as certain sounds and smells are always found to attend certain visible objects,
we naturally imagine a conjunction, even in place, betwixt the objects and the qualities, tho’
the qualities be of such a nature as to admit of no such conjunction, and really exist no where”.
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projetadas são de tal natureza que não existem em lugar algum significa que

essas qualidades não podem ser determinadas em termos de localização espacial

(como é claramente o caso de paixões ou odores88), algo que Hume explicará em

1.4.5.10 (SBN 235-6). Sendo as qualidades projetadas sentimentos, encaixam-se

nessa categoria de percepções “sem lugar”, não sendo menos existentes por causa

disso de acordo com o filósofo.

Como afirmado na caracterização do projetivismo feita por Blackburn, essas

percepções que são transferidas para os objetos externos são intrinsecamente não-

representacionais ou não-descritivas, ou seja, não carregam em si qualquer tipo

de informação acerca de algo distinto delas. Assim, proposições da forma “a é

causa de b” expressariam algo que sentimos em relação a a e b, e não algo que

conheceŕıamos acerca da realidade objetiva (envolvendo os dois objetos).

Dizemos, por exemplo, que a vibração desta corda é a causa deste som particular.
Mas o que expressamos89 através de tal afimação? Ou expressamos que esta
vibração é seguida deste som, e que todas vibrações similares têm sido seguidas de
sons similars; ou que esta vibração é seguida deste som, e, a partir da aparência
de um, a mente se antecipa aos sentidos e forma imediatamente a ideia do outro.
Podemos considerar a relação entre causa e efeito de qualquer um desses dois
pontos de vista; mas, além deles, não temos ideia alguma90 (HUME, 1999, 7.29 /
SBN 77, tradução do autor).

Vemos nesta citação que Hume considerou duas possibilidades semânticas para

“a é causa de b” (estabelecendo A e B como tipos de objetos, e instâncias de A

e B como objetos semelhantes a a e b):

(SC1) a é seguido de b, e instâncias de A têm sido seguidas por instâncias de B.

(SC2) a é seguido de b, e a mente passa para a ideia de um ao entrar em contato

com o outro.

88 “Uma reflexão moral não pode ser localizada à esquerda ou direita de uma paixão, nem
pode um cheiro ou som possuir uma figura circular ou quadrangular. Esses objetos e percepções,
longe de requererem qualquer lugar particular, são absolutamente incompat́ıveis com isso, e nem
mesmo a imaginação poder atribuir tal coisa a eles” (“A moral reflection cannot be plac’d on the
right or on the left hand of passion, nor can a smell or sound be either of a circular or a square
figure. These objects and perceptions, so far from requiring any particular place, are absolutely
incompatible with it, and even the imagination cannot attribute it to them”) (HUME, 2000,
1.4.5.10 / SBN 235-6, tradução do autor).

89 O uso do verbo “expressar” aqui tem como propósito evitar uma leitura de “what do we
mean” como uma pergunta pela intenção do falante, algo que poderia ser entendido pelo uso
de “o que queremos dizer” como tradução. Essa obviamente não era a intenção de Hume, pois,
ordinariamente, nossas intenções seriam justamente afirmar algo distinto do que é apresentado
por Hume em seguida. O objetivo de Hume é tentar estabelecer o que poderia ser extráıdo de
signficativo de nossos enunciados causais, e não o de que alguém pensaria estar afirmando ao
proferir um enunciado desse tipo. Essas considerações semânticas feitas por Hume, assim como
outras, nada tinham a ver com intenção do falante.

90 “We say, for instance, that the vibration of this string is the cause of this particular sound.
But what do we mean by that affirmation? We either mean, that this vibration is followed by
this sound, and that all similar vibrations have been followed by similar sounds: Or, that this
vibration is followed by this sound, and that upon the appearance of one the mind anticipates
the senses, and forms immediately an idea of the other. We may consider the relation of cause
and effect in either of these two lights; but beyond these, we have no idea of it”.
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Hume certamente não era um reducionista sobre relações causais, ou seja, não

tinha a pretensão de dizer que SC2 poderia ser reduzida ou traduzida sem perda

semântica para SC1 (como quer a intepretação positivista), pelo simples fato de

que há um elemento distinto em nossa compreensão de conexões causais que não

está em jogo em nossa compreensão de meras regularidades: o sentimento que

experimentamos nas transições feitas pela mente a partir de um hábito. Apesar de

Hume ter oferecido essas duas maneiras de compreendermos enunciados causais,

uma não pode ser reduzida a outra de tal forma que fiquemos apenas com uma

delas, pois elas expressam dois pontos de vista complementares no que diz respeito

à compreensão leǵıtima da causalidade: em SC1, temos a relação causal vista do

ponto de vista puramente objetivo (e por isso incompleto) e indutivo; em SC2,

temos a relação do ponto de vista parcialmente objetivo e singular (ou seja, do

ponto de vista de uma única experiência)91. Não é tão claro o motivo pelo qual

Hume apresentou essas duas versões semânticas de uma proposição causal e não

uma que desse conta do que é expresso pelas duas92, embora pareça claro que SC1

não seja capaz de nos fornecer uma compreensão adequada de causalidade (no

sentido humeano), embora um reducionista de verdade possa se satisfazer com

ela.

De qualquer forma, essas questões semânticas serão melhor tratadas no

caṕıtulo seguinte (mas não somente para o caso dos enunciados causais); para

os propósitos desta seção basta compreendermos que a experiência de um evento

causal não se resume à observação de um objeto aparecendo depois do outro.

Como notou Blackburn (1993, p. 103, tradução do autor):

[...] pela experiência de tal sucessão regular, a mente muda. Não muda formando
uma impressão ou ideia de qualquer propriedade externa iniviśıvel em uma
instância única. Ela muda funcionalmente: torna-se organizada de tal forma que
a impressão do evento antecedente dá origem à ideia do evento subsequente.
Nenhum aspecto novo do mundo é revelado por essa mudança: ela é estritamente
não-representacional, assim como o surgimento de uma paixão, ao qual Hume
frequentemente compara. Mas, assim que ocorre, pensamos nos eventos como

91 Essas mesmas caracteŕısticas podem ser observadas nas definições propostas em THN
para termos causais (HUME, 2000, 1.3.14.31 / SBN 170, tradução do autor): “Podemos definir
uma CAUSA como “Um objeto precedente e cont́ıguo a outro, de forma que todos objetos
semelhantes ao primeiro estão dispostos em relacções semelhantes de precedência e contiguidade
com os objetos que se assemelham ao último” [...] “Uma CAUSA é um objeto precedente e
cont́ıguo a outro, e tão unido com ele, que a ideia de um determina a mente a formar uma ideia
mais v́ıvida do outro” (“We may define a CAUSE to be “An object precedent and contiguous to
another, and where all the objects resembling the former are plac’d in like relations of precedency
and contiguity to those objects, that resemble the latter.” [...] “A CAUSE is an object prcedent
and contiguous to another, and so united with it, that the idea of the one determines the mind
to form a more lively idea of the other.”).

92 Uma possibilidade seria (intepretando “/” como uma disjunção exclusiva): (SC∗) a é
seguido de b, e a mente passa sempre para a percepção de instâncias de A/B sempre que
entra em contato com instâncias de B/A.
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robustamente conectados; tornamo-nos confiantes acerca da associação, falamos
sobre causalidade, e obviamente agimos e fazemos planos à luz de tal confiança.93.

E também (BLACKBURN, 1993, p. 105, tradução do autor):

Alguém que fala sobre causas está verbalizando um conjunto mental distinto: ele
definitivamente não está no mesmo estado no qual estaria alguém meramente
descrevendo sequências regulares, do mesmo modo que alguém que reconhece
alguma propriedade natural como sendo boa não está no mesmo estado mental
que alguém que meramente reconhece a propriedade94.

A expressão “robustamente” na primeira citação deve ser entendida da seguinte

maneira (BLACKBURN, 1993, p. 94, tradução do autor):

Vamos chamar qualquer conceito de um evento produzindo o outro, ou sendo
necessariamente a causa ou consequência de outro, e que envolva algo nos eventos
para além do fato de serem tipos de eventos que ocorrem conjuntamente de modo
regular, um conceito robusto da dependência de um evento do outro95.

Ou seja, o ponto de Blackburn era que, para Hume, apenas compreender as

circunstâncias externas responsáveis pela produção de um “sentimento causal”

não basta para que tenhamos uma noção adequada de conexões causais ou de

causas e efeitos, já que a pergunta pela compreensão clara e adequada de uma

ideia é a pergunta pela origem dessa ideia nas impressões, como já foi mencionado

aqui. E a impressão que permite que seja cumprida a condição semântico-cognitiva

imposta por Hume é a do sentimento que experimentamos quando a mente realiza

sua transição de impressão para ideia, sendo tal motivo suficiente para rejeitarmos

a leitura positivista de Hume sobre causalidade (a que defende que este pretendia

reduzir SC2 a SC1, e que admitia O como verdadeira).

Agora, passaremos a algumas passagens nas quais podemos ilustrar o

projetivismo humeano para os casos da moralidade e da estética:

Considere qualquer ação admitida como viciosa: homićıdio doloso, por exemplo.
Examine-a de todas as formas, e veja se consegue encontrar aquele fato que chama
de v́ıcio. O v́ıcio escapa-lhe inteiramente enquanto considera o objeto. Nunca o

93 “[...] upon experience of such a regular succession the mind changes. It does not change
by forming an impression or idea of any external property invisible in one instance alone. It
changes functionally: it becomes organized so that the impression of the antecedent event gives
rise to the idea of the subsequent event. No new aspect of the world is revealed by this change:
it is strictly nonrepresentative, just like the onset of a passion, with which Hume frequently
compares it. But once it takes place we think of the events as thickly connected; we become
confident of the association, we talk of causation, and of course we act and plan in the light of
that confidence”.

94 “Someone talking of cause is voicing a distinct mental set: he is by no means in the same
state as someone merely describing regular sequences, any more than someone who appreciates
some natural feature as good is in the same state of mind as someone who merely appreciates
the feature”.

95 “Let us call any concept of one event producing another, or being necessarily a cause or
consequence of another, and that involves something in the events beyond their merely being
kinds of events that regularly occur together, a thick concept of the dependence of one event
on another”.
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encontrará enquanto não dirigir sua reflexão para o próprio peito e encontrar um
sentimento de desaprovação direcionado a tal ação que surge em você. Aqui temos
um fato; mas que é objeto de sentimento, e não de razão. Ele encontra-se em você
mesmo, não no objeto. De tal modo que, quando enuncia qualquer ação ou caráter
como vicioso, você não pode expressar nada além de que, devido à constituição
de sua natureza, tem uma sensação ou sentiment de desaprovação a partir da
contemplação do mesmo. Portanto, v́ıcio e virtude podem ser comparados a sons,
cores, calor e frio, que, de acordo com a filosofia moderna, não são qualidades
nos objetos mas percepções na mente [...]96 (HUME, 2000, 3.1.1.26 / SBN 468-9,
tradução do autor).

Assim, as fronteiras e funções distintas da razão e do gosto são facilmente definidas.
A primeira transmite o conhecimento da verdade ou falsidade; o segundo fornece os
sentimentos de beleza e deformidade, v́ıcio e virtude. Uma descobre objetos como
eles realmente encontram-se na natureza, sem qualquer adição ou diminuição; o
outro possui uma faculdade produtiva, e dourando ou manchando todos objetos
naturais com as cores emprestadas do sentimento interno, faz surgir uma nova
criação dessa maneira 97 (HUME, 1998, Appx.1.21 / SBN 294, tradução do autor).

Como no caso dos trechos sobre causalidade, apesar de Hume não ter empregado

termos como “projetivismo” ou “projeção”, o uso dos mesmos como feito por

comentadores será mantido nesta dissertação, pois expressa bem o que está em

questão aqui: a atribuição de certos sentimentos aos objetos externos através

de alguma disposição que nossa mente possui de externalizar seus sentimentos e

transferir os mesmos para os objetos que aparecem em conjunção constante com

eles. Não se trata de pensar objetos como causas dos sentimentos em questão;

a conjunção nos provocaria uma espécie de confusão que nos faz achar que os

sentimentos realmente encontram-se entre as qualidades dos objetos externos.

Interessantemente, o projetivismo serviu para Hume explicar as próprias reações

negativas de leitores inclinados para o realismo; a passagem em 1.3.14.25 (SBN

167) que foi citada anteriormente nesta seção fazia parte de uma tentativa de

explicar como a própria natureza projetivista da mente humana estaria por trás

do realismo mais ingênuo (o do homem vulgar, ordinário), permitindo a Hume

prever o tipo de resposta que receberia a suas teses.

96 “Take any action allow’d to be vicious: Wilful murder, for instance. Examine it in all lights,
and see if you can find that matter of fact, or real existence, which you call vice. In which-ever
way you take it, you find only certain passions, motives, volitions and thoughts. There is no
other matter of fact in the case. The vice entirely escapes you, as long as you consider the
object. You can never find it, till you turn your reflection into your own breast, and find a
sentiment of disapprobation, which arises in you, towards this action. Here is a matter of fact;
but ’tis the object of feeling, not of reason. It lies in yourself, not in the object. So that when
you pronounce any action or character to be vicious, you mean nothing, but that from the
constitution of your nature you have a feeling or sentiment of blame from the contemplation
of it. Vice and virtue, therefore may be compar’d to sounds, colours, heat and cold, which,
according to modern philosophy, are not qualities in objects, but perceptions in the mind [...]”.

97 “Thus the distinct boundaries and offices of reason and of taste are easily ascertained.
The former conveys the knowledge of truth and falsehood: The latter gives the sentiment of
beauty and deformity, vice and virtue. The one discovers objects, as they really stand in nature,
without addition or diminution: The other has a productive faculty, and gilding or staining all
natural objects with the colours, borrowed from internal sentiment, raises, in a manner, a new
creation”.
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Ou seja, alguém que tentasse rejeitar os resultados das investigações de

Hume estaria apenas iludido pela confusão gerada pela projeção, e sem poder

recorrer à experiência para sustentar sua posição, deveria contentar-se com

as explicações de Hume, sendo a insistência no realismo causal desprovida

de qualquer motivação sustentável. Como ele mesmo afirmou (HUME, 2000,

1.3.14.27 / SBN 168, tradução do autor):

Posso apenas responder a esses argumentos que o caso aqui é praticamente o
mesmo que o caso de um homem cego que resolvesse identificar muitos absurdos
na suposição de que a cor de escarlate não é o mesmo que o som de um trompete98.

A comparação feita neste trecho é uma referência a um exemplo utilizado por

Locke em favor de sua tese de que o único modo de estabelecer o significado de

palavras associadas a ideias simples seria atravées da experiência (1975, III.IV.11,

tradução do autor):

E, portanto, aquele que não recebeu anteriormente em sua mente, pelo canal
apropriado, a ideia simples representada por qualquer palavra, nunca poderá saber
o significado de tal palavra por quaisquer outras palavras, ou sons, ou qualquer
coisa inventada, de acordo com quaisquer regras de definição. A única maneira é
levar aos sentidos o objeto apropriado, dessa forma, produzindo a ideia nele para
a qual já aprendeu o nome. Um estudioso homem cego [...] gabou-se um dia de
que finalmente compreendeu o que escarlate significava. Ao ser indagado por seu
amigo sobre o que era escarlate, o homem cego respondeu que era como o som de
um trompete99.

Ou seja, sem poder recorrer a dados emṕıricos, o homem cego não teria critério

algum para realmente saber se o som do trompete e a cor em questão (algo do

qual ele teria apenas a ideia, e não a impressão) seriam a mesma coisa, podendo

ser referidas pelo mesmo termo. Assim, não poderia rejeitar como absurda a ideia

de que se tratam de coisas distintas; e, da mesma forma, o realista não poderia

recusar as teses de Hume como contrassensos por não explicarem nossa ideia de

causalidade em seus termos, já que não teria suporte emṕırico que garantisse

qualquer probabilidade para sua posição. Além disso, a possibilidade de que uma

posição como a do realista seja explicada em termos psicológicos, recorrendo ao

natural mecanismo de projeção, parece contar como um ponto a favor de Hume,

98 “I can only reply to all these arguments, that the case is here much the same, as if a blind
man shou’d pretend to find a great many absurdities in the supposition, that the colour of
scarlet is not the same with the sound of a trumpet [...]”.

99 “And therefore he that has not before received into his Mind, by the proper Inlet, the
simple Idea which any Word stands for, can never come to know the signification of that Word,
by any other Words, or Sounds, whatsoever put together, according to any Rules of Definition.
The only way is, by applying to his Senses the proper Object; and so producing that Idea in
him, for which he has learn’d the name already. A studious blind Man [...] bragg’d one day,
That he now understood what Scarlet signified. Upon which his Friend demanding, what Scarlet
was? the blind Man answered, It was like the Sound of a Trumpet. Just such an Understanding
of the name of any other simple Idea will he have, who hopes to get it only from a Definition,
or other Words made use of to explain it”.
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pois este teria sido capaz de explicar um hábito humano ao mesmo tempo em que

teria mostrado a fonte na mente humana da tendência que teŕıamos de exigir e

formular explicações de caráter realista para certas coisas.

Através dessa curiosa propriedade ou disposição da mente humana, o mundo

da experiência passaria a ser povoado por mais propriedades e relações, de tal

forma que passaŕıamos a interpretá-lo como se esses elementos adicionados sempre

estivessem estado ali, quando o fato é que nós os colocamos lá onde pensamos

descobŕı-los. Dessa forma, esse mecanismo acaba sendo uma fonte de erro na

medida em que, sendo levados pelo mesmo, tentamos afirmar essas propriedaes

como sendo objetivas ou externas. Por outro lado, como veremos no caṕıtulo

seguinte, isso não significou a admisão de algo como a teoria do erro de Mackie,

pois nossa linguagem não está condenada a nos fornecer enunciados falsos no caso

das classes disputadas, e nem precisaria passar por alguma modificação radical

para que pudéssemos comunicar fatos e proposições verdadeiras uns aos outros. Da

mesma forma, veremos adiante que também não era o caso que Hume considerava

nosso discurso envolvendo os júızos causais, morais e estéticos como desprovido

de sentido ou valor de verdade, como defenderia um antirrealista padrão para

tais classes de júızos. Mas, para que nossa linguagem de caráter realista possa

ser empregada de modo leǵıtimo, é preciso de algo mais do que o projetivismo,

pois este permite apenas explicar o modo através do qual sentimentos passam

a figurar como referentes de predicados em uma linguagem proposicional, sendo

compreendidos como propriedades externas ou objetivas. Assim, podemos passar

para a terceira etapa do caminho que leva ao quase-realismo humeano.



