
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E ClltNCIAS HUMANAS 

DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA 

DAVIDHUME: 

FILÓSOFO E HISTORIADOR 

TOHBO •• : 31170 

" SARA ALBIERI 
lll!!Wll!ll l!!!ll!l!l!I l l!l! 
SBD-FFLCH-USP. 

Tese apresentada ao Departamento de Filosofia da Faculdade de 
Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São 
Paulo, sob a orientação do Prof. Dr. João Paulo Monteiro, para _ 
a obtenção do título de Doutor em Filosofia 

SÃO PAULO - 1993 

2805745
Caixa de texto

2805745
Caixa de texto



AGRADECIMENTOS 

Para realizar esta pesquisa contei com uma bolsa do PICD, nível 
doutoramento, da CAPES. 

A Universidade Federal de Santa Catarina autorizou meu 
afastamento das atividades docentes por quatro anos . 

Meus colegas do Departamento de Filosofia sustentaram essa 
ausência com incentivo e boa vontade. 

A Universidade de São Paulo propiciou-me o convívio de alto 
nível e as facilidades indispensáveis à boa condução da pesquisa. 

Antônio José manteve-se em generosa disponibilidade,e salvou-me 
das armadilhas do computador. 

Alfredo Antônio foi conselheiro e torcedor animado. 

Entre os mestres, Oswaldo Porchat e Rolf Kuntz foram exemplos 
de rigor e agudeza intelectual. 

Mais que mestre, João Paulo Monteiro ofereceu orientação 
sempre crítica, rigorosa e erudita. Os méritos deste trabalho serão dele; os 
defeitos, meus . 



ÍNDICE 

INTRODUÇÃO - O FILÓSOFO E A IIISTÓRIA 
O Filósofo lê História 
O Filósofo escreve a História 

CAP. I- A IMPARCIALIDADE DA IIISTÓRIA FILOSÓFICA 

CAP. li - O MÉTODO NA FILOSOFIA: INDUÇÃO E HIPÓTESE 
A Indução e seus Críticos 
O Método Hipotético 

CAP. Jll - O MÉTODO NA HISTÓRIA 
Natureza Humana e História: a Circularidade 
Causas e Razões 
A Explicação do Particular 

CAP. IV - A HISTÓRIA DAS LIBERDADES I10LÍTICAS 
A Explicação do Grande Número 
A Versão Conlralualisla "Whig" 
Bretões e Saxões 
O Período Feudal 
O Período Moderno 

CAl1• V - A UISTÓRIA DAS LIBERDADES ECONÔMICAS 
O Índice dosPreços 
A Economia e os Costumes: O Caso das Perdas de Spencer 
A Usura e o Comércio 
Os Impostos de Isabel e o Governo Turco 
O Comércio e o Desenvolvimento 

CAP. VI - A HISTÓRIA DA LIDERDADE DOS INDIVÍDUOS 
O Acaso e a Liberdade 
Disputas Verbais 
Liberdade e Necessidade 
As Ações e o Caráter 

CONCLUSÃO 

IllBLIOGRAJclA 

02 
02 
10 

21 

42 
42 
49 

68 

68 
76 
89 

94 

94 

99 

104 
110 
113 

119 
124 
128 
131 
135 
136 

145 
145 
147 
152 
162 

171 

187 



ABREVIAÇÕES 

Mantivemos no corpo do texto as referências abreviadas às seguintes obras de 

David Hwne: 

1 

HE - Thc History of Enghmd. U.S.A., Libcrty Classics, 1983. Esta edição reproduz a 

edição póstuma de 1778, com as últimas correções do autor. 

ML - My own lifc. ln: Thc 1-Iistory of England. USA, Libcrty Classics, 1983. 

T - A Trcatisc of Hmnan N:1turc. Edição Sclby-Biggc. Oxford, Clarc.ndon Prcss, 

1967. 

EU - An Enquiry Conccrninc; llum:m Undcrst:mding:. Sclby-Biggc, Oxford, Clarcndon 

Press, 1957. 

EM - An Enquiry Conccrning: thc Principies of Morais. Oxford, Clarcndon Prcss,1957. 

DP -A Disscrtntion on thc Pnssions. Alemanha, Scientia Verlag Aalcn, 1964. v. 2. 

NHR -Thc Nntural Historyof Rclic;ion. Alemanha, Scientia Verlag Aalen, 1964. v. 4. 

E - l�ss:1ys Moral, Polit'ical and Litcrary. Alemanha, Scienlia Verlag Aalcn, 1964.v.3. 

E\V - Essays Withdrawn. Alemanha, Scientia Vcrlag Aalen, 1964.v. 4. 

UE - tJnpuhlishcd Essays . Alemanha, Scicntia Vcrlag Aalcn, 1964. v. 6. 

EE - Essays 011 Economics. E. Rotwein ed. Madison, The University of Wisconsin· 

Prcss, 1970. 



2 

INTRODUÇÃO 

O Filósofo e a História 

O Filósofo lê história 

O papel da história na filosofia de Hume é bem conhecido: a história é, ao 

lado da vida comum, a grande fonte de observação e de experiência, a base empírica 

cm que assenta o projeto maior de construção da ciência da natureza humana e dos 

homens cm sociedade. Na Introdução ao Tratado, onde Hume tem menos pudor em 

admitir o alcance de seu projeto, lemos: 

"E assim como a ciência do homem é o único fundamento sólido para 

as outras ciências, assim o único fundamento sólido que podemos dar a 

essa mesma ciência deve assentar na experiência e observação" (I'. xx). 



Trata-se de uma situação experimental peculiar. A ciência da natureza humana 

ou filosofia moral não pode, como a filosofia natural, organizar seus experimentos 

de modo premeditado, para guiar sua investigação. As situações humanas, ao 

contrário dos fenômenos da natureza, não podem ser repetidas sob condições 

experimentais em que o controle seja possível. E ainda que o observador quisesse 

tirar partido do fato de ser homem, portanto de partilhar da mesma natureza de seu 

objeto, para colocar-se ele próprio sob observação, o fato de tratar-se de uma 

reflexão premeditada alteraria a operação natural dos princípios observados, 

tomando impossível extrair-se daí qualquer conclusão. A ciência da natureza 

humana funda-se na observação da vida humana tal como não pode ocorrer sob 

condições experimentalmente controladas. 

"Devemos portanto reunir nossos experimentos nesta ciência a partir 

de uma cuidadosa observação da vida humana, e tomá-los como aparecem no 

curso normal do mundo, pelo comportamento dos homens em companhia, nos 

negócios e nos seus prazeres" (I', xxiíi). 

A impossibilidade de experimentação controlada é ainda hoje uma das 

grandes objeções contra a tese da unidade de método e de explicação nas ciências 

naturais e morais. Ela figura entre os argumentos daqueles que defendem a 

especificidade do objeto das ciências do homem, reivindicando que o seu estudo 

deve ser conduzido segundo critérios intrinsicamente diversos daqueles aplicáveis às 

ciências da natureza. Vimos porém que Hume, ao menos nessa declaração 

introdutória, apenas reconhece essa dificuldade, e remete o cientista moral para o 

campo experimental do quotidiano dos homens. Será preciso acompanhar o 

cientista Hwne operando nesse campo, para detectar o modo como ele lida com ela. 
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Nos chamados textos de teoria do conhecimento, o Livro I do Tratado, a 

primeira Investigação, Hume procede a uma investigação de nossas operações 

cognitivas; os poucos exemplos a que recorre restringem-se a situações 

perfeitamente compatíveis com a experiência da vida comum. Por exemplo, na teoria 

das idéias, quando apresenta o princípio segundo o qual "todas as nossas idéias ou 

percepções mais fracas são cópias de nossas impressões ou percepções mais 

vivazes" {EU, 19). Quais são os argumentos originados na experiência que ele 

apresenta para apoiar tal princípio? Primeiro, recorre a instrospecção convidando 

seu leitor ao exame de suas próprias idéias complexas, para verificar por escrutínio 

atento que se resolvem em idéias simples copiadas de um sentimento que as 

precedeu. Propõe em seguida à consideração do leitor um segundo tipo de situação: 

um homem a quem falte algum órgão dos sentidos. Um cego não terá noção das 

cores, ou um surdo dos sons, certamente porque lhes faltam as impressões 

correspondentes. Mas se o sentido deficiente for restaurado, e assim aberta uma 

entrada para novas sensações, também abrir-se-á uma entrada para as idéias 

correspondentes. O mesmo ocorrerá a qualquer homem quando tratar-se de um 

objeto nunca antes apresentado a wn órgão sensóreo; por exemplo, homens de 

culturas distantes como negros ou lapões, não têm noção do sabor do vinho. Ou 

ainda, em menor grau, com as impressões de reflexão ou paixões, quando alguém é 

incapaz de sentir sentimentos que contudo pertencem à sua espécie, como por 

exemplo o caso de wn homem de temperamento brando, que não tem idéia do que 

seja a crueldade ou a vingança, ou de um homem egoísta, que tem dificuldade em 

conceber a amizade e a generosidade (EU, 20). 

Todos esses experimentos têm em comum a proposta de uma situação ao 

mesmo tempo experimental e hipotética. Trata-se de situações que correspondem à 



experiência de todos, que todos podem identificar graças à sua experiência da 

conduta dos homens no curso comum da vida e dos negócios humanos. Ao mesmo 

tempo, não se referem a ninguém especificamente, não se trata de um experimento 

organizado em torno de um homem ou de um grupo, delimitado e controlado como 

nos procedimentos das ciências naturais. O leitor é convidado a abstrair da 

experiência de si e dos outros este "homem em geral", colocá-lo na situação 

especificada, acompanhar o desenvolvimento hipotético de suas ações e reações 

nesse caso, para enfim fazer suas conclusões coincidirem com as do autor. 

São várias as situações específicas em que este homem genérico é posto à 

prova: cego ou surdo de nascença, como vimos, ou criado na África ou na Lapônia. 

Será por vezes deslocado para outras situações. Aos trinta anos de vida, tendo 

adquirido uma familiaridade perfeita com toda espécie de cores, exceto por um 

único matiz de azul. Ao deparar-se com a escala gradual dos matizes de azul diante 

dos olhos, faltando apenas um, seria capaz de suprir essa falha da experiência com a 

imaginação, assegura Hume (EU, 21 ) 1 . Ou quando criança, queimando-se ao tocar a 

chama de uma vela, e por isso não repetindo a experiência, por ser já capaz de 

esperar efeitos semelhantes de causas com qualidades sensíveis semelhantes (EU, 

39). 

Para validar a descrição de nossas operações cognitivas, será possível 

até propor à imaginação um homem desligado da natureza e da sociedade 

inteiramente hipotético: aquele que, dotado de faculdades racionais plenamente 

desenvolvidas, chega como um alienígena repentinamente a este mundo, sem dispor 

de nenhuma experiência, como um bebê ao nascer. Não poderia nessas condições 

1. Hume põe aqui um dos mais comentados enígmas de sua teoria do conhecimento. Não nos dcleremos
nele. Aqui ele apenas ilustra o modo humcano de experimentar com a natureza humana. 
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proceder a inferências causms, defende Hume, antes de abastecer-se com 

experiências por um tempo suficiente (EU, 42). 

Na teoria das paixões (Livro II do Tratado e Dissertação) recorre mais 

amiúde a exemplos, mas são todos dessa mesma natureza: "Um homem numa prisão, 

sem o menor meio de escapar, treme ao pensar no cadafalso ao qual está 

condenado ... " ( DP, 142 ); "uma virgem em sua noite de núpcias vai ao leito cheia 

de temores e apreensões, embora só espere prazeres ... " (DP, 143). "E quando um 

homem deseja ser elogiado, é pela mesma razão que a uma bela mulher agrada 

mirar-se num espelho, e ver o reflexo de seus próprios encantos."( DP, 152). Isto 

sem nos estendermos aqui nas elaboradas situações hipotéticas que Hume denomina 

experimentos , para provar sua teoria da origem das paixões numa dupla relação de 

impressões e idéias. (T, 332-47). 

Em ambos os conjuntos de textos, trata-se de apelar à cumplicidade do leitor, 

falando como homem para outros que compartilham as mesmas experiências, daí a 

frequência da primeira pessoa do plural: "... ao vermos o retrato de um amigo 

ausente, nossa idéia dele é incontestavelmente vivificada pela semelhança ... "( EU, 

41 ); "um caráter nobre e generoso causa satisfação à mera contemplação; e quando 

nos é apresentado, embora apenas em poema ou fábula, é infalível em encantar e 

deleitar-nos." ( DP, 147). 

Já nos textos políticos e econômicos - Livro III do Tratado, segunda 

Investigação, Ensaios - quando não mais se trata apenas do homem, mas dos 

homens reunidos em sociedade, a experiência individual e da vida comum não 

parece ser suficiente. É nesse momento, e com essa exigência teórica, que Hume 

recorre a um outro tipo de experiência exemplar: a história. Tomemos o ensaio "Do 



Contrato Original", que é emblemático. Nele Hume apresenta argumentos contra a 

teoria contratualista da origem e da legitimidade do governo. Trata-se de um texto 

com endereço certo: menos os grandes contratualistas como Locke ou Hobbes, mais 

"aqueles filósofos que aderiram a wn partido", os que advogam a frouxidão dos 

laços de fidelidade, os que alimentam o furor partidário com interpretações 

contratualistas da história da constituição inglesa. Segundo Hume, a interpretação 

contratualista não encontra justificação em nada que sabemos de qualquer governo, 

passado ou presente, isto é, não se justifica "pela história ou pela experiência". 

"Quase todos os governos atualmente existentes, ou dos quais algo 

ficou registrado na história, assentaram inicialmente na usurpação ou na 

conquista, ou em ambas, sem qualquer pretensão de legítimo consentimento 

ou sujeição voluntária do povo". (E, 447) 

A face política do mundo está em contínua mudança - crescimento ou 

dissolução de impérios, colonização, migração - e a observação desses eventos 

nada nos faz descobrir senão "força e violência". Hume apoia-se em exemplos 

específicos. A república de Atenas era "a mais ampla democracia de que nos fala a 

história", mas se notannos que as mulheres, os estrangeiros e os escravos eram 

totalmente excluídos dos negócios políticos, descobriremos que "esse regime não 

foi criado, nem jamais qualquer lei foi votada, pela décima parte daqueles que eram 

obrigados a se lhe submeter". Além disso, os atenienses reivindicavam a posse por 

conquista de alguns territórios estrangeiros, negando à população local qualquer 

fonna de consentimento ou participação. Para não mencionar as assembléias dos 

cidadãos, sempre cheias de abusos e desordens, apesar da lei. 
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Na Inglaterra, Henrique IV e Henrique VII não possuíam outro título ao trono 

do que aquele conferido por wna suposta manifestação popular, wna eleição 

parlamentar. Contudo, ambos jamais reconheceram esse fato, com receio de 

enfraquecer a própria autoridade. "Muito estranho, se o consentimento e as 

promessas são o único fundamento verdadeiro de toda autoridade!" ( E, 448-9) 

Sem isentar os contemporâneos, é preciso impedir que o regime instalado pela 

Revolução de 1688 "nos iluda, ou nos faça apaixonar por wna origem filosófica do 

governo a ponto de imaginarmos que todas as outras são monstruosas e irregulares". 

Mesmo o caso deles pouco corresponde historicamente ao detalhe da teoria do 

contrato. Tratou-se apenas de wna sucessão de monarcas, não de wna mudança na 

forma de governo como wn todo; e que foi decidida por maioria entre setecentos, 

falando por dez milhões de pessoas, a maioria das quais, é certo, poderia ter 

concordado com a decisão. "Mas acaso o problema foi entregue, um pouco que 

fosse, à sua decisão? Acaso a questão não foi com justiça, a partir desse momento, 

considerada resolvida, e não passou a ser castigado todo aquele que recusasse 

submeter-se ao novo soberano"? Através de todo o ensaio, Hume não pretende negar 

que o consentimento do povo seja "wn justo fundamento do goven10", mas 

mostrar, baseado em evidência histórica, que o consentimento "muito raramente se 

verificou, em qualquer grau, e quase nunca em toda a sua plenitude, e que é portanto 

forçoso admitir também algum outro fundamento do goven10 1: ( E, 449-50)

O procedimento de Hwne nos outros ensaios é o mesmo. Para qualquer 

proposição, recorre à história buscando evidência e fundamento. O ensaio "Que a 

Política pode ser transformada nwna Ciência", por exemplo, retira as diversas 

máximas que propõe do exame da "história antiga ou moderna, estrangeira ou 

nacional". (E, 99) Já o ensaio "Da População das Nações Antigas" tenta resolver 
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uma controvérsia entre os antigos e os modernos a respeito desse assW1to, através da 

leitura e análise cuidadosas de um elenco de historiadores antigos e outras fontes.(E, 

381-43)

A história tem pois, importância fundamental para o "lado filosófico" da obra 

de Hume. O discurso filosófico inclui a história não apenas como recurso de estilo, 

para ilustrar a argumentação tornando-a mais convincente, mas sobretudo como base 

empírica. Sabemos que a argumentação filosófica, sem o fundamento da observação, 

não pode tratar com propriedade as questões de fato, mas esvazia-se de sentido 

como as proposições da metafisica tradicional. Contudo, a observação e experiência 

dos homens não pode limitar-se ao curso normal da vida e dos negócios humanos ao 

alcance de nossos sentidos, ao presente, ao aqui e agora, porque isto limitaria 

extremamente a possibilidade de inferências causais seguras para uma ciência dos 

assuntos morais que se pretende experimental. É necessário então recorrer às idéias 

de memória, às observações do curso passado da vida hwnana, para constatar as 

regularidades necessárias à inferência dos princípios da natureza humana e da ordem 

social. E como não é possível o acesso observacional direto aos eventos do 

passado, a narrativa histórica dá testemWlho deles, valendo como sucedâneo 

empírico, como vicária da observação. Hume o confirma na primeira Investigação:

"Sua principal utilidade (da história) é descobrir os princípios 

constantes e universais da natureza humana, mostrando homens em todas as 

variedades de circunstâncias e situações e fornecendo-nos materiais para 

nossas observações sobre os móbeis habituais da ação e da conduta 

humana. Esses registros de guerras, intrigas, facções e revoluções são um 

tesouro de experime11tos pelos quais o filósofo político ou moral f ,xa os 

princípios da sua ciência, assim como o filósofo físico ou natural toma 
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conhecimento da natureza das plantas, minerais e outros objetos exteriores 

pelos experimentos que faz a seu respeito" (EU, 83-4. Grifo meu). 

Entender a História da Inglaterra como sendo esse "tesouro de 

experimentos" seria uma interpretação equivocada, conforme esperamos 

mostrar, mas que pelo menos estaria levando em conta a importância da 

História para a filosofia de Rume. A maioria dos leitores, porém, passou ao 

largo sequer dessa constatação . 

O Filósofo escreve a História 

O papel da História da Inglaterra na obra de Rume ainda está para ser 

precisado. Publicada em separado, sem que seu autor se preocupasse em explicitar a 

relação entre esses volumes e o corpus de sua filosofia, a História teve destino 

próprio. Se o Tratado saiu natimorto do prelo, ( ML, xxvii) a boa acolhida tomou a 

História obra de referência por mais de um século2
, fazendo com que seu autor 

ainda hoje conste em grandes bibliotecas britânicas como "David Rume: 

historiador". Foi preciso que o brilho da História fosse gradualmente eclipsado, 

pelos meados do século XIX, para que a posteridade, acabando por ignorar o 

historiador, pudesse descobrir o filósofo. 

2. C.K. Adams, no Manual of Hjstoácal Ljtcrature de 1882 assim se refere à obra de Humc: "esta obra,
escritas há mais de cem anos, tem goz.ado da reputação de um clássico da literatura hlstórica desde o dia de sua 
conclusão até o presente". (Citado por D. Forbes, Introdução a The History of Great Britain. p.8) 

-----------------
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Para os primeiros descobridores do território filosófico humeano, a História 

foi interpretada como uma deserção. Desalentado com a recepção dada a seus 

escritos filosóficos, Rume teria se voltado para os ensaios, como para a história, 

esperando ser então reconhecido como homem de letras. Pelo menos é esta a notícia 

que nos dá N .Kemp-Smith, reconhecidamente o primeiro intérprete a realizar um 

estudo em profundidade da obra de Hume. Uma de suas teses famosas é a de que 

Hume teria primeiro escrito os livros II e III do Tratado, para depois compor o 

Livro I, isto é, teria entrado na teoria do conhecimento pela via da moral. Por essa 

razão é que não se poderia concordar com aqueles que querem ver deserção na 

decisão de Hume de voltar-se da filosofia para a história. Não se levarmos em conta 

os repetidos depoimentos de Hume ( em cartas), sobre seus interesses terem estado 

desde o início divididos entre filosofia e literatura; se observarmos que, afora a 

lógica em sentido amplo, ele considerava partes da filosofia a crítica, a ética e a 

política (na Introdução ao Tratado); se reconhecermos que seus interesses 

filosóficos principais eram éticos, sua política tinha uma base ética, e que a história, 

em seu tratamento dela, era "política aplicada". O estranho, no fundo, é que Hume 

tenha gasto afinal tanto tempo de sua vida literária na composição do Tratado. Na 

verdade, voltando-se para a crítica literária, a teoria política, a economia e a história, 

Hwne estava de fato retomando a seu programa de trabalho mais originário. Estaria 

portanto em perfeita conformidade com seus ensinamentos tratar, a partir dessa base 

teórica, de problemas políticos e econômicos, e em seguida aplicar sua teoria 

política ao escrever a História.3

Estes comentários apontam para a História como parte consequente do 

projeto filosófico hwneano. Contudo, é certo que são comentários resumidos nas 

3. N.Kernp-Smilh, The Philosophy ofDavid Hume, pp. 537-39 .
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páginas finais de um extenso livro sobre a filosofia de Hwne, que apenas sugerem 

que a História pode ter um tratamento teórico dentro dessa filosofia, mas em nada 

avançam nessa direção. 