4
Julgando sobre o mundo da experiência.

A segunda etapa (que eu chamei de quase-realismo) explica nesses termos o comportamento
proposicional dos compromissos – o motivo pelo qual eles tornam-se objetos de dúvida ou

conhecimento, probabilidade, verdade ou falsidade. O objetivo é entender essas proposições
como construções que se encontram em um ponto necessário de nossas vidas cognitivas – elas
são os objetos a serem discutidos, rejeitados ou aprimorados quando os hábitos, disposições ou

atitutes precisam de discussão, rejeição ou aprimoramento. Sua verdade corresponde à
correção nesses estados mentais, por quaisquer padrões que devam atender100.

(Simon Blackburn, Essays in Quasi-realism)

4.1
Introdução.

Como dito no caṕıtulo anterior, a parte da teoria de Hume envolvendo a

noção apropriada de objetos externos não elimina completamente a possibilidade

de discussão em termos de realismo e antirrealismo; ou, para falar de modo mais

preciso, não impede que o pensamento humeano enfrente os mesmos problemas

que um antirrealista contemporâneo tenha de enfrentar ao rejeitar explicações

realistas para a natureza de nosso discurso. Por outro lado, a concepção de

objeto externo defendida por Hume como sendo a única plauśıvel e inteliǵıvel,

aliada ao ao método experimental empregado pelo mesmo, não permite qualquer

tipo de interpretação de sua filosofia como uma instância de realismo, como

espera-se ter mostrado no caṕıtulo precedente. Além disso, também pudemos

ver como a interpretação de Hume enquanto antirrealista esbarra igualmente na

metodologia do próprio filósofo, ao forçar preocupações de teor ontológico que

não parecem ter sido relevantes ou leǵıtimas para Hume, dado o fato de que a

decisão por uma ou outra tese ontológica estaria fora de nossas capacidades devido

à limitação cognitiva humana, sendo o próprio discurso encaminhado nesses

termos desprovido de qualquer sentido relevante. Dito isso, no presente caṕıtulo,

retornaremos a algumas questões semânticas superficialmente consideradas em

100 “The second stage (which I called quasi-realism) explains on this basis the propositional
behaviour of the commitments – the reason why they become objects of doubt or knowledge,
probability, truth, or falsity. The aim is to see these propositions as constructions that stand at a
needed point in our cognitive lives – they are the objects to be discussed, rejected, or improved
upon when the habits, dispositions, or attitudes need discussion, rejection, or improvement.
Their truth corresponds to correctness in these mental states, by whichever standards they
have to meet” (BLACKBURN, 1993, p. 55, tradução do autor).
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momentos anteriores, como a interpretação de certos tipos de proposições e

os limites semânticos que podem ser derivados do trabalho de Hume, com o

intuito de esclarecer e estabelecer alguma teoria semântica humeana que explique

nossas práticas discursivas e que esteja de acordo com o discurso do próprio

filósofo, fornecendo uma opção consistente de interpretação. Dessa forma, serão

realizadas, na segunda seção, algumas considerações sobre os aspectos realistas

de nossas práticas discursivas, com o propósito de mostrar o que a filosofia de

Hume pode nos dizer a respeito desse assunto. Na terceira seção, o foco será

no falibilismo humeano e suas consequências para nossas práticas discursivas

e para o conhecimento em geral, sendo as considerações feitas em tal seção

uma tentativa de mostrar como Hume teria sido capaz de legitimar o emprego

de noções como objetividade e progresso cognitivo. Por último, será analisada

a noção de verdade, retomando a definição proposta em 2.4 e verificando a

compatibilidade da mesma com o restante do que terá sido apresentado sobre a

filosofia humeana. A relevância dos padrões desenvolvidos pela imaginação para

a legitimação da noção de verdade será explorada de modo mais detalhado, sendo

também expostos os elementos que podem ser extráıdos do pensamento de Hume

para estabelecermos uma definição de verdade. Assim, espera-se mostrar como

Hume teria cumprido à sua maneira a segunda etapa do projeto quase-realista.

4.2
O aspecto realista de nossas práticas discursivas.

Como vimos em 3.4, Hume nos forneceu duas maneiras de compreender-

mos uma proposição causal do tipo “a é causa de b de modo adequado, cada

uma ligada a uma definição de “causa”. Enquanto SC1
101 nos fornece uma inter-

pretação relacionada com a origem de nossa ideia de causalidade em termos do

que é observado em objetos, SC2
102 expressa algo em termos do que ocorre em

uma mente qualquer quando realiza uma inferência causal. Combinando as duas,

temos o único tipo de significado posśıvel para nossos júızos causais, pois são as

traduções que podemos estabelecer ao aplicar o método humeano. Sem impressões

que nos permitam fixar um significado para os termos que utilizamos na filoso-

fia ou nas conversas mais banais, devemos simplesmente abandonar os mesmos

(HUME, 2000, Abs7 / SBN 648-9). Mas o que exatamente significa essa restrição

para o pensamento de Hume em geral, é algo que examinaremos melhor neste

momento da dissertação. Sabemos que essa restrição é intrinsecamente ligada à

epistemologia humeana, pois suas considerações semânticas desse tipo são funda-

mentadas em razões de caráter epistemológico; é a falta de impressões e ideias

101 SC1: a é seguido de b, e instâncias de A têm sido seguidas por instâncias de B.
102 SC2: a é seguido de b, e a mente passa para a ideia de um ao entrar em contato com o

outro.
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correspondentes que torna o termo utilizado para expressar uma suposta ideia se-

manticamente nulo, sendo a identificação das impressões o passo necessário para

estabelecermos significados mais precisos para os termos com os quais isso não

ocorre; embora a linguagem possa ser utilizada como manda nosso arb́ıtrio, nem

todos os usos podem ser significativos, pois apontam para coisas que vão além dos

nossos limites cognitivos. A seguir, desenvolveremos algumas consequências que

podem ser extráıdas dessa exigência de Hume, que chamaremos aqui de Prinćıpio

da Semântica Empirista (PSE): o prinćıpio de que, para que um enunciado (júızo)

ou termo tenha algum sentido, deve poder ser traduzido de tal forma que faça

referência às impressões relevantes para que sua aplicação possa ser considerada

correta ou não (algo semelhante ao que foi afirmado por Locke na citação ao fim

do caṕıtulo anterior). Assim, tudo o que podeŕıamos falar legitimamente sobre

as coisas resumir-se-ia ao âmbito das qualidades ou propriedades pasśıveis de

percepção das coisas sobre as quais falamos. Ou seja, tal prinćıpio estabeleceria

que nossos júızos somente poderiam ser considerados inteliǵıveis quando fôssemos

capazes de encontrar as impressões necessárias para determinar o uso adequado

dos mesmos, da mesma forma que essas mesmas impressões garantiriam a possi-

bilidade de concebermos algo clara e adequadamente.

Se considerarmos SC2, vemos que permite que uma proposição causal

do tipo “a é causa de b” cumpra a condição imposta pelo PSE, pois faz

referência à passagem da mente de uma percepção para outra, algo que pode

ser verificado empiricamente, ao contrário de poderes causais em objetos e outros

elementos empregados para explicar questões causais por diferentes filósofos. Por

outro lado, SC1 não pode servir de tradução no caso considerado, pois não faz

referência a qualquer impressão que sirva para fixar o siginificado de “causa”,

embora não seja uma proposição ininteliǵıvel em geral (pois meras regularidades

são empiricamente verificáveis). Ou seja, como já afirmado anteriormente, não

podemos descartar SC2 ou reduzir o mesmo a SC1 sob o risco de não sermos

mais capazes de fornecer uma explicação adequada de nossos termos causais. Por

outro lado, devido à restrição ao que nos fornece a experiência, júızos gerais

apenas podem fazer referência a experiências passadas, sendo seu significado

dado por algo como SC1; a afirmação de algo de modo generalizado como “a

é causa de b” deve ser compreendida como “a sempre causou b” (devendo o

verbo “causar” ser traduzido em termos de SC2), já que não podemos recorrer a

elementos nos objetos que garantam que determinados efeitos sempre se seguirão

deles (ou qualquer coisa parecida). Essa possibilidade de estabelecer uma tradução

determinada para nossos júızos causais é o que permite que nosso discurso, para

os casos nos quais o projetivismo é válido, seja mais do que a mera expressão de

sentimentos particulares. Ou seja, júızos causais, morais ou estéticos não possuem
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somente um conteúdo do tipo “S! (o)” (seguindo razoavelmente a proposta de

uma lógica de atitudes feita por Blackburn em Spreading the Word), sendo S!

um operador para sentimentos expressos e o o objeto desse sentimento (aquilo

ao qual o sentimento é direcionado); embora também possam ser compreendidos

de tal forma. Assim, teŕıamos como exemplos desse tipo de análise semântica

para cada um dos tipos de júızos relevantes para esta dissertação: “D!(matar)”

como a expressão de um sentimento de desaprovação direcionado ao ato de

matar, “C!(certa vibração da corda; determinado som)” como a expressão de

um sentimento causal direcionado à conjunção entre certa vibração de corda e

determinado som e “B!(De sterrennacht)” como a expressão do sentimento de

beleza direcionado à obra mencionada de Van Gogh.

Embora uma semântica desse tipo não precise ser incompat́ıvel com certos

usos que fazemos da linguagem, como vimos no caso da solução proposta por

Blackburn para o PFG (embora possamos considerar que tal solução não seja

satisfatória, basta aqui que acreditemos que alguma solução é posśıvel), Hume não

parecia estar comprometido com uma legitimação dos aspectos realistas de nossas

práticas feita sobre tais bases, como foi o caso do quase-realismo de Blackburn.

Por outro lado, podemos ver como os dois filósofos concordavam sobre como o

erro estaria mais no uso de segunda ordem de nosso vocabulário (causal, moral ou

estético) do que no uso ordinário; ou seja, assim como o filósofo contemporâneo,

Hume não teria identificado nenhum erro fundamental no que diz respeito aos

nossos júızos de primeira ordem, como “Matar é errado”, “De sterrennacht é um

belo quadro”, “Esta vibração de corda causa determinado som”, etc. Esses itens

lingúısticos poderiam ser utilizados sem nenhum problema, pois seu significado

seria dado de tal forma que podeŕıamos continuar com seu emprego sem qualquer

preocupação envolvendo erros sistemáticos, impossibilidade de atribuição de

valores de verdade, ausência de sentido, e outras coisas que o realista aponta como

desvantagens de uma teoria antirrealista (ou que Hume apontaria como defeitos

de certos tipos de ceticismo). Como vimos em momento anterior, o mecanismo

de projeção de fato envolve um tipo de erro, pois nos faz supor de maneira

ilusória que determinadas propriedades estão em um lugar no qual elas não estão

(de acordo com nossa própria experiência). Mas esse erro não comprometeria

nossos enunciados de primeira ordem, apresentando qualquer perigo relevante

somente quando passamos para os júızos de segunda ordem. Assim, quando Hume

apresentou a ideia de transferência (projeção) em 1.3.14.25-7 (SBN 167-8) para

mostrar o motivo pelo qual seu trabalho encontraria uma resistência da parte

de pessoas de disposição realista, não estava a desqualificar o uso ordinário que

fazemos de enunciados e termos causais, mas o uso dos mesmos feitos quando

nos deixamos levar pela “falsa filosofia” (aquela que explica nosso discurso causal
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através de hipóteses realistas):

Mas, quando fazemos os termos “poder” e “eficácia” significar algo que não seja
uma dessas qualidades desconhecidas, do qual temos uma ideia clara e que é
incompat́ıvel com os objetos aos quais aplicamos tais termos, obscuridade e erro
começam a ter lugar, e somos desviados por uma falsa filosofia103 (HUME, 2000,
1.3.14.27 / SBN 168).

Consideremos novamente a personagem do exemplo dado em 3.2: Truman.

No caso dos objetos externos, Truman seria como o homem vulgar de Hume,

que desconhece a origem de nossa ideia de objeto externo, ou qualquer teoria

filosófica já proposta sobre o assunto, nunca tendo refletido sobre isso (afinal, por

que deveria refletir sobre algo tão óbvio como a existência de objetos externos a

nossa mente?). Mas, essa ignorância e seu realismo ingênuo dificilmente causariam

qualquer tipo de problema em sua vida. Além disso, se nunca se deparasse com

o exótico mundo da filosofia, provavelmente terminaria sua vida sem sequer

desconfiar que as coisas poderiam ser de outra maneira. Agora, suponhamos que

Truman seja igualmente desprovido de qualquer consideração teórica envolvendo

causalidade; aqui Truman seria como o “Bare Humean” (“Humeano Comum”)

de Blackburn (1993, p. 106-7, tradução do autor):

O resultado final é que qualquer teoria realista parece extravagante. Ela exige de
nós mais do que o que precisamos. Para perceber isso, imagine uma personagem
que chamaremos de Humeano Comum. O Humeano Comum é desprovido dessa
capacidade para apreensão ou teoria, e, portanto, realmente falta-lhe uma ideia
representacional de conexões robustas que deveriam lhe ser dadas por tais coi-
sas. Mas ele passa pela mudança funcional que Hume descreve, e conduz suas
expectativas e ações de acordo. Ele pode ser um cientista natural entusiasmado,
encontrando qualidades e padrões escondidos na natureza para ajudar nas pre-
visões. Ele pode entender que descobrir ainda mais simplicidade e ainda mais
padrões gerais pode ‘nos ser proposto como tarefa’, de tal forma que sempre ha-
verá mais para se saber acerca da natureza. Ele vai precisar de um vocabulário
para expressar suas certezas e suas dúvidas, e para comunicá-las aos outros; ele
será um virtuoso nos aspectos importantes que podem ser utilizados dia após dia
para controlar o seu mundo. Do que mais ele precisa? Será que temos certeza de
que lhe falta qualquer coisa – não seria ele um pouco como eu e você?104

103 “But when, instead of meaning these unknown qualities, we make the terms of power and
efficacy signify something, of which we have a clear idea, and which is incompatible with those
objects, to which we apply it, obscurity and error begin then to take place, and we are led
astray by a false philosophy”.
104 “The net result is that any such realist theory looks extravagant. It asks from us more than

we need. To see this, imagine a character we might call the Bare Humean. The Bare Humean
misses out this capacity for apprehension or theory, so does indeed lack the representative idea
of thick connexions that these are supposed to give us. But she goes through the functional
change that Hume describes, and conducts her expectations and actions accordingly. She can
be an enthusiastic natural scientist, finding concealed features and concealed patterns in nature
to aid prediction. She can understand that finding ever more simplicity and ever more general
patterns may be ‘set us as a task’, so that there will always be more to know about nature. She
will need a vocabulary to express her confidences and her doubts, and to communicate them to
others; she will be a virtuoso at the salient features that are usable day by day to control her
world. What else does she need? Are we sure she is missing anything at all – isn’t she a bit like
you and me?”.
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O ponto de Blackburn nessa citação é semelhante ao do exemplo de Truman.

Os resultados das investigações de Hume, mesmo apresentando um modo de

compreensão de certas coisas distinto daquele que o próprio identificava em

sistemas de filosofia ou no pensamento ordinário, em nada parecem comprometer

certos aspectos deste. Nossa maneira de lidar cotidianamente com os objetos de

nossa experiência em nada se altera depois de considerarmos a origem e real

conteúdo de nossas ideias de identidade e objeto externo.

No que diz respeito a conexões causais, ocorre o mesmo tipo de coisa.

Devido ao mecanismo de projeção, interpretamos naturalmente determinadas

regularidades como eventos causais, transferindo nosso sentimento para os objetos

da experiência, e nem mesmo as reflexões de Hume poderiam nos livrar disso.

De fato, sequer precisaŕıamos nos livrar disso. Vejamos o caso de Truman: na

medida em que seu discurso causal limita-se a enunciados de primeira ordem, eles

podem ser interpretados pela conjunção entre SC1 e SC2 sem problemas, tendo

a inteligibilidade de seu discurso garantida. Mas embora a inteligibilidade em

termos humeanos permita a atribuição de valor de verdade, ainda não temos

a garantia de que um subconjunto desses enunciados pode ser determinado

verdadeiro. No caso da identidade, por exemplo, podemos recorrer a impressões

para torná-la inteliǵıvel, porém a atribuição de identidade ao longo do tempo para

objetos seria um erro na teoria de Hume, pois objetos seriam tipos de percepções,

e, como tais, seriam apenas semelhantes a outros objetos observados em momentos

temporais distintos, e não o mesmo objeto que seria observado nesses diferentes

momentos. Assim, estaŕıamos enunciando algo falso quando afirmamos que um

objeto que observamos durante um certo intervalo de tempo i1 é o mesmo que

aquele que observamos posteriormente em um intervalo i2. Mas esse tipo de erro

poderia ocorrer em nossos júızos causais, por exemplo? Aqui, ainda temos o risco

de que todos os enunciados da classe disputada sejam falsos, como ocorre na

teoria do erro. Na última seção deste caṕıtulo, veremos de modo mais detalhado

como podemos atribuir verdade e falsidade a nossos júızos causais, estéticos

e morais. Porém, mais algumas considerações podem ser feitas aqui para nos

convencermos de que Hume não acreditava que houvesse algum erro em nossas

práticas ordinárias (de primeira ordem) ou que nossos enunciados das classes

disputadas fossem todos falsos.

Consideremos o caso da causalidade. Em primeiro lugar, o próprio filósofo

fazia uso de termos causais em suas explicações; podemos tomar como exemplos

os casos nos quais ele explica a origem ou causa de nossas ideias. Caso esse

tipo de discurso fosse sistematicamente falso como consequência da explicação de

Hume acerca de nossa noção de causalidade, a própria explicação seria falsa (pois

depende de júızos do tipo “a é causa de b”), e não precisaŕıamos levar a sério
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suas consequências. Em segundo lugar, não temos nenhuma afirmação de Hume no

sentido de que devemos abandonar nosso vocabulário causal ou promover algum

tipo de reforma nele; por outro lado, Hume foi bem claro quanto à necessidade

de abandonarmos o uso de nosso vocabulário causal para falarmos sobre coisas

como poderes, forças ou conexões para além do que nos permite a experiência,

caso queiramos nos manter na “filosofia verdadeira” (ao contrário do realista com

suas hipóteses metaf́ısicas). O filósofo deve descartar o realismo causal como mera

hipótese, mas o homem comum não precisa abandonar suas práticas de caráter

realista; “o teórico pode interpretar erroneamente a natureza de nossos júızos,

suas origens e os padrões que os justificam. Mas o usuário de primeira ordem

do vocabulário não comete erro algum”105 (BLACKBURN, p. 56, tradução do

autor). Portanto, ao falar sobre o que teria causado sua dor de cabeça no dia

seguinte, Truman não seria em nada diferente do filósofo humeano (não confundir

com o “Humeano Comum” de Blackburn, que seria como Truman) em termos de

verdade de seus enunciados e de quais concepções estaria empregando. Mesmo

que, em um momento raro de reflexão, supusesse qualquer coisa distinta das teses

do filósofo, o motivo pelo qual seus júızos são verdadeiros ou falsos deve ser o

mesmo que nos permite atribuir valor de verdade no caso do filósofo, convergindo

as duas figuras no uso ordinário da linguagem (que chamamos aqui de “uso de

primeira ordem”). Esse caso seria semelhante ao da teoria das cores: do fato de que

cores são estados mentais não se segue que estamos cometendo erros ou afirmando

coisas falsas quando falamos ordinariamente sobre cores; o erro estaria em afirmar

algo sobre a natureza das cores, ou algo parecido. Enquanto nos abstivermos desse

tipo de pretensão, não corremos risco algum (o que, obviamente, não significa que

esse risco não deva ser assumido, já que o próprio Hume o fez). Dessa forma, como

disse Blackburn (“quase-realista” pode ser lido como “filósofo humeano”):

Certamente, há um sentido no qual o quase-realista se opõe a fornecer um status
ontológico a fatos morais e modais, mas, de acordo com ele, não se pode extrair
esse status apenas da natureza de nossos compromissos, seus modos de expressão,
ou seu lugar genúıno em nosso pensamento, mesmo que tal pensamento prossiga
invocando um discurso sobre fatos. A aparência convida os filósofos para jornadas
ontológicas, problemas e erros, mas o problema está no teórico que sucumbe a
essa tentação106 (BLACKBURN, 1993, p. 57, tradução do autor).

Um ponto recorrente dos textos humeanos, que possui certa conexão com

o tema desta seção, era a rejeição de certo tipo de ceticismo que, como já men-

105 “The theorist may misinterpret the nature of our judgements, their origins, and the
standards that justify them. But the first-order user of the vocabulary makes no mistake”.
106 “Certainly, there is a sense in which the quasi-realist is opposed to giving an ontological

status to moral and modal facts, but according to him you cannot read off this status just from
the nature of our commitments, their modes of expression, or their genuine place in our thinking,
even if that thinking goes on invoking talk of facts. The appearance tempts philosophers to
ontological quests, puzzles, and errors, but the mistake lies with the theorist who succumbs to
the temptation”.
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cionado anteriormente, podemos considerar como apresentando os mesmos pro-

blemas do antirrealismo. Apesar de Hume ter entrado para a história da filosofia

como um cético (sendo até mesmo considerado como um cético radical de vez em

quando), é importante distinguirmos seu ceticismo, o qual ele mesmo chamava de

“moderado” (“mitigated”) ou “filosofia acadêmica” (“academical philosophy”),

e o ceticismo “exagerado” (“excessive”) ou “pirronismo” (“pyrrhonism”). Não

será relevante analisar aqui em que medida o uso que Hume fez dessas duas figu-

ras corresponde às escolas de pensamento em questão, sendo o uso dos adjetivos

“pirrônico” e “acadêmico” limitado ao emprego que Hume deu aos mesmos. No

que concerne a existência de um padrão do gosto, por exemplo, o segundo tipo

foi caracterizado por Hume da seguinte maneira (1987, I.XXIII.7-8, tradução do

autor):

Existe uma outra espécie de filosofia, que elimina todas as esperanças de sucesso
em tal tentativa, e representa a impossibilidade de se obter um padrão do gosto
algum dia. É dito que a diferença é muito ampla entre júızo e sentimento. Todos
os sentimentos são corretos; porque o sentimento não faz referência a nada além
de si mesmo, e é sempre real enquanto um homem dele é consciente [...] A beleza
não é uma qualidade nas coisas elas mesmas: ela existe apenas na mente que
as contempla, e cada mente percebe uma beleza distinta. Uma pessoa pode
até perceber uma deformidade onde outra sente algo belo; e todo indiv́ıduo
deve aceitar seu próprio sentimento, sem pretender regular os sentimentos dos
outros. Buscar a beleza ou deformidade real é uma empresa tão infrut́ıfera quanto
pretender descobrir o doce ou o amargo real107.

Embora compartilhe algo com o pensamento de Hume, essa posição foi rejeitada

no ensaio sobre o padrão do gosto justamente por negar a possibilidade de

encontrarmos um padrão independentemente do fato de que somente verificamos

a existência da beleza entre os objetos internos (ou estados mentais) através da

experiência. Ela pode ser bem resumida na famosa frase “gosto não se discute”,

algo que Hume certamente rejeitava, por ser algo prejudicial e inconsistente com

nossas práticas (1987, I.XXIII.9, tradução do autor):

Então, o prinćıpio da equivalência natural dos gostos é completamente esquecido,
e embora o admitamos em algumas ocasiões nas quais os objetos parecem ser
praticamente equivalentes, ele parece um paradoxo extravagante, ou melhor, um
absurdo notável, quando objetos tão desproporcionais são comparados108.

107 “There is a another species of philosophy, which cuts off all hopes of success in such attempt,
and represents the impossibility of ever attaining any standard of taste. The difference, it is
said, is very wide between judgement and sentiment. All sentiment is right; because sentiment
has a reference to nothing beyond itself, and is always real, wherever a man is conscious of it [...]
Beauty is no quality in things themselves: It exists merely in the mind which contemplates them;
and each mind perceives a different beauty. One person may even perceive deformity, where
another is sensible of beauty; and every individual ought to acquiesce in his own sentiment,
without pretending to regulate those of others. To seek the real beauty, or real deformity, is as
fruitless an enquiry, as to pretend to ascertain the real sweet or real bitter”.
108 “The principle of the natural equality of tastes is then totally forgot, and while we admit it

on some occasions, where the objects seem near an equality, it appears an extravagant paradox,
or rather a palpable absurdity, where objects so disproportioned are compared together”.
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No caso da moralidade, vemos Hume proceder de modo semelhante (1998,

1.2 / SBN 169-170, tradução do autor):

Aqueles que têm negado a realidade das distinções morais podem ser colocados
entre os disputantes desonestos; nem é conceb́ıvel que qualquer criatura humana
pudesse um dia acreditar seriamente que todos os caracteres e ações fossem
igualmente dignos da afeição e respeito de todos. A diferença que a natureza
estabeleceu entre um homem e outro é tão ampla, e essa diferença é ainda
tão mais ampliada pela educação, exemplo e hábito, que, quando os extremos
opostos encontram-se ao mesmo tempo sob nossa apreensão, não há ceticismo
tão meticuloso, e praticamente nenhuma certeza tão firme, que possa negar
absolutamente toda distinção entre os dois. Não importa o quão grande seja a
insensibilidade de um homem, ele deve ser frequentemente tocado pelas imagens
de CERTO e ERRADO; e não importa o quão obstinados sejam seus preconceitos,
ele deve observar que outras pessoas são sucept́ıveis de impressões semelhantes109.

Assim, caberia ao filósofo legitimar de alguma forma as práticas que identifica

como sendo corretas em certo sentido, diferenciando-se do cético pirrônico. Seu

ceticismo seria caracterizado mais adequadamente em termos epistemológicos:

Outra espécie de ceticismo mitigado que pode ser vantajosa para a humanidade,
e que pode ser resultado natural dos escrúpulos e dúvidas PIRRÔNICOS, é a
limitação de nossas investigações aos assuntos que são melhor adaptados à estreita
capacidade do entendimento humano. A imaginação humana é naturalmente
sublime, deleitando-se com o que quer que seja distante ou extraordinário,
correndo descontroladamente em direção às partes mais remotas do espaço e tempo
com o intuito de evitar os objetos aos quais o costume lhe tornou familiarizada. Um
Júızo correto adere a um método contrário; e, evitando todas as elevadas e remotas
investigações, confina-se à vida comum e aos assuntos que constituem a prática e
a experiência diárias, deixando os temas mais sublimes para o embelezamento de
oradores e poetas, ou para as artes dos padres e poĺıticos110.

Esse ceticismo permitiu a Hume restringir seu trabalho a questões empiricamente

solúveis e abandonar os excessos da tradição filosófica, que ainda estaria dominada

109 “Those who have denied the reality of moral distinctions, may be ranked among the
disingenuous disputants; nor is it conceivable, that any human creature could ever seriously
believe, that all characters and actions were alike entitled to the affection and regard of every
one. The difference, which nature has placed between one man and another, is so wide, and this
difference is still so much farther widened, by education, example, and habit, that, where the
opposite extremes come at once under our apprehension, there is no scepticism so scrupulous,
and scarce any assurance so determined, as absolutely to deny all distinction between them.
Let a man’s insensibility be ever so great, he must often be touched with the images of RIGHT
and WRONG; and let his prejudices be ever so obstinate, he must observe, that others are
susceptible of like impressions. The only way, therefore, of converting an antagonist of this
kind, is to leave him to himself. For, finding that no body keeps up the controversy with him,
it is probable he will, at last, of himself, from mere weariness, come over to the side of common
sense and reason”.
110 “ Another species of mitigated scepticism which may be of advantage to mankind, and

which may be the natural result of the PYRRHONIAN doubts and scruples, is the limitation
of our enquiries to such subjects as are best adapted to the narrow capacity of human
understanding. The imagination of man is naturally sublime, delighted with whatever is remote
and extraordinary, and running, without control, into the most distant parts of space and
time in order to avoid the objects, which custom has rendered too familiar to it. A correct
Judgement observes a contrary method, and avoiding all distant and high enquiries, confines
itself to common life, and to such subjects as fall under daily practice and experience; leaving
the more sublime topics to the embellishment of poets and orators, or to the arts of priests and
politicians”.
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pela “paixão por hipóteses” da qual a filosofia natural supostamente teria sido

curada (segundo o diagnóstico de Hume). Por outro lado, teve de se colocar

na posição instável entre um racionalismo realista excessivo e um ceticismo

radical que pretendia retirar toda a legitimidade de parte considerável de nossos

discurso e pensamento devido aos seus aspectos realistas. Sem poder recorrer

às vantagens de certas posições filosóficas devido ao seu compromisso com a

filosofia experimental, Hume teve que lidar com as consequências da exposição

das limitações cognitivas humanas, ao mesmo tempo em que recusou-se a acusar

pensamento e discurso ordinários de cometerem qualquer erro fundamental que os

tornasse insustentáveis. Nas próximas seções, continuaremos a explorar a maneira

através da qual Hume tentou lidar com essas dificuldades.

4.3
Experiência, falibilismo e práticas de correção.

Para escapar do ceticismo pirrônico, um filósofo como Hume deve poder for-

necer noções razoáveis de conhecimento, verdade, objetividade, etc. As propostas

de Hume nesse sentido certamente deixam de cumprir as exigências de certos

filósofos, como as dos que estabelecem como critério de objetividade a existência

independente da mente das coisas as quais chamam de “objetos” ou “fatos”, e

que verdade consiste na correspondência entre o que quer que sejam os portado-

res de valor de verdade e esses fatos, ou as dos que estabelecem a racionalidade

como único fundamento posśıvel para a moralidade. Apesar de não considerar

tais recursos (e outros) como dispońıveis para a filosofia, Hume não deixou de

lado a pretensão de garantir legitimidade para essas noções, como temos visto.

Certamente, a antinaturalidade do pirronismo e sua incompatibilidade com as

atividades naturais exercidas pelos homens não bastava para desqualificar teori-

camente esse tipo de ceticismo, embora as práticas mais ordinárias sejam por si

só capazes de afastar o mesmo de nossas mentes devido a sua proximidade com

os instintos humanos.

Os maiores subversores do PIRRONISMO ou dos prinćıpios excessivos do ceti-
cismo são a ação, o emprego e as ocupações da vida comum. Esses prinćıpios
podem florescer e triunfar nas escolas, onde são realmente difíıceis de se refutar,
senão imposśıveis. Mas assim que deixam a sombra, e, pela presença dos objetos
externos que atuam sobre nossas paixões e sentimentos, são colocados em oposição
aos mais poderosos prinćıpios de nossa natureza, desaparecem como fumaça, dei-
xando o mais determinado cético na mesma condição que o resto dos mortais111

(HUME, 1999, 12.21 / SBN 158-9, tradução do autor).

111 “ The great subverter of PYRRHONISM or the excessive principles of scepticism is action,
and employment, and the occupations of common life. These principles may flourish and triumph
in the schools; where it is, indeed, difficult, if not impossible, to refute them. But as soon as
they leave the shade, and by the presence of the real objects, which actuate our passions and
sentiments, are put in opposition to the more powerful principles of our nature, they vanish like
smoke, and leave the most determined sceptic in the same condition as other mortals”.
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Assim, no caso da suposição de objetos externos cuja existência é cont́ınua e

independente da mente humana:

[...] os homens são levados por um instinto natural ou pré-concepção a colocar
sua fé em seus sentidos [...] sem qualquer racioćınio, ou até mesmo antes do
uso da razão, sempre supomos um universo externo que não depende de nossas
percepções, mas existiria mesmo que nós e todas as outras criaturas senśıveis
estivessem ausentes ou fossem aniquiladas112 (HUME, 1999, 12.7 / SBN 151,
tradução do autor).

Ou seja, nenhum ceticismo acerca de um mundo externo distinto e ontologica-

mente independente de nossas percepções poderia resistir à suposição instintiva

de que estamos todo o tempo a lidar com as coisas elas mesmas, e não com nos-

sas percepções. Da mesma forma, levando-se em consideração que o mecanismo

de projeção nos levaria a transferir certas propriedades e supor a presença das

mesmas nos itens de nossa experiência externa, o movimento natural da mente

humana a afastaria constantemente de qualquer ceticismo envolvendo proprieda-

des morais ou estéticas, ou relações causais, embora a reflexão filosófica possa nos

levar a conclusões distintas quando não é empregada para fundamentar o realismo

ingênuo e instintivo encontrado em parte de nossas práticas através de um rea-

lismo filosófico. Além disso, se a questão prática fosse suficiente para desqualificar

qualquer tipo de ceticismo, a própria filosofia de Hume teria que ser descartada,

apesar desta possuir uma vantagem sobre outras espécies de ceticismo por não

ser incompat́ıvel com a prática humana ordinária em certo sentido.

Dito isso, podemos retomar alguns pontos apresentados em 2.4 envolvendo

a metodologia humeana e passar a considerar um outro tipo de prática humana:

a filosófica. A Regra IV exige que consideremos como verdadeiras as proposições

obtidas através de processos indutivos, e, dada a incorporação do modo new-

toniano de fazer filosofia, podemos considerar Hume como compartilhando de

tal convicção, não havendo motivo para pensarmos o contrário. A verdade de

nossas generalizações, portanto, seria dada pela conformidade com a experiência

passada; se pensarmos novamente no caso de “O sol nascerá amanhã”, a impossi-

bilidade de que tal enunciado seja demonstrado através de qualquer método nos

impede de poder dizer com certeza que ele é verdadeiro, e o mesmo tipo de coisa

ocorre com os enunciados generalizados, pois a restrição experimental limita o

conteúdo do que dizemos ao que a experiência nos fornece. Obviamente, embora

certos júızos possam ser considerados verdadeiros por um indiv́ıduo de acordo

com sua própria experiência, o critério de verdade dos enunciados que afirma

não pode ser restrito à experiência passada do mesmo, pois não haveria diferença

112 “[...] men are carried, by a natural instinct or prepossession, to repose their faith in their
senses [...] without any reasoning, or even almost before the use of reason, we always suppose
an external universe, which depends not on our perceptions, but would exist, though we and
every sensible creature were absent or annihilated”.
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considerável entre esse tipo de conclusão e as afirmações de um cético que nega

qualquer objetividade para o que dizemos, havendo apenas verdades relativas a

cada conjunto de crenças, ficando a atribuição de valores de verdade abandonada

à subjetividade de cada um. Portanto, se alguém afirma uma proposição univer-

sal como “Todo mamı́fero é terrestre”, mesmo que nunca tenha se deparado com

casos de mamı́feros não-terrestres, estará afirmando uma falsidade, o que parece

razoável levando-se em consideração o nosso modo usual de raciocinar. Dito isso,

podemos considerar dois pontos relevantes para esta seção no que diz respeito

ao método indutivo: em primeiro lugar, temos a questão da falibilidade de nosso

conhecimento acerca do mundo, já que este se baseia em generalizações restritas

aos dados passados da experiência (em geral, e não da experiência passada de

uma mente particular) e é justificado pelos mesmos. O segundo ponto é o fato de

que o único material do qual dispomos para refinar e ampliar esse mesmo conhe-

cimento é a própria experiência, devendo esta ser explorada da melhor maneira

posśıvel para que nossas generalizações sejam cada vez mais prováveis, ou cada

vez menos pasśıveis de erro (mesmo com a impossibilidade de nos livrarmos defi-

nitivamente da possibilidade de falsificação de enunciados gerais, o que chamamos

de “falibilismo”).

O modo através do qual podeŕıamos amenizar a falibilidade de nosso

conhecimento acerca do mundo seria a elaboração constante de regras que nos

permitiram corrigir os dados iniciais de nossa experiência, ou seja, através de

práticas de correção de nossos júızos prováveis. Sendo a transição que a mente

faz de uma percepção para outra automática, e não resultado de um processo

deliberativo, é preciso encontrar uma maneira de tornar nossos racioćınios causais

mais confiáveis do que as inferências que realizamos comumente (lembrando aqui

que, para Hume, todo nosso conhecimento factual é obtido através de racioćınios

causais). Apesar do costume de produzir regras gerais ser uma prática comum e

“instintiva”, não podemos nos basear nessas primeiras generalizações em nossas

atividades filosóficas, pois elas são a fonte de nossos preconceitos e a ausência

destes é um requisito básico para uma exploração mais adequada do mundo da

experiência. E, embora Hume tenha chamado as probabilidades obtidas através de

regras gerais de “probabilidades não-filosóficas” (“unphilosophical probabilities”),

a prática de formação de regras gerais através da reflexão com o intuito de corrigir

nossos preconceitos e generalizações mais ingênuas será considerada aqui como

um tipo de prática filosófica, mesmo que Hume não tenha se referido à mesma de

modo parecido. A ideia aqui é distinguir as práticas ordinárias, que independem

da reflexão, e as práticas que fazem parte das atividades filosóficas (cient́ıficas).