Depois disso, os poucos intérpretes de Hume que visaram a História, 

seguiram na direção de tomá-la como "política aplicada". São autores que escrevem 

acerca da teoria política de Hume, e que dedicam em geral um capítulo de seus 

livros a mostrar a aplicação dessas teses e princípios na explicação dos eventos da 

história inglesa4 • Estes autores bem notam que a História fala aos partidos "whig" e 

"tory" que dividiam a vida política inglesa do tempo de Hume, e que costumavam 

travar suas controvérsias com argumentos retirados da história, procurando fundar 

na tradição a validade de suas posições. A História humeana, lançada na atualidade 

dessa polêmica, contrariava em muitos pontos a interpretação predominante "whig" 

da origem da constituição e das liberdades inglesas. O ponto de vista "whig" 

baseava-se numa concepção de antiguidade e continuidade da constituição inglesa 

através da história, apesar dos desvios e traições dos maus governos. Tratava-se de 

tomar a constituição inglesa como um "contrato original", por isso Hwne volta 

contra essa interpretação wna leitura anti-constitucionalista da história, de acordo 

com os princípios anti-contratualistas de sua teoria política. 

Se a História é política aplicada, dado o contexto que expusémos também é 

possível tomá-la como uma obra circunstancial. O veredito de J.B.Stewart é 

eloquente: "A História é uma obra de ocasião; foi escrita principalmente para 

4. G. Vlachos, Essai sur la Politigue de Hume, cap. XI; J.B. Stewart, The Moral and Political Philosophy of
David Hume; cap. XI; D. Forbes, Humes's philosophicaJ Politics. cap. m.
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exorcisar a hostilidade irracional entre "whigs" e "tories". Era principalmente uma 

obra para a época" . 5

Na verdade, a não ser por essas leituras políticas, e por alguns raros artigos, a 

negligência com o aspecto histórico da obra de Hume é boje quase completa. 

Confonne bem nota D.F.Norton: "Só biógrafos devotados e historiadores da história 

cuidam de mencioná-lo" 6
• Para retirar a História da Inglaterra do isolamento, não 

basta lembrar aos filósofos aquilo que os historiadores sempre souberam dela: a 

rápida aceitação, a longa notoriedade. É preciso propor uma nova leitura desta velha 

questão. 

Esta tese pretende mostrar que a História da Inglaterra é parte essencial da 

obra de Hwne, através do exame do modo pelo qual filosofia e história se articulam 

nessa obra. Trata-se de uma via de mão dupla, que orientou a divisão das partes 

desta Introdução. Da via que liga a filosofia à história já falamos. O filósofo Hume 

recorre com frequência a situações exemplares da história para apoiar 

empíricamente as suas generalizações. Como se trata do aspecto mais conhecido e 

menos controvertido desta dupla relação, não retomaremos especialmente a ele, 

esperando tê-lo já suficientemente destacado na primeira parte desta Introdução. 

Talvez ainda pudéssemos perguntar a esse filósofo leitor de história acerca do papel 

que a filosofia desempenhou no escrever sua História. Sobre isso, porém, ele 

silencia completamente. Quanto à segunda via, aquela que liga a história à filosofia, 

5. J.B.Stewart, op.cit., p. 298.
6. D. F. Norton, "History and Philosophy in Hume's Thought", p.xxxii. Na verdade, este artigo de Norton,

mais o de R. Popkin, "Skepticism and the Study of History", que acompanham a coletânea de excertos da História 
da Inglaterra por eles organizada, constituem honrosa exceção. Também o livro de D. Livingslon, Hume's 

Philosophy of Common Life defende uma interpretação essencialmente histórica da filosofia de Hume. Aos 
argumentos destes autores dedicaremos especial atenção ao longo deste texto, desde já nomeados interlocutores 
privilegiados devido à escassez de bibliografia sobre o tema da história em Hume. 
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e portanto o filósofo escritor da História da Inglaterra ao filósofo leitor de história, 

investigar sua natureza é propriamente o assw1to desta tese. 

Na classificação das ciências propostas por Hum e na seção XII da primeira 

Investigação, a história figura como pesquisa de fatos particulares, ao lado da 

cronologia, da geografia e da astronomia. Também a fatos particulares dizem 

respeito os raciocínios morais presentes em todas as deliberações da vida 

quotidiana. Já a política alinha-se com a filosofia natural, a fisica e a química como 

ciência de fatos gerais, "onde são investigadas as qualidades, as causas e efeitos de 

uma espécie inteira de objetos"(EU, 164-5). Curiosa classificação, que aproxima a 

narrativa histórica do quotidiano da conduta humana, ao mesmo tempo que faz do 

historiador uma espécie de antiquário, ocupado em recolher eventos singulares para 

wna coleção, um inventário. Curiosa se lembrannos que o modelo de história que 

era defendido pelos pensadores do século XVIII era justamente aquele que 

procurava abranger a totalidade dos costwnes de wn povo, suas instituições 

políticas, econômicas, sociais. Tratava-se de recusar os relatos fragmentados do 

escritor de anais, do cronista, para encorajar uma abordagem generalizadora, 

sistemática - filosófica - dos eventos históricos. Ora, a História da Inglaterra 

de Hume foi saudada na França, sobretudo por Voltaire, como modelo de história 

filosófica. É preciso esclarecer então, em que sentido essa História, que queremos 

filosófica também nesse sentido da história generalizadora das sociedades e dos 

costumes que se fazia no século XVIII, pode ao mesmo tempo ser por Hume 

descrita como "pesquisa de fatos particulares". 

Se percorrennos as numerosas páginas da História da Inglaterra, desde a 

invasão de Júlio César até a Revolução Gloriosa de 1688, logo notaremos que os 
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eventos narrados estão marcados pela singularidade, de duas maneiras: ou pela 

especificidade das épocas e dos costumes, ou pela ação livre dos homens. Isto é, 

Hume se ocupa, por exemplo, de um rei, dos incidentes marcantes de seu reinado de 

suas decisões mais importantes, dos episódios de sua vida pessoal que influíram no 

destino da nação. Mas detem-se também sobre o reinado enquando período da 

história, e trata do governo, do comércio, das técnicas, dos costumes. Trata-se da 

operação de dois tipos de explicação. Os recortes maiores, abrangendo um amplo 

conjunto de eventos, são organizados principalmente segundo os princípios 

estabelecidos por Hume em seus escritos políticos ou econômicos. Já as explicações 

pontuais, por assim dizer, isto é, referentes às ações de um indivíduo pelo período de 

sua vida, recorrem sobretudo aos princípios da natureza hwnana, ou à teoria das 

paixões. 

Poderíamos defender então que o intercâmbio entre filosofia e história na obra 

de Hwne se dá pela importação dos princípios generalizadores estabelecidos por sua 

ciência do homem para explicar os eventos particulares da história. Os eventos 

seriam explicados, isto é, ganhariam inteligibilidade, a partir do momento em que 

sua particularidade fosse estabelecida como o caso de algum tipo de generalização. 

Esta interpretação está parcialmente correta, mas não dá conta do essencial da 

explicação histórica: de que modo pode uma explicação pela aplicação de wn 

modelo generalizador manter a particularidade dos eventos de que dá conta. Quando 

o cientista moral estuda história, com a finalidade de estabelecer os princípios de sua

ciência, ele reúne os eventos segundo suas características comuns. Ele não poderia 

tratar dos fatos gerais da política ou da economia se não operasse por semelhança. 

Mas quando este cientista se torna historiador, ele se volta para os eventos como 

para aquilo que deve ser explicado por aqueles princípios em sua especificidade. 
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Não se trata de abrangê-los por uma W1iformidade qualquer abolindo assun sua 

diversidade, mas, ao contrário, de dar conta de sua particularidade, de sua diferença. 

É esta a interpretação do intercâmbio entre filosofia e história na obra de Hume que 

pretendemos defender. 

* * *

No Capítulo Um trataremos da História da Inglaterra ainda de forma 

introdutória, tratando de algumas reivindicações de Hume para qualificá-la: 

imparcialidade, entretenimento, instrução. Recorremos aqui a um pouco do contexto 

das idéias do período.,para esclarecê-las. 

O Capítulo Dois trata de wna questão central para o problema de explicação 

em história que nos propusémos abordar. Ele examina a teoria da ciência de Hume e 

o seu método; recusa que, enquanto cientista moral, Hume proceda através da

indução por enwneração para obter os princípios gerais de suas teorias. Procuramos 

derrotar os argumentos daqueles que lêem Hume como indutivista, apresentando-o 

como partidário do método hipotético, que já era o de Newton. Estas conclusões tem 

implicações importantes para a questão do método de explicação na história, que é 

assW1to do capítulo seguinte. 

No Capítulo Três procuramos mostrar como a compreensão da natureza do 

newtonianismo de Hume, do capítulo anterior, pode apoiar nossa interpretação da 

explicação da história contra dificuldades e soluções diversas, apontadas por dois 

outros intérpretes da História de Hume, aqui eleitos nossos interlocutores mais 

relevantes nesta tese. O primeiro deles é D.F.Norton. Ele ressalta acertadamente o 

papel da história para a teoria do conhecimento de Hume, na medida em que é a
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condição de que nossa experiência da conduta hwnana possa estender-se às épocas 

passadas, e assim garantir uma base empírica mais ampla para nossas generalizações 

acerca da natureza humana. Mas se equivoca ao tomar a História da Inglaterra 

como a compilação dos exemplos de que o cientista da natureza hwnana 

necessitava. E por não distinguir entre o leitor e o escritor de história, apontou para 

uma dificuldade não superada, que marcaria a relação entre filosofia e história na 

obra de Hume. Norton observou que, enquanto historiador, Hwne precisava fazer a 

crítica das fontes e dos testemunhos, para afastar relatos pouco plausíveis, 

mesclados de elementos maravilhosos e miraculosos. Esta critica, o historiador 

Hwne a faz recorrendo aos princípios de sua ciência da natureza hwnana. Ora, estes 

mesmos princípios, para serem estabelecidos, tinham a história em sua base 

empírica; antes de poderem julgar a história, teriam que ser inferidos a partir de 

relatos de eventos de caráter inequívoco. Norton vê nessa circularidade o ponto de 

fracasso não só da história, mas do projeto humano inteiro de uma ciência do 

homem. Diante de tais argwnentos, procuramos mostrar, na primeira parte do 

capítulo, como a concepção que apresentamos do método e da teoria da ciência de 

Hume pode resolver o círculo. 

A segunda parte do Capítulo Três trata da interpretação proposta por 

D.Livingston para a relação entre filosofia e história na obra de Hume. A tese de

Livingston é de que coexistem dois modelos de explicação na teoria da ciência de 

Hwne, um adequado às ciências naturais, outro às morais. O Hume cientista moral, 

tanto quanto o historiador, tratariam seu objeto segundo uma metodologia própria, 

que consistiria em proceder a explicações a partir das razões dos agentes. Hwne 

seria então wna espécie de precursor das posturas de tipo hermenêutico em ciências 

humanas, uma solução que preservaria a especificidade e particularidade dos 
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eventos no caso da história, mas perigosamente inconsistente com os claros e 

profusas textos em que Hwne advoga inequívocamente a unidade de método e de 

explicação para toda ciência. Nossa tese, como vimos, é justamente que é possível, 

em história, ao mesmo tempo explicar pela aplicação de um princípio geral, e 

individuar, no sentido de preservar a particularidade do evento. Explicitamos melhor 

aqui como essa modalidade de explicação opera. 

O Capítulo Quatro, como os seguintes, mostra o método de explicação 

histórica por individuação, em ato na História da Inglaterra. Ele examina as duas 

modalidades de explicação, conforme se trate do grande número ou do caráter dos 

indivíduos. E percorre a História selecionando os casos de aplicação da teoria 

política, operando a individuação das fonnas de governo nos diversos períodos. 

O Capítulo Cinco trata dos eventos históricos que encontram inteligibilidade 

pela aplicação dos princípios de economia. Apresentamos uma seleção destes casos 

na História. 

O Capítulo Seis aborda a explicação dos atos dos indivíduos na História, a 

partir de seu caráter. Ele parte do exame da teoria humeana da liberdade e da 

necessidade, para resolver o problema da explicabilidade dos atos livres. E 

prossegue, selecionando entre as vinte e seis análises de caráter da História, alguns 

exemplos representativos desse procedimento. 

A Conclusão retomará os principais pontos da argumentação acerca da 

explicação do particular. Irá enfatizar o papel da História na testabilidade da 

ciência moral. E fará algumas considerações finais acerca da visão finalística da 

história, que cremos ausente da História de Hume. 
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Mais uma palavra, acerca dos termos empregados. Em geral, procuramos 

seguir aqueles de Hume. Assim, "ciência" e "filosofia" são termos intercambiáveis, 

conforme o uso do século XVIII , que ainda tratava as ciências particulares que aos 

poucos se estabeleciam, como frutos da árvore da filosofia. Newton é filósofo 

natural, enquanto Hume é cientista da natureza humana. Quanto à ciência de Hwne, 

seguimos as acepções que Hume lhe atribui, sobretudo na Introdução do Tratado: 

ela é investigação dos princípios da natureza hwnana, enquanto condições em que o 

entendimento tem que operar os raciocínios; mas também se ocupa das paixões, do 

gosto e do sentimento; e finalmente, considera os homens w1idos em sociedade, e 

dependentes entre-si. São os temas dos três Livros do Tratado, 

Investigações e Dissertação, em que foi posterionnente desdobrado. 

e das 

Em nosso século, muito do interesse pela filosofia de Hume concentrou-se em 

sua investigação do primeiro assunto, negligenciando que a ciência do homem em 

Hume, pudesse avançar além das famosas dúvidas céticas acerca das operações do 

entendimento. Aqui, tomamos a ciência do homem no sentido abrangente que desde 

o início Hume lhe atribui, e defendemos que a História da Inglaterra deve ser tida

como parte integrante desse espectro de interesses. Assim entendida, a ciência do 

homem é "filosofia moral", já que tem como objeto a natureza e o curso dos 

negócios humanos, e não os eventos da natureza fisica, que são objetos de 

investigação da "filosofia natural". 

Em nossa discussão do método da ciência de Hume, mesclamos dois tipos de 

vocabulário: o jargão corrente no debate contemporâneo acerca dessas questões, e 

os tennos um tanto "elásticos" que Hume emprega para referir-se a procedimentos 
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de descoberta e de explicação ainda em seus primórdios. Vem dos textos de Hume o 

emprego quase sinonúnico que fazemos de termos como: "princípio", "causa geral", 

"máxima", "conjectura", "hipótese". Quando se trata do conjunto desses princípios, 

então Hwne emprega "teoria", "doutrina" ou "sistema". Quanto aos objetos de 

investigação, são "fatos", "fenômenos" ou "eventos". 

Hume concordaria que é preciso encontrar algum significado razoável para os 

termos, para evitar que disputas girem em torno de meras palavras. Como ele, só 

posso esperar ter facilitado a via para o acordo com meu leitor: "contanto que 

estejamos de acordo sobre a coisa, não vale a pena discutir a respeito dos termos." 
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Capítulo I 

A Imparcialidade da História Filosófica 

Em toda a obra filosófica de Hwne, nada há que tematize de modo especial e 

destacado a história, exceto pelo ensaio "Do Estudo da História", que consta entre 

os retirados pelo autor. E este, já pelo titulo, dá primazia ao aspecto pedagógico. 

Estranha pedagogia, porém: Hwne começa o ensaio recomendando tal estudo às 

mulheres: 

''Não há nada que recomendaria com maior franqueza às minhas 

leitoras do que o estudo da história, como uma ocupação que, dentre todas, 

é a mais adequada a seu sexo e educação, muito mais instrutiva do que 

seus habituais livros de entretenimento, e muito mais divertida do que 

aquelas composições sérias que comumente se acham em suas estantes. "

Que tipo de instrução teriam? 
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"Entre outras importantes verdades que podem aprender da 

história", prossegue Hume, ''podem ser informadas de duas coisas 

cujo conhecimento pode muito contribuir para sua quietude e 

repouso: que nosso sexo, tanto quanto o delas, está longe de ser 

constituído das criaturas perfeitas que imaginam; e que o Amor não é 

a única paixão que governa o mundo masculino, mas é com 

frequência suplantado pela avareza, pela ambição, vaidade, e mil 

outras paixões. "(EW, 388) 

Tal início, bastante curioso, compele o leitor a afastar especulações 

inevitáveis sobre o historiador Hwne ter dedicado todo o tempo e esforço, 

empenhados nas centenas de páginas de sua obra, a tal público, a encarar a 

História da Inglaterra sem supor tratar-se de "leitura para moças ". Aceitando, no 

entanto, tal orientação, e perguntando-nos em que a história contribuiria, então, para 

a instrução das moças, já é possível encontrar Hwne no avesso desses conselhos. 

Não só pela afinnação das paixões que movem os homens, e que são o sinal de sua 

imperfeição, vale dizer, de sua natureza. Mas também porque a história tem por 

missão afastar o fantasioso, apresentando verdades que se opõem à ficção que excita 

a imaginação. Trata-se, na verdade, de instrução sobre a natureza hwnana, mais 

séria do que os romances, porque verdadeira, mais agradável do que as teorias, 

porque encarnada em personagens do passado. Nada mais de acordo com a 

definição voltareana de história: "a narração de fatos considerados verdadeiros, ao 

contrário da fábula, narração de fatos considerados falsos" 7•

7. Voltaire, Dicionário Filosófico, p. 208



23 

Esse aspecto pedagógico do estudo da "cena"-histórica também foi notado 

por Rousseau. Embora não sendo um historiador, é também um homem do século 

XVIII, e divide com Voltaire e Hume um certo terreno comum: o interesse pela 

natureza humana, pela observação dos costumes dos homens. O mundo é um 

espetáculo que deve ser apresentado ao jovem para que veja os homens sem 

máscaras, e deles se apiede - "o sentimento mais inteligente que o homem pode ter 

de sua espécie" - sem contudo querer assemelhar-se a eles. A história fornece essa 

perspectiva privilegiada de acesso ao passado para melhor conhecer os homens, de 

modo a "ver a cena" sem poder "atuar nela": "Para conhecer os homens é preciso 

vê-los agindo. Na sociedade ouvimo-los falando: mostram seus discursos, escondem 

suas ações; mas na história estão sem véus e os julgamos pelos fatos". Conhecer 

melhor os homens, para melhor julgá-los e a eles não se assemelhar. "Que seria 

então necessário para bem observar os homens? Um grande interesse em 

conhecê-los, uma grande imparcialidade em julgá-los, um coração bastante sensível 

para conceber todas as paixões humanas sem as sentir". 8 

Que a história seja esse "romance do verdadeiro" toma-se evidente mesmo 

para aqueles que ali pensam encontrar apenas fábula. Tal foi a surpresa 

decepcionante da "jovem beldade" a quem Hume enviara para leitura as Vidas de 

Plutarco, assegurando-lhe tratar-se de pura ficção. Maliciosamente, Hume confessa 

ter nutrido "alguma paixão" pela jovem, mas alega não ter sido tão pouco generoso a 

ponto de, tendo-lhe sido solicitadas leituras, enviar-lhe romances e novelas tal qual 

"annas envenenadas" que poderiam favorecê-lo. As Vidas tiveram o efeito oposto. 

A jovem considerou-as ficção até reconhecer os nomes de Alexandre e César -

8. Rousseau, Emile, livro IV, p. 526.
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devolveu-as, pois, "com muitas reprimendas por havê-la decepcionado." A verdade 

- "que é a base da história" - decepciona.( EW, 388)

Mas nosso desconforto com esse tratamento dado ao assunto não dura. Hume 

logo assegura a suas leitoras que a tentação de ironizá-las proveio da mesma causa 

que nos faz gracejar com a companhia favorita de wn grupo, a qual nada levará a 

mal, segura que está da boa opinião e afeição de todos. "Prosseguirei tratando mais 

seriamente do assunto", tranquiliza-nos Hume, "e apontarei para as muitas vantagens 

que decorrem do estudo da história, e mostrarei o quanto é adequado a todos." E 

nesta qualificação já não cabem apenas as mulheres, mas o homem comum, e 

mesmo o cientista da natureza humana, quando se debruça sobre a experiência da 

vida comum e da conduta dos homens: ela inclui afinal todos nós. 

O estudo da história oferece três vantagens: agradar à imaginação , aprimorar 

o entendimento, fortalecer a virtude. Como entretenimento, a história nos transporta

ao passado para observar a inf'ancia da sociedade humana, ver o refinamento 

progressivo das instituições políticas, notar a ascensão e queda dos impérios: "em 

suma, para ver toda a raça humana desde o começo dos tempos ser passada em 

revista, tal como era, ante nossos olhos ( ... ) Que outro espetáculo pode ser 

imaginado tão magnífico, tão variado, tão interessante"? (EW, 389). Portanto, 

mesmo enquanto diversão para a imaginação, a história já é fundada na observação 

da vida humana, que desvela sua natureza ante nossos olhos numa perspectiva 

privilegiada, que o tempo e a distância contribuem para criar, pennitindo ·a 

observação de nosso objeto em "suas verdadeiras cores". Como se a leitura da 

história pudesse constituir-se como fonte de observação mais segura para o 



25 

conhecimento da natureza humana do que nossas impressões presentes, originadas 

na experiência de nosso próprio tempo. 