Isso obviamente não siginifica que regras dependentes da reflexão sejam privilégio

de cientistas ou filósofos enquanto indiv́ıduos, pois o que distingue estes e os



Caṕıtulo 4. Julgando sobre o mundo da experiência. 96

homens vulgares é simplesmente o uso que fazem de suas capacidades cognitivas,

e não as capacidades em si. O filósofo somente se diferencia do homem comum

enquanto está engajado em práticas filosóficas, não sendo muito diferente dele

quando abandona suas reflexões e investigações.

Através da elaboração de regras gerais que substituem as que formamos

naturalmente, podemos ir além da aparência primeira das coisas, afastando-nos

de nossa compreensão vulgar do mundo:

O homem vulgar, que toma as coisas de acordo com sua primeira aparência, atribui
a incerteza de eventos a alguma incerteza nas causas [...] Mas os filósofos, ao
observarem que há uma variedade enorme de causas e prinćıpios em todas as partes
da natureza, que encontram-se escondidas devido ao seu caréter remoto ou sua
sutileza, pensam que pelo menos seja posśıvel que a contrariedade de eventos não
proceda de qualquer contingência na causa, mas da operação de causas contrárias.
Essa possibilidade é convertida em certeza pela observação posterior, quando eles
notam que, através de um exame preciso, a contrariedade de efeitos sempre revela
uma contraridade de causas [...] um camponês não pode dar um motivo melhor
para o parar de um relógio do que dizer que ele nem sempre para. Mas um artesão
percebe com facilidade que a mesma força na mola ou pêndulo possui sempre a
mesma influência nas engrenagens; no entanto, falha em produzir seu efeito usual,
talvez por causa de um grão de poeira, que faz parar todo o movimento113(HUME,
2000, 1.3.12.5 / SBN 132, tradução do autor).

Ou seja, através da reflexão e da aplicação de uma regra metodológica, rejeitamos

que a manifestação de um efeito inesperado acabe produzindo a suposição de

uma indeterminação na natureza em nossas mentes, diferentemente daquele

que toma o curso das coisas como indeterminado devido às irregularidades

que observa com certa frequência. Sendo tais irregularidades apenas relativas

a uma determinada generalização, devemos obter uma mais adequada para que

as mesmas sejam reinterpretadas como regularidades e nossa compreensão do

mundo seja aprimorada. No caso aqui considerado, vemos que isso é feito através

da observação acompanhada da regra 6 (que, por sua vez, envolve a aplicação

da Regra II), que determina que as diferenças encontradas em efeitos de causas

semelhantes proceda de alguma diferença que existe entre as mesmas (HUME,

2000, 1.3.15.8 / SBN 174). As regras para julgar eventos causais consistem em um

tipo especial de regra geral, pois nos permitem olhar para o mundo da experiência

de maneira mais firme e menos ingênua, otimizando nossa capacidade de distinguir

113 “The vulgar, who take things according to their first appearance, attribute the uncertainty
of events to such an uncertainty in the causes [...] But philosophers observing, that almost in
every part of nature there is contain’d a vast variety of springs and principles, which are hid,
by reason of their minuteness or remoteness, find that ’tis at least possible the contrariety of
events may not proceed from any contingency in the cause; but from the secret operation of
contrary causes. This possibility is converted into certainty by farther observation, when they
remark, that upon an exact scrutiny, a contrariety of effects always betrays a contrariety of
causes [...] a peasant can give no better reason for the stopping of any clock or watch than to
say, that commonly it does not go right. But an artizan easily perceives, that the same force
in the spring or pendulum has always the same influence on the wheels; but fails of its usual
effect, perhaps by reason of a grain of dust, which puts stop to the whole movement”.
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em eventos causais os fatores relevantes para a produção dos efeitos e melhorando

nossas previsões de modo significativo em comparação ao homem vulgar, que

julga as coisas mais de acordo com o que seus sentidos lhe apresentam do que

segundo a reflexão (embora os conteúdos em ambos os casos sejam muitas vezes

convergentes).

Embora nos afastemos naturalmente de nossos sentimentos particulares

em direção a crenças mais genéricas através do intercâmbio com o resto da

humanidade (HUME, 2000, 3.3.3.2 / SBN 603), é preciso um esforço adicional

e apropriadamente regulado para que possamos atingir generalizações melhores,

mais estáveis (HUME, 2000, 3.3.3.2 / SBN 603, tradução do autor):

O caso aqui é o mesmo do que em nossos júızos sobre corpos externos. Todos
objetos parecem diminuir devido à distância, e embora a aparência dos objetos aos
nossos sentidos seja o padrão original segundo o qual os julgamos, ainda assim não
dizemos que eles realmente diminuem pela distância; mas, corrigindo a aparência
através da reflexão, atingimos um júızo mais geral e estável sobre os mesmos.
Da mesma forma, embora a simpatia seja bem mais fraca do que nosso interesse
em nós mesmos, e a simpatia direcionada a pessoas distantes de nós seja bem
mais fraca que a simpatia voltada para pessoas próximas e cont́ıguas, ainda assim
negligenciamos todas essas diferenças em nossos calmos júızos sobre os caracteres
dos homens114.

Assim, nem sempre teremos uma sintonia entre nossos sentimentos e nossos

júızos. E, embora alguns sentimentos sejam a fonte e causa inicial de nossas

noções morais, causais e estéticas, os júızos nos quais empregamos tais noções

não precisam restringir-se aos nossos sentimentos presentes. Sabemos julgar

os caracteres de homens distantes no espaço e no tempo, consideramos certos

indiv́ıduos dignos de simpatia mesmo quando somos incapazes de apresentar tal

sentimento devido ao modo como os mesmos nos afetam negativamente, etc. Um

exemplo fornecido por Hume dessa inadequação entre sentimento e júızo seria o

seguinte (HUME, 1998, 5.41 / SBN 227, tradução do autor):

Um poĺıtico ou patriota que serve nosso próprio páıs, em nosso próprio tempo,
possui sempre uma estima mais passional voltada a si do que possuem aqueles
cuja benéfica influência operou em eras distantes ou nações remotas, nas quais o
bem produzido por sua humanidade generosa, sendo menos ligado a nós, parece
mas obscuro e nos afeta com uma simpatia menos v́ıvida. Podemos admitir que o
mérito dos dois sejam igualmente grande, embora nossos sentimentos não sejam
elevados à mesma altura em ambos os casos. O júızo aqui corrige as desigualdades
em nossas emoções e percepções internas [...] sem tal correção das aparências, tanto

114 “The case here is the same as in our judgements concerning external bodies. All objects
seem to diminish by the distance, but tho’ the appearance of objects to our senses be the
original standard, by which we judge them, yet we do not say, that they actually diminish
by the distance; but correcting the appearance by reflexion, arrive at a more constant and
establish’d judgement concerning them. In a like manner, tho’ sympathy be much fainter than
our concern for ourselves, and a sympathy with persons remote from us much fainter than
with persons near and contiguous; yet we neglect all these differences in our calm judgements
concerning the characters of men”.
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no sentimento interno quanto no externo, os homens nunca poderiam pensar ou
falar de maneira estável sobre qualquer assunto [...]115

A estabilidade de nossos júızos é algo necessário para que possamos discutir

de modo minimamente independente de nossos sentimentos particulares. Apesar

de nossos enunciados das classes disputadas poderem ser compreendidos sob a

forma “S! (o)”, quando passamos a considerar as coisas a partir de um ponto de

vista mais geral, deixamos de expressar apenas o que nós sentimos quando emi-

timos um júızo dessas classes. Dessa generalidade, depende a própria linguagem

enquanto meio de comunicação, pois termos gerais precisam ser estabelecidos de

tal forma que os homens possam dialogar entre si de maneira compreenśıvel, sem

que cada um esteja limitado a expressar seu próprio sentimento. Além disso, a

própria experiência em sociedade nos fornece um modo de pensarmos em termos

cada vez mais gerais (HUME, 1998, 5.42 / SBN 228, tradução do autor):

Quanto mais dialogamos com a humanidade, e quanto maior o intercâmbio social
que mantemos, mais estaremos familiarizados com as preferências e distinções
gerais sem os quais nossas conversações e discursos mal poderiam tornar-se
inteliǵıveis uns para os outros. O interesse de todo homem é peculiar a ele mesmo,
e as aversões e desejos que dele resultam não podem ser supostos como afetando
os outros no mesmo grau. Portanto, a linguagem geral, sendo constrúıda para uso
generalizado, deve ser moldada segundo pontos de vista mais gerais, e deve fixar
os eṕıtetos de aprovação ou reprovação, em comformidade aos sentimentos que
surgem dos interesses gerais da comunidade116.

A observação constante das atividades dos homens e o diálogo que mantemos com

eles podem unicamente nos fornecer dados suficientes para que descubramos de

que modo os homens comumente reagem a certas circunstâncias, como quando

estão diante de uma ação ou obra de arte. E, dado o fato de que nossos racioćınios

nesses casos sempre envolvem a relação de causalidade, a aplicação das regras

estabelecidas em THN nos permite distinguir melhor os componentes internos e

externos que encontram-se em constante conjunção com o sentimento de beleza,

aprovação, etc. Esse tipo de procedimento é essencial para que a filosofia de

Hume tenha certo sucesso em se livrar das ameaças do ceticismo, e um fator

115 “A statesmen or patriot, who serves our own country, in our own time, has always a more
passionate regard paid to him, than one whose beneficial influence operated on distant ages
or remote nations; where the good, resulting from his generous humanity, being less connected
with us, seems more obscure, and affects us with a less lively sympathy. We may own the merit
to be equally great, though our sentiments are not raised to an equal height, in both cases. The
judgement here corrects the inequalities of our internal emotions and perceptions [...] without
such a correction of appearances, both in internal and external sentiment, men could never
think or talk steadily on any subject [...]”.
116 “The more we converse with mankind, and the greater social intercourse we maintain, the

more shall we be familiarized to these general preferences and distinctions, without which our
conversation and discourse could scarcely be rendered intelligible to each other. Every manÕs
interest is peculiar to himself, and the aversions and desires, which result from it, cannot be
supposed to affect others in a like degree. General language, therefore, being formed for general
use, must be moulded on some more general views, and must affix the epithets of praise or
blame, in conformity to sentiments, which arise from the general interests of the community”.
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importante para sua interpretação como quase-realista, como ficará mais claro na

seção seguinte.

A revisão de nossos júızos sobre o mundo da experiência depende, em grande

medida, da reconsideração do que apreendemos no mesmo, o que torna a ex-

periência nossa única fonte de aprimoramento cognitivo, embora regras meto-

dológicas possam servir para que tal fonte seja melhor explorada. Assim, mesmo

que nos apliquemos constantemente na revisão de nosso conjunto de crenças e

conhecimentos, nunca poderemos atingir um ponto definitivo no progresso cogni-

tivo, mesmo que certos enunciados estejam fortemente enraizados na experiência

e permaneçam verdadeiros ao longo dos séculos, como ocorre com as proposições

que resultam de teorias cient́ıficas, ou até mesmo com a atribuição de beleza a

obras de arte: independentemente das variações climáticas, lingúısticas, poĺıticas,

religiosas, etc., “O mesmo HOMERO, que agradava em ATENAS e ROMA dois

mil anos atrás, ainda é admirado em PARIS e LONDRES”117(HUME, 1987,

I.XXIII.12, tradução do autor). Que Homero seja um grande gênio art́ıstico e

que suas obras possuam um grau elevado de beleza, parece ser algo tão certo

quanto o heliocentrismo na astronomia. Em termos humeanos, isso se deveria

ao fato de que júızos como “A Iĺıada é bela” e “Saturno gira em torno do Sol”

teriam sobrevivido ao teste do tempo, não havendo surgido evidência emṕırica

que falsificasse o conteúdo das mesmas; pelo contrário, o conjunto de evidências

em seu favor somente se expandiria com a experiência. O mesmo pode ser dito

para determinadas generalizações, como as leis da f́ısica, ou outras proposições

que constituem teorias cient́ıficas. Por outro lado, devido ao caráter indutivo do

processo através do qual chegamos a tais júızos, e devido à impossibilidade de

demonstração formal das proposições expressas pelos mesmos (como ocorre em

Ética, magnum opus espinosista, na qual proposições de caráter moral são de-

monstradas através de uma aplicação arbitrária do método dedutivo empregado

nas ciências formais), devemos nos contentar com o fato de que nunca poderemos

saber com certeza se esses júızos são verdadeiros, embora nos custe boa dose de

abstração tentarmos imaginar que tipo de experiência poderia nos fazer revisá-los.

Sendo até mesmo nossos enunciados mais estáveis pasśıveis de correção

(mesmo que essa possibilidade seja considerada como sendo mera possibilidade

lógica e descartada como irrelevante), a esperança no estabelecimento de verdades

morais ou estéticas sólidas e bem-fundamentadas parece estar ainda mais longe

de nosso alcance (apesar do caso de Homero mencionado por Hume), assim como

no caso de nossas generalizações menos seguras, como aquelas formuladas a partir

de um conjunto pouco numeroso de observações ou experimentos. Apesar disso,

117 “The same HOMER, who pleased at ATHENS and ROME two thousand years ago, is still
admired at PARIS and at LONDON”.
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não temos outra escolha senão ir em frente em nossos t́ımidos passos na estrada

do conhecimento, ignorantes do que há no fim dela, e até mesmo da existência de

um fim. Como diria Blackburn (no contexto de uma consideração sobre revisão

de atitudes morais):

Mas quem sou eu para estar certo de que estou livre desses defeitos? Esse pen-
samento é suficiente para que eu possa compreender a possibilidade de aper-
feiçoamento de minhas atitudes. Elas devem ser formadas a partir de qualidades
as quais admiro – o uso apropriado do conhecimento, capacidade real de sentir
simpatia, etc. [...] Uma atitude voltada para o processo de formação de atitudes
é empregado para dar sentido à possibilidade, não somente de mudança, mas de
aperfeiçoamento no ato de julgar moralmente. Mas isso não garante a nada um
status axiomático: ao fim de um processo de reavaliação, tudo pode ter mudado.
A analogia correta é com a reconstrução do barco de Neurath, e sabemos que, teo-
ricamente, o resultado pode ser um barco melhor. Podemos igualmente compreen-
der e temer a possibilidade de deterioração. Segue-se que um quadro projetivista
de valores não precisa ter algo a ver com as frivolidades do subjetivismo moral
tradicional (‘uma opinião é tão boa quanto qualquer outra’, etc.). Seguindo esse
ponto, podemos começar a notar como um projetivista pode incorporar noções de
verdade e conhecimento118(BLACKBURN, 1993, p. 79, tradução do autor).

A imagem do barco de Neurath é bastante esclarecedora: como já observado,

o único material do qual dispomos para progredirmos em termos cognitivos

é a experiência, e isso não se resume somente ao conteúdo de nossos júızos

emṕıricos; nossas práticas de correção, regras metodológicas e quaisquer outras

coisas que nos auxiliem na produção de conhecimento estão sujeitas à revisão de

acordo com as novas informações que extráımos do mundo da experiência ou das

próprias operações mentais. Como disse Blackburn, tudo pode mudar depois de

um processo reflexivo de reavaliação de nossas atitudes, sentimentos e crenças

acompanhado de experiência e observação. Devemos fazer o melhor posśıvel com

as ferramentas e o material que encontramos à nossa disposição, contentando-

nos com o fato de que o critério para sabermos o que é melhor somente pode

ser dado pelas coisas que encontramos ao nosso redor, descartando como um

sonho irrealizável qualquer possibilidade de encontrar um porto seguro no qual

poderemos reconstruir tudo sob uma base definitiva, imune a qualquer tipo de

tempestade, encontrado em algum ponto localizado fora dos limites da cartografia

humana.

118 “But then who am I to be sure that I am free of these defects? This thought is quite
sufficient to enable me to understand the possibility of my attitudes improving. They ought to
be formed from qualities I admire – the proper use of knowledge, real capacity for sympathy,
and so on [...] An attitude to the processes of attitude formation is used to give sense to the
possibility not merely of change but of improvements in moral judgement. But this gives nothing
an axiomatic status: at the end of a process of reevaluation, everything may have changed. The
right analogy is with the rebuilding of Neurath’s boat, and we know that in principle the result
of that might be an improved boat. Equally we can understand and fear the possibility of
deterioration. It follows that a projectivist picture of values need have little to do with the
frivolities of traditional moral subjectivism (‘one opinion is as good as another’ and so forth).
By pursuing the point we might begin to see how a projectivist can incorporate notions of truth
and knowledge”.
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4.4
Verdade e padrões da imaginação.

Apesar da prática de correção de júızos ser uma atividade de caráter

filosófico, a formação de padrões pela imaginação decorrente da realização de

tais correções era considerada um procedimento natural da mente humana por

Hume. Considerando posśıveis objeções ao seu trabalho (mais especificamente, à

sua análise de nossas ideias de espaço e tempo), Hume apresentou a ideia de um

padrão formado na imaginação capaz de nos ajudar a corrigir os dados iniciais

da experiência em THN pela primeira vez:

Nós frequentemente corrigimos nossa primeira opinião através de reflexão e
revisão; dizemos ser iguais os objetos que primeiramente consideramos desiguais,
e tomamos um objeto como menor, embora tenha anteriormente parecido maior
do que outro. Essa não é a única correção pela qual passam esses júızos de nossos
sentidos; mas frequentemente descobrimos nosso erro através da justaposição dos
objetos; ou, quando isso é impraticável, pelo uso de alguma medida comum e
invariável que, sendo sucessivamente aplicada a cada um, nos informa de suas
diferentes proporções. E mesmo essa correção é pasśıvel de nova correção, e de
diferentes graus de exatidão, de acordo com a natureza do instrumento através
do qual medimos os corpos, e com o cuidado que empregamos na comparação [...]
logo, supomos certo padrão imaginário de igualdade através do qual as aparências
e medidas são exatamente corrigidas [...]119 (HUME, 2000, 1.2.4.23-4 / SBN 47-8,
tradução do autor).

O caso é o mesmo em muitos outros assuntos. Um músico, ao encontrar seu
ouvido cada dia mais delicado, e corrigindo a si mesmo pela reflexão e atenção,
procede segundo o mesmo ato mental [...] e contempla uma noção de uma terça
ou oitava completa, sem ser capaz de dizer de onde retirou seu padrão. Um pintor
forma a mesma ficção no que diz respeito às cores. Um mecânico, com relação ao
movimento. Para um, luz e sombra, para o outro, rápido e devegar são imaginados
capazes de uma exata comparação e igualdade para além dos júızos dos sentidos120

(HUME, 2000, 1.2.4.24 / SBN 48-9, tradução do autor).

Ou seja, apesar da prática de correção não ser algo “instintivo”, sua repetição

faz com que a mente forme alguma espécie de padrão na imaginação aos poucos,

119 “We frequently correct our first opinion by a review and reflection; and pronounce those
objects to be equal, which at first we esteemed unequal; and regard an object as less, tho’ before
it appeared greater than another. Nor is this the only correction, which these judgments of our
senses undergo; but we often discover our error by a juxtaposition of the objects; or where that
is impracticable, by the use of some common and invariable measure, which being successively
applied to each, informs us of their different proportions. And even this correction is susceptible
of a new correction, and of different degrees of exactness, according to the nature of the
instrument, by which we measure the bodies, and the care which we employ in the comparison
[...] we therefore suppose some imaginary standard of equality, by which the appearances and
measuring are exactly corrected [...]”.
120 “The case is the same in many other subjects. A musician finding his ear becoming every

day more delicate, and correcting himself by reflection and attention, proceeds with the same
act of the mind [...] and entertains a notion of a complete tierce or octave, without being able
to tell whence he derives his standard. A painter forms the same fiction with regard to colours.
A mechanic with regard to motion. To the one light and shade; to the other swift and slow
are imagined to be capable of an exact comparison and equality beyond the judgments of the
senses”.
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segundo o qual determinamos sentimentos ou impressões como mais ou menos

corretos. E, “Embora esse padrão seja apenas imaginário, a ficção é bastante

natural; nem há algo mais usual para a mente do que proceder assim com qualquer

ação, mesmo após o motivo que a determinou a começar ter cessado121” (HUME,

2000, 1.2.4.24 / SBN 48, tradução do autor).

Esses padrões da imaginação são importantes para a vida cognitiva hu-

mana, pois consistem em uma forma de aperfeiçoamento mental na medida em

que envolvem, assim como a elaboração de regras gerais e a aplicação de re-

gras metodológicas, a possibilidade de correção de nossas crenças e reações ao

mundo através da reflexão. O hábito de revisar nossos estados mentais nos leva

naturalmente a uma visão mais refinada das coisas, permitindo-nos desenvolver

certa delicadeza imaginativa que diminuiria (e até mesmo eliminaria) nossa deli-

cadeza passional. Esta seria prejudicial para o homem por deixá-lo mais suscet́ıvel

a paixões mais violentas e perturbadoras, causando uma vida emocional muito

mais instável. De acordo com Hume (1987, I.I.1, tradução do autor):

ALGUMAS pessoas estão sujeitas a certa delicadeza da paixão, que as torna
extremamente senśıveis a todos os acidentes da vida, promovendo uma alegria
v́ıvida em cada evento próspero, assim como uma intensa angústia quando entram
em contato com adversidade e infortúnios. Favores e boas ações facilmente atraem
sua amizade; enquanto a menor ofensa provoca seu ressentimento. Qualquer honra
ou sinal de distinção os eleva acima da medida; mas são igualmente afetados pelo
desprezo. Sem dúvidas, pessoas de tal caráter possuem prazeres mais v́ıvidos,
assim como dores mais intensas, que os homens de temperamento calmo e sóbrio¡,
mas, acredito que, quando tudo encontra-se em equíıbrio, não há ninguém que não
prefira possuir o segundo tipo de caráter, caso tivessem suas próprias disposições
inteiramente sob controle122.

Por outro lado, a delicadeza da imaginação foi recomendada por Hume por nos

tornar mais senśıveis à presença de certos elementos em nossas impressões que

poderiam nos escapar normalmente, como propriedades não percebidas em meio

a outras, qualidades encontradas somente em grau muito baixo, e outras coisas

(1987, I.I.4, tradução do autor):

Qualquer conexão que possa ter havido originalmente entre esses dois tipos
de delicadeza, estou persuadido de que nada é mais apropriado a nos curar

121 “But tho’ this standard be only imaginary, the fiction however is very natural; nor is any
thing more usual, than for the mind to proceed after this manner with any action, even after
the reason has ceased, which first determined it to begin”.
122 “SOME People are subject to a certain delicacy of passion, which makes them extremely

sensible to all the accidents of life, and gives them a lively joy upon every prosperous event,
as well as a piercing grief, when they meet with misfortunes and adversity. Favours and good
offices easily engage their friendship; while the smallest injury provokes their resentment. Any
honour or mark of distinction elevates them above measure; but they are as sensibly touched
with contempt. People of this character have, no doubt, more lively enjoyments, as well as
more pungent sorrows, than men of cool and sedate tempers: But, I believe, when every thing
is balanced, there is no one, who would not rather be of the latter character, were he entirely
master of his own disposition”.
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dessa delicadeza passional do que um gosto mais refinado e superior, que nos
permita julgar sobre os caracteres dos homens, as composições dos gênios, ou
produções das artes liberais. Um maior ou menos gosto por essas belezas óbvias que
atingem os sentidos depende inteiramente de uma maior ou menor sensibilidade
do temperamento: mas, no que diz respeito a artes e ciências liberais, um refinado
gosto é o mesmo que um entendimento forte em certo sentido, ou pelo menos
depende tanto dele que são inseparáveis. Para que julguemos corretamente uma
composição de um gênio, existem tantos pontos de vista a serem considerados,
tantas circunstâncias a serem comparadas, e tanto conhecimento requerido, que
um homem que não esteja de posse do mais perfeito júızo nunca poderá se
tornar um cŕıtico tolerável em tais performances. E essa é uma razão nova para
cultivarmos um gosto pelas artes liberais. Nosso júızo será fortalecido por tal
exerćıcio, formaremos noções mais justas de vida, muitas coisas que agradam ou
desagradam aos outros aparecerão a nós como fŕıvolas demais para merecer nossa
atenção, e perderemos gradualmente aquela sensibilidade e delicadeza passional
tão inconveniente123.

Ou seja, a delicadeza em nossa imaginação toma também a forma de uma delica-

deza de gosto, cuja noção desempenha um papel fundamental na filosofia moral e

na teoria do gosto desenvolvidas por Hume, sendo o processo de refinamento da

imaginação paralelo ao desenvolvimento de padrões em tal faculdade.

Para termos uma ideia melhor do que poderia ser um padrão da imaginação

na teoria humeana, podemos considerar o caso da estética (teoria do gosto).

De acordo com o filósofo, podemos estabelecer pelo menos cinco itens para

caracterizar um gosto mais refinado (duas práticas e três disposições mentais):

a constante consideração e reavaliação de obras particulares e tipos espećıficos

de beleza, a comparação frequente de diversos tipos e graus de excelência e das

proporções entre elas, uma imaginação delicada, ausência de preconceitos e bom-

senso (HUME, 1987, I.XXIII.15-23). Para encontrarmos os bons cŕıticos de arte,

portanto, devemos procurar por tais elementos entre os indiv́ıduos da sociedade; e,

embora possamos encontrar certa dificuldade em identificar aqueles que cumprem

os requisitos estabelecidos por Hume, tanto pela sua raridade quanto pelo fato

de que a posse das disposições mencionadas pode ser algo complicado de se

verificar precisamente, a satisfação desses requisitos seria algo de valor aos olhos

da humanidade. Aqui, temos um caso semelhante ao da citação de Blackburn no

123“Whatever connection there may be originally between these two species of delicacy, I am
persuaded, that nothing is so proper to cure us of this delicacy of passion, as the cultivating
of that higher and more refined taste, which enables us to judge of the characters of men,
of compositions of genius, and of the productions of the nobler arts. A greater or less relish
for those obvious beauties, which strike the senses, depends entirely upon the greater or less
sensibility of the temper: But with regard to the sciences and liberal arts, a fine taste is, in
some measure, the same with strong sense, or at least depends so much upon it, that they are
inseparable. In order to judge aright of a composition of genius, there are so many views to
be taken in, so many circumstances to be compared, and such a knowledge of human nature
requisite, that no man, who is not possessed of the soundest judgment, will ever make a tolerable
critic in such performances. And this is a new reason for cultivating a relish in the liberal arts.
Our judgment will strengthen by this exercise: We shall form juster notions of life: Many things,
which please or afflict others, will appear to us too frivolous to engage our attention: And we
shall lose by degrees that sensibility and delicacy of passion, which is so incommodious”.
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fim da seção precedente: para que possamos estabelecer quais elementos mentais

devem ser valorizados, julgamos as mesmas de acordo com uma atitude de segunda

ordem (uma atitude direcionada à formação de atitudes, no caso da passagem de

Blackburn). Que um gosto seja superior a outro, é algo que, em certo sentido,

também possui relação com um sentimento de aprovação. Como vemos em EPM

(HUME, 1999, 7.28 / SBN 260, tradução do autor):

A própria sensibilidade a essas belezas, ou a DELICADEZA do gosto, é ela
mesma uma beleza em qualquer caráter, por fornecer os mais puros, inocentes
e duradouros de todos os prazeres124.

Essa aprovação das caracteŕısticas que definem o bom cŕıtico seria algo que

podeŕıamos verificar universalmente, mesmo naqueles cujo gosto estivesse longe

de satisfazer os critérios em questão. Aceitando essa universalidade apontada por

Hume como algo certo, podemos nos perguntar: por que esse tipo de gosto seria

tão estimado pelos que o considerassem? Uma resposta para tal pergunta seria

que ele permite ao que o possui julgar melhor sobre questões estéticas, e isso se

deveria ao fato de que estaria mais capacitado para discernir nas várias obras

as propriedades que encontram-se em conjunção constante com o sentimento de

beleza em seus diversos graus, o que é algo desejável por qualquer um que tenha

interesse em expandir seu conhecimento.

Consideremos cada um dos itens mencionados por Hume. No caso do

bom-senso e da ausência de preconceitos, teŕıamos uma mente mais racional e

menos sujeita a julgamentos precipitados. Assim, teria disposição maior para

apreender as diversas relações entre as partes de uma obra, a adequação da obra

a seus fins, entre outras coisas. Apesar de estarmos aqui no domı́nio do gosto, a

racionalidade possui um papel importante, de tal forma que uma boa razão é tão

relevante quanto um gosto adequadamente desenvolvido, e “[...] a mesma clareza

na concepção, a mesma exatidão na distinção, a mesma vivacidade na apreensão,

são essenciais para as operações do verdadeiro gosto [...]”125 (HUME, 1987,

I.XXIII.23 , tradução do autor). A delicadeza da imaginação, como já mencionado,

contribuiria basicamente para uma apreensão dos detalhes que poderiam nos

passar despercebidamente sem a mesma, o que é fundamental para que possamos

identificar as causas frequentes de determinados sentimentos. No ensaio sobre o

padrão do gosto, Hume utiliza um bom exemplo da diferença entre o homem

delicado e o comum, tendo sido o exemplo retirado da obra de Cervantes Don

Quixote de la Mancha (2004, p. 643-4, tradução do autor):

Mas não deve maravilhar-se, se eu tive em minha linhagem paterna os dois
melhores degustadores de vinho que Mancha conheceu por muito tempo, algo

124 “The very sensibility to these beauties, or a DELICACY of taste, is itself a beauty in any
character; as conveying the purest, the most durable, and the most innocent of all enjoyments”.
125 “[...] the same clearness of conception, the same exactness of distinction, the same vivacity

of apprehension, are essential to the operations of true taste [...]”.
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provado pelo que ocorreu a eles, e que lhe contarei agora. Deram aos dois, para
que fosse provado, o vinho de uma vasilha, pedindo seus pareceres sobre o estado,
qualidade, bondade ou ruindade do vinho. Um provou com a ponta da ĺıngua,
enquanto o outro não fez mais que aproximá-lo das narinas. O primeiro disse
que aquele vinho tinha sabor de ferro; o segundo disse que tinha mais gosto de
couro de cabra. O dono disse que a vasilha estava limpa e que o tal vinho não
continha nenhum aditivo pelo qual pudesse ter adquirido sabor de ferro ou couro.
Mesmo assim, os dois famosos degustadores mantiveram o que haviam dito. O
tempo passou, vendeu-se o vinho, e, ao limparem a vasilha, encontraram nela
uma pequena chave presa a uma tira de couro caprino126.

Ou seja, o homem de gosto pouco refinado seria aquele incapaz de perceber

e identificar corretamente os componentes comuns e incomuns de determinado

tipo de vinho, enquanto os homens refinados não somente perceberiam uma

diferença relativa à sua composição usual, como saberiam identificar os elementos

adicionais. Assim, basta esse exemplo para percebermos claramente que tipo de

vantagens possuiria alguém equipado com um gosto refinado.

A soma de tal capacidade às práticas mencionadas garante ao cŕıtico a

ampliação do material dispońıvel para sua análise e a posse das ferramentas ideais

para que tal análise seja realizada, permitindo que a exploração da experiência

para fins de elaboração de júızos corretos de gosto seja otimizada. E, tendo em

mente o exemplo dado, podemos considerar a comparação entre dois tipos de

gosto (“mental” e “corporal”) feita por Hume (1987, I.XXIII.17-8, tradução do

autor):

A enorme semelhança entre o gosto mental e o corporal nos ensinará com faci-
lidade a aplicar essa estória. Embora seja certo que beleza e deformidade, mais
do que o doce ou amargo, não são qualidades nos objetos, mas pertencem intei-
ramente ao sentimento, interno ou externo, deve ser admitido que existem certas
qualidades nos objetos as quais são naturalmente adequadas à produção desses
sentimentos particulares. Assim, como essas qualidades podem ser encontradas
em grau pequeno, ou misturadas e confundidas umas com as outras, acontece fre-
quentemente do gosto não ser afetado por qualidades tão pequenas, ou não ser
capaz de distinguir todos os sabores particulares em meio à desordem na qual se
apresentam [...] Deve ser reconhecido que a perfeição de cada sentido ou faculdade
consiste na percepção exata dos seus menores objetos, e em deixar nada escapar a
sua atenção e observação. Quanto menores são os objetos que são percebidos pelo
olho, mais refinado é tal órgão, e mais elaborada é sua estrutura e composição. Um
bom paladar não é testado por sabores fortes, mas por uma mistura de pequenos
ingredientes, de tal forma que sejamos senśıveis de cada parte, não importando
seu tamanho pequeno e sua confusão com o resto. Da mesma forma, na percepção
aguda e ligeira da beleza e da deformidade, deve consistir a perfeição do gosto

126 “Pero no hay de qué maravillarse, si tuve en mi linaje por parte de mi padre los dos más
excelentes mojones que en luengos años conoció la Mancha, para prueba de lo cual les sucedió
lo que ahora diré. Diéronles a los dos a probar del vino de una cuba, pidiéndoles su parecer del
estado, cualidade, bondad o malicia del vino. El uno lo probó con la punta de la lengua; el otro
no hizo más que llegarlo a las narices. El primero dijo que aquel vino sab́ıa a hierro; el segundo
dijo que más sab́ıa a cordobán. El dueño dijo que la cuba estaba limpia y que el tal vino no
teńıa adobo alguno por donde hubiese tomado sabor de hierro ni de cordobán. Con todo eso,
los dos famosos mojones se afirmaron en lo que hab́ıan dicho. Anduvo el tiempo, vendiose el
vino, y al limpiar de la cuba hallaron en ella una llave pequeña, pendiente de una correa de
cordobán”.
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mental, e um homem não pode se satisfazer consigo mesmo enquanto suspeitar
que qualquer excelência ou defeito em um discurso passou despercebido por ele127.

Dotado de uma imaginação correspondente ao padrão ideal do gosto, um in-

div́ıduo estaria preparado para a análise de todo tipo de obra art́ıstica, e a

experiência tornar-se-ia uma fonte cada vez mais frut́ıfera de generalizações de

caráter estético.

Um ponto interessante que deve ser notado aqui é a dependência do

estatuto de bom cŕıtico de arte com relação a uma capacidade superior de

apreender os fatores causais relevantes na experiência que permitam que ele

julgue mais adequadamente sobre questões de gosto. Em última instância, tanto

as capacidades mentais quanto as práticas aprovadas por Hume (e, segundo

ele, pela humanidade em geral) permitem júızos mais apropriados envolvendo

causas e efeitos. Saber encontrar em um objeto qualquer as qualidades adequadas

à produção de um sentimento nada mais é do que saber descobrir quais são

os fatores causais relevantes para a produção dos efeitos em questão. Uma

consequência clara disso é que as regras para julgar sobre eventos causais devem

ser absorvidas pelo bom cŕıtico, embora Hume não tenha feito nenhuma menção

a isso. Podeŕıamos nos perguntar aqui se também precisaŕıamos de um padrão na

imaginação que nos tornasse mais aptos a identificar conexões causais genúınas128,

127 “The great resemblance between mental and bodily taste will easily teach us to apply
this story. Though it be certain, that beauty and deformity, more than sweet and bitter, are
not qualities in objects, but belong entirely to the sentiment, internal or external; it must be
allowed, that there are certain qualities in objects, which are fitted by nature to produce those
particular feelings. Now as these qualities may be found in a small degree, or may be mixed
and confounded with each other, it often happens, that the taste is not affected with such
minute qualities, or is not able to distinguish all the particular flavours, amidst the disorder, in
which they are presented [...] It is acknowledged to be the perfection of every sense or faculty,
to perceive with exactness its most minute objects, and allow nothing to escape its notice
and observation. The smaller the objects are, which become sensible to the eye, the finer is
that organ, and the more elaborate its make and composition. A good palate is not tried by
strong flavours; but by a mixture of small ingredients, where we are still sensible of each part,
notwithstanding its minuteness and its confusion with the rest. In like manner, a quick and
acute perception of beauty and deformity must be the perfection of our mental taste; nor can
a man be satisfied with himself while he suspects, that any excellence or blemish in a discourse
has passed him unobserved”.
128 Apesar do tom realista dessa expressão, devemos ter em mente aqui que conexões genúınas

seriam aquelas identificadas por alguém apto a apontar, em um evento causal qualquer, os
fatores causais que são relevantes para o surgimento do efeito. A regra 5, por exemplo, determina
que procuremos sempre o que vários objetos que causam um mesmo tipo de efeito possuem em
comum, para que sejamos capazes de encontrar as condições suficientes para que esse tipo de
efeito ocorra. Para isso, precisaŕıamos de uma série de experimentos que nos mostrasse quais
fatores causais encontram-se sempre em conjunção com o efeito em questão, tomando como
falsos os júızos que atribuem o estatuto de causa aos elementos que podem ser descartados
sem que haja uma diferença no efeito considerado. Poder aplicar adequadamente essa regra (e
outras) seria justamente uma das vantagens da posse de uma imaginação delicada.
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já que Hume também não mencionou nada a respeito129. Em Hume’s Theory of

Causation (2006), Coventry sugeriu que a mesma noção de padrão fosse aplicada

ao caso da causalidade, forjando a imagem de um tipo de indiv́ıduo que chamou

de “practiced causalist” (que podeŕıamos traduzir por “causalista experiente”),

alguém que estaria tão capacitado para resolver questões causais como o cŕıtico

estaria para dar um veredicto para questões de gosto. Dados os outros paralelos

entre as teses de Hume sobre causalidade e as sobre moralidade e estética, a

proposta de Coventry parece suficientemente justificada; e ainda temos a já

considerada afirmação de Hume de que a formação de padrões na imaginação

é um processo natural desencadeado por práticas corretivas, o que é suficiente

para admitirmos algo como um padrão ideal para a apreciação de eventos causais.