O estudo da história enquanto fortalecimento da virtude decorre das mesmas 

condições. Porque o historiador, estando mais próximo que qualquer outro de uma 

visão da natureza hwnana isenta de paixão, tende a manter wna independência de 

julgamento que permite reconhecer o vício e a virtude, reprovando o primeiro e 

favorecendo a segunda. Assim, ao mesmo tempo que se entretém com o espetáculo 

que o passado lhe oferece, mantém wn distanciamento suficiente para colocá-lo em 

seu verdadeiro lugar. 

Trata-se de um ponto de vista privilegiado: os homens empenhados nos 

negócios da vida, dificilmente têm uma visão isenta, mas julgam os caracteres 

sempre em relação com seu interesse. A avaliação dos caracteres é movida pela 

violência da paixão. Já os filósofos, contemplando os homens à distância segura de 

seus gabinetes, têm visão de tal modo abstrata, que mal conseguem sentir a 

diferença entre vício e virtude, o único fundamento possível para o juízo moral. Mas 

a história fica situada entre esses dois extremos, e permite contemplar os caracteres 

do melhor ponto de vista. 

"Os escritores de história, tanto quanto os leitores, estão 

suficientemente interessados nos personagens e eventos para ter um 

sentimento vivaz de reprovação ou de apreço e, ao mesmo tempo, não tê!" 

nenhum interesse ou preocupação especial para modificar seu 

julgamento". ( EW, 391) 
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Vislumbramos então, que esta pedagogia possa ter maior alcance. A influência 

da distância espaço-temporal sobre a imaginação humana já havia sido destacada 

por Hume em outro lugar. No Tratado, Hume aponta para a característica da 

imaginação humana que tende a valorizar os objetos "mais pela luz sob a qual 

aparecem aos homens do que por seu valor real e intrínseco". O que nos é contíguo 

afeta-nos com uma idéia forte e viva, tem um efeito proporcional sobre a vontade e 

as paixões, e opera com mais força do que um objeto que se acha mais remoto, sob 

uma luz mais obscura (T,534). Da mesma forma, embora Rume não seja explícito 

neste caso, podemos inferir que os fatos históricos, embora se apresentem à 

imaginação de maneira mais obscura do que as impressões de fatos presentes, 

justamente pelo seu caráter remoto permitem que a sua observação seja mais isenta 

de paixão do que a observação de um fato atual, que pela sua contiguidade exerceria 

maior atração sobre nossas paixões, perturbando a exatidão de nossos julgamentos. 

A observação da natureza humana através da história pode mais facilmente 

enquadrar-se nos padrões humeanos de "observação cuidadosa da vida humana", tal 

como se dá no curso do mundo, mencionada na Introdução do Tratado. 

É justamente este o aspecto que introduz o aprimoramento do entendimento, 

terceira vantagem daquele que estuda história. Porque não é requisito para isso a 

neutralidade das emoções? As moças, a quem Rume aconselha o sossego das 

paixões, não se assemelham ao jovem educando de Rousseau, que através do 

estudo da história poderá conceber todas as paixões sem as sentir? A razão precisa 

da calma para operar. 

Na verdade, se tivéssemos que limitar a base experimental da ciência do 

homem à "cuidadosa observação da vida humana" tal como ocorre "no curso comum 
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do mundo" ao alcance de nossa observação pessoal, o escopo de nossos 

conhecimentos assim obtidos seria bastante limitado. É preciso acrescentar a esse 

acervo o testemunho de eventos passados, através do estudo da história. 

"Devo acrescentar que a história não somente é uma parte valiosa do 

conhecimento, mas abre as portas a muitas outras partes, e fornece material 

para a maioria das ciências. E na verdade, se considerarmos a brevidade da 

vida humana, e nosso conhecimento limitado mesmo do que se passa em 

nosso próprio tempo, devemos reconhecer que seríamos para sempre 

crianças em nosso entendimento, se não fosse por essa invenção, que estende 

nossa experiência a todas as idades passadas, e às nações mais distantes, 

Jazendo-as contribuir para o aperfeiçoamento de nosso conhecimento tanto 

quanto se estivessem de Jato colocadas sob nossa observação." ( EW, 391) 

Já que todo conhecimento deve fundar-se na experiência, a história constitui 

para a ciência do homem, ao lado da vida quotidiana, a grande fonte de 

"observação" da natureza humana. A história desempenha portanto um papel 

fundamental na filosofia de Rume, na medida em que representa a condição de 

possibilidade do emprego do método experimental aplicado ao conhecimento da 

natureza tisica, também no campo da filosofia moral. 

Na História da Inglaterra, Rume reitera o objetivo de proporcionar 

entretenimento e instrução aos leitores. Por exemplo, ao iniciar o primeiro volwne 

com a história dos antigos bretões, expressa seu receio de que, por tratar-se de uma 

história envolvida em obscuridade e incerteza, porque confiada à tradição oral, e por 

narrar as aventuras de nações bárbaras, pouco entretenimento poderia oferecer a 

homens nascidos numa época mais culta. "As convulsões de um estado civilizado 
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geralmente compõem a parte mais instrutiva e mais interessante de sua história. " 

( HE, i,3) Promete então ser breve, e chegar logo aos tempos em que poderá 

assegurar "entretenimento e instrução" ao leitor. E é assim que, bem mais adiante, 

abre o início da era moderna: "Aqui começa a parte mais útil, bem como a mais 

agradável dos anais modernos", anuncia Hume ao iniciar o reinado de Henrique 

VIII. O historiador pode contar com mais certeza quanto às fontes, em geral

impressas e ricas em detalhes; o autor de história pode então selecionar, mas 

também adornar os fatos que narra; está garantido o entretenimento prometido no 

ensaio "Do Estudo da História". "E como cada incidente tem relação com nossos 

costumes e situação atuais, a cada momento no curso da narração ocorrem lições 

instrutivas". Trata-se da instrução filosófica do cidadão: adquirir conhecimento dos 

"assuntos públicos" e das "artes do governo civil". (HE, xxvi, 82) A História 

instrui, pois, também no sentido da educação cívica. 

A História da Inglaterra de Hume é saudada por Voltaire como exemplo 

desse procedimento: "Jamais o público sentiu melhor que só cabe aos filósofos 

escrever a história". Quem quiser ler a história "como cidadão e como filósofo" 

procurará interessar-se pelas "mudanças nos costumes e nas leis"; só assim tomará 

conhecimento da "história dos homens, em lugar de saber uma pequena parte da 

história dos reis e das cortes". 9 

Um exemplo desse tipo de instrução da cidadania, como ideal que Hume 

compartilha com sua época, é o relato que faz da execução de Carlos I. Hume 

apresenta ali reflexões de ordem política mais geral, acerca de os súditos terem o 

direito de julgar e punir seu soberano. A doutrina da resistência é talvez o caso por 

9. Voltaire, "Réflexions sur l'hlstoire, et en particulier sur l'hlstoire d'Angleterre, de M.Hum�.' Des
Mensonges Imprimés. ln: Mélangcs Historigues, II, p.416. 
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excelência em que a verdade deve ser ocultada da população. Na verdade, é o 

silêncio das leis, já que nenhum governo prevê suas próprias condições de 

dissolução. "O governo é instituído a fim de restringir a fúria e a injustiça do povo; e 

sendo sempre fundado na opinião, não na força, é perigoso enfraquecer, por meio de 

tais especulações, a reverência que a multidão deve à autoridade, e instruí-los de 

antemão que pode dar-se o caso em que sejam dispensados do dever de obediência". 

Daí decorre que o que realmente deve ser inculcado é a obediência, já que os casos 

de desobediência são raros, e jamais deveriam ser mencionados nos discursos 

populares. Certamente estas considerações fariam temer que a humanidade por tais 

práticas degenerasse para "um estado de servidão abjeta". É que a ocorrência da 

exceção deverá ser de tal natureza que se apresente de maneira óbvia e indisputada, 

removendo as dúvidas sobre a permanência da doutrina da obediência. 

Há contudo uma grande distância entre resistir e destronar: esta última 

atitude será certamente motivada por abusos de poder de outra ordem que os que 

autorizam a primeira. Da mesma forma, há outro grande intervalo entre destronar e 

punir; e há que questionar se em alguma instância um monarca apresentaria em sua 

natureza de homem tais extremos de depravação que justificassem este ato extremo 

de jurisdição extraordinária por parte de seus súditos. "Aquela ilusão, se o for, que 

nos ensina a tomar como sagradas as pessoas dos príncipes, é tão salutar., que 

dissipá-la pelo julgamento formal e punição de um soberano., terá efeitos mais 

perniciosos sobre o povo., do que este suposto exemplo de justiça poderá ter de 

influência benéfica sobre os príncipes, cerceando suas carreiras de tirania" (HE, 

Lix, 545 ). 
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Se devemos aprender com os exemplos da história, a "grande mestra da 

sabedoria", encontraremos material neste "espelho ampliado" para autorizar 

preceitos de moral e prudência. Assim, a revolução inglesa e o destino de Carlos I 

nos permitirão inferir que "é perigoso para príncipes, mesmo por necessidade 

aparente, assumir mais autoridade do que lhes foi concedido por lei". Mas também 

teremos instrução útil a respeito da "loucura do povo, da fúria dos fanáticos e do 

perigo dos exércitos mercenários" ( HE, Lix, 546). 

A história, para falar ao cidadão, deve ser escrita pelo filósofo. Este saberá 

narrar os eventos segundo a visão generalizadora de cientista do homem. E para 

tanto, saberá tratar das paixões dos homens sem as sentir, e passar ao largo das 

visões partidárias: manter a isenção, a imparcialidade. 

Rume lamentou que a História da Inglaterra não tivesse sido acolhida como 

obra imparcial, que pudesse obter o consenso entre as visões partidárias. Ao 

comentar na autobiografia a repercussão do primeiro volume publicado da História 

Hume não esconde sua decepção: 

''Pensei ser o único historiador a ter ignorado tanto o poder, o 

interesse e a autoridade presentes, como o clamor dos preconceitos 

populares; e sendo o assunto adequado a todas as capacidades, 

aguardei um aplauso proporcional. Mas foi grande a minha decepção: 

fui agredido por um clamor de crítica , desaprovação e até ódio;. 

ingleses, escoceses e irlandeses, "whigs" e "tories", clérigos e 

sectários, livre-pensadores e religiosos, patriotas e partidários da 

corte, uniram-se na ira contra o homem que ousara derramar uma 
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lágrima generosa pelo destino de Carlos I e do conde de Stratford. " ( 

ML, xxx) 

Apenas os "philosophes" pareceram reconhecer e valorizar a História por 

esse aspecto. Voltaire comenta a publicação da obra aludindo diretamente ao 

partidarismo inglês: 

"O furor dos partidos privou a Inglaterra por muito tempo tanto 

de uma boa história como de um bom governo. Aquilo que um "tory" 

escrevia era negado pelos "whigs", desmentidos por sua vez pelos 

"tories". Rapin Thoyras, estrangeiro, parecia ser o único a ter escrito 

uma história imparcial; vê-se ainda a mancha do preconceito até 

mesmo nas verdades que Thoyras relata, enquanto que no novo 

historiador (Hume, grifo meu) descobre-se um espírito superior a seu 

objeto, que fala das fraquezas, dos erros e das barbáries, como um 

médico fala das doenças epidêmicas" 10 

É certo que esse entusiasmo podia ocultar a ignorância ou a má leitura dos 

textos de teor contra-revolucionário contidos na obra, conforme o estudo que 

L.Bongie faz da influência da História entre os intelectuais franceses11 
• Mas cabe 

assinalar que a imparcialidade pela qual Hume era louvado era um valor mais geral, 

a ser buscado por esta nova forma de escrever a história, que no século XVIII era 

denominada história filosófica. 

,, ,, 

10. Voltaire, Réflexions sur l'histoite ... , p.420.

11. L.Bongie, David Hume. Prophet ofthc Counter-Revolution.
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A História de Rume se erige como discurso imparcial porque dá lições aos 

cidadãos, e porque é narrada do ponto de vista de uma ciência do homem. Mas teve 

que enfrentar a convicção corrente na Inglaterra do século XVIII, dividida em 

partidos, de que seria impossível a um historiador inglês tratar de modo imparcial 

dos temas históricos que alimentavam os debates partidários. A essa crença 

generalizada deveu-se o prestígio alcançado pela História da Inglaterra publicada 

pelo francês Rapin-Thoyras ( entre 1726 e 1731 ). O próprio Rapin chamou a atenção 

para a interferência dos partidos "whig" e "tory" na elaboração de uma história 

imparcial. Já que os partidos, surgidos durante o século XVII, continuavam a 

dominar a vida política inglesa, havia "poucas esperanças de ver uma história 

imparcial da Inglaterra a partir do começo do reinado do rei Jaime I até a nossa 

época. Para qualquer lado que um historiador se volte, será tomado como parcial por 

uma ou outra das duas facções" .
11ª

Admitia-se então a ligação intrínseca entre a forma do governo e a 

imparcialidade da história, uma convicção já compartilhada por teóricos da política, 

como Montesquieu: 

"Nas monarquias completamente absolutas, os historiadores 

traem a verdade, porque não têm liberdade para dizê-la. Nos Estados 

extremamente livres, traem a verdade por causa da própria liberdade, 

que, sempre produzindo divisões, cada qual se toma tão escravo dos 

preconceitos de sua/acção como o seria de um déspota" . 12

lla. R. Thoyras, The History ofEngland, p. 337. Apud D. Forbcs, op. cit., p. 234 
12. Montesquieu, De l'Esprit des Lois, III, xix, 27, p. 354
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No governo inglês, o predomínio da liberdade tomava impossível escapar do 

preconceito. Os excessos dos súditos impediriam o escrever a história "como 

cidadão". 

Ora, a tensão entre Autoridade e Liberdade é um dos temas principais da 

teoria política de Hume, bem como o dos partidos e facções que surgem nos 

governos em que a liberdade ganha terreno nessa tensão. A proposta de Hume 

contém uma descrição e uma prescrição: "Em todos os governos existe uma 

permanente luta intestina, aberta ou silenciosa, entre a Autoridade e a Liberdade, e 

neste conflito nem uma nem outra pode jamais prevalecer de maneira absoluta. Em 

todos os governos se tem necessariamente que fazer um grande sacrificio da 

liberdade, e contudo também a autoridade, que limita a liberdade, jamais deve, em 

qualquer constituição, tomar-se completa e incontrolável." ( E, 116) 

Ele é talvez o primeiro grande filósofo para o qual a forma mista do governo 

inglês, "o qual não é inteiramente monárquico, nem inteiramente republicano" ( E, 

95) não aparece como uma infeliz contingência a ser corrigida, mas como uma

configuração possível do exercício do poder, uma forma legítima de governo a 

merecer tratamento teórico como qualquer outra. 

Na teoria política de Hume, a prerrogativa do monarca merece exame tão 

detido quanto o privilégio do súdito. Este prudente "tory" dedicou vários ensaios aos 

avanços da liberdade. E embora não considere que o governo misto seja o único que 

favorece a liberdade dos súditos, reconhece que, no caso da Inglaterra, a balança do 

poder tem favorecido satisfatoriamente ambas as partes, e engendrado fatos sociais 

únicos: a liberdade de imprensa, por exemplo. "Como é possível que só a 

Grã-Bretanha goze deste especial privilégio?" A parte republicana do governo, 
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embora predominante, obriga-se para sua própria preservação a "manter uma 

vigilante desconfiança" em relação aos magistrados, garantindo uma aplicação 

inflexível de leis válidas para todos. A imprensa é um método eficaz de manter sob 

controle o poder arbitrário, já que representa a ameaça constante de provocar o 

entusiasmo do povo em defesa da liberdade. Mesmo os excessos ou a licenciosidade 

dessa palavra são produtos, embora indesejados, do equilíbrio de forças, e o sintoma 

mesmo desse equilíbrio. (E, 263-4) 

O caso da imprensa não se compara imediatamente ao da história. A imprensa 

é invariavehnente associada ao calor do debate e à expressão apaixonada da opinião. 

Ela ilustra, contudo, a importância da palavra e de sua garantia, em meio ao fervor 

partidário. O historiador que se dispusesse a manter-se equidistante das partes, 

embora assediado, teria respeitado o direito de escrever e publicar integralmente sua 

versão, ainda que esta acabasse por acirrar o debate e falhasse em obter o consenso 

das opiniões, como foi o caso da História de Hume. 

O historiador isento da visão partidária é também imparcial por seu discurso 

filosófico. No ensaio "Da Sucessão Protestante", Hume propõe-se avaliar 

imparcialmente as vantagens e desvantagens da ascensão da Casa de Hanover ao 

trono da Inglaterra (a Revolução Gloriosa de 1688) como se fora um membro do 

Parlamento convocado a opinar sobre esta questão. Depois de ponderar cada caso, 

conclui que suas razões devem ser reconhecidas tanto pelos partidários dos Stuarts, 

como dos Hanover, desde que "sejam capazes de um mínimo de reflexão· ou 

raciocínio". Contudo, nenhum dos envolvidos poderia, por sua vez, tê-las produzido, 

isto porque "compete apenas ao filósofo, que não pertence a nenhwn desses 

partidos, pesar todas as circW1stâncias e atribuir a cada uma delas seu verdadeiro 
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valor e influência". Manter-se eqüidistante das partes em disputa, eis a atitude que 

valoriza o discurso filosófico sobre a opinião. O filósofo reconhece "que todas as 

questões políticas são infinitamente complicadas", e por isso não se deixa tomar 

pelas paixões ao considerar o que está em jogo, mas antes hesita, duvida, 

distinguindo-se pela reserva e moderação da "multidão ignorante, que é sempre 

vociferante e dogmática, mesmo em relação às questões mais sutis, das quais, talvez 

mais ainda por falta de moderação que de entendimento, são totalmente incapazes de 

ser juízes". Portanto, Hume não busca a imparcialidade como um meio de obter 

aceitação e prestígio junto à opinião pública, mas antes de tudo como wna qualidade 

essencial à constituição do discurso filosófico. A imparcialidade é quase que uma 

linha de demarcação que separa as ponderações do filósofo da expressão apaixonada 

da opinião. Se a história de Hume se pretende filosófica, ela certamente deve 

compartilhar dessa mesma qualidade. 

Como cidadão, como filósofo; há ainda um terceiro sentido para a 

imparcialidade do historiador. "Vanglorio-me de ter as mesmas opiniões que o autor 

do Ensaio sobre os Costumes ... : não desejo nem um pirronismo exagerado, nem 

uma credulidade ridícula". Voltaire expressa aqui mais um traço característico da 

história filosófica: o pirronismo, ou o que então era o mesmo, o espírito crítico 

exercido sobre as fontes. 13

· O relato histórico, ao contrário da conduta quotidiana dos homens, não se

apresenta à observação de maneira inequívoca. Os fatos são mediados pelo 

testemunho, e colocam o problema de sua credibilidade. Vimos que, para os autores 

da história filosófica, a crítica das fontes é fundamental para estabelecer o fato por 

trás da fábula. Trata-se de uma atitude cética perante relatos e testemunhos, que 

13. Voltaire, Mélanges Historigucs, T. 1, vol. 21.
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pode ser um pouco elucidada se acompanhannos as ligações entre o ceticismo em 

filosofia e os estudos históricos. Os céticos da antiga Grécia e da Renascença não se 

interessavam especialmente pela compilação de dados históricos, uma atividade por 

eles considerada de valor limitado. É nos dois séculos que precederam a publicação 

da História da Inglaterra que a atitude dos pensadores céticos a respeito da 

história sofreu grandes mudanças. Popkin sugere que estas se deveram às 

controvérsias religiosas dos séculos XVI e XVII, que envolviam argumentos e 

contra-argumentos fundados na história. A história e a natureza da religião cristã 

eram postas em causa a partir de um interesse filosófico renovado pelo grego e pelo 

hebraico, devido impacto da literatura rabínica e cabalística. Os protestantes 

desafiavam os dogmas fundamentais do catolicismo a partir do texto bíblico, 

revivendo as interpretações da igreja primitiva contra as distorções posteriores, 

analisando historicamente o desenvolvimento do papado, dos cismas, heresias, e 

outros procedimentos análogos. "Nas batalhas que se seguiram, desenvolveu-se um 

tipo de ceticismo que levantava problemas fundamentais da teoria do conhecimento 

com respeito às fontes históricas e sua avaliação". Surge o ceticismo moderno, o 

qual não só julga útil questionar a credibilidade dos dados históricos e dos processos 

de raciocínio envolvidos em obter conclusões sobre o que ocorreu no passado, como 

também começa a utilizar os estudos históricos como uma forma básica de 

argumentação cética. Esse movimento culminou no que a época denominava 

"pirronismo histórico", ou a "dúvida sobre a credibilidade de toda informação sobre 

o passado, e sobre a capacidade humana de aprender qualquer coisa com a história".