Além disso, alguém de posse de tal padrão seria capaz de emitir determinados

júızos mesmo sem apresentar o sentimento relevante (HUME, 2000, 1.3.8.14 /

SBN 105, tradução do autor):

É certo que, não somente na filosofia, como na vida comum, podemos obter o
conhecimento de uma causa particular meramente através de um experimento
único, desde que isso seja feito com júızo, e depois de uma remoção cuidadosa de
todas as cricunstâncias estranhas e supérfluas130.

Esta certamente seria um tipo de situação na qual um padrão formado na

imaginação nos permitiria julgar de modo mais adequado por nos colocar na

melhor situação posśıvel para emitirmos o júızo em questão. Diferentemente

das regras gerais que desenvolvemos ao corrigir nossas primeiras impressões e

generalizações, os padrões serviriam para nos deixar em uma situação na qual o

risco de erro seria mı́nimo, assim como a probabilidade de correção no futuro; a

recompensa de um árduo trabalho cognitivo.

Essa noção de padrão apresentada por Hume é especialmente relevante para

os propósitos desta dissertação, pois permite que sua teoria se afaste do mero

projetivismo e forneça os elementos para uma legitimação de nossas práticas

129 No entanto, Hume escreveu o seguinte sobre correção de júızos prováveis (2000, 1.4.1.5 /
SBN 181-2, tradução do autor): “Em todo júızo que podemos formar envolvendo probabilidades
[...] devemos sempre corrigir nosso primeiro júızo, derivado da natureza dos objetos, através de
outro júızo, derivado da natureza de nosso entendimento. É certo que um homem de júızo sólido
e longa experiência deve possuir (e geralmente possui) uma garantia maior em suas opiniões do
que alguém que seja tolo e ignorante [...] Aqui, surge então uma nova espécie de probabilidade
para corrigir e regular a primeira, e determinar seu padrão e proporção corretos” (“In every
judgement, which we can form concerning probabilities [...] we ought always to correct the first
judgment, deriv’d from the nature of the object, by another judgment, deriv’d from the nature
of the understanding. ‘Tis certain a man of solid sense and long experience ought to have, and
usually has, a greater assurance in his opinions, than one that is foolish and ignorant [...] Here
then arises a new species of probability to correct and regulate the first, and fix its just standard
and proportion”).
130 “’Tis certain, that not only in philosophy, but even in common life, we may attain the

knowledge of a particular cause merely by one experiment, provided it be made with judgement,
and after a careful removal of all foreign and superfluous circumstances”.
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realistas. Voltemos à proposta de leitura de D2 apresentada em 2.4: a verdade

consistiria na relação de adequação ou conformidade entre o quer que seja o

portador de valor de verdade e um conjunto não-vazio de fatos minimamente

objetivos, fatos cuja descrição contenha algum elemento não-mental. Quanto ao

portador do valor de verdade, parece claro que o único candidato plauśıvel a

ocupar essa posição na filosofia de Hume é o júızo, compreendido tanto como um

ato mental quanto como o correspondente desse ato na linguagem (ou a verba-

lização do ato, que temos chamado até aqui de “enunciado”). Atribuir o valor

de verdade a um implicaria atribuir ao outro, já que possuem o mesmo conteúdo

(que podemos chamar aqui de “proposição”), e, portanto, dizem-nos a mesma

coisa (que poderá ser verdadeira ou falsa). Assim, resta-nos analisar a natureza

do acordo entre júızo e fato. Em primero lugar, precisamos esclarecer o que

exatamente dizem esses júızos para que possamos atribuir aos mesmos a relação

de correspondência a fatos, que, como vimos, podem ser elementos externos

(objetivos) ou internos (subjetivos). Para isso, seguindo o modelo apresentado

em 3.4, estabeleceremos como leituras semânticas de nossos enunciados morais

e estéticos o seguinte (sendo Sm e Se sentimentos de aprovação ou desaprovação

moral e estético, sm e se instâncias de Sm e Se, A um tipo de objeto, a uma

instância de A):

(SM): a é causa de sm.

(SE): a é causa de se.

Uma diferença óbvia em comparação ao caso dos júızos causais é a ausência

de uma dupla de leituras complementares. Essa ausência se deve ao fato de que,

no caso da leitura dos enunciados morais e estéticos, um sentimento ocupa o lugar

de um dos objetos da relação, não sendo necessária uma segunda leitura que faça

referência ao componente mental essencial para a compreensão das noções morais

e estéticas, sendo SM e SE suficientes para cumprir o requisito do PSE (apesar

de não parecer necessário que essa duplicidade ocorra no caso de “a é causa de

b”, como já foi sugerido). Isso também está em conformidade com a definição de

“virtude” que Hume ofereceu em EPM, por exemplo, que não apresenta o caráter

duplo da definição de “causa” (1998, Appx1.10 / SBN 289, tradução do autor):

A hipótese131 a qual defendemos é clara. Ela afirma que a moralidade é determi-
nada por sentimento, e define virtude como qualquer qualidade ou ação mental
que produza em um espectador o sentimento agradável de aprovação [...]132

131 Deve-se ter em mente aqui a ambiguidade apontada em 2.2 do termo “hipótese” nos textos
de Hume.
132 “The hypotheses which we embrace is plain. It maintains, that morality is determined by

sentiment. It defines virtue to be whatever mental action or quality gives to a spectator the
pleasing sentiment of approbation [...]”.
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Para um exemplo de como uma afirmação moral seria “traduzida” em termos

humeanos, podemos considerar a seguinte passagem (HUME, 1998, Appx1.6 /

SBN 287-8, tradução do autor):

[...] podemos inferir que o crime de ingratidão não consiste em qualquer fato
particular individual, mas surge de uma complicação de circunstâncias, que, sendo
apresentadas ao espectador, produzem um sentimento de desaprovação, devido à
estrutura e composição particular de sua mente133.

Ou seja, “Ingratidão é um crime” significaria basicamente “Ingratidão produz o

sentimento de desaprovação em um espectador”. No entanto, uma compreensão

desses tipos de júızos de acordo com a semântica humeana somente estaria

completa com a eliminação dos termos causais, o que nos deixaria com duas

leituras, assim como no caso de SC :

(SM/C1): a é seguido de sm, e instâncias de A têm sido seguidas por instâncias de

Sm.

(SM/C2): a é seguido de sm, e a mente passa para a ideia de um ao entrar em

contato com o outro.

(SE/C1): a é seguido de se, e instâncias de A têm sido seguidas por instâncias de

SE.

(SE/C2): a é seguido de sm, e a mente passa para a ideia de um ao entrar em

contato com o outro.

Colocando as coisas nesses termos, temos uma compreensão mais clara do que

estaŕıamos a dizer quando atribúımos qualidades morais ou estéticas a objetos de

nossa experiência de acordo com Hume. Além disso, entendemos a referência a um

espectador qualquer que Hume fez em passagens como as duas últimas citadas:

se os enunciados morais fossem utilizados apenas para expressar os sentimentos

daqueles que os emitem, e não fossem aptos a desempenhar qualquer outra função

no discurso humano, correŕıamos o risco de voltar ao projetivismo expressivista

mais ingênuo segundo o qual o único conteúdo desses enunciados é algo da forma

“S! (o)”. Isso é impedido pela generalidade dada por SM/C1 (que faz referência a

experiências passadas) aliada à neutralidade de SM/C2 (que não faz referência

a uma mente espećıfica), o que está de acordo com o emprego da noção de

espectador feito pelo filósofo. O mesmo se aplica ao caso dos enunciados estéticos:

“De sterrennacht é um belo quadro” pode ser lido como dizendo “De sterrennacht

produz um sentimento de prazer estético em um cŕıtico”. Nesse caso, “cŕıtico”

desempenharia a mesma função semântica que “espectador”, e a observação feita

sobre neutralidade e generalidade deve valer igualmente para SE/C1 e SE/C2.

133 “[...] we may infer, that the crime of ingratitude is not any particular individual fact ; but
arises from a complication of circumstances, which, being presented to the spectator, excites
the sentiment of blame, by the particular structure and fabric of his mind”.
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Assim, podemos começar a compreender a relação entre semântica e a

ideia de padrão. Tanto “espectador” quanto “cŕıtico” referem-se a indiv́ıduos

dotados de um padrão na imaginação que coloca os mesmos em situação ideal

para julgar corretamente sobre questões morais e estéticas. Essa idealidade não

deve ser entendida como um estágio definitivo no qual não há mais possibilidade

de erros, dado o falibilismo de Hume. Em primeiro lugar, porque sequer teŕıamos

fundamentos adequados para tal crença. Em segundo lugar, porque nem sempre

poderemos decidir sobre qual o júızo mais apropriado de acordo com um padrão.

Como concedido no ensaio sobre o padrão do gosto (HUME, 1987, I.XXIII.29):

No entanto, apesar de todos os nossos esforços em determinar um padrão do gosto,
ainda existem duas fontes de variação, que não são suficientes para borrar todas as
fronteiras da beleza e da deformidade, mas servirão frequentemente para produzir
uma diferença nos graus de aprovação ou condenação. Uma consiste nos diferentes
humores dos homens particulares; a outra, nos costumes e opiniões particulares
de nossa época e páıs. Os prinćıpios gerais do gosto são uniformes na natureza
humana: quando os homens variam nos seus júızos, algum defeito ou perversão nas
faculdades pode ser comumente identificado, procedendo do preconceito, da falta
de prática ou da ausência de delicadeza, havendo boa razão para aprovarmos um
gosto e condenarmos o outro. Mas, quando tal diversidade na estrutura interna ou
na situação externa não depende de nenhum dos lados, e não deixa espaço algum
para que preferência seja dada a um em detrimento do outro; nesse caso, certo
grau de diversidade é inevitável, e procuramos em vão por um padrão segundo o
qual podemos reconciliar as opiniões contrárias134.

Porém, isso não precisa ser um problema caso consideremos a LB como regulativa

para as classes disputadas, algo que Blackburn sugeriu como caracteŕıstico do

quase-realista em Truth, Realism, and the Regulation of Theory (1993), como

mencionado no caṕıtulo introdutório. Apesar do compromisso em sempre buscar

estabelecer o júızo estético verdadeiro para os casos com os quais se depara, o

cŕıtico não precisa crer que todo júızo corresponde ou deixa de corresponder a

um fato (ontologicamente independente da mente ou não). Sendo cognitivamente

limitados em vários sentidos, não temos garantia alguma da validade de LB

enquanto prinćıpio constitutivo para as classes disputadas, restando-nos apenas a

opção de empregar todos nossos esforços para dar um veredicto para os casos que

surgem em nosso caminho, alargando nossa experiência ao máximo e examinando

134 “But notwithstanding all our endeavours to fix a standard of taste, and reconcile the
discordant apprehensions of men, there still remain two sources of variation, which are not
sufficient indeed to confound all the boundaries of beauty and deformity, but will often serve to
produce a difference in the degrees of our approbation or blame. The one is the different humours
of particular men; the other, the particular manners and opinions of our age and country. The
general principles of taste are uniform in human nature: Where men vary in their judgments,
some defect or perversion in the faculties may commonly be remarked; proceeding either from
prejudice, from want of practice, or want of delicacy; and there is just reason for approving
one taste, and condemning another. But where there is such a diversity in the internal frame
or external situation as is entirely blameless on both sides, and leaves no room to give one the
preference above the other; in that case a certain degree of diversity in judgment is unavoidable,
and we seek in vain for a standard, by which we can reconcile the contrary sentiments”.
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os objetos em questão da maneira mais minuciosa. Assim, como mencionado, a

idealidade da situação do cŕıtico ou do espectador deve ser tomada como relativa

a nossas capacidades e aos dados emṕıricos dispońıveis, e não como a isenção de

erros.

Quando estabelecemos o cŕıtico ou o espectador (ou o causalista experiente)

como estando na melhor situação para julgar sobre os assuntos relevantes, fixamos

um critério segundo o qual dizemos qual o sentimento correto para acompanhar

determinado objeto (ou uma relação entre objetos, para o caso da causalidade).

Isso nos permite reformular a interpretação de nossos enunciados das classes dis-

putadas de maneira mais apropriada (sendo M* uma mente dotada de um padrão

imaginativo ideal, como a mente do cŕıtico, por exemplo):

(SC2*) a é seguido de b, e M* passa para a ideia de um ao entrar em contato

com o outro.

(SM*): a é causa de sm em M*.

(SE*): a é causa de se em M*.

Traduzindo SM* e SE* em termos de SC2, temos:

(SM/C2*): a é seguido de sm, e M* passa para a ideia de um ao entrar em contato

com o outro.

(SE/C2*): a é seguido de sm, e M* passa para a ideia de um ao entrar em contato

com o outro.

Com tais possibilidades de compreensão de nossos enunciados das classes dispu-

tadas, podemos finalmente estabelecer um critério de verdade para esses mesmos

enunciados que permita o maior grau de objetividade permitido pela filosofia

experimental humeana. Um enunciado moral, por exemplo, é verdadeiro se e so-

mente se afirma uma conjunção constante entre a e um sentimento sm produzido

em M*, ou seja: se o sentimento de aprovação ou desaprovação moral for produ-

zido em um espectador dotado de um padrão moral na imaginação ao entrar em

contato com uma ação ou caráter, temos um critério para tomar tal sentimento

como correto, e o júızo que atribuir através do mecanismo de projeção esse senti-

mento à ação ou caráter em questão será verdadeiro. Mutatis mutandis, podemos

mostrar como nossos enunciados causais e estéticos são verdadeiros. Desse modo,

podemos finalmente estabelecer uma interpretação da definição de verdade pro-

posta por Hume que seja adequada ao uso que fazemos de nossos enunciados

morais, estéticos e causais de acordo com a teoria do mesmo.

D2, para o caso da verdade factual (obtida através de racioćınios causais),

diria: a verdade de nossos júızos consiste no acordo entre eles e um conjunto

não-vazio de fatos contendo pelo menos um elemento objetivo (externo) ou não-

mental. Os elementos objetivos mencionados seriam a ou a e b, que garantiriam

a objetividade indicada pela forma proposicional de nossa linguagem, forma
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que é tomada pelos realistas como significando que atribúımos propriedades

a coisas que existem independentemente da mente humana, de tal forma que

estaŕıamos a descrever fatos ontologicamente independentes quando emitimos

júızos das classes disputadas. Dada a possibilidade de “fato” ser utilizada para

casos envolvendo elementos mentais (na teoria humeana), como confirmado em

2.4, podemos estabelecer o fato moral (ou um conjunto de fatos morais), por

exemplo, como consistindo de um sentimento moral provocado em M* por a, o que

estaria de acordo com a proposta de interpretação de D2 feita nesta dissertação.

Preservando a noção de verdade dessa maneira, sem sair do âmbito dos textos

de Hume, podemos garantir que as noções que o projetivismo supostamente

coloca em risco podem manter seu emprego leǵıtimo nas práticas discursivas

humanas, não sendo o realismo necessário para legitimar os aspectos realistas

de tais práticas no que diz respeito ao pensamento humeano; o que torna este

consistente no sentido de que não exige algo incompat́ıvel com sua própria

metodologia experimental. Assim, teŕıamos as noções de fato, objetividade e

verdade preservadas, embora em versões mais fracas do que as encontradas

em outros filósofos mais exigentes. Porém, essa diferença não afetaria nossas

práticas ordinárias, pois tais noções não envolvem nada mais do que aquilo que é

suficiente e necessário para que continuemos a utilizar os termos correspondentes

ordinariamente. Se podemos estabelecer júızos morais como verdadeiros sem

recorrer à existência de fatos morais independentes da mente humana, e as

noções leǵıtimas de objetividade e fato nos permitem discutir adequadamente

sobre questões morais e progredir moralmente, parece que não temos motivos

consideráveis para aceitar a necessidade de uma teoria realista para explicar e

legitimar nossas práticas.

Talvez seja dif́ıcil determinar todos os problemas que a teoria humeana

enfrentaria em termos de explicação e legitimação de nossas práticas, e isso

certamente não será feito aqui, embora possamos ver que pelo menos o PFG

não se apresenta como problema genúıno para Hume, já que a semântica dos

júızos das classes disputadas não é limitada à mera expressão de sentimentos. O

intuito das considerações semânticas feitas até aqui foi mais o de mostrar o tipo de

teses com o qual Hume estava comprometido do que defender essas mesmas teses

como soluções satisfatórias para determinados problemas encontrados na filosofia

da linguagem, ainda mais levando-se em consideração o fato de que Hume não

tinha consciência de alguns desses problemas. De todo modo, espera-se que a

realização da segunda etapa do projeto quase-realista na filosofia de Hume tenha

sido mostrada de maneira satisfatória.



5
Conclusão: Analisando a interpretação quase-realista.

As pessoas se sentem desconfortáveis com a ideia de que essa é a explicação verdadeira de
nossa inclinação para descobrir e respeitar valores, obrigações e direitos. Talvez, esse

desconforto seja como aquele de pensadores do século dezenove que consideravam uma ética
sem Deus algo tão dif́ıcil. Ele está localizado em uma tensão entre a fonte subjetiva que o

projetivismo dá à moralidade e o “sentimento” objetivo que uma moralidade que funcione de
modo apropriado possui. É esse sentimento objetivo ou fenomenologia que as pessoas

enxergam como ameaçado pelo projetivismo, e eles podem ir adiante temendo tal ameaça como
uma que atinge o núcleo da moralidade. Podemos zombar daqueles que pensaram que, se Deus
estava morto, então tudo é permitido. Mas é mais dif́ıcil livrar-se dessa sensação de que, caso

deveres, direitos, etc., sejam nada mais que isso [...] então eles não possuem exatamente o
poder ou força, o direito ao respeito que fomos criados para acreditar que possúıam135.