Uma polêmica que ameaçava todas as disciplinas que dependiam de fundamentação 

histórica, como a teologia e o direito, e que acabou por "desnudar os problemas 

epistemológicos envolvidos na determinação da verdade de qualquer dado histórico, 

wna vez que este, pela própria natureza, dependia de documentos e testemunhas". 
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Contra a abrangência do prrrorusmo esboçaram-se algumas reações. Alguns 

consideravam certas fontes históricas, como moedas, inscrições e monumentos, por 

sua "estabilidade e solidez", possuidoras de maior credibilidade que os documentos. 

Na Inglaterra da Royal Society e de John Locke, procurou-se estabelecer um critério 

para determinar a credibilidade da evidência e dos docwnentos, baseado na "dúvida 

razoável": 

"Os dados e testemunhos seriam aceitáveis se não houvesse qualquer 

causa "razoável" para pô-los em dúvida, embora houvesse razões teóricas 

e metafisicas para duvidar. O ceticismo a respeito dos dados históricos 

poderia, em teoria, levar a dúvidas sobre qualquer fato alegado: mas, na 

prática, pela adoção de critérios "razoáveis", muitas dessas dúvidas 

poderiam ser afastadas, pois ninguém em seu juízo poderia de fato levá-las 

a sério". 14

Pierre Bayle sintetiza a controvérsia de seu tempo, reunindo os atributos de 

um polemista cético que no entanto escrevia história. Seu Dicionário Histórico e 

Crítico (1681) tinha o objetivo de "catalogar toda infonnação falsa e duvidosa 

encontrada nos estudos históricos e tentar corrigi-la; E assim procede, em dois 

níveis: a recusa teórica de admitir qualquer certeza para o conhecimento histórico 

ou outro o que o toma o "maior expoente do pirronismo histórico"; ao mesmo 

tempo, a indicação da maneira pela qual, em seu trabalho prático, o historiador 

acaba por avaliar e decidir sobre a credibilidade dos dados. Não havendo objeto de 

conhecimento verdadeiramente inteligível, o estudo da história tem a finalidade de 

revelar a "comédia humana". E para isso, um examinador "inteligente e imparcial" 

pode obter um quadro acurado "separando as mentiras, os rumores , os erros, dos 

14. R.H. Popkin, "Skepticism and the Study of H.istory", pp. xi-xvi
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fatos". Bayle fon1eceu, no dizer de Voltaire, "o arsenal do Iluminismo", CUJOS

principais instrwnentos eram a crítica histórica das pretensões racionais humanas, e 

a apresentação histórica do homem fora da história Providencial 15• A história 

filosófica surge dessa transição entre o ceticismo voltado contra a história e a figura 

do historiador cético, preconizada por Bayle, e que culminará no século XVIII, 

quando, segundo Marc Bloch, consolidam-se "as regras essenciais do método 

crítico". De algwn modo os historiadores sempre pareceram conscientes de que os 

relatos nem sempre são verídicos, e que até vestígios materiais podem ser 

falsificados. Contudo, a crítica que os antigos aplicavam às fontes durante muito 

tempo foi a do "simples bom senso". Foi preciso o advento do cartesianismo, foi 

preciso que a dúvida se tomasse "examinadora", para que pouco a pouco se 

elaborassem regras que pennitissem "distinguir entre a mentira e a verdade", para 

que a palavra "crítica", que antes reservava-se quase só aos juízos de gosto, 

passasse a ter o sentido novo de "prova de veracidade"16•

O método crítico em história tem pois suas raízes no ceticismo filosófico e 

religioso e culmina no advento do historiador filosófico, que vai procurar aplicá-lo 

de forma clara e sistemática. A pedra angular dessa nova história assenta no exame 

crítico das fontes, para distinguir o testemunho verossímil dos relatos fantasiosos, 

repletos de fábulas e milagres. Não se trata só de afastar o relato crítico dos 

"tempos fabulosos"; há um segundo tipo de fábula, que não é aquela reconhecida 

como tal, mas que consiste no caráter de fábula presente em fatos admitidos. Por 

isso é necessário examinar com critério a qualidade dos testemwmos, o número de 

15. Ibidem, p. xvi-xx
16. M.Bloch, Introdução à História. pp. 74-78. Dentre os temas então propostos com frequência para o

concurso de admissão ao magistério de Filosofia na Universidade de Paris, figurava; "Do testemunho dos homens 
acerca dos fatos históricos". 
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depoimentos, sua unanimidade, a ausência de contestação17 
• O máximo que um 

relato de milagres atesta é que nele se acreditou como plausível, o que só confirma a 

barbárie da época 18• Contra a credulidade e o preconceito, o melhor guia é nosso 

conhecimento da natureza humana, aceitando como verossímeis apenas os relatos 

que não contrariam nosso conhecimento do curso normal da vida e dos negócios dos 

homens. 19

A tradição oral confia na memória dos homens, que é invariavelmente frágil e 

descuidada, e costwna exagerar onde não pode recordar. Os eventos históricos 

tendem rapidamente à perversão se não forem corrigidos e preservados nos livros. 

Por isso Hume, e com ele os autores da história filosófica, privilegiavam em geral a 

fonte escrita, pela dificuldade de estabelecer com certeza fatos remotos, que 

dependiam de fontes bem mais duvidosas. Voltaire afirma que o estudo da história 

antiga é sempre incerto, porque não dispomos de fontes seguras: à medida que o 

historiador retoma no tempo, passa a depender de relatos cujo componente de 

verdade decrescem à medida que aumenta o de fábula. A escassez de fontes antigas 

escritas, as únicas que julga capazes de conferir um maior grau e certeza à 

investigação, faz Voltaire reafirmar em vários momentos de sua obra que toda 

história é recente, e que só a história moderna pode ser escrita de uma maneira 

realmente crítica, isto é, filosófica. 

''Parece-me que se nos utilizássemos do tempo presente, não 

passaríamos a vida a nos enfastiar com as fábulas antigas. Eu sugeriria a 

um jovem ter uma ligeira noção dos tempos remotos: mas aconselharia 

17. Voltaire, Dicionário Filosófico, pp. 203-209

18. Idem, Essai sur lcs Moeurs ... I, p. 339

19. Ibidem, p. 89.
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que começasse um estudo sério da história pelo tempo em que ela se toma 

verdadeiramente interessante para nós: parece-me que seja por volta do 

século XV. A impre11sa, que é inventada nessa época, começa a torná-la 

menos incerta". 20

Bolingbroke também repete as críticas à historiografia antiga, afirmando ser 

valioso apenas o estudo da história a partir do final do século XV, "para aqueles que 

vivem no século XVIII e habitam as partes ocidentais da Europa". A reserva quanto 

à história antiga é a mesma de Voltaire e dos pirrônicos históricos de modo geral: a 

narração do passado remoto está coberta de pontos duvidosos, e envolta em material 

fabuloso. Em suma, a dificuldade é deslindar o verdadeiro entre tantos mitos. 

"Concordo que a história foi propositada e sistematicamente falsificada em todas as 

épocas, e que a parcialidade e o preconceito ocasionaram erros tanto voluntários 

como involw1tários ". 
21

Também Hume faz datar da época moderna o início de uma história mais 

precisa: 

''Assim acompanhamos a história da Inglaterra por uma série de 

épocas bárbaras, até que atingimos a aurora da civilização e da ciência, e 

temos a perspectiva tanto de maior certeza em nossas narrações 

históricas, como de poder apresentar ao leitor um espetáculo mais digno 

de sua atenção". 

Os homens das "nações civilizadas", diz Hume, lamentam que a história dos 

tempos remotos esteja sempre cercada de "obscuridade, incerteza e contradição". 

20. Voltaire, Fragments sur l'histol �. Art. XI, p. 45. Grifo Meu.

21. Bollingbrokc, Letters on the Study and Use ofHistory. Lettcr 6, p. 83.
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Cada vez que o pesquisador ousa ir além dos períodos sobre os quais foram 

preservadas fontes escritas (monumentos literários), fica sujeito às desfigurações e 

lacunas de relatos confiados apenas à "memória" e à "tradição oral". Na história da 

origem dos povos, a "fábula" tem o lugar da "verdadeira história". Assim, por 

exemplo, para falar dos antigos bretões, Hume desconsidera a narrativa da história 

mais remota desse povo, tomando como ponto de partida "o estudo dos habitantes 

conforme apareceu aos romanos" invasores. Toma os eventos que cercaram a 

conquista como pertencendo "mais à história romana do que à britânica", portanto 

julgando as fontes romanas mais dignas de crédito para a narração desses eventos 

(HE,i,3-4). 

Eis o sentido da imparcialidade que os filósofos franceses saudaram na 

História da Inglaterra de Hume. Distância crítica em relação às fontes, para 

denunciar fábulas, milagres e preconceitos; distância das paixões dos homens, para 

ensinar a virtude ao cidadão mostrando a "cena" humana; distância do trabalho do 

colecionador de eventos, para buscar as regularidades, explicar as instituições e os 

costumes, proceder como filósofo para construir a fisica do homem. 
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Capítulo II 

O Método na Filosofia: Indução e Hipótese 

A Indução e seus críticos 

A parte mais conhecida da teoria humeana da ciência é sua teoria da 

indução, e esta teoria é geralmente lida como da indução por enumeração simples, 

isto é, das generalizações feitas a partir da observação de conjunções repetidas dos 

mesmos fenômenos. No contexto de certos intérpretes, esta leitura costuma atribuir à 

teoria de Hume uma dupla conotação: ao mesmo tempo que destaca o seu caráter 

precursor, o seu mérito, aponta para o seu pouco alcance em dar conta do verdadeiro 

método da ciência empírica, para a sua limitação. Ayer, por exemplo, tem gr�de 

interesse pela obra de Hume, e aponta com clareza para seu papel precursor do 

positivismo lógico do Círculo de Viena, cuja "postura geral é a mesma de Hwne". 22

No livro que dedica apenas a Hume, comenta sua crença, compartilhada com Locke, 

22. A.J.Ayer. Logical Positivism, p. 10 .
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de que o método experimental de Newton poderia ser aplicável às ciências morais. 

Ayer julga que Locke entendeu do método newtoniano aquilo que escapou a Hume, 

ou seja, que a dependência que vinculava a teoria à observação e à experimentação 

era apenas indireta. A teoria newtoniana admitia o inobservável, já que o 

comportamento dos corpos era explicado em termos de suas "partículas mínimas", 

que não eram observáveis em si mesmas. Locke aceitava a teoria corpuscularista, 

por isso tinha grande dificuldade em conciliá-la com sua teoria da origem e extensão 

de nossas idéias. Já Hume, segundo Ayer, fala de Newton como se seu método 

fosse o da indução direta da observação. Por exemplo, ele crê que a interpretação 

humeana da célebre afirmação "Hypotheses non fingo" era de que Newton se 

abstinha de fazer generalizações que não partissem diretamente de exemplos 

observados. E não, conforme seria correto, que Newton recusava avançar 

proposições que não pudessem ser comprovadas experimentalmente. 23 

Reichenbach apresenta uma leitura semelhante do "newtonianismo" de Locke 

e Hume. Apenas, é bem mais severo com Locke, que teria se limitado ao princípio 

da origem empírica de todos os nossos conceitos, mesmo os da matemática e da 

lógica, mas não teria previsto o caminho inverso, o da validação de todo 

conhecimento sintético na experiência. Já Hume teria simplesmente tomado como 

objeto de crítica a teoria da indução corrente no seu tempo, que ainda era a de 

Bacon. Mas aceitaria sem crítica que a influência científica só pudesse assumir a 

forma de uma indução por enumeração, como no famoso exemplo dos corvos: 

"todos os corvos observados até agora eram pretos, portanto todos os corvos do 

mundo são pretos." Contudo, a forma da inferência indutiva nem sempre é essa na 

23. Idem, Hume, pp. 58-9
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tisica. A tisica de Newton, por exemplo, aplica wna teoria dedutiva complicada 

como instrumento de validação empírica, e não é óbvio que esta teoria possa ser 

redutível a inferências de forma simples tais como as que podem ser classificadas 

como indução por enwneração. Assim como Ayer, Reichenbach crê que o aspecto 

hipotético-dedutivo da teoria de Newton teria escapado a Hwne. 24

Popper enfatiza o "associacionismo" de Hume. Para Popper, Hume partilharia 

com Locke e Berkeley da errônea teoria de senso comwn do conhecimento. Essa 

teoria supõe que tudo que se encontra na mente, tudo que aprendemos, ali chegou 

através dos nossos sentidos, e ali se acumula e é digerido. Pouco importa se autores 

possam variar quanto à existência de conhecimento inato, e em que grau. O 

importante é que o conhecimento é concebido como consistindo de entidades tais 

como: idéias, impressões, dados, elementos, átomos de experiência, que nos atingem 

e penetram, e ocupam wn lugar (wn "balde") em nós, onde são absorvidos e 

digeridos. O erro se equipara à má digestão intelectual dos dados: erros de 

interpretação ou de associação. Toda expectativa se estabelece por associação, e se 

fortalece pela repetição. As expectativas se transformam em crenças. A crença 

verdadeira é a crença numa associação infalível; a crença errônea é aquela 

depositada nwna associação que não se repetiu infalivehnente. A teoria do 

conhecimento de Hume, assim entendida, é wna teoria da indução por 

enumeração. 25

24. H.Reichenbach, The Rise of Scientific Philosophy. pp. 80-85.

25. K.Popper ,Objective Knowledge, pp. 62-3. Aspas e grifos meus.
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A crítica de Laudan inicia com o comentário do livro de Hacking, 

primeiro elogiando o novo tratamento ali dado a vários temas importantes da história 

da epistemologia. Mas destaca o fato de Hacking ter reforçado o "mito" mais 

generalizado sobre a indução, a saber: que há um problema wúvoco da indução, e 

que Hume o descobriu. Esta abordagem, além de reforçar a confusão existente de 

temas epistêmicos distintos, camufla a longa preocupação com o problema da 

validação de teorias antes de Hume. Mas, mais grave que tudo, "confere à discussão 

de Hume sobre a indução uma importância e significado que dificilmente mereceria 

historicamente"26 
• Laudan denuncia que tem estado em moda incluir todos os tipos 

de inferência não-dedutiva sob o rótulo de "indução". Na verdade, isto apenas 

camufla sob um sentido unívoco as diversas acepções de indução entre as quais 

destaca duas principais: 

a) O Problema Plebeu da Indução (que é o de Hume): "Dada uma

generalização empírica universal e um certo número de casos positivos dela, em que 

grau os últimos constituem evidência para a afinnação garantida da primeira?" Aqui, 

os casos positivos constituem evidência parcial, mas direta das propriedades 

unidas pela generalização. 

b) O Problema Aristocrático da Indução (ou indução para teorias):

"Dada uma teoria e um certo número de casos que a confinnam, em que grau os 

últimos constituem evidência para a afinnação garantida da primeira?" A evidência 

para uma afirmação teórica é indireta. São instâncias de confirmação, não 

positivas.27

26. L.Laudan. "Hume (and Hacking) onlnduction". in Science and Hypolhcsis., p. 72
27. Ibidem, pp. 73-4.
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Laudan dá exemplos desse dois tipos. Nos Principia, Newton explicou a 

chamada Lei de Boyle desenvolvendo um modelo que representa os gases como 

compostos de partículas imperceptíveis, que se repelem mutuamente com uma força 

inversamente proporcional à distância entre elas. Esta é a teoria. Dela decorre a 

afirmação de que a duplicação do volwne de um gás reduz sua pressão à metade. 

Esta afirmação pode ser testada experimentahnente, é observável diretamente, e 

constitui wn caso positivo da lei de Boyle, entendida enquanto generalização 

empírica do tipo "plebeu". Mas não constitui um caso positivo e direto da teoria de 

Newton o fato de que as partículas gasosas repelem-se mutuamente. 

Outro exemplo é o de Descartes, que procurou explicar a astronomia 

planetária assumindo que todos os planetas são conduzidos ao redor do sol por um 

vórtex, isto é, wn fluído rotativo composto de partículas imperceptíveis. Uma vez 

que todas as partículas desse vórtex mover-se-iam na mesma direção, disso 

decorreria que todos os grandes corpos carregados dessa forma mover-se-iam na 

mesma direção e no mesmo plano aproximado de revolução. Essa decorrência, 

diretamente observável no movimento dos planetas, pode ser tomada como wn caso 

positivo da generalização plebéia "todos os planetas se movem na mesma direção". 

Mas não constitui um caso positivo da hipótese cartesiana vorticular, que teoriza 

sobre a microestrutura da região espacial do sistema solar.28 

Os problemas postos pelos dois tipos de indução são portanto 

significativamente diferentes. O caso plebeu trata de afirmações gerais sobre 

eventos, objetos ou processos observáveis. Assim é a maioria dos exemplos de 

Hume: como posso inferir que o pão que me nutriu antes, ainda o fará amanhã, ou 

que o fogo que queimou no passado queimará da próxima vez, etc. Hume lida com 

28. Ibidem.
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situações em que temos um certo número de casos positivos da conjunção de duas 

propriedades observáveis. Já uma afirmação teórica, portanto aristocrática, sobre um 

determinado estado de coisas observável faz dois tipos de alegação: uma 

diretamente testável sobre relações observáveis ( o caso da expansão dos gases ou do 

movimento dos planetas) e outra sobre processos microestruturais não diretamente 

testáveis, porque inacessíveis, inobserváveis. É o caso da maioria das teorias 

científicas bem conhecidas na época de Rume: de Newton, Descartes, Boerhaave, 

Huygens e Boyle, as quais incluem inúmeras asserções sobre várias entidades 

inobserváveis, tais como átomos, fluídos sutis, forças imperceptíveis, etc. 

A diferença entre os dois tipos de indução fica ainda melhor evidenciada se 

supusermos as condições em que os dois problemas da indução poderiam encontrar 

sua solução. Por exemplo, se pudéssemos estabelecer de maneira inequívoca que a 

natureza é uniforme; teríamos a solução do problema plebeu. Isto porque, na 

indução plebéia, uma asserção geral nada mais afirma do que a soma de todos os 

seus casos positivos possíveis: se pudermos mostrar que todos os casos positivos de 

uma generalização são verdadeiros, então a própria generalização é verdadeira. A 

verificação de uma indução por enumeração simples ocorreria se fosse possível 

proceder a uma enumeração completa. Mas nenhuma uniformidade da natureza 

resolveria o problema aristocrático, porque, mesmo nos casos em que dispomos de 

casos de confirmação, não temos a evidência ( observável) de que todas as asserções 

teóricas sobre um determinado estado de coisas são verdadeiras mesmo para os 

casos observados. O inobservável poderá ser sempre submetido a confirmação 

indireta, mas situa-se sempre fora do alcance da evidência conclusiva. Se o resultado 

da indução por enwneração é wna proposição geral que equivale à soma de todos os 
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seus casos positivos possíveis, na indução aristocrática as proposições dizem mais 

que o conjunto de seus casos possíveis de confirmação. 

Segundo Laudan, o problema plebeu da indução ocupou relativamente 

poucos pensadores antes de Rume, com exceção de Bacon. Isto não surpreende, diz 

Laudan, porque eles certamente acreditavam que a ciência consistia de coisas mais 

grandiosas do que meras generalizações empíricas. Hume só insiste no caso delas 

porque sua ignorância da ciência de seu tempo era, segundo Laudan, "sem paralelo". 

A atenção que se dá ao problema de Rume só serve para tirar a atenção dos 

problemas postos pela indução aristocrática, estes sim pertinentes e vigentes. Na 

verdade, é incompreensível que tendo a epistemologia plebéia de Rume sido 

rejeitada por dar um tratamento empobrecido do conhecimento científico I sua 

formulação do problema da indução possa ter sido preservada como arquetípica. 

A crítica de Laudan é dura e minuciosa. Os outros autores que mencionamos 

apontam limites, mas preservam o mérito. Laudan faz questão de desautorizar 

qualquer reconhecimento, sequer mantém uma distância respeitosa. Faz questão de 

enaltecer ou recuperar outros autores, mal lidos ou esquecidos, em detrimento da 

epistemologia "sensacionalista" de Rume29 
• Tentaremos pensar a teoria da ciência 

- de Rume a partir dos parâmetros dessa crítica radical.
-

29. Ibidem, p. 83.
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O Método Hipotético 

A teoria da indução de Hume é bastante abrangente. Ela segue-se à famosa 

"forquilha" de Hume, que divide todos os objetos da razão ou investigação humanas 

em relações de idéias e questões de fato. Às primeiras pertencem nossos

raciocínios matemáticos e lógicos, e todas as proposições que "podem ser 

descobertas pela simples operação do pensamento, sem dependerem do que possa 

existir em qualquer parte do universo (EU, 20). Às segundas pertencem todas as

nossas proposições sobre o mundo da natureza e dos homens. Estas, por sua vez, 

parecem fundar-se sem exceção na relação de causa e efeito. Portanto, quando 

Hume decide-se a examinar a natureza da relação de causalidade, ele na verdade 

discute o alicerce mesmo onde se assentam tanto as ciências da natureza quanto as 

ciências morais; ele investiga a natureza da evidência que lhes dá garantia e certeza. 