(Simon Blackburn, Essays in Quasi-realism)

5.1
Introdução.

Neste caṕıtulo conclusivo, serão retomadas algumas considerações realiza-

das ao longo de outros momentos da dissertação com o intuito de apresentar uma

imagem menos fragmentada do que pretendeu-se estabelecer como a interpretação

mais adequada da filosofia de David Hume. Assim, poderemos considerar essa fi-

losofia segundo aspectos mais gerais, e ver como o quase-realismo se relaciona

com tais aspectos, como o empirismo e o ceticismo humeano. Mas, antes disso,

serão analisadas as vantagens da interpretação aqui proposta, e o modo através

do qual ela nos permite compreender melhor e de maneira mais consistente as

teses propostas por Hume em suas obras. Como veremos, interpretar essas teses a

partir do ponto de vista do quase-realismo permite-nos solucionar razoavelmente

algumas das supostas inconsistências do pensamento humeano, sendo elas mesmas

responsáveis pela existência de leituras opostas como vemos no caso das inter-

135 “People feel uncomfortable with the idea that this is the true explanation of our propensity
to find and to respect values, obligations, duties, and rights. This unease is perhaps rather like
that of nineteenth-century thinkers who found it so difficult to do ethics without God. It is
located in a tension between the subjective source that projectivism gives to morality and the
objective ‘feel’ that a properly working morality has. It is this objective feel or phenomenology
that people find threatened by projectivism, and they may go on to fear the threat as one
that strikes at the core of morality. We may scoff at those who thought that if God is dead,
everything is permitted. But it is harder to really shake off the feeling that if duties, rights,
and so forth come down to that [...] then they do not have quite the power or force, the title to
respect, that we were brought up to believe” (BLACKBURN, 1993, p. 153, tradução do autor).
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pretações realista e antirrealista. Também serão consideradas algumas posśıveis

objeções ao que foi apresentado até agora nesta dissertação, assim como algumas

posśıveis falhas do que foi proposto em termos de interpretação.

5.2
Por que interpretar Hume como um quase-realista?

Como afirmado por Blackburn, uma das motivações por trás do projeto

quase-realista teria sido certa negligência no que diz respeito a quantas de nossas

práticas podemos defender partindo de intuições antirrealistas. De acordo com o

próprio:

[...] pareceu-me que a mesma questão sobre o quanto é realmente defensável em
terrenos antirrealistas estava sendo negligenciada [...] pareceu-me frut́ıfero pergun-
tar se alguém poderia se considerar um antirrealista, e ainda assim encontrar-se
envolvido com as práticas intelectuais propostas como próprias do realismo sem
peso algum na consciência136.

Assim, o sucesso de tal projeto poderia ser verificado pelo modo através do qual

certas práticas podem ser explicadas e legitimadas sem que se recorra a uma

teoria realista, cujas afirmações seriam indesejáveis para os que possuem certa

simpatia pelo antirrealismo, como era o caso de Blackburn. Portanto, um dos

fatores motivadores do quase-realismo teria sido certa relutância em aceitar como

únicas opções dispońıveis para o filósofo a aceitação do programa realista em

sua totalidade ou o abandono de noções como verdade, objetividade, etc. Mas,

por que interpretar Hume dessa maneira? Sabemos que muitos dos problemas

envolvidos nessas discussões contemporâneas dificilmente podem ser encontrados

nos textos de Hume, embora as figuras do racionalista moderno (e às vezes, do

homem vulgar) e do cético pirrônico lembrem respectivamente o realista e o

antirrealista em diversos momentos. No entanto, poderia ser argumentado que

aquele que deseja interpretar Hume como quase-realista esteja apenas projetando

elementos indevidos no pensamento do filósofo escocês, cometendo o terŕıvel crime

do anacronismo, mesmo com todo o cuidado empregado no desenvolvimento da

interpretação. No entanto, uma das vantagens do quase-realismo é justamente

diminuir o risco desse tipo de problema interpretativo. Como vimos, o quase-

realismo consiste mais em uma atitude de exploração dos limites do realismo e do

antirrealismo movida por uma insatisfação direcionada ao modo através do qual

os debates envolvendo tais “ismos” são conduzidos, principalmente no que diz

respeito à admissão pouco refletida de uma série de pressupostos considerados

problemáticos aos olhos do quase-realista. Esse mesmo tipo de insatisfação, só

136 “[...] it seemed to me that the same question of how much is actually defensible on anti-
realist grounds was being neglected [...] it seemed fruitful to ask whether someone might think
of himself as an anti-realist, yet with a good conscience find himself involved in the intellectual
practices proposed as definitive of realism”.



Caṕıtulo 5. Conclusão: Analisando a interpretação quase-realista. 115

que no contexto dos debates sobre Hume, foi um fator motivador para a tentativa

feita no presente texto de interpretar Hume como um quase-realista.

Como vimos em alguns momentos desta dissertação, as tentativas de en-

caixar o pensamento humeano nos programas realista ou antirrealista esbarram

com a própria metodologia experimental incorporada por Hume ao forçar certos

compromissos ontológicos ou preocupações metaf́ısicas que deveriam ser abando-

nados de acordo com o mesmo, tendo a própria obsessão por hipóteses da qual a

humanidade deveria se livrar segundo Hume sido introduzida em seu pensamento.

Estando em conformidade ao empirismo humeano, o quase-realismo se apresenta

como uma alternativa mais apropriada de interpretação, pois evita a atribuição

de certas teses que foram evitadas pelo próprio autor, embora possamos encontrar

muitas passagens que parecem favorecer essa atribuição, como vimos na análise

das propostas de Strawson e Wright. Porém, como também vimos em tal ocasião,

nada nos força a interpretar essas passagens como confirmações de um realismo

cético em Hume. Além disso, sequer é clara a maneira através da qual esse tipo de

leitura pode contribuir para uma compreensão melhor de Hume para além de uma

suposição pessoal deste acerca da existência de coisas inverificáveis que fornece-

riam uma explicação para determinados fenômenos, mesmo tendo Hume evitado

elaborar tais explicações. Além disso, Hume não dependia de qualquer teoria re-

alista para fundamentar suas explicações sobre os fenômenos mentais envolvidos

em nossos racioćınios e júızos nas três áreas consideradas aqui: causalidade, mora-

lidade e estética. Tomemos o caso da causalidade: que tipo de relevância poderia

ter o realismo causal para a explicação do uso de nosso vocabulário causal, de

nossas inferências causais, e outras coisas, dado o fato de que Hume colocou a

origem de nossas ideias causais em um tipo de sentimento? Se nossos enuncia-

dos causais dependem de fatos causais empiricamente inverificáveis para serem

verdadeiros ou falsos, como podeŕıamos saber quando se daria a correspondência

entre o que dizemos e as coisas como são, e como sabeŕıamos quais desses enun-

ciados são verdadeiros e quais são falsos? O que quer que estiver além do mundo

da experiência, para Hume, não realiza papel algum na explicação da natureza

humana, de nossas ideias e práticas, do modo através do qual percebemos e rea-

gimos à experiência; ou seja, o realismo apenas tomaria para si a estranha tarefa

de legitimar certas práticas e noções através de coisas que não exercem influência

alguma nelas.

Por outro lado, também foi constatado que o projetivismo humeano é capaz

de fornecer uma explicação para nossa tendência a aceitar teses realistas para

as classes disputadas. Assim, Hume foi capaz de prever a própria rejeição que

sofreria devido a certo teor antirrealista de suas afirmações. Da mesma forma que

Blackburn, Hume também partiu de um ponto de vista antirrealista para explicar
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certas coisas. Mas não devemos parar na afirmação sobre a origem subjetiva das

propriedades que pensamos encontrar no mundo que experimentamos e declarar

Hume como apenas mais um antirrealista. Em primeiro lugar, não temos qual-

quer indicação de que o mesmo defendia a inexistência dos fatos independentes

da mente humana e que são propostos pelo realista. Como corretamente afirmou

Strawson, seria um erro atribuir a Hume a negação de qualquer coisa empirica-

mente inverificável, ou qualquer pretensão de falar significativamente sobre o que

está fora de nosso alcance cognitivo. Certamente, parece mais fácil negar do que

afirmar a existência de coisas que não podemos apreender empiricamente; afinal,

por que acreditaŕıamos em fatos morais incognosćıveis quando toda nossa morali-

dade gira em torno de sentimentos? Se nossas concepções de virtude ou v́ıcio estão

presas ao mundo da experiência, não parece haver motivo para nos questionarmos

se uma ação é moralmente condenável ou não independentemente dos sentimentos

humanos. Por outro lado, parece imposśıvel estabelecermos qualquer tipo de cer-

teza sobre a inexistência de fatos morais independentes da mente humana, como

mandamentos divinos estabelecidos desde a eternidade cuja obediência fosse re-

quisito para a admissão em algum paráıso imaterial. Por mais extravagantes que

tais suposições pareçam, não temos como descartá-las, assim como não podemos

admitir as que parecem mais razoáveis enquanto explicações de fenômenos, como

a hipótese de que nossas percepções são causadas por coisas ontologicamente dis-

tintas e independentes de tais percepções; apenas a experiência pode fazer pesar

mais um lado da balança nas quais colocamos nossas hipóteses. De todo modo,

o que parece ser mais problemático para a intepretação antirrealista é o fato de

estar envolvida com a negação da possibilidade de atribuirmos valores de verdade

a nossos enunciados das classes disputadas, além de implicar o abandono de ou-

tras noções importantes para os casos em questão; coisas com as quais Hume não

parecia ter o menor compromisso.

A natureza de nossos enunciados causais parece envolver uma complicação

adicional: como já mencionado, Hume empregou esse tipo de enunciados para

explicar a origem de nossas ideias. Se o antirrealismo fosse verdadeiro para o caso

desses enunciados, teŕıamos de enfrentar o problema de dar algum sentido para os

enunciados de seus textos, já que eles servem inclusive para explicar nossa ideia de

causalidade, dado o fato de que o hábito de fazer inferências causais seria efeito

da observação de certos padrões e regularidades no mundo. Seria complicado

para o antirrealista manter a verdade dos enunciados de Hume considerando os

mesmos como expressões dos sentimentos particulares do autor, embora não seja

necessário que ele exija mais do que isso do filósofo. Por outro lado, a interpretação

quase-realista fornece a possibilidade de lermos tais enunciados como verdadeiros

ou falsos, de discutirmos seus conteúdos de maneira razoavelmente objetiva, de
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analisarmos sua conformidade a fatos, etc., mas sem atribuirmos qualquer tipo de

realismo a Hume. Embora Hume não tenha oferecido material para analisarmos

semanticamente todos os usos posśıveis do vocabulário causal, sabemos quais

eram seus critérios para atribuição de valores de verdade para júızos simples do

tipo “a é causa de b”. Se eles são satisfatórios ou não, ou se a filosofia de Hume

permite uma análise adequada e a legitimação de outros usos de nossa linguagem

causal ou não, não foram preocupações que guiaram o desenvolvimento desta

dissertação, tendo seu objetivo sido um tanto menos pretensioso: o de mostrar

que Hume, embora defendesse o projetivismo para certos casos, não tinha nenhum

compromisso com a ideia de que devemos abandonar nossas práticas ordinárias

de primeira ordem devido à origem de certas ideias no âmbito dos sentimentos, e

que ele concebia tais práticas como leǵıtimas e significativas, ao contrário do que

ocorre com certos discursos de segunda ordem que tentam explicar os usos que

fazemos da linguagem no que diz respeito às classes disputadas.

Sobre a linguagem de segunda ordem utilizada por filósofos, cabem aqui

algumas observações. Seu problema, seguindo o racioćınio de Hume, era o

uso de termos sem ideias “anexas”, ou a falta de clareza acerca do conteúdo

de algumas de nossas ideias. É importante notar aqui que, de acordo com a

semântica humeana, proposições como a que Strawson tentou rejeitar, como O,

são verdadeiras caso nenhuma qualificação seja feita. Porém, sabemos que a

intenção por trás do uso de “causalidade” nesse caso é dizer mais do que permite

a restrição semântica imposta por Hume. Isso fica claro quando observamos que

Strawson empregou o termo “Causalidade” (“Causation”), com letra maiuscula,

para poder atribuir a Hume a crença em relações de dependência distintas das que

projetamos nas coisas. Esse cuidado semântico é necessário ao se falar sobre as

afirmações de Hume, embora tenha sido utilizado por Strawson para fundamentar

uma interpretação incompat́ıvel com a que está sendo proposta aqui. Levando-

se isso em consideração, O torna-se uma proposição inverificável, desde que seja

utilizada com a pretensão de dizer algo sobre Causalidade e não sobre causalidade.

Esse seria um exemplo de erro na linguagem de segunda ordem: ao tentar falar

algo sobre a natureza de “causalidade”, o intérprete ou filósofo acaba associando

esse termo a algo ininteliǵıvel como a Causalidade. É esse tipo de prática que

Hume condenou, e não a ordinária, que simplesmente atribui o estatuto de causa

a objetos, sem elaborar nenhum conceito filosófico de causa para fundamentar

sua atitude. Nesse caso, júızos causais devem ser entendidos de acordo com a

semântica de Hume, pois esta permite uma adequação de nossa linguagem às

concepções que realmente temos, embora possamos ignorar que concepções são

essas. O homem comum sequer precisaria se preocupar com essas questões, pois

o emprego que faz da linguagem causal não apresentaria erros fundamentais, e
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seus júızos seriam verdadeiros ou falsos independentemente da ignorância ou da

ausência de preocupação teórica sobre suas atividades intelectuais. Esse era o

ponto por trás do exemplo de Blackburn envolvendo o Humeano Comum e da

figura de Truman: determinadas teses filosóficas, como as de Hume, não exigem

nenhuma alteração no modo ordinário de pensar e agir. Do caráter ilusório de

nossa ideia de objeto externo, não se seguiria qualquer necessidade de mudança

em nossas práticas, embora sejam falsas até mesmo afirmações comuns como

“Este copo de úısque é o mesmo que estava na mesa antes de minha ida ao

banheiro”. Já no caso da causalidade, do fato de que retiramos nossa ideia de

conexão causal de um sentimento de determinação da mente em passar de uma

percepção a outra, não se seguiria nenhuma consequência semântica grave para os

enunciados e racioćınios causais que utilizamos comumente: eles nem deixam de

poder ter valor de verdade, nem se tornam todos falsos. O mesmo pode ser dito

para o caso dos júızos morais e estéticos, e é nisso que consiste o quase-realismo

humeano.

Alguém poderia fazer a seguinte objeção, tanto à tentativa de interpre-

tar Hume como quase-realista quanto ao quase-realismo em geral: em última

instância, o quase-realismo não passa de uma versão de realismo ou antirrea-

lismo, não sendo realmente uma alternativa a esses dois tipos de teoria. Gideon

Rosen, em uma resenha sobre os ensaios de Blackburn, escreveu (1998, p. 387,

tradução do autor):

[...] um quase-realismo defendido com sucesso não consiste em uma alternativa
ao realismo, mas em uma justifiação sofisticada e engenhosa das afirmações de
objetividade e factualidade em torno das quais todo o debate gira137.

Em resposta a uma pergunta de um estudante sobre qual seria sua opinião acerca

da afirmação de Allan Gibbard de que o quase-realismo poderia ser chamado de

“realismo sofisticado” (“sophisticated realism”), Blackburn afirmou (1998, p. 313,

tradução do autor):

Eu gosto bastante. Mas (e Gibbard concordaria) é o pacote como um todo que
importa, e não o rótulo [...] tradicionalmente, ‘realismo’ referia-se a uma ambição
ou aspiração: a de fundamentar a ética em um tipo especial de fato, ou de detectar
uma fonte especial de autoridade para ela [...] Então, se eu me apropriar do rótulo,
como alguns minimalistas o fazem contentemente, há o risco dele ser enganador,
mesmo sendo realmente apropriado138.

137 “[...] a successfully defended quasi-realism is not an alternative to realism at all, but rather
a sophisticated and ingenious vindication of the claims to objectivity and factuality which are,
after all, what the debate is about”.
138 “I quite like it. But (as Gibbard would agree) it is overall package that matters rather

than the label [...] traditionally ‘realism’ referred to an ambition or aspiration–that of grounding
ethics in a special kind of fact, or detecting a special source of authority for it [...] So if I co-opt
the label, as some minimalists are happy to do, it risks being misleading, even if it is in fact
appropriate”.
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Por outro lado, como já mencionado, a motivação de Blackburn ao propor o quase-

realismo como posição filosófica era justamente descobrir até onde o projetivista

poderia ir incorporando as práticas de aspecto realista sem se comprometer com o

realismo. Dito isso, duas considerações devem ser feitas aqui. Em primeiro lugar,

se as fronteiras entre realismo e antirrealismo encontram-se borradas de tal forma

que seja posśıvel encaixar o quase-realismo em qualquer um dos lados, então

parece haver algo de estranho no debate, como desconfiava o próprio Blackburn.

Além disso, caso modifiquem-se os conceitos de realismo e antirrealismo para

que haja espaço sob eles dispońıvel para o quase-realismo, então a questão da

classificação do pensamento de Blackburn (ou de Hume) perde consideravelmente

em termos de relevância, pois quaisquer tentativas de alterar os rumos do debate

poderiam ser classificadas como “realismo” ou “antirrealismo”, e tudo o que

teŕıamos no fim seria uma quantidade enorme de realismos ou antirrealismos

sem que muito fosse esclarecido. Em segundo lugar, o projeto quase-realista

tem como caracteŕıstica distintiva justamente a recusa em tomar certas teses

como pressupostos. Um exemplo seria esta caracterização do realismo feita por

Dummett, que já citamos em momento anterior (1978, p. 146, tradução do autor):

Caracterizo o realismo como a crença de que enunciados da classe disputada pos-
suem valor de verdade objetivo, independentemente de nossos meios de conhecê-lo;
eles são verdadeiras ou falsas em virtude de uma realidade que existe independen-
temente de nós.139

Ou seja, Coventry tinha razão em sua caracterização da diferença entre

quase-realismo e realismo ou antirrelismo. Apesar dela chamar o quase-realismo

de “posição intermediária” entre realismo e antirrealismo, devemos entender que

tal posição se difencia das outras duas pela relutância em incorporar qualquer tipo

de relação entre verdade e objetividade e fatos independentes da mente humana.

Segundo a caraterização de Blackburn (1993, p. 55, tradução do autor):

A explicação consiste em duas etapas. Ela começa com uma teoria acerca dos
estados mentais expressos pelos compromissos na área em questão: os hábitos,
disposições e atitudes que eles servem para expressar. São eles que são verbali-
zados quando expressamos tais compromissos no modo ordinário [...] A segunda
etapa (que eu chamei de quase-realismo) explica nesses termos o comportamento
proposicional dos compromissos – o motivo pelo qual eles tornam-se objetos de
dúvida ou conhecimento, probabilidade, verdade ou falsidade140.

139 “Realism I characterise as the belief that statements of the disputed class possess an
objective truth-value, independently of out means of knowing it: they are true or false in virtue
of a reality existing independently of us”.
140 “The account has two stages. It starts with a theory of the mental state expressed by

commitments in the area in question: the habits, dispositions, attitudes they serve to express.
It is these that are voiced when we express such commitments in the ordinary mode [...] The
second stage (which I called quasi-realism) explains on this basis the propositional behaviour
of the commitments–the reason why they become objects of doubt or knowledge, probability,
truth, or falsity”.
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Assim, como afirmou Coventry (2006, p. 68-9, tradução do autor):

No entanto, rotular o quase-realismo como uma versão de antirrealismo é com-
preender tal posição de maneira incorreta. Em primeiro lugar, o quase-realista
defende que nossos enunciados causais ou morais possuem valores de verdade
genúınos apesar de sua origem mental, diferentemente do instrumentalista141; em
segundo lugar, pelo fato de que o quase-realista defende que alguns desses enun-
ciados são verdadeiros e que o compromisso com nosso discurso e práticas de
aparência realista nunca consistem em um erro, diferentemente do teórico do erro
[...] Apesar do fato de que nunca poderemos explicar a regularidade da natu-
reza apelando para um poder ou força causal, isso não significa que a análise
projetivista da moralidade ou da causalidade seja incapaz de fornecer todo o co-
nhecimento e jusitifcação que precisamos para navegar pelo mundo de maneira
inteliǵıvel, identificar os outros e nós mesmos, planejar e explicar fenômenos na
natureza.

[...] ‘realismo’ também não pode ser aplicado ao quase-realismo [...] Embora o
quase-realista concorde com (a) (que os enunciados em questão possuem valor de
verdade, não defende que (b), que diz que a verdade ou falsidade desses júızos
resulta de uma correspondência a fatos morais ou poderes causais independentes
da mente 142.

Como dito, caso as concepções de antirrealismo ou realismo sejam modificadas

para que se tornem compat́ıveis com o programa quase-realista, o debate começa

a perder algo de seu sentido, transformando-se em mera batalha de rótulos. Mas,

enquanto as coisas forem compreendidas no sentido que tinham quando o quase-

realismo foi proposto, este permanece como uma posição claramente distinta na

filosofia.

Por outro lado, não é dif́ıcil perceber como o quase-realismo pode ser tomado

como uma instância de um dos tipos de teorias às quais fazia certa oposição, já que

ele realmente compartilha certas ideias com ambos os tipos. Curiosamente, essa

caracteŕıstica do quase-realismo nos permite compreender o fato de que Hume

foi interpretado tanto como defensor do realismo quanto como do antirrealismo.

Isso se deve justamente ao fato de que ele compartilhava com essas posições as

141 O instrumentalista é caracterizado por Coventry (2006, p. 28) como aquele que defende
que enunciados da classe disputada não podem ser interpretados como dotados de valores de
verdade devido ao fato de que tais enunciados não descreveriam fatos no mundo, mas serviriam
de instrumento para controlarmos melhor nossa experiência (no caso dos enunciados cient́ıficos)
ou o comportamento dos membros de uma sociedade (no caso dos enunciados morais).
142 “However, to label quasi-realism as a version of anti-realism misunderstands the position.

First, the quasi-realist holds that our causal or moral statements have genuine truth-value
despite their source in the mind, unlike the instrumentalist; and second, because the quasi-
realist holds that some of these statements are are true and that engagement of our realist-
seeming discourse and practices are never a mistake, unlike the error theorist [...] Despite the
fact that we can never explain the regularity of nature by appeal to a mind-independent causal
power or force, it does not mean that projectivist analysis of morals or causation cannot yield
all the knowledge and justification we need in order to navigate the world intelligibly, identify
ourselves and others, plan ahead and explain natural phenomena.

[...] ‘realism’ in not applicable to quasi-realism either [...] Although the quasi-realist agrees
with (a) (that the statements in question have a truth-value), quasi-realism does not hold that
(b), which claims that the truth or falsity of these judgements results from a correspondence
with some mind-independent moral facts or causal powers”.
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seguintes ideias:

(Antirrealismo): A origem de nossas distinções morais e estéticas, e de nossa ideia

de conexão causal reside mais propriamente em sentimentos, que são projetados

pela mente nos objetos de nossa experiência.

(Realismo): Nossos júızos empregados para falar sobre tais propriedades projeta-

das possuem valor de verdade, sendo nossas práticas de caráter realista leǵıtimas.

Considerando o ensaio sobre o padrão do gosto, podemos exemplificar essa

posição. O objetivo de Hume ao afirmar a necessidade de tal padrão e tentar

caracterizar o mesmo, era simplesmente o de evitar certos elementos do realismo

e do antirrealismo ao mesmo tempo em que incorporava outros. As duas posições

opostas sobre questões de gosto apresentadas por Hume consistiriam no seguinte

(1987, I.XXIII.8-9):

(Ceticismo pirrônico): A beleza não é algo presente nos objetos, mas consiste

em um sentimento que transferimos para os mesmos. Assim, dado o caráter não-

descritivo dos sentimentos, não podemos falar verdadeira ou falsamente sobre

questões de gosto, já que sentimentos não podem ser verdadeiros ou falsos.

(Pensamento ordinário): Distinções estéticas realmente existem, e podemos apro-

var ou condenar objetos ou gostos esteticamente.

Como o pensamento ordinário toma de modo irrefletido as propriedades estéticas

como objetivas devido ao mecanismo de projeção da mente humana, deve ser re-

jeitado tanto quanto o ceticismo que nega que possamos fazer distinções estéticas

de modo leǵıtimo. Por outro lado, o cético está certo em sua identificação de

propriedades estéticas como sentimentos projetados, enquanto o homem comum

está correto em seu uso de uma linguagem estética de primeira ordem.

Vemos aqui como Hume procedeu da mesma forma que Blackburn: partindo

do ponto de vista do projetivismo, tentou incorporar como leǵıtimas nossas

práticas de aspecto realista em seu sistema, usando a ideia de um padrão do

gosto para sustentar essa posição h́ıbrida. Mesmo a objetividade não envolvendo

independência da mente humana no sentido com o qual trabalham realistas e

antirrealistas, isso não o livrou de enfrentar o mesmo tipo de problema que o

realista identifica no projetivista, que é o da falta de legitimidade de algumas

de nossas práticas, problema que é central no programa quase-realista. Dito

isso, vemos que colocar um debate sobre Hume nesses termos não consiste

em nenhum problema grave de anacronismo, e que o quase-realismo enquanto

proposta para interpretarmos o pensamento humeano oferece a vantagem de não

forçar o mesmo a se encaixar em qualquer tipo de realismo ou antirrealismo,

estando esses dois tipos de teoria comprometidos com certos pressupostos que

dificilmente encontramos nos trabalhos de Hume; ao mesmo tempo, fornece-nos

uma imagem consistente de Hume ao permitir-nos conciliar o tom realista de seus
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trabalhos com suas afirmações projetivistas, a atribuição de valores de verdade

a enunciados das classes disputadas com a origem sentimental desses mesmos

enunciados, a possibilidade de progresso cognitivo e moral e uma noção de fato

que não envolvia objetividade pura ou independência ontológica no caso de nossos

conhecimentos envolvendo causalidade, moralidade e estética.

5.3
Considerações finais.

Além de oferecer uma imagem coerente do pensamento humeano no que

diz respeito às investigações realizadas nas três àreas relevantes, a leitura quase-

realista ainda apresenta-se em conformidade a aspectos mais gerais do mesmo,

como o empirismo e o ceticismo que lhe eram caracteŕısticos. Um dos objetivos

centrais do caṕıtulo segundo foi apresentar o modo espećıfico de fazer filosofia

adotado por Hume, que consistia na aplicação do método experimental carac-

teŕıstico da filosofia natural newtoniana aos objetos da filosofia moral: o homem

e suas práticas. Assim, esse método teve um emprego bastante distinto daquele

feito por Newton, sendo voltado para elementos presentes na natureza humana.

O resultado disso foi a rejeição de uma série de hipóteses frequentemente encon-

tradas na filosofia, como o fundamento racional de nossas distinções morais, a

existência de um mundo de objetos distintos de nossas percepções que seriam

causalmente responsáveis pela existência das mesmas, a presença de poderes cau-

sais nos itens de nossa experiência, entre muitas outras. E, ao aceitar como con-

cepções propriamente ditas somente os estados mentais cuja origem fosse dada na

experiência (interna ou externa), acabou chegando à conclusão de que, em alguns

casos, transferimos certas propriedades mentais como sentimentos para os obje-

tos ou relações observadas, o que deu origem ao seu projetivismo. Por outro lado,

como afirmado diversas vezes, esse projetivismo não forçou Hume a abandonar

algumas de nossas práticas cuja legitimidade seria ameaçada devido à fonte sub-

jetiva ou interna das mesmas, abandono que caracterizava um tipo condenável de

filosofia de acordo com Hume: o ceticismo pirrônico ou excessivo. Em oposição a

esse tipo de ceticismo, Hume defendeu o seu próprio: o ceticismo moderado ou

acadêmico, que abandona as pretensões de certos filósofos em fornecer explicações

sem fundamento emṕırico, deixando a mera especulação de lado e atentando para

o que pode ser conhecido dentro de nossas limitações. Apesar desse ceticismo não

se pronunciar sobre uma série de questões consideradas de grande relevância por

filósofos obcecados por explicar tudo o que encontram pela frente, não importando

o quão extravagantes suas afirmações possam ser, ele não estava comprometido

com o abandono completo das atividades teóricas, mas apenas com a moderação

das mesmas.
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Esse ceticismo, por ser derivado da adoção e aplicação do método experimen-

tal, possui também uma conexão com o falibilismo humeano. O caráter indutivo

desse método torna nossas generalizações verdadeiras apenas na medida em que

têm sido frequentemente confirmadas por experimentos e observações, não nos

fornecendo qualquer garantia firme de que as coisas serão sempre como têm sido,

ou de que finalmente chegamos a uma generalização que não seja mais pasśıvel de

correção posterior. Assim, o uso de regras, o aprimoramento da imaginação e o

recurso constante à experiência foram modos encontrados por Hume de amenizar

nossas limitações, permitindo-nos explorar ao máximo o mundo da experiência.

Os padrões desenvolvidos na imaginação nos dariam as condições mais adequadas

de identificar quais itens de nossa experiência realmente estariam em conjunção

constante, de tal forma que o sentimento produzido em uma mente dotada de tal

padrão serviria de medida para corrigirmos nossos sentimentos. Essa proposta é

importante para compreendermos como Hume teria tentado preservar certa obje-

tividade de nossas discussões mesmo quando as propriedades em questão fossem

sentimentos projetados, tentativa que o tornaria mais do que um mero proje-

tivista, embora ainda o deixasse aquém das exigências de certos filósofos. Por

outro lado, o quase-realismo humeano, na medida em que tenta dar sentido e le-

gitimidade para nossas práticas de aspecto realista, caso obtenha sucesso em tal

empreendimento, pode fazer tais exigências parecerem um tanto quando exagera-

das, devendo as mesmas ser substitúıdas pela moderação do ceticismo acadêmico,

que convivia pacificamente com o falibilismo de nosso conhecimento.

O “filósofo” pirrônico, por outro lado, sendo incapaz de promover tal con-

vivência, abandona toda esperança e vive a afirmar seu ceticismo, embora seja

movido por sua própria natureza a aderir às mesmas práticas que o resto da

humanidade, deixando sua posição radical constantemente de lado por necessida-

des práticas. Essa situação em nada seria diferente daquela na qual encontramos

o antirrealista que afirma a ilegitimidade e falta de sentido de parte de nossas

práticas, pois ele seria incapaz por questões práticas de abandonar aquilo que

considera desprovido de sentido. No entanto, ao atribuir outras funções para os

enunciados das classes disputadas que não a de apontar para fatos, o antirrealista

pode fornecer algum sentido mais modesto para as práticas relevantes, embora

tenha de abandonar a possibilidade de atribuição de valores de verdade a es-

ses enunciados. Retornando à questão do falibilismo, devemos notar aqui que os

próprios enunciados de Hume devem ser tomados como generalizações pasśıveis

de correção. Sendo um empirista, ele não poderia simplesmente apresentar suas

afirmações como imunes à falsificação ou aprimoramento, o que deve ser válido

até mesmo para as proposições metodológicas, já que estas podem ser revisadas

de acordo com a eficiência demonstrada em exercer sua função de regular a ex-
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ploração da experiência da melhor maneira posśıvel. Ou seja, o próprio trabalho

de Hume deve ser levado em consideração de acordo com seu método experi-

mental, não devendo ser rejeitado ou admitido como verdadeiro segundo critérios

não-emṕıricos, da mesma forma que o trabalho sobre a gravitação desenvolvido

por Newton em Principia deveria ser refutado pelo mesmo método que o ori-

ginou de acordo com o filósofo natural, tendo as cŕıticas de Leibniz e outros o

levado a empregar a expressão “filosofia experimental” em um novo sentido, que,

de alguma forma, acabou chegando até Hume.

Voltando ao quase-realismo, este se mostra especialmente adequado como

intepretação dos trabalhos de Hume, pois deixa espaço para que a investigação

emṕırica determine qual o sentido de nossas práticas, não forçando qualquer

teoria espećıfica da verdade ou da natureza de nossos júızos que não esteja em

conformidade com o uso ordinário que fazemos de nossa linguagem. E uma das

caracteŕısticas mais curiosas do pensamento empirista humeano era justamente

o valor dado para o pensamento ordinário, sendo este leǵıtimo e compat́ıvel

com a filosofia experimental em certo sentido, já que a investigação de segunda

ordem não o torna sistematicamente falso ou desprovido de sentido no que diz

respeito às classes disputadas. Por outro lado, o aspecto realista de nossas práticas

deve ser considerado cuidadosamente pelo filósofo: caso este deixe-se levar por

certas crenças comuns, e por sua própria inclinação natural ao realismo, pode

acabar direcionando sua teoria para além do mundo da experiência, procurando

elementos que possam justificar nossas práticas em lugares inacesśıveis, de onde

eles sequer poderiam ter exercido qualquer influência em nossas vidas. Aqui,

Hume não se diferencia em nada de Blackburn. Segundo este (BLACKBURN,

1993, p. 157, tradução do autor):

Pode ser que existam pessoas que não consigam ‘aguentar’ a ideia de que valores
possuem uma fonte subjetiva; que não consigam aguentar a ideia de que o sentido
de suas vidas e atividades é algo que eles conferem em última instância, e que
mesmo a reflexão cŕıtica sobre qual a melhor maneira de se fazer isso é conduzida
em termos de outros sentimentos que devem simplesmente ser tomados como
dados. Mas isso será o caso porque essas pessoas possuem um defeito em algum
outro lugar de suas sensibilidades: um defeito que as ensinou que nada importa
a não ser que importe para Deus, ou por toda a infinitude, ou para um mundo
concebido independentemente de qualquer conjunto de preocupações ou desejos,
ou o que quer que seja. Não devemos ajustar nossa metaf́ısica para satisfazer tais
defeitos143.

143 “It might be that there are people who cannot ’put up with’ the idea that values have
a subjective source; who cannot put up with the idea that the meaning of their life and their
activities is ultimately something they confer, and that even critical reflection on how best to
confer them conducts itself in the light of other sentiments that must be taken simply as given.
But this will be because such people have a defect elsewhere in their sensibilities–one that has
taught them that things do not matter unless they matter to God, or throughout infinity, or to
a world conceived apart from any particular set of concerns or desires, or whatever. One should
not adjust one’s metaphysics to pander to such defects”.
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Assim, vemos também como Hume se assemelhava em certo sentido à imagem

que tinha de Newton: segundo a descrição que vimos em 2.2 na citação da obra

historiográfica de Hume, Newton teria sido cuidadoso no sentido de tomar como

prinćıpios apenas as proposições obtidas através da experiência, incorporando

todos eles não importando o que eles tivessem de incomuns. Esse seria o esṕırito

compartilhado por empirismo e quase-realismo: deixar sempre a experiência falar

mais alto, de tal forma que o sentido de nossas práticas possa ser julgado de

acordo com a autoridade mais competente para a condução de tal julgamento,

guardando sempre para a mesma a última palavra.
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. The History of England from the Invasion of Julius Caesar to the
Revolution in 1688. Foreword by William B. Todd, 6 vols. Indianapolis: Liberty
Fund, 1983.

. The Letters of David Hume Edited by J. Y. T. Greig, Volume I. Oxford:
Clarendon Press, 1932.

JACOBSON, Anne Jaap. “From cognitive science to a post-Cartesian text: What
did Hume really say?”, in: READ, Rupert; RICHMAN, Kenneth A. The New
Hume Debate. London: Routledge, 2000, p. 156-166.
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pońıvel em: http://www.maths.tcd.ie/pub/HistMath/People/Newton/

CommerciumAccount/CommAcc.pdf. Acesso em: 04 de setembro de 2012.

. Newton’s Principia: The mathematical principles of natural philosophy,
by Sir Isaac Newton. Translated into English by Andrew Motte. New York: Da-
niel Adee, 1846.

. Opticks: Or, a treatise of the reflections, refractions, inflections and
colours of light. Based on the fourth edition London, 1730. New York: Dover
Publications, 1952.

. The Correspondence of Isaac Newton, edited by H. W. Turnbull, J.
F. Scott, A. Rupert Hall, and Laura Tilling. 7 vols. Cambridge: Cambridge
University Press, 1959.

. The Principia: Mathematical Principles of Natural Philosophy, transla-
ted by I. Bernard Cohen and Anne Whitman. Berkeley: University of California

http://www.maths.tcd.ie/pub/HistMath/People/Newton/CommerciumAccount/CommAcc.pdf
http://www.maths.tcd.ie/pub/HistMath/People/Newton/CommerciumAccount/CommAcc.pdf
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