Hume começa por uma proposição geral, que não admite exceção, que "as 

causas e os efeitos não podem ser descobertos pela razão, mas sim pela experiência 

(EU, 28)". E argumenta recorrendo a diversos exemplos, sobretudo por recurso a um 

"Adão", ou homem com faculdades racionais perfeitamente desenvolvidas, 

subitamente trazido a este mundo, e portanto sem ter qualquer experiência do curso 

ordinário da natureza. Em todos os exemplos Hume procura tomar claro que o 

conhecimento das relações causais não pode ser alcançado por meio de raciocíni<:>s a 

priori, que exclua a experiência de verificarmos que certos objetos particulares estão 

constantemente ligados uns aos outros. Pela mesma via, critica também o tratamento 

tradicional da metafisica, de atribuir às causas o poder de produzir seus efeitos. 

Estabelecer uma relação de causalidade implicava então em reconhecer uma força 
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ou ligação necessária entre o evento denominado causa e aquele conhecido como 

seu efeito. Hume considera esta idéia de conexão_necessária como a mais obscura 

da metafisica (EU, 62). Para esclarecê-la, poderíamos submetê-la ao critério de 

conteúdo empírico proposto por Hume, conhecido entre os intérpretes como 

"primeiro princípio" ou "princípio da cópia": "De que impressão deriva essa suposta 

idéia?" Porém, nada encontraríamos em nossa experiência externa ou interna que a 

ela correspondesse exatamente ( EU, 22, 63, 64): não temos experiência da relação 

causal enquanto relação, conexão entre os fenômenos. "Um acontecimento sucede a 

outro, mas nunca podemos observar qualquer laço entre eles. Parecem ser juntados 

uns aos outros porém não conectados" (EU, 74). 

Ao recusar wna origem exclusivamente empírica à relação causal, isto é, 

negando o caráter observável da relação enquanto tal, Hume acaba por fixar os 

limites dessa experiência. Quando descartou que pudéssemos chegar a uma conexão 

inseparável entre causa e efeito apenas através de raciocínios a priori, Hume parecia 

resgatar o papel fundador da experiência para as relações causais. Contudo, o que 

nos é dado na experiência não é a conexão entre os fenômenos, mas apenas a sua 

conjunção: dado um fenômeno, temos a experiência de ele ser repetidamente 

acompanhado de outro." ... só aprendemos pela experiência a conjunção freqüente 

dos objetos, sem jamais podermos perceber qualquer coisa que se pareça com uma 

conexão entre eles" (EU, 70). Se assim for, a experiência só pode ser garantia do já 

observado, das repetições já constatadas. Mas não autoriza de forma alguma o 

"salto" indutivo. Em outras palavras, para, partindo da proposição: "Tenho 

verificado que tal objeto é sempre acompanhado de tal efeito", concluir: "Prevejo 

que outros objetos, que em aparência são semelhantes, serão acompanhados de 

efeitos semelhantes", é preciso operar uma inferência que não só não encontra 
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fundamento em qualquer raciocínio ou argumentação, como também não pode 

fundar-se nas regularidades já constatadas ( EU, 34). Todas as nossas inferências 

derivadas da experiência pressupõem que o futuro será semelhante ao passado; é 

essa pressuposição que precisa ser justificada, e dizer que ela se funda na 

experiência é "tomar como assente o próprio ponto que está em debate", é incorrer 

numa petição de princípio (EU, 37). Eis o problema da indução tal como é 

formulado por Rume, "plebeu" se concedermos que nossas inferências sobre o 

futuro dependem, de qualquer modo, "de uma longa sucessão de experiências 

uniformes" ( EU, 36), da enumeração simples, portanto, e da regularidade do curso 

das coisas. 

A solução, Hume a dá, mas é bem menos conhecida que o problema, e ainda 

menos compreendida. O "passo" indutivo, que o intelecto dá sem apoiar-se em 

nenhum argumento ou processo do entendimento, ele o dá por uma propensão que o 

leva, após ter observado wna conjunção constante entre dois objetos, a inferir 

imediatamente a existência de wn dos objetos do aparecimento do outro. Essa 

propensão é o efeito de um princípio da natureza humana, que Hume denomina 

Costume ou Hábito. Trata-se de "um princípio da natureza humana, que é 

universalmente admitido e bem conhecido pelos seus efeitos" ( EU, 43) . 

Esta resposta de Hume, recorrendo a um princípio da natureza humana, 

desconcertou aqueles que se interessaram pelo problema lógico da indução, por 

remeter ao biológico, e enraizar a razão na natureza. Mas sequer o naturalismo· da 

solução humeana foi evidente para todos os intérpretes. É comum o Hábito ser 

reduzido a um a posteriori psicológico, equivalente ao acostumar-se, habituar-se. 

Nesse caso, em vez de condição de possibilidade da inferência indutiva e portanto 
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anterior a ela, ele seria consequência da repetição, e portanto adquirido, como o são 

todos os nossos hábitos, no sentido comum, não-humeano, do tenno. Emblemática 

dessa interpretação psicologista é a leitura de Reichenbach: 

'� crítica de Hume leva do empirismo ao agnosticismo; com 

respeito ao futuro, pede por uma filosofia da ignorância que ensina que 

tudo o que sei é que nada sei sobre o futuro. (. .. ) E contudo, embora 

Hume declare francamente seu resultado e se autodenomine um cético, 

não está disposto a admitir a tragédia de sua conclusão. Tenta minimizar 

o resultado desig11a11do a cre11ça indutiva como um 1,ábito; e lendo

Hume tem-se a impressão que esta vira-volta satisfaz suas dúvidas, que 

bastou-lhe dar uma explicação psicológica para a crença indutiva. (. .. ) 

Nós não podemos compartilhar do quietismo de Hume. Não negaremos 

que a indução é um hábito; claro que é. Mas desejamos saber se é um 

bom ou um mau J,ábito ". 30

O hábito humeano não é um traço comportamental adquirido, e certamente 

compreendê-lo assim é um mau hábito. Ele é um princípio inato da natureza 

humana, e dá ao problema lógico da indução uma solução epistemológica 

"naturalizada". 31

"O hábito é, pois, o grande guia da vida humana. É aquele 

princípio único que faz com que nossa experiência nos seja útil e nos leve a 

esperar, no futuro, uma seqüência de acontecimentos semelhante às que se 

verificaram no passado. Sem a ação do hábito, ignoraríamos 

30. H. Reichenbach,The ruse of Scienlific Philosophy. pp. 89-90. Grifos Meus.

31. Empregamos livremente aqui a expressão de Quine.
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completamente toda questão de fato além do que está imediatamente 

presente à memória ou aos sentidos. Jamais saberíamos como adequar os 

meios aos fins ou como utilizar os nossos poderes naturais na produção de 

um efeito qualquer. Seria o fim imediato de toda ação, assim como da maior 

parte da especulação"( EU, 44). 

Talvez seja mais fácil afastar a pecha de psicologista que a de plebeu. Porque 

afinal a teoria humeana da inferência indutiva parece transcender os limites da 

experiência apenas em sentido restrito. Somos levados a esperar no futuro as 

mesmas conjunções constantes que constatamos no passado: diante da causa 

presente, prevemos o efeito ausente; diante do efeito observado, inferimos a causa 

inobservada. A favor do Hume plebeu, não só Laudan, mas vários intérpretes, 

vimos, mostraram essa convicção. Mas o que parecia fazer problema a todos eles 

não era propriamente o enunciado humeano do problema da indução, mas a 

convicção de que a teoria da indução de Hume seria também wna teoria acerca dos 

métodos e limites da investigação científica. Nesse caso, a teoria de Hume limitaria 

extremamente a elaboração de teorias postulando entidades inobserváveis, e 

proibiria completamente o recurso a hipóteses e conjecturas. Breve, tornaria 

impossível toda a teorização científica sua contemporânea, e certamente 

inviabilizaria a posterior. Trata-se de esclarecer, portanto, qual é, para Hume, o 

método da ciência. E já que os críticos fazem a proposta desse método coincidir com 

a teoria humeana da causalidade, seria oportuno investigar se Hume faz dessa teoria 

algum emprego metodológico. 

A teoria da causalidade pennite uma dupla leitura. Por um lado, trata-se de 

uma descrição dos mecanismos psicológicos da crença causal. 
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"Se tentássemos uma definição desse sentimento, nos pareceria 

talvez uma tarefa muito difícil, se não impossível (...) Crença é a 

designação própria e verdadeira desse sentimento; e ninguém jamais tem 

dúvidas quanto ao significado dessa palavra, pois todos os homens, em 

todos os momentos, têm consciência do sentimento representado por ela. 

Talvez não seja inoportuno, porém, tentar uma descrição desse 

sentimento." (EU, 48-9) 

Aqui a ciência do homem procede à descrição dos processos psicológicos 

ligados à cognição. Por outro lado, a teoria da causalidade pode ser lida como a 

investigação da evidência que fundamenta nossas inferências causais, e que 

desautoriza para o raciocínio indutivo qualquer justificação racional. Trata-se de 

uma argumentação de cunho epistemológico, que levanta um problema que à razão 

se afigura insolúvel, embora Hume ofereça a garantia da natureza humana, para ele 

muito mais sólida e infalível que os mecanismos limitados de nossos raciocínios. Foi 

esta face epistemológica do argumento humeano que atraiu a atenção dos críticos e 

intérpretes, muitas vezes movidos pelo desafio de oferecer ao "problema de Hume" 

solução que gerasse convicção. 

O problema lógico da indução põe certamente o problema da justificação do 

conhecimento, mas não para Hume, que o considerou plenamente explicado pelos 

princípios da natureza humana. A teoria da causalidade visa apenas dar conta do 

mecanismo básico de nossas inferências causais. Não se constitui como instrumento 

metodológico que possa fornecer critérios à ciência para avançar com segurança 

suas hipóteses. Em outras palavras, Hume não faz dele um uso normativo, a 

desconstruir, por assim dizer, as teorias acerca dos fenômenos naturais ou morais 

tentanto recuperar o tecido de inferências causais básicas em que assentariam, para 
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conferir se estariam de acordo com o modelo humeano de causalidade. Muito menos 

procede ele, enquanto cientista da natureza humana, pela via restrita das induções 

por enumeração simples que lhe atribuem os críticos. Ao contrário, o exame atento 

dessa ciência da natureza humana que era propósito de Hume erigir, e seus 

desdobramentos em teoria política, teoria econômica, textos de história, é pródigo 

em instâncias do método que Hume desde o Tratado denomina experimental, 

pretende ser o mesmo de Newton, e que poderia perfeitamente coincidir com o 

método hipotético que Laudan advoga. 

O propósito do Tratado, declarado já no subtítulo, é de constituir uma 

"tentativa de introduzir o método experimental de raciocínio nos assuntos morais". 

Hume ambicionava tomar-se, nas palavras de Passmore, "o Newton das ciências 

morais"32
• O método experimental é definido por Newton como sendo o de análise 

e síntese. " ... esta análise consiste em fazer experimentos e observações, e em tirar 

conclusões gerais deles por indução; ... e a síntese consiste em assumir as causas 

descobertas e estabelecidas como princípios, e por elas explicar os fenômenos que 

procedem delas, e provar as explicações" 33
• É importante notar, no entanto, que não 

é este pr�dimento em si que distingue o newtonianismo, uma vez que é possível 

recuperar a história de seu emprego desde a antiguidade. 

Aristóteles já reconhecia que o método indutivo-dedutivo era o da ciência. A 

investigação científica deveria caminhar indutivamente das observações até os 

princípios gerais, e partir destes para deduzir explicações necessárias para· os 

fenômenos, os mesmos de onde se originou a indução desses princípios. A indução 

32. J. Passmore, Hume's lntentions. 1>.43. Expressão idêntca é encontrada em Antony Flew, Hume's
Philosophy of Belicf. p. 94 .

33. I. Newton, Opticks. p. 543
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permite conhecer os fatos: a dedução explica por razões. Aristóteles não via 

circularidade nesse procedimento, já que a fase indutiva pertence à investigação, e 

garante a origem empírica de nossos raciocínios; na fase dedutiva consiste a 

explicação científica propriamente dita, quando garantimos ao conhecimento assim 

obtido o estatuto de verdade necessária. 34

No século XIII, Robert Grosseteste tratava as etapas da pesqmsa como 

resolução e composição 35 
• Primeiramente era preciso "resolver" os fenômenos em 

seus elementos constitutivos. Por exemplo, se observarmos remos e rodas d'água 

veremos a decomposição da luz na água em suas cores espectrais. O mesmo se dá 

com a observação da luz passando através de esferas d'água. Estas observações se 

"resolvem" em alguns elementos comuns, como o fato de as cores sempre se 

disporem num arco de círculo, ou de as cores variarem com a variação do ângulo de 

refração. A composição consistia em proceder a generalizações a partir destas 

observações, e estendê-las a outros casos. Roger Bacon, aluno de Grosseteste, 

enfatizou o lado resolutivo do método, defendendo o uso da experimentação para 

aumentar a extensão e exatidão do conhecimento dos fatos, isto é, a base 

observacional. 

Este método é também o de Galileu. Na verdade, como bem observa Noxon, a 

novidade no tempo de Galileu não é a experimentação, propriamente, mas a 

matematização desse procedimento. Assim, a etapa resolutiva, ou de análise, 

chegava a uma afirmação matemática simples acerca das relações entre 

34 Segundos Analíticos, 71b a 89b. Seguimos aqui a interpretação de J.Losee,A Historical Jntroduction to 
the Philosophy of Science , cap. l. 

35. J.Losee ,op. cit , cap. 5. Também A.C. Crombie, Robert Grosseteste and the Origins of Experimental
Science, cap. l 



57 

características quantificáveis dos fenômenos, por exemplo, a lei da queda dos corpos 

por aceleração uniforme S=v.t /2. A etapa resolutiva ou de síntese, procedia a 

deduções de tipo geométrico das consequências das leis, montando experimentos 

para verificar sua ocorrência. Na interpretação de Noxon, tratava-se de analisar a 

realidade empírica desordenada em modelos ideais radicalmente simplificados, cujo 

funcionamento básico fosse exprimível matematicamente. 

Não é pela novidade de seu método, mas pelo sucesso de sua aplicação que 

Newton se toma conhecido. E Hume, quando se refere a método experimental, 

remonta a esse emprego paradigmático. Para isso, nem era preciso que Hume tivesse 

acesso às teorias cientificas de seu tempo, em toda a sua matematização. Era 

conhecimento corrente dos filósofos que o fato mais relevante de sua época era a 

transformação por que passava a visão que os homens tinham do universo fisico, a 

partir das realizações da ciência empírica. Desde Roger Bacon a questão do método 

científico era discutida; diz Noxon que todos os filósofos "estavam obcecados com a 

questão do método cientifico, com a articulação de seus princípios, promovendo seu 

uso, questionando seu escopo e validade, sondando seus fundamentos lógicos, 

psicológicos e ontológicos"36
• Esta interpretação é mais plausível do que a suposição 

de Laudan de que Hume ignorava completamente a ciência de seu tempo. Ele não 

necessitava compreender essa ciência no detalhe de sua aplicabilidade matemática 

para conhecer os traços gerais de seu método, nesta altura já um saber comum. Além 

disso, empregar o método experimental nas ciências do homem não envolvia 

qualquer matematização, por isso só os caminhos gerais desse método eram 

guardados. 

36. J. Noxon, Hume's Philosophical Developmeot, pp. 30-1



58 

Poder-se-ia certamente alegar que a falta de matematização descaracterizaria 

o método. Nosso propósito aqui, porém, não é enveredar por essa discussão.

Queremos apenas apontar para a natureza do método experimental que Hume 

propõe-se a empregar desde o início de seu projeto, para defender que é esse o 

procedimento que pode ser encontrado em qualquer parte construtiva de sua ciência 

- política, economia, história - e não um uso obscuro ou vago de sua teoria da

causalidade, que de fato não tem valor metodológico para a constituição de qualquer 

teoria. Mostrar que este método experimental de Hume seria menos newtoniano 

devido à ausência de matematização, terá interesse para a história das idéias ou da 

ciência, mas pouca valia terá para a compreensão do texto de Hume. 

Vários intérpretes mencionaram o newtonianismo de Hume, mas este 

raramente é explicitado. Em geral, os comentadores o localizam em sua teoria da 

associação de idéias - o modo como os "átomos" da percepção se atraem segundo 

alguns princípios gerais. Assim Passmore se refere ao associacionismo de Hume 

como aquela "ousada" teoria da mente comparável à teoria da atração de Newton. 

E Flew fala do desenvolvimento de uma "mecânica mental, na qual idéias e 

impressões faziam o papel do átomos rijos, maciços e impenetráveis, enquanto que 

os vários princípios de associação serviam como forças fundamentais "37
• Mesmo 

N. Capaldi, que dedica um livro ao newtonianismo como principal chave de

interpretação da filosofia de Hume, não escapa a essa interpretação. Ele confirma as 

duas fases - de análise e síntese - do método experimental que expusémos acima, 

mas procura mostrar a aplicação humeana disso à atração entre as idéias. 

Segundo Capaldi, no século XVIII "método experimental" significava o 

método galileano-newtoniano de análise, como oposto ao método cartesiano. 

37. A. Flew, op. cit., p. 94

-
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Começamos pela análise de objetos individuais dos quais tenhamos experiência 

direta, com os quais possamos fazer experimentações. Este momento corresponde 

em Hume à distinção das partes da percepção em impressões e idéias enquanto 

unidades corpusculares isoláveis. A segunda fase consiste em fazer experimentos 

para chegar a generalizações. Os átomos da percepção são só parte do processo para 

chegar aos princípios gerais, uma introspecção feita por gente que vive numa mundo 

fisico e público. Depois, é preciso descobrir algum princípio geral que explique as 

relações entre as unidades isoladas. No caso, o princípio de atração entre as idéias. 

A esta análise se segue uma síntese ou composição, na qual fazemos uma 

generalização e explicamos fenômenos adicionais com base na generalização. Por 

exemplo, estender o princípio a outros fenômenos, como o comportamento animal. 

Outra analogia que se estabelece é com o "momentum" em fisica - colisão dos 

corpos, aquilo que é transmitido de um para outro, ao qual corresponde a 

transferência de vivacidade, que consiste na regularidade com que esta é transmitida 

entre idéias ou paixões. A parte final é reconhecer a limitação da nossa faculdade de 

pensar, daí a diferença entre os tipos de hipótese que podemos formular, as 
� - ff � 

fantasiosas e as plausíveis. 38

Noxon observa que, no caso de Hume como no de Newton, o que de fato se 

passa é que deixam de distinguir explicitamente entre hipóteses especulativas, sem 

fundamento, e hipóteses operatórias, verificáveis. Noxon sugere que esses dois 

sentidos ficam claros no emprego que faz Hume do termo "hipótese" ao longo dos 

textos. Aquelas "hipóteses que pretendem descobrir as qualidades últimas e originais 

da natureza humana" são justamente aquelas que a Introdução do Tratado afasta 

como "presunçosas e quiméricas" . 

38. N.Capaldi, Hume the Newtonian Philosopher. pp. 64-70
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A busca por princípios explicativos mais gerais tem para Hume um caráter 

conjectura!. Ele estabelece desde o início que uma "análise exata" dos poderes e 

capacidades do entendimento humano mostra "que ele não se ajusta de modo algwn 

a assuntos tão abstrusos e remotos", {EU, 12 ) como o gênero de investigação 

empreendido até aí por um tipo de filosofia, que ele chama de "abstrusa". É preciso 

portanto distinguir essas causas encontradas pela investigação experimental daquelas 

avançadas pelo tipo de raciocínio metafisico que ele critica. Estas devem ser 

afastadas como fruto de "raciocínios meramente hipotéticos", porque distantes de 

alguma origem ou aplicação empírica. (EU, 3; T, 83) São estas as hipóteses que 

pretendem descobrir as "qualidades últimas e originais da natureza humana", e por 

isso devem ser rejeitadas como "presunçosas e quiméricas", (T, xvii) de início 

aceitas, de resto, "apenas por serem plausíveis e agradáveis", fruto de uma 

"imaginação cálida". (T, 272) 

No entanto, os princípios por ele encontrados não são menos hipotéticos. O 

princípio do Hábito, vimos, é designado como a única hipótese que resolve a 

dificuldade posta pela inferência causal. No livro sobre as paixões, Hume avança um 

"sistema" que explicaria a produção das paixões de orgulho e humildade, amor e 

ódio, através da dupla associação de impressões e idéias, e propõe seis 

experimentos para confirmá-lo, para determinar se "conformam com minha 

hipótese". (T, 337) "Este raciocínio eu formo em conformidade com minha 

hipótese; e estou satisfeito de descobrir pelo teste que tudo responde exatamente à 

minha expectativa". (T, 338) 

A história das idéias parece dar conta desse emprego ambíguo do termo 

"hipótese". Duncan Forbes, reforçando o argumento da presença de hipóteses na 
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filosofia de Hume, lembra que o termo "hipótese" tinha "significados diferentes no 

uso do século XVIII", de modo que é possível encontrar "o mesmo pensador 

desdenhando e contudo usando hipóteses no mesmo momento". Hume faz isso 

"como qualquer leitor do Tratado e das Investigações não pode deixar de notar" 39

A rejeição de hipóteses refere-se apenas àquelas que pretendem avançar, pela 

especulação, além das causas e princípios gerais que a ciência pode estabelecer. 

"Elasticidade, gravidade, coesão de partes, comunicação de movimento por impulso 

- são essas, provavelmente, todas as primeiras causas e princípios que nos será

dado descobrir na natureza; e podemos considerar-nos suficientemente felizes se, 

por uma acurada investigação e raciocínio, conseguirmos reportar os fenômenos 

particulares a esses princípios gerais, ou pelo menos aproximá-los deles". A cautela, 

a sagacidade, o método, são justamente os remédios que impedem a ação desta 

imaginação cálida que fabrica as más hipóteses. Estas se constituem enquanto 

"causas das causas gerais" descobertas pela investigação científica, um terreno sobre 

o qual não encontraremos qualquer explicação "que nos convença plenamente".

"Estas origens e princípios primeiros são completamente fechados à curiosidade e à 

investigação humanas."(EU, 30) 

As causas descobertas por Hume são conformes a essa atitude metodológica. 

Por exemplo, o caso do Hábito. "Ao empregar esta palavra, não pretendemos dar a 

razão primária de uma tal propensão. Limitamo-nos a apontar um princípio da 

natureza humana, que é universalmente admitido e bem conhecido pelo seus efeitos. 

Talvez não seja possível levar mais adiante as nossas indagações ou pretender 

indicar a causa dessa causa; talvez devamos contentar-nos com ela como o princípio 

básico obtido de todas as nossas conclusões da experiência." (EU, 43) 

39. D. Forbes, Hume's Philosophica1 Politics. p. 61
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Na verdade, o caso do Hábito parece consistir numa espécie de experimento 

crucial para estabelecer a presença do método hipotético na teoria da ciência de 

Hume. Se o que caracteriza os enunciados teóricos, como vimos na crítica de 

Laudan, é a referência a instâncias não-confirmáveis pela experiência direta, então a 

postulação humeana do Hábito não deixa dúvida sobre seu caráter teórico por 

referir-se inequivocamente a um princípio inobservável. Neste sentido, a defesa que 

faz J.P.Monteiro do método hipotético da ciência em Rume é paradigmática. 

Ele defende a importância das inferências conjecturais, na teoria da ciência de 

Rume. A tese humeana de que todo conhecimento deve fundar-se na experiência 

significa que o conhecimento empírico deve restringir-se às questões de fato, às 

quais temos acesso através dos sentidos ou da memória. O conhecimento desses 

fenômenos dá-se por raciocínios que assentam na relação da causalidade, e nesse 

sentido, a teoria da inferência causal é a mais central em Hume. Mas não é a única 

alternativa possível ao conhecimento. O escopo da teoria humeana acerca do 

"processo indutivo de descoberta das causas" não coincide inteiramente com aquele 

de sua "teoria da descoberta científica"40
• Porque afinal, o exame do procedimento 

de Rume para estabelecer os princípios fundamentais da natureza humana, que são 

as novas causas descobertas por sua ciência da natureza humana, revela que alguns 

desses princípios são "inobserváveis", e jamais poderiam ter sido descobertos 

através de inferência indutiva. 

O método da inferência indutiva só pode dar conta de fenômenos onde uma 

conjunção constante de causa e efeito seja observável. Aí o procedimento científico 

funda-se na observação repetida dessa conjunção que dá lugar a generalizações 

40. J.P. Monteiro, "Indução e Hipótese na Filosofia de Hume", p. 89.
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indutivas. Porém há casos em que só dispomos da experiência repetida de um tipo 

de fenômeno (efeitos), sem que possamos, através da observação, estabelecer uma 

relação constante com algum tipo de fenômeno que o anteceda (causas). Nesses 

casos, as causas só podem ser estabelecidas através da formulação de hipóteses 

iniciahnente plausíveis e posteriormente confirmadas", isto é, são casos em que se 

aplica o método hipotético que passa a ser "o principal método da ciência" para 

Rume. 41

As reservas de Rume quanto a aceitar hipóteses referem-se mais àquelas que 

têm o caráter de invenções fantasiosas, e são adotadas, vimos, "meramente por 

serem plausíveis e agradáveis". Estas realmente não podem resistir ao escrutínio de 

um exame empírico. Contudo, as conjecturas humeanas a respeito dos princípios da 

natureza humana são de outro tipo; baseiam-se em "experimentos cuidadosos e 

exatos, e na observação daqueles efeitos particulares que resultam das diferentes 

circunstâncias"(T, xvii). Isto é, os princípios da natureza humana não têm uma 

origem observacional direta, já que não são dados enquanto tais à nossa experiência; 

mas são inferidos a partir de seus efeitos observáveis na conduta hwnana, a fim de 

explicá-los. Quer dizer, o problema principal do conhecimento, para Rume, é 

fundá-lo empiricamente "em um mundo onde nem todos os mecanismos são 

observáveis". 42

Em um nível trivial, isso pode ocorrer: o fogo é acompanhado pelo calor, a 

neve pelo frio, e o calor moderado provoca sensações agradáveis. Além disso, 

homens e animais possuem um instinto - o Hábito - que os faz esperar que 

ocorram no futuro as mesmas regularidades, isto é, as mesmas relações de causa e 

41. Idem, op. cit., p. 106.
42. J.P. Monteiro, op. cit., p. 13.
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efeito de que tiveram experiência no passado. Mas a ciência deve ir além disso, e 

explicar os mecanismos inobserváveis que controlam as regularidades observadas. 

Estes não constituem ainda a essência dos metafísicos, não são as "verdadeiras 

molas e causas" dos fenômenos naturais; isto implicaria em aventurar-se a explicar 

"os últimos princípios dos fenômenos", que Hwne assegura estarem "totalmente 

ocultos à curiosidade e investigação humanas"(EU, 30). Trata-se porém para a 

ciência do homem, de "descobrir, pelo menos em algum grau, as molas e princípios 

secretos pelos quais a mente hwnana é atuada em suas operações", e também, 

usando a especulação, desvelar "algumas verdades ocultas que possam contribuir à 

instrução da posteridade" (EU, 14). Certamente, tais princípios estão a meio 

caminho de serem as causas primeiras ou últimas dos fenômenos; mas têm em 

comum com elas o fato de serem causas, e de estarem ocultas à mera observação. 

"A ciência de Rume não trata de princípios últimos, mas diz respeito a mecanismos 

que são em si mesmos tão inobserváveis quanto aquelas "molas e causas últimas".43

A ciência avança hipóteses para explicar por uma causa mais geral fenômenos 

conhecidos apenas enquanto efeitos. É justamente esta argumentação que parte da 

experiência para supor que sua aparente diversidade pode ser reduzida a um 

princípio explicativo comwn. Estas causas são portanto, secretas ou desconhecidas, 

por isso sua explicitação teórica só pode ser hipotética. A evidência experimental 

que temos delas é apenas indireta. Hwne tem clareza quanto a isso quando propõe 

para sua filosofia "descobrir, pelo menos em parte, as molas e princípios secretos 

pelos quais é atuada a mente hwnana em suas operações". Estas causas são ocultas, 

secretas, mas não causas últimas ou finais. Por exemplo, que significa atribuir à 

matéria o princípio da inércia? A experiência nos informa que corpos em repouso ou 

43. Idem, p. 9



65 

em movimento continuam em seu estado até a intervenção de uma nova causa que 

altere esse estado. "Quando chamamos a isso vis inertiae não fazemos mais do que 

rotular tais fatos, sem pretendermos fazer qualquer idéia da força de inércia; e, do 

mesmo modo, quando falamos em gravidade referimo-nos a certos efeitos, sem 

abranger esse poder ativo". Não que os grandes teóricos da ciência deixassem de 

avançar causas segundas, princípios metafisicos a apoiar suas causas gerais 

hipotéticas. Assim, Newton "recorreria a um fluído etéreo ativo para explicar a sua 

atração universal", e Descartes "insinuou essa doutrina da eficácia universal e única 

da Divindade". Mas tinham o cuidado de não insistir nelas, ou reconhecer "que se 

tratava de mera hipótese, sobre a qual não se devia insistir sem mais 

experimentos"(EU, 73n). 

Na breve referência que faz a Newton e Boyle na História da Inglaterra, 

Hume confirma essa interpretação. No elogio a Boyle, Hume destaca a hidrostática, 

que contém "maior mistura de raciocínio e invenção com experimento do que 

qualquer outra de suas obras". Mas ressalva que seu raciocínio está "distante 

daquela ousadia e temeridade que tirou do bom caminho tantos filósofos". É 

partidário da filosofia mecânica, a qual "pela descoberta de alguns segredos da 

natureza, e permitindo-nos imaginar o resto, é tão agradável à vaidade e curiosidade 

dos homens." Quanto a Newton, "esta ilha pode vangloriar-se de ter produzido o 

maior e mais raro gênio que já surgiu para o ornamento e instrução da espécie". 

Além da virtude da modéstia, e de preocupar-se mais com o estudo do que com a 

fama, era "cuidadoso em admitir apenas os princípios que fossem fundados em 

experimento". Mas sabia ser preciso marcar limites à investigação. "Enquanto 

Newton parecia descobrir o véu de alguns mistérios da natureza, mostrou ao mesmo 

tempo as imperfeições da filosofia mecânica; e desse modo restaurou seus segredos 
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últimos àquela obscuridade em que sempre estiveram e para sempre permanecerão" 

(HE, Lxxi,541-2). Foram os seguidores desses pensadores que por vezes tomaram 

tais princípios como fundamento de toda sua filosofia. Curioso, por exemplo é que 

na Inglaterra a hipótese cartesiana da eficácia universal da Divindade não tenha tido 

qualquer repercussão, mas que Locke, Clarke e Cudworth "nossos metafisicos 

moden1os", "supõem sempre que a matéria tem um poder real, se bem que 

subordinado e derivado" (EU, 73n). Uma declaração humeana de que a idéia de 

"poder" ligada à matéria não é uma boa hipótese explicativa para os fenômenos 

causais, mas uma mera hipótese, o que ele procura mostrar na discussão que ali faz 

da idéia de conexão necessária. 

Se Laudan tem razão em supor o método hipotético mais antigo e 

generalizado do que parece, Hume certamente não é a desonrosa e plebéia exceção 

nesse elenco aristocrático. O newtonianismó de Hume não só garante o papel das 

hipóteses, como redefine todo o papel do indutivismo na teoria da ciência de Hume. 

Ao reivindicar o método experimental, Hume faz uma declaração não a favor da 

mera indução plebéia, ou do ater-se à observabilidade dos fenômenos. Ele reafirma o 

método da análise-síntese, que trata a experiência enquanto exame dos fenômenos 

observados, formulação de hipóteses sobre causas prováveis desses fenômenos, e 

teste do poder explicativo dessas hipóteses para todos os fenômenos dessa ordem. 

Sobre a natureza experimental de seu método e suas duas etapas, Hume não 

poderia ser mais explícito. Na Seção VIII da primeira Investigação, quando se 

refere às condições de experimentação que enfrenta a construção da ciência do 

homem, atesta: "Graças à sua guia ( da experiência) ascendemos ao conhecimentos 

das inclinações e motivos dos homens, observando-lhes as ações, expressões ou 
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mesmo gestos; e desse conhecimento dos motivos e inclinações tomamos a descer 

para a interpretação de seus atos" (EU, 84-5). Nosso conhecimento dos fenômenos 

morais, como dos naturais, deve partir dos dados isolados da experiência até a 

inferência dos princípios que os governam, e retomar à experiência dos fenômenos 

para explicá-los segundo esses mesmos princípios. Este é o duplo caminho que 

percorre a ciência, ou, guardando para a palavra a sua etimologia, o seu método. 
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Capítulo III 

O Método na História 

Natureza Humana e História: a Circularidade 

Poucos intérpretes viram na História da Inglaterra, de Rume mais que um 

exercício de retórica partidária. O ensaio de D.F.Norton "History and Philosophy in 

Hume's Thought" constitui honrosa exceção; ele trata do papel cognitivo da história 

para a filosofia experimental, e da intervenção da filosofia na História para avaliar a 

autenticidade de documentos, e a credibilidade de testemunhos. Quanto aos eventos 

da história constituirem parte da base empírica em que assentam as generalizações 

filosóficas, não é preciso maior ênfase. As questões relevantes para nós se colocam 

no modo da intervenção da filosofia na história segundo Norton, e nas conclusões a 

que chega acerca disso. 
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Norton observa que, enquanto historiador, Hwne leva em conta a evidência 

presente em vários tipos de fonte, como docwnentos, leis, arquivos, jornais, fatos 

geográficos, autoridades secundárias. A maioria delas se inclui na categoria de fonte 

escrita, e estaria aparentemente livre dos males da tradição oral. Mas a fonte escrita 

não está totalmente livre de equívocos, e portanto, dispensada de exame crítico. Em 

sua avaliação desse tipo de testemunho, Hwne segue basicamente duas linhas de 

análise crítica. A primeira investiga a autenticidade mesma dos docwnentos a serem 

examinados. A segunda avalia a credibilidade do testemunho ali contido. 

Há casos em que as fontes escritas disponíveis estão elas mesmas sob suspeita 

de falsificação. É preciso wn trabalho prévio de estabelecimento de sua 

autenticidade, antes de decidir sobre sua credibilidade. Por exemplo, Norton cita o 

caso das famosas "Casket Letters" de Maria Stuart, supostamente escritas a seu 

amante, o conde de Bothwell, e que a incriminavam no episódio do assassinato do 

rei, seu marido. Os defensores de sua inocência lançaram a suspeita de terem sido 

forjadas, e sua autenticidade ainda era matéria de disputa. Hwne julga procedente 

tentar estabelecer de vez essa questão porque "se genuínas, elas fixam seu caráter ( o 

da rainha) para além de qualquer controvérsia, e se forjadas, determinam o de seus 

adversários ... " Hwne começa por resumir os argwnentos contrários à autenticidade 

das cartas: elas teriam passado pelas mãos do conde de Morton, o mais 

inescrupuloso de todos os inimigos de Maria, e são indecentes e deselegantes, por 

isso é improvável que ela as tivesse escrito. São suposições cujo argumento central 

repousa na questão da falsificação da letra de Maria Stuart. É nele que Hwne 

concentra suas objeções. As cartas eram demasiado longas, o que tomaria a 

falsificação wn risco maior; foram examinadas e comparadas com a letra de Maria 

por muitas testemunhas, inclusive partidários da rainha, que não denunciaram a 
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falsificação; o estilo não era tão grosseiro, porque permitiu que amigos de Maria 

argumentassem que era o significado das cartas que estava sendo adulterado, para 

parecer criminoso; as cartas eram tão indiscretas quanto a conduta de Maria na 

época; eram deselegantes porque escritas no estilo familiar, entre amigos; continham 

o relato de muitas circunstâncias que poderiam ter sido desmentidas por Maria se

fossem forjadas. Além disso, as cartas originais em francês foram perdidas, no 

entanto, as traduções escocesa e latina disponíveis estão repletas de galicismos, o 

que aponta para a existência de fato de tais originais. As evidências a favor da 

autenticidade das cartas continuam: há a menção de uma conversa entre Maria e o 

rei que foi confirmada por outra testemunha, que ouviu do próprio rei o relato desse 

fato; Murray e seus associados dificilmente se teriam exposto a uma falsificação tão 

perigosa, dispondo já da conduta de Maria a favor de sua causa; o próprio Murray 

expôs essas cartas ao exame de pessoas qualificadas para julgá-las comparando com 

cartas autênticas de Maria; o duque de N orfolk, que pensava desposar a rainha e 

acabou por perder a vida pela sua causa., examinou esses papéis e acreditava-os 

autênticos. Mesmo o desaparecimento posterior das cartas é um reforço à hipótese 

de sua autenticidade. Hume atribui este episódio à ação dos amigos do rei Jaime I, 

desejosos de destruir as provas dos crimes de sua mãe( HE, xxxix, nk). 

Norton recorda que Hume dedicou um ensaio não publicado a polêmica 

semelhante surgida em sua época, em torno da autenticidade dos poemas de Ossian� 

Um certo James Macpherson publicara em Edinburgo, por volta de 1760, uma 

coletânea de poemas atribuídos a Ossian, um suposto bardo do reino que os teria 

composto há quinze séculos. Macpherson alegou tê-los coletado nas "highlands", 

44. "Ofthe Authenticity ofOssian's Poems". ln: Unpublished Essays, pp. 415-424. Segundo os biógrafos,
Hurne manteve o ensaio inédito devido à sua amizade pelo Rev. Hugh Blair, o qual defendia publicamente o caráter 
genuíno dos poemas. 
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preservados na tradição oral, sendo ele apenas o seu tradutor para o inglês. À 

maneira do exame das cartas de Maria, Hume começa por considerar suspeita a 

própria maneira como os poemas foram apresentados ao público, como se tivessem 

sido encontrados já organizados em volumes; o tradutor silenciava a respeito das 

circunstâncias em que foram encontrados, por isso era preciso crer na afinnação 

dogmática e pouco plausível de um só homem. A extensão dos poemas faz duvidar 

que -possam ter sido assim preservados apenas pela tradição oral. O estilo dos 

po�mas nada tem de rude, mas revela a regularidade e correção de alguém treinado 

nas técnicas civilizadas, embora talento. O teor geral da narrativa não é compatível 

com a poesia bárbara, porque sem seres fantásticos, sem magia, sem o maravilhoso 

típico dessas produções. O mesmo se pode dizer da au�ência de religião. Os poemas 

mencionam invenções anacrônicas, como construções de alvenaria quando a época 

só conhecia cabanas na floresta. E os argumentos seguem nessa linha. Enfim, Hume 

tennina por observar que não devemos considerar os poemas mais plausíveis apenas 

levando em conta o número de pessoas que assim os julgam. " ... um fato, incrível em 

si mesmo, não adquire direito à probabilidade pelo acúmulo de testemunho"(UE, 

400) 

Os critérios que servem ao estabelecimento da autenticidade, devem também 

levar em conta a credibilidade do testemunho sob exame, e provêm de um 

conhecimento da natureza humana e da conduta dos homens em sociedade, 

previamente estabelecido pelo cientista moral. O primeiro papel da filosofia em 

relação fi-'� história é então determinar, dentre os relatos, aqueles que podem ser 

considerados como evidência. Outro comentador da filosofia de Hume, Antony 

Flew, destaca que, na seção X da primeira Investigação> "Dos Milagres", o 

interesse de Hume é voltado para a evidência e a prova. Mas que trata "unic�ente
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da evidência testemunhal, particulannente aquela encontrada nos escritores de 

história"45
• A avaliação da evidência testemunhal é feita pelo critério da proporção: 

trata-se de proporcionar o grau de evidência de acordo com nossa experiência já 

estabelecida. Se o relato não fala de eventos extraordinários ou maravilhosos, 

trata-se de aceitá-los na medida em que são mais ou menos conformes ao nosso 

conhecimento do curso usual dos eventos; "a evidência resultante do testemunho 

sofre uma redução, maior ou menor em proporção ao fato ser mais ou menos 

comum". (EU, 113) Já se as testemunhas nos relatam fatos que são verdadeiramente 

miraculosos, nesse caso devem ser avaliados em proporção ao nosso estoque de 

provas, isto é, da experiência mais uniforme que dispomos do curso dos eventos na 

natureza, para contrapô-lo à evidência do milagre de modo a neutralizá-la 

completamente. "Deve então haver uma experiência uniforme contra todo evento 

miraculoso, de outro modo o evento não mereceria esse nome. E como uma 

experiência wiiforme equivale, a uma prova, há aqui uma prova direta e completa, 

da natureza do fato, contra a existência de qualquer milagre". (EU, 115) É claro que 

na recusa dos milagres entra não só o conhecimento estabelecido acerca do mwido 

ip.oral, mas também da natureza tisica. O sentido primordial, no entanto, é mostrar a 

precedência da filosofia, natural ou moral, sobre a história, na avaliação do 

testemunho e na determinação do que seja a evidência aceitável para o historiador. 

Enquanto historiador, Hume faz uso constante de critérios semelhantes aos 

que expusemos acima no caso das "Casket Letters" ou dos Poemas de Ossian. Mas 

além de estabelecer a autenticidade de documentos, ele muitas vezes tem que dar 

conta de relatos que se apresentam mesclados de milagres e maravilhas. Por 

45. A.Flew. Hume's Philosophy ofBclicf. p. 174.
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exemplo, a história remota dos saxões pode esbarrar na pouca credibilidade das 

fontes. 

"Os monges, que eram os únicos analistas naqueles tempos, 

viviam distantes dos negócios públicos, consideravam as transações civis 

como totalmente subordinadas às eclesiásticas, e além de partilhar da 

ignorância e barbárie então universais, estavam fortemente impregnados 

de credulidade, do gosto pelo maravilhoso , e de uma propensão à 

impostura; vícios estes quase inseparáveis de sua profissão e modo de 

vida. A história daquele período é pródiga em nomes, mas extremamente 

carente de eventos; ou os eventos são relatados de tal modo isolados de 

circunstâncias ou causas, que o escritor mais eloquente acaba por 

desesperar de tomá-los instrutivos ou agradáveis ao leitor". (H,E, i, 25 -

Grifo meu). 

O preâmbulo à história de Joana D'Arc é a contrapartida na História do que 

acabamos de expor acerca de evidência e testemunho na Investigação: 

"É tarefa da história distinguir entre o miraculoso e o 

maravilhoso; rejeitar o primeiro em todas as narrativas meramente 

profanas e humanas; duvidar do segundo; e quando obrigada por um 

testemunho inquestionável, como no caso presente, a admitir alguma 

coisa extraordinária, aceitar tão pouco quanto for consistente com os 

fatos e circunstâncias" ( HE, xx, 398). 

Estas considerações acerca da evidência testemunhal na Investigação e na 

História mostram que Norton acerta ao reconhecer,na crítica do testemunho das 
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fontes, a primeira instância do intercâmbio entre o lado filosófico e o histórico na 

obra de Hume. Mas, para ele, este intercâmbio constitui antes uma dificuldade; ele é 

o responsável pela circularidade que se estabelece entre ciência da natureza humana

e história na obra de Hume. Vimos que no momento em que Hume escreve filosofia, 

e é portanto leitor de história, busca nesta uma espécie de "extensão" à experiência 

quotidiana da conduta nos homens, que possa conferir aos princípios da natureza 

inferidos a partir de tal base empírica, o necessário grau de generalidade. Porém 

enquanto escritor de história, ao colocar-se o problema da avaliação da 

autenticidade e credibilidade do testemunho histórico, propõe como critério nossa 

experiência do mundo e dos homens, isto é, nosso estoque de princípios e leis gerais 

sobre o mundo e os homens solidamente fundados no mesmo testemunho histórico 

cuja credibilidade nos propomos justamente a avaliar. 

Norton assim expressa o círculo: para encontrar as "molas e princípios" da 

mente humana, Rume pregava o recurso ao relato passado da conduta dos homens; e 

contudo, para decidir sobre a credibilidade dos fatos históricos, era já necessário 

"decidir quais eram essas molas e princípios", antes de aprendê-los dos fatos. 

Norton tira daí conseqüências radicais: não só a história não consegue ultrapassar as 

fronteiras da narrativa agradável e instrutiva em direção à explicação científica dos 

eventos, mas a ciência da natureza humana mesma ficaria a um passo de sua 

constituição definitiva, naufragada numa circularidade sem saída. A ciência do 

homem fracassa, porque a ciência da história fracassa. "O problema mais 

embaraçoso que Hume enfrentou foi o de descobrir quais eram os dados históricos; 

porque falhou em resolvê-lo, sua filosofia naufragou em mera opinião" 46
• 

46. D.F.Norton, "Histoiy and Philosophy in Hume's Thought", pp. xlxiii - L
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A solução desta circularidade depende inteiramente de bem aplicannos ao 

caso do intercâmbio entre filosofia e história a concepção humeana correta de 

método científico. Se entendermos que Hwne, nos moldes de sua teoria da indução, 

propõe-se à construção de uma ciência da natureza humana pelo método indutivo, o 

círculo é realmente intransponível. Isto porque os fatos históricos deverão fornecer o 

material empírico, vale dizer, as conjunções constantes a partir das quais 

procederemos às inferências e generalizações acerca da natureza humana. Mas é 

impossível determinar quais são esses fatos sem já dispor dos princípios que eles 

deveriam fornecer por generalização indutiva. Contudo, se aceitarmos que o método 

da ciência é, para Hume, o método hipotético, conforme procuramos defender no 

capítulo anterior, então veremos que ali a relação da experiência com a teoria ocorre 

de maneira oblíqua, por uma espécie de viés que evita o círculo. 

Isto fica claro se recordarmos que o método hipotético parte da análise dos 

dados da experiência; no caso da ciência de Hume, parte-se da análise da conduta 

dos homens na vida quotidiana e nos relatos históricos. Esta atitude experimental 

sugere hipóteses generalizadoras acerca de uma classe de eventos: são os princípios 

da ciência moral. Contudo é preciso aplicar tais princípios ao mesmo campo 

experimental que os sugeriu, por assim dizer: é quando Hume testa o alcance 

explicativo das teorias morais na História da Inglaterra. Vemos então que, antes 

que "estoque de experimentos", a História é campo de teste de teorias. 

Se o papel da história, nessa nova leitura, não é mais o de fornecer os casos 

repetidos, as conjunções constantes que permitirão obter os princípios da ciência da 

natureza humana, da teoria política, da teoria econômica através de generalizações 

indutivas, o que significa designá-la como base empírica da teoria, vale dizer, da 
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filosofia de Hume? Certamente que Hume recorre à história para fundar 

empiricamente os princípios que governam a conduta dos homens. Mas esses 

princípios �erão apenas sugeridos pelas regularidades constatadas, que são os seus 

efeitos. Isto é, o recurso à história garante a origem empírica do conhecimento da 

natureza humana, mas não o seu caráter indutivo nem a sua certeza. Será preciso 

proceder como Newton, e a partir desses efeitos descobrir as causas, e 

estabelecê-las como princípios gerais da natureza humana e da vida em sociedade, 

para a partir delas explicar os mesmos fenômenos que as sugeriram, desta vez de 

forma hipotético-dedutiva. Será preciso que o filósofo Hume se tome historiador. 

Causas e razões 

Donald Livingstoi1, num livro de 1984, pretende oferecer uma interpretação da 

filosofia de Hume que compreenda todos os seus escritos, tanto históricos como 

filosóficos, os quais, segundo ele, funcionam como espelhos um do outro. Livingston 

supõe que os intérpretes de Hume até aqui puseram questões em geral do tipo 

epistemológico, as quais se apoiam no paradigma de conhecimento das ciências 

naturais. Este não é, contudo, o único paradigma possível a ser empregado na 

interpretação de Hume. A tese de Livingston é que a reforma da filosofia que Hume 

tem a intenção de empreender, tendo a ciência do homem como base de todos os 

ramos do conhecimento, tem como modelo de conhecimento a história, não a ciência 

natural "A ciência do homem de Hume é principalmente uma ciência histórica"47

47. D. Livingslon, Humc's Philosophy of Common Life. p. ix

í 
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A partir dessa ousada declaração de intenções, Livingston passa a questionar a 

filosofia de Hwne a partir da idéia de temporalidade, perguntando sobre o 

significado das proposições acerca do passado, sobre o papel da narração na 

compreensão dos objetos do conhecimento histórico, sobre a natureza e os limites 

desse conhecimento. Mas, principalmente, investiga se as ciências naturais e 

históricas partilhariam a mesma forma de explicação, defendendo então a existência 

de uma metodologia própria para o tratamento das questões históricas, que faria de 

Hume wn precursor das posturas do tipo hermenêutico em ciências hwnanas. 

Trata-se de sua discussão mais singular, wna vez que procura defender a existência 

de dois modelos de explicação na epistemologia de Hume, um adequado às ciências 

naturais, outro às morais, contra os textos em que Hwne parece advogar 

inequivocamente a unidade de método e de explicação para toda ciência. 

Segundo Livingston, é facil ler Hume como um precursor do famoso modelo 

"covering-law" de explicação, defendido por Hempel, Nagel e outros dentro da 

tradição positivista. Este modelo está estruturado em tomo de duas teses, ambas 

com razões no pensamento de Hume. A primeira é a tese da unidade da ciência: a 

de que todas as ciências empíricas, naturais ou morais, tem a mesma metodologia e a 

mesma forma de explicação. Hume considerava que sua análise da causalidade tinha 

como ponto forte unificar a concepção de explicação causal nas ciências naturais e 

morais: "há só um tipo de necessidade, assim como há só wn tipo de causa, e a 

distinção comwn entre necessidade moral e física não tem fundamento na 

natureza ... É a conjunção constante dos objetos, em conjunto com a determinação da 

mente, que constitui wna necessidade fisica (e moral)" (T, 171).0utro ponto na 

teoria da explicação causal de Hume que equipara-se à teoria da "covering-law" é a 

tese da simetria entre explicação e predição: a tese de que aquilo que serve para 
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explicar um evento poderia ter servido, se fosse apresentado anteriormente, para 

tê-lo predito. Explicação e predição tem a mesma forma lógica, a única diferença 

sendo temporal, ou seja, se as proposições que justificam o evento foram 

apresentadas antes ou depois de sua ocorrência. Segundo Livingston, esta tese seria 

compatível com a teoria da causalidade de Hume porque os argumentos causais têm 

a mesma estrutura, quer se refiram a eventos já passados ou ainda por ocorrer. 

Embora Hume não afirme explicitamente qualquer uma dessas teses, segundo 

Livingston é possível constatar que ele está claramente comprometido com elas a 

partir do que diz acerca da estrutura dos argumentos causais. Por exemplo, os 

teóricos da "covering-law" distinguem dois tipos de explicação científica, baseados 

na natureza das leis e em sua relação com o evento a ser explicado. Explicações do 

tipo dedutivo-nomol6gieas são aquelas em que leis estritamente universais estão 

ligadas dedutivamente a uma descrição do evento a ser explicado. As condições 

iniciais são enumeradas, e as leis dedutivamente ligadas a uma descrição do evento a 

ser explicado. 

As explicações do tipo indutivo-estatísticas contem leis de forma estatística 

as quais, juntamente com a afirmação das condições iniciais, ligam-se ao evento a 

ser explicado não dedutivamente, mas com um alto grau de probabilidade indutiva48 • 

Estas duas formas de explicação são, grosso modo, paralelas com a distinção 

humeana entre provas e probabilidades, a que já aludíamos na primeira parte deste 

Capítulo. Quando em nossas inferências acerca das questões de fato, somos levados 

a transferir o passado para o futuro, o fazemos com diferentes graus de certeza 

conforme o passado tenha se mostrado inteiramente regular e uniforme - quando 

48. C.Hempel, "Studies in the Logic ofExplanation", in: Aspects of Scientific Explanation, p. 249.
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então dispomos de provas, ou de manerra mais irregular e incerta - quando 

proporcionamos a evidência de acordo com a probabilidade da ocorrência de cada 

caso. (EU, 57-9) 

As regularidades presumidas pelas explicações causais humeanas 

preencheriam então os requisitos de 11covering-law11• Elas têm conteúdo empírico. 

Elas são capazes de detenninar o que é factualmente possível, impossível ou 

necessário. Estas características ficam evidenciadas quando Hume trata dos milagres 

por exemplo, quando ele argumenta que as leis devem poder excluir como 

impossíveis de fato esses supostos contra-exemplos ( ou milagres), mesmo quando 

apoiados em testemunho com poder de convicção, conforme víramos mais atrás 

Apesar de reconhecer a evidência a favor desse tipo de interpretação para o 

modelo humeano de explicação causal, D.Livingston aponta para certas passagens 

em que Hume parece reconhecer que em ciências morais predomina um outro 

modelo de explicação, por causas morais ,que consistem nas razões do agente ou 

conjunto de agentes envolvidos no evento a ser explicado. Por exemplo, no ensaio 

11 Sobre alguns Costumes No tá veis", Hume propõe-se a analisar certas práticas 

políticas em Atenas, Roma e Inglaterra, que mereceriam destaque e análise especial 

justamente por contrariarem máximas estabelecidas acerca da política. Na abertura 

desse mesmo ensaio, Hume reconhece ao cientista moral uma espécie de privilégio 

em relação ao cientista natural, pela proximidade de seu objeto de estudo 11 ••• 

ocorrências irregulares e extraordinárias são frequentemente descobertas no mundo 

moral, tanto quanto no mundo fisico. Talvez possamos melhor explicar as primeiras, 

a partir das molas e princípios acerca dos quais cada um tem, dentro de si ou a partir 

da observação, a mais forte segurança e convicção: mas é frequentemente 
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inteiramente impossível para a prudência humana, prevê-las ou predizê-las de 

antemão" ( E, 374). Este mesmo acesso pessoal do observador aos eventos que 

pretende explicar também é sugerido no seguinte texto do Tratado: 

"Certamente devemos conceder que a coesão das partes da 

matéria surge de princípios naturais e necessários, seja qual for a 

dificuldade que encontramos para explicá-los. E por uma razão 

semelhante devemos conceder que a sociedade humana se funda em 

princípios semelhantes, e no último caso temos melhor razão que no 

primeiro, porque não somente observamos que os homens sempre 

buscam a sociedade, mas podemos também explicar os princípios nos 

quais se funda tal propensão" ( T,401-2). 

A partir desses textos, Livingston defende não só a existência, na filosofia, 

de Hume de wn método adequado às ciências morais, mas que tal método 

representa wn avanço metodológico e wna abordagem privilegiada, que além disso, 

é incompatível com as duas teses centrais do modelo da "covering-law" que 

apontáramos. Ele viola a tese da unidade da ciência, porque permite que os 

filósofos morais disponham de uma forma especial de explicação causal não 

acessível à filosofia natural, e que por isso pode dar conta de ocorrências 

"extraordinárias e irregulares", inconsistentes com as regularidades existentes e não 

"cobertas" por qualquer nova regularidade. Ele também viola a tese da simetria entre 

explicação e previsão, porque podem ser fornecidas explicações de ações passadas 

que não poderiam ter sido usadas de antemão para ter previsto essas ações. 

Livingston justifica a denominação "explicações causais morais" porque elas 

explicam um ato não por recurso a uma lei empírica, mas por recurso àquilo que 
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Hume denominaria uma "causa moral", ou seja, as "razões que teve o agente para 

agir. Mas seria preciso defender que a "cobertura" de um ato por razões pode 

explicá-lo. Livingston argumenta que a explicação, entendida em sentido amplo, 

deve resgatar o evento a ser explicado da ininteligibilidade. Para entender o sentido 

em que um modelo de explicação explica, precisamos identificar o princípio de 

inteligibilidade que ele adota e o princípio de ininteligibilidade que ele recusa como 

absurdo. Ora, no exemplo da lei ateniense do ensaio citado, a explicação moral que 

Hume dá ao fato é que, embora tal lei pareça irracional do nosso ponto de vista, os 

atenienses, de acordo com suas intenções e sua avaliação da situação, tinham uma 

boa razão para editar essa lei, e nenhuma boa razão para fazer o contrário. O que 

distinguiria um padrão de explicação desse tipo seria que ele tornaria inteligíveis as 

ações de um agente, sem contudo possuir força de previsão. "O objetivo de fornecer 

uma descrição moral é mostrar que o que parece 'irregular' e 'irracional' (porque 

inconsistente com generalizações estabelecidas sobre a ação humana) é, de fato, 

irregular mas não irracional. Isto é feito não "cobrindo" o ato com uma nova 

regularidade empírica, mas descobrindo o cerne ou 'rationale' por trás do ato". 

Segundo Livingston, haveria de fato em Hume dois tipos de regularidade, 

correspondendo a dois padrões distintos de explicação. O primeiro seriam as 

regularidades constatáveis pela filosofia natural: "corpos sempre atraem 

inversamente ao quadrado da distância"; o segundo as da filosofia moral, tais como 

"os homens sempre buscam a sociedade". O padrão de explicação das ciências 

morais seria qualitativamente distinto, e seria aplicado paradigmatican1ente na obra 

histórica de Hume. 49

49. D.Livingston, "Causal Explanations in the Moral Sciences", op. cit., p.191-4.



82 

Evidentemente, esta discussão se estende para o velho debate explicação 

versus interpretação, e tem consequência várias para a concepção hwneana da 

ciência e do método científico, da uniformidade da natureza fisica e da natureza 

hwnana, da necessidade, etc. Mas vamos concentrar-nos aqui no ponto de origem, 

nevrálgico da discussão, que é a questão da especificidade das causas morais. Se 

não se trata de objeto ímpar a exigir metodologia própria, então a causa da unidade 

de método sai vitoriosa. V ale dizer que não se trata aqui meramente de wna questão 

de debate entre escolas filosóficas, o problema de conceder ou negar a Hume o 

papel de precursor de teses do Círculo de Viena, mas de defender a consistência 

dos textos de Hume contra uma interpretação que a põe em risco. 

Na verdade, pensamos que, toda polêmica em torno da possibilidade de 

unidade de método e de modelo de explicação nas ciências empíricas parece girar 

em torno da concepção que se faz do que sejam estes nas ciências naturais. Por 

exemplo, Livingston, que julga detectar um conflito na postura metodológica de 

Hwne, a partir da presumida discrepância entre sua posição "oficial" a favor da 

unidade de explicação causal nas ciências naturais e morais, e sua defesa de um 

modelo especial de explicação para a filosofia moral, parte de wna definição do que 

seja wna explicação causal, a nosso ver problemática. Segundo Livingston, "toda 

explicação é wna resposta a uma pergunta", sendo que explicações causais seriam 

respostas à pergunta: "E ocorreu?". Isto é, "uma explicação adequada deve 

satisfazer à tese da existência". É assim que Livingston interpreta as explicações 

causais que Hwne define como sendo a princípio "conclusões a respeito de 

questões de fato e de existência", isto é, reduzindo as primeiras às segundas. Este é 

o tipo de explicação empregado nas ciências naturais, porque aí trata-se de resolver

a perplexidade de que algo qualquer possa existir, arrolando logicamente razões 
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empíricas (leis e condições iniciais) para crer que o evento a ser explicado ocorreu. 

E por isso as explicações nas ciências morais seriam diferentes: porque já não se 

trata de estabelecer a existência, mas de "determinar se o que reconhecidamente 

existe faz sentido, ou tem qualquer fundamento racional por referência a algum 

padrão de valoração que seja, ao mesmo tempo, um padrão de inteligibilidade". Isto 

é, explicações causais morais são respostas a perguntas do tipo "Por que E 

ocorreu?"50
•

Se Livingston julga oportuno entender que a explicação em ciência deve 

resolver "perplexidades existenciais", a nós não parece de imediato claro porque a 

existência de E deveria ser um problema. Para mostrar a pertinência de sua 

interpretação, Livingston nos remete a um texto de Hume: "aquela ímpb máxima da 

filosofia antiga, Ex nihilo nihil fit, que excluía a criação da matéria cessa de ser 

uma máxima, de acordo com esta filosofia. Não só a vontade do Ser Supremo pode 

criar a matéria, mas, tanto quanto podemos saber a priori, também o pode a vontade 

de qualquer outro ser, ou qualquer outra causa que a mais extravagante imaginação 

possa conceber" (EU, 164n). É claro que o princípio ontológico dos antigos era 

considerado ímpio por muitos modernos, por negar a inteligibilidade da doutrina 

cristã da Criação. Mas para Hume, o que é agora inteligível aos filósofos modernos 

é que o mundo possa ter vindo do nada. Se é assim, não a natureza do mundo mas a 

sua existência mesma se toma o primeiro problema da filosofia. Em reforço dessa 

interpretação Livingston cita Leibniz, para quem a tarefa da explicação científica _é 

explicar porque "algo existe em vez de nada"51
• Como Leibniz busca uma resposta 

absoluta, no sentido de mais forte logicamente, a melhor resposta a "E ocorreu?" 

50. Ibidem, pp. 200-207.
51. G.W.Leibniz, "On lhe Ultimate Origins ofThings", in Lejbpjz"s Seleçtjops, p. 347, cit. por

D.Livingston, p. 201.
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também satisfaria a "Por que E ocorreu?". A pergunta pela existência e pela 

explicação são a mesma. 

Mas, ainda segundo Livingston, para Hume seriam duas perguntas diferentes, 

cujas respostas só seriam coincidentes nos casos "cobertos" por regularidades 

indutivas. Isto é, Hume interpretaria a pergunta "Por que E ocorreu?" como uma 

exigência pelo melhor argwnento indutivo. Ora, uma resposta a essa questão 

baseada no testemunho histórico poderia não ser explicativa, enquanto que uma 

resposta baseada em leis da natureza seria, porque é uma resposta melhor para a 

pergunta pela existência. Estas colocações de Livingston, além de wn tanto 

obscuras, são no mínimo estranhas com respeito à forma como os teóricos da 

"covering-law" formulam suas perguntas pela explicação. Por exemplo, Nagel afirma 

que as explicações científicas são sempre respostas a perguntas do tipo "Por que?", 

extrapolando portanto os limites de meramente tentar estabelecer uma existência, 

embora haja diversos usos desse "por que", que "impõem certas restrições distintivas 

sobre as respostas admissíveis às perguntas formuladas mediante essas palavras". 

Por exemplo, a resposta à pergunta: "Por que é sempre um quadrado perfeito a soma 

de qualquer sucessão de inteiros ímpares consecutivos que comece com 1 ?" é "uma 

demonstração que não só estabelece a verdade universal do explicandum, como 

também seu caráter necessário". Por outro lado, a pergunta: "Por que Cássio tramou 

a morte de César?" só poderá obter a resposta a partir de uma suposição 

fundamental de forma estatística, pelo qual "o explicandum não é uma 

consequência dedutiva das premissas explicativas" , mas uma decorrência apenas 

provável delas52

52. E.Nagel, The Structure of Science, pp. 15-20.
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Hempel insiste que uma explicação científica pode ser interpretada como uma 

resposta a uma pergunta do tipo "Por que?", tal como: "Por que os planetas se 

movem em órbitas elípticas com o Sol num dos focos?"; "Por que os filhos de pais 

com olhos azuis têm sempre olhos azuis?"; "Por que Hitler declarou guerra à 

Rússia?". É claro que é preciso poder reescrever a pergunta em outros termos: "Por 

que pé o caso?", onde o lugar de pé ocupado por uma proposição assumida como 

verdadeira, e pergunta-se pela explicação do fato, evento ou estado de coisas 

descrito por ela53
• 

Mas Livingston, embora admitindo o evidente parentesco da teoria da ciência 

de Hume com o modelo da "covering-law", insiste que, no seu caso, devido à 

"incerteza" de sua teoria da causalidade, as provas empíricas de que E ocorre não 

respondem satisfatoriamente a "Por que E ocorreu". Isto porque, diz Livingston, 

"nenhuma prova empírica realmente explica porque algo é como é". Já o cerne da 

explicação nas ciências morais é justamente "aquela ímpia máxima da filosofia 

antiga", recusada pelo ideal de explicação que se ajusta à ciência experimental 

moderna. Quando um cientista antigo tenta explicar algo, o problema dele não é 

fornecer as razões empíricas - leis e condições antecedentes - para crer que o 

evento a ser explicado ocorreu. Já que ele considera ininteligível supor que algo 

pudesse originar-se do nada, não tem que resolver a perplexidade lógica da 

existência. O seu problema é mais determinar se algo que existe faz sentido, ou tem 

uma razão, por referência a um padrão de valoração que é ao mesmo tempo um 

padrão de inteligibilidade. O Hume filósofo moral assim explica. Mas, já que tais 

explicações não têm força preditiva, aplicam-se unicamente ao passado, e são 

53. C.Hcmpcl, Aspccts of Scientific Explanation, pp. 334-5.
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portanto explicações históricas. "O filósofo moral fornecendo explicações morais é 

essencialmente um historiador"54
• 

Queríamos neste ponto nos deter a ver o que os teóricos da "covering-law" 

têm a dizer sobre isso. Tanto Nagel quanto Hempel falam a favor da unidade de 

método nas ciências, mostrando que a suposta "particularidade" dos fatos sociais ou 

históricos também é coberta por leis. E que isso não qualifica diferentemente os 

ditos eventos "humanos", dado que há um sem número de fenômenos da natureza 

igualmente dificeis de explicar e prever com precisão, e que nem por isso escapam 

do modelo, reivindicando-se para eles estudo especial ou atribuindo-se-lhes 

liberdade de espontaneidade. 

Hempel, por exemplo, ressalta que explicações referem-se sempre a "tipos" ou 
,.. "

"propriedades" dos eventos, não àquilo que é às vezes chamado evento individual. 

O objeto de explicação é sempre um evento de um certo tipo (uma queda de 

temperatura para 14ºF, um eclipse da Lua, uma divisão celular, um terremoto, um 

aumento nos empregos, um assassinato político) num dado tempo e lugar ou num 

dado objeto empírico (tal como o radiador de um certo carro, ou sistema planetário, 

um determinado personagem histórico, etc.) num dado tempo. Nesse sentido, 

explicações são sempre · incompletas, porque não dão conta de todas as 

características de um evento individual por hipóteses universais. Mas sustenta que o 

mesmo vale tanto pra a história como para a fisica ou a química. 

Quanto à "compreensão", Hempel reconhece apenas o seu valor heurístico, 

devido ao caráter antropomórfico de idéias como "finalidade", "propósito". Isto 

reside na concepção comum de que explicar consiste em reduzir o estranho ao 

54. D.Livingston, Op.cit., p. 205-7.
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familiar. Assim, o historiador, por exemplo, se imagina no lugar das pessoas 

envolvidas nos eventos que quer explicar,e assim descobrir motivos e circunstâncias 

para as ações que quer explicar. Mas isto não tem outro papel senão o de talvez 

facilitar a obtenção das generalizações pertinentes ao caso. Mas o fato de o 

resultado final apresentar-se atrativo à nossa imaginação, conter analogias 

interessantes ou parecer plausível não garante a qualidade da explicação: 

pseudo-explicações também podem ter essas características. 

O que geralmente ocorre é que as explicações em história ou sociologia não 

mostram as regularidades que pressupõemJpor duas razões. Primeiro, as hipóteses 

universais em que se baseiam parecem tão bem conhecidas da psicologia individual 

ou social que são aceitas tacitamente. Segundo, é dificil formular com precisão a 

generalização subjacente,de modo que ela concorde com toda a evidência empírica 

disponível que é coberta por ela. Em geral essas generalizações estão supostas em 

palavras tais como "então", "portanto", "porque", "consequentemente':55

Por sua vez, Nagel nos aponta as dificuldades de distinguir as ciências em 

nomotéticas e ideográficas. Nas ciências teóricas, generalizadoras, do primeiro 

tipo, é possível apontar o papel dos enunciados singulares, uma vez que partem de 

condições iniciais formuladas em termos de enunciados de forma singular ou 

particular, para elaborar teorias ou leis, que depois aplicar-se-iam à explicação ou 

previsão de um fato particular qualquer. Por outro lado, estudos históricos, que se 

enquadram no segundo tipo, utilizar-se-iam de enunciados gerais selecionando e 

abstraindo a partir de fatos concretos, classificando os acontecimentos em tipos a 

partir de regularidades empíricas determinadas que os diferenciam, utilizando termos 

55. C.Hempel, "The Function ofGeneral Laws in History", op. cit., pp.231- 44.



88 

descritivos gerais em suas afinnações acerca do individual. Além disso, empregam 

leis gerais na crítica externa e interna de documentos, e estabelecem relações de 

dependência causal entre eventos, mediante generalizações causais universais ou 

estatísticas. Assim, tanto as ciências naturais não são nomotéticas de maneira 

exclusiva, como a história não é uma disciplina puramente ideográfica56 • 

Ainda assim, é possível constatar uma assimetria entre os dois tipos de 

ciência, não porém na natureza fundamental de suas explicações, mas no papel que 

nelas desempenham as leis gerais. Enquanto as ciências teóricas tentam estabelecer 

tanto enunciados gerais quanto particulares, utilizando enunciados previamente 

admitidos de ambos os tipos, a história estabelece apenas enunciados singulares 

sobre fatos particulares, sua produção e interrelações, utilizando para tanto leis 

gerais não especificamente históricas. O propósito da história, ao contrário das 

ciências generalizadoras, não é estabelecer tais leis. Assim, disciplinas como a 

história estão para as ciências generalizadoras assim como a geologia para a física, 

ou o diagnóstico médico para a fisiologia: as primeiras importam as leis, 

estabelecidas pelas segundas. 

No caso específico de Hume, Livingston parece ter mal-entendido a questão 

da unidade de explicação causal nas ciências naturais e morais a partir de seu 

pressuposto. Porque, como já apontáramos, reduz as questões de fato a questões de 

existência, tratando a ambas como casos redutíveis a wn mesmo tipo de indagação -

"E ocorreu?" - a menos no caso das ciências naturais. Cremos, em vez disso, que 

apenas questões de existência podem ser estabelecidas pela resposta a tal pergunta, 

enquanto que questões de fato parecem mais resolver-se nas respostas a perguntas 

56. E. Nagel, op. cit., pp. 547-51
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do tipo "Por que E ocorreu?". E ambos os tipos de pergunta caberiam tanto para as 

ciências naturais como para as morais. 

A diversidade das explicações causais naturais e morais em Hume pode ser 

discutida, a nosso ver, não a partir de uma distinção radical de natureza, como a que 

Livingston quer estabelecer, mas a partir apenas de uma distinção de grau: os graus 

de certeza que distiguem provas de probabilidades, explicações por leis ou por 

generalizações estatísticas. Isto é, mais de acordo com a assimetria que Nagel 

reconhece entre ciências do particular e generalizadoras, quanto ao objetivo de 

estabelecer leis, no segundo caso, ou de apenas aplicá-las, no primeiro . 

A Explicação do Particular 

Sobre o modelo de explicação da história, Livingston levanta questões 

pertinentes, mas julgamos que a solução por ele defendida tem apoio textual em 

Hume parco e ambíguo, além de ser perigosamente inconsistente com a ampla 

defesa da unidade de método e de explicação para toda ciência, encontrada na 

maioria dos textos da teoria do conhecimento de Hume. De fato, poderíamos 

defender que a via que liga a filosofia à história se caracteriza pelo trânsito das 

teorias e generalizações que visam conferir "explicabilidade" ao conjunto de fatos 

particulares que a história pesquisa. Essa aplicação dos princípios gerais da filosofia, 

no caso da História da Inglaterra, se dá em três níveis. Em primeiro lugar, pela 

aplicação dos critérios que visam estabelecer a credibilidade das fontes e dos 

testemunhos. Vimos este caso quando comentamos o ensaio de Norton, na primeira 
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parte deste Capítulo. Em segundo lugar, quando se trata de explicar eventos que 

dependem do "grande número", como o estado do governo, das instituições, da 

economia. Estes podem ser explicados pelos princípios da teoria política ou da 

economia, que são ciências de fatos gerais desse gênero. Trataremos deste caso nos 

Capítulos Quatro e Cinco. E finalmente, quando se trata de dar conta das ações de 

indivíduos que influíram no curso dos acontecimentos. Estas só podem ser 

explicadas por um tipo de regularidade: o caráter dos indivíduos, que é objeto da 

teoria das paixões. Este será o assunto da Capítulo Seis. 

Nesses três níveis de explicação, trata-se de dar conta do evento particular da 

história pela sua inserção em algum tipo de uniformidade conhecida. Ele ganha 

sentido como sendo o caso de alguma regra geral. Mas ficaria vulnerável às 

objeções do tipo das de Livingston, por exemplo, porque todas aquelas 

características que o diferenciam, que permitiram que fosse definido antes de tudo 

como "fato particular", teriam que ser ignoradas para que ele surgisse como 

"exemplo" na formulação de alguma generalização. Ele só ganharia de fato 

inteligibilidade se as regras que o explicam fossem para cada caso, um caso, isto é, 

se as explicações fossem por razões. 

Nossa tese é que é possível superar essa dificuldade, se investigarmos a 

natureza da explicação na História da Inglaterra. Dos três níveis de intervenção da 

filosofia na história expostos acima, o primeiro, que trata da credibilidade do 

testemunho, não conta para o caso presente, porque ali se trata apenas de criticar, 

não de explicar. Autores como Antony Flew julgaram que a concepção humeana da 

historiografia fosse "bastante primitiva", justamente por "considerar o historiador 

como um juiz, que tem que exercer sua imparcialidade e bom senso ao simplesmente 
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aceitar ou rejeitar o testemunho colocado diante de si, em vez de como um detetive, 

que deve buscar por conta própria todo o tipo de material que forneça a evidência 

necessária ao objeto de sua investigação"57
• É claro que Flew tomou a participação 

da filosofia na História de Hume apenas segundo esse primeiro nível. 

A investigação do segundo nível - acerca das instituições e dos costumes, e 

do terceiro - acerca do caráter dos indivíduos , poderá ser mais frutífera. Em 

primeiro lugar, é preciso decidir em que sentido se pode dizer que tais classes de 

fatos ou eventos são particulares. Supô-los singulares, num sentido extremo, seria 

referi-los aos homens na história enquanto aqueles indivíduos concretos que 

habitaram as diferentes épocas. Mas este é o grau zero da singularidade, e dos fatos 

particulares dessas vidas a história não se ocupa. Os fatos particulares que a história 

pesquisa são, na verdade, generalizações intermediárias: o governo feudal, por 

exemplo, ou o estado das finanças no reinado de Isabel I; uma espécie de 

meio-termo entre a generalidade da lei e o extraordinário da ação individual. Mesmo 

quando se trata de ações de indivíduos, estes são reis, chefes militares, conselheiros, 

bispos, enfim, aquele indivíduo com maior grau de generalidade que o indivíduo 

anônimo: a pessoa pública. 

Em seguida é preciso exammar como as generalizações da ciência moral 

explicam tais fatos, sem que percam esse gênero de particularidade ou de 

individualidade que identificamos acima. Podemos tomar wn exemplo da história 

política. Quando Hume, ao longo da História da Inglaterra, examina os vários 

estágios por que passou o governo inglês, eles são todos explicados segundo o 

conjunto de princípios de sua teoria política, como por exemplo, que os governos 

tem origem na força, mas devem sua preservação ao interesse; que a obediência ao 

57. A.Flew. Hume's Philosophy ofBelief, p. 195
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governo estabelecido se deve a mecanismos ficcionais da imaginação; que em todo 

governo é possível identificar wna tensão permanente entre autoridade e liberdade; e 

assim por diante. Contra o pano de fundo dessas regularidades estabelecidas, parte 

de wna teoria geral acerca da natureza do poder, Hwne passa a explicar os casos 

"singulares": o governo dos bretões e saxões, o período feudal, o absolutismo Tudor, 

etc. Cada wn desses momentos particulares, dessas sínteses intermediárias, precisou 

da teoria política até para constituir-se nessa individualidade: chamar de governo,

por exemplo, ao conjunto das instituições e ações de wn certo tipo, com certas 

características. Mas cada um desses estágios particulares da história do governo 

inglês, ao mesmo tempo em que se constitui enquanto caso ou exemplo incluído na 

categoria mais geral do governo e suas formas, encontra sua especificidade 

irredutível quando se identifica como saxão, feudal, etc. As teorias operam na 

explicação dos eventos da história, ao mesmo tempo por inclusão na generalidade e 

determinação da particularidade, por semelhança e por diferença. O caso das 

explicações pelo caráter é o mesmo: cada pessoa pública é wna síntese particular, 

diferente e específica, da operação de certos princípios gerais. A paixão da aventura 

ou da ambição, por exemplo, assumem diferentes traços de caráter confonne as 

circunstâncias de seu portador. 

Vemos então, que é possível explicar sem que a especificidade dos eventos 

desapareça quando "coberta" por alguma regularidade. Não é necessário, supor a 

coexistência de dois métodos para a ciência em Hwne; não é necessário que, 

enquanto intérpretes da obra do filósofo, deixemos de obedecer ao princípio de 

parcimônia e multipliquemos as hipóteses interpretativas. A configuração daquilo 

que nos propomos a explicar como fato na história, aquilo que o distingue dos 

demais, a sua diferença, só pode surgir contra o pano de fundo de alguma 
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regularidade. Não se trata de reduzir o diverso ao mesmo; o diverso é assim por 

causa do mesmo. Cada teoria tipifica; e os diversos momentos nela se alinham como 

numa tipologia: ao mesmo tempo individuais e pertencentes ao mesmo gênero. A 

inclusão no gênero leva em conta a semelhança, a individuação opera pela diferença. 

Talvez seja essa a diferença entre o historiador e o cientista moral. O cientista 

moral está preocupado com a formulação da lei, da regra: cita os exemplos 

ressaltando o que têm em comum, para embasar a regra. O historiador está 

preocupado em explicar, mas também em narrar; precisa inventariar todos os 

casos;58 como o astrônomo ou o geógrafo, faz pesquisa de fatos particulares. 

Os capítulos seguintes mostrarão como essa pesquisa se dá na História da 

Inglaterra. 

58. É de P.Veyne a referência à história enquanto inventário das diferenças.
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Capítulo IV 

A História das Liberdades Políticas 

A Explicação do Grande Número 

A história funda empiricamente a ciência do homem porque, sem os relatos 

das eras passadas, nossa experiência da conduta dos homens e do curso normal dos 

negócios humanos limitar-se-ia ao alcance de nossas observações no tempo 

presente, uma base experimental insuficiente para avançar qualquer tentativa de 

explicação desses fenômenos com pretensões teóricas. Nesse sentido, vimosJ

os textos filosóficos do Tratado, das Investigações, dos 

Ensaios, recorrem à história para garantir a empiricidade das teorias ali avançadas 

acerca das instituições sociais, das formas de governo, das transações econômicas. 

Mas a via que liga a filosofia à história é de mão dupla: o texto da História da 

Inglaterra recorre à teoria política, à teoria econômica, à teoria das paixões, para 

explicar os eventos particulares da história a partir das generalizações ali contidas. 
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Dessa forma esses eventos perderiam seu caráter de particularidade ao serem 

configurados como instâncias de uma teoria acerca de um conjunto de fenômenos do 

mesmo tipo. Esta aplicação dos princípios da filosofia aos eventos da história, 

contudo, não se faz sem problemas, por isso é preciso explicitar a natureza dessa 

"importação" de teorias que caracteriza a explicação em história. 

No ensaio "Da Origem e Progresso das Artes e Ciências", Rume reconhece a 

dificuldade inerente à investigação dos assuntos humanos, de explicar fenômenos 

cujas causas se apresentam em graus variados de clareza para o conhecimento. 

Dizer que um certo evento deveu-se à "sorte", ao "acaso", é renunciar a qualquer 

possibilidade de explicação, permanecendo o investigador a seu respeito "no mesmo 

estado de ignorância do resto da humanidade". Mas se for possível atribuir-lhe 

"causas ceitas e estáveis", então o homem de ciência se distinguirá da ignorância do 

vulgo, fazendo desse evento objeto da ciência. (E, 174-5) 

É certo que o investigador evitará a resposta fácil do "acaso", e procurará 

empregar toda a sagacidade para, em cada caso, "distinguir entre causas e acaso". 

Em seu auxílio nessa tarefa, Hume propõe a seguinte regra geral: "Aquilo que 

dependa de poucas pessoas é, em grande medida, devido ao acaso, a causas secretas 

e desconhecidas; aquilo que surja de um grande número pode, por via de regra, ser 

analisado através de causas determinadas e conhecidas." Esta regra se justifica por 

duas "razões naturais", isto é, assentadas na natureza do comportamento humano. 

Em primeiro lugar, se supusermos que certas causas propiciem a predominância de 

uma determinada inclinação ou paixão num dado momento em certo povo, por mais 

que muitos indivíduos desse povo possam a ela escapar, o conjunto da população 

revelará como um traço distintivo da época essa afecção comum. Em segundo lugar, 
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é da natureza desses princípios ou causas que atuam sobre multidões serem mais 

grosseiros e obstinados, e "menos sujeitos a mudança e menos influenciáveis pela 

fantasia e extravagância pessoais que aqueles que pertencem somente a uns poucos" 

( E, 174-5). 

Esta regra geral tem aplicação imediata na história. A ascensão dos comuns na 

Inglaterra é um fenômeno mais facilmente analisável através de princípios gerais que 

a crise da monarquia espanhola ou o florescimento da monarquia francesa depois de 

Carlos V. É que o primeiro fenômeno caracteriza-se enquanto mudança lenta e 

gradual no interior de uma nação, a partir de causas gerais como a mudança dos 

estatutos de cessão da propriedade e o aumento do comércio e da indústria; já os 

segundos devem-se ao estado das paixões dos indivíduos envolvidos, como os reis 

Felipe II, III e IV da Espanha ou o Cardeal Richelieu e Luís XIV na França. O 

historiador que se coloca como um cientista diante de seu objeto deverá empregar 

toda cautela para identificar esses eventos causados pela fantasia e extravagância 

pessoais, "tão refinados e delicados que o menor incidente na saúde, educação ou 

fortuna é suficiente para alterar-lhe o curso e adiar sua ação". A conduta dos 

indivíduos não pode ser explicada por umas poucas máximas gerais; "do fato de que 

tenham agido em certa época não se segue que voltem a fazê-lo, mesmo que todas as 

circunstâncias sejam as mesmas, em ambos os casos" (E, 174-5). 

Destas recomendações pode-se inferir que a explicação filosófica - isto é, 

científica e generalizadora - dos eventos da história, recairá preferencialmente sobre 

aqueles eventos que podem ser caracterizados enquanto "revoluções internas e 

graduais dum Estado", mais facilmente analisadas "através de princípios gerais". 

Dessa ordem de fenômenos são o surgimento e progresso do comércio, ou os 
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avanços da liberdade na evolução dos regimes políticos. Quanto ao desenvolvimento 

das artes, que é objeto desse ensaio de Hume, é preciso proceder com mais cautela, 

"a fim de não assinalar causas que nunca existiram e reduzir aquilo que é apenas 

contingente a princípios estáveis e universais". É preciso levar em conta que 

eventos ligados à expansão econômica, por exemplo, são mais facilmente 

explicáveis porque envolvem, uma paixão como a avareza, e a "paixão do ganho é 

uma paixão universal que age em todos os tempos e lugares e sobre todas as 

pessoas"; já o progresso das artes e ciências depende da "curiosidade ou o amor do 

conhecimento", que "tem influência limitada e requer juventude, ócio, educação, 

gênio e exemplo para apoderar-se de uma pessoa." Estes últimos eventos só poderão 

ser analisados com proveito se não tratarem do gênio de alguns, mas da evolução 

dos conhecimentos de todo um povo, que poderá "em alguma medida" ser atribuída 

a "princípios e causas gerais". (E, 176-7) Mais ainda, uma explicação 

verdadeiramente generalizadora desse tipo de evento só poderá ser obtida se 

vincularmos o desenvolvimento das artes ao regime político e à expansão 

econômica, conforme deixam claro os princípios explicativos para a ongem e 

progresso das artes e ciências que Hume propõe em seguida, a saber: "é impossível 

surgirem as artes e ciências, de início, em qualquer povo, a não ser que se viva na 

bênção dum governo livre"; "nada é mais favorável ao surgimento da educação e 

instrução que uma vizinhança de Estados independentes ligados pelo comércio e 

pela política"; "embora o viveiro próprio de tais plantas seja um Estado livre, podem 

contudo ser transplantadas para qualquer governo; e que uma república é mais 

favorável ao crescimento das ciências, e uma monarquia civilizada, ao das artes"; 

"quando as artes e ciências chegam à perfeição em qualquer Estado, a partir desse 

momento naturalmente ou, antes, necessariamente entram em declínio e raramente 
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ou nunca voltam a ser o que eram nessa nação, não revivem onde floresceram" ( E, 

181-195)

Deixemos por enquanto este último princípio, que receberá tratamento mais

adequado quando nos referimos à questão do progresso em história, na Conclusão 

deste trabalho. Todos os outros vinculam a explicação do desenvolvimento das artes 

a uma ordem de causas mais gerais, de natureza política e econômica. O tratamento 

que Hume dá a esta questão aponta então para uma espécie de hierarquia das 

explicações possíveis para os fenômenos da história, que fundaria as causas 

particulares em causas mais gerais, e que recorreria preferencialmente às teorias 

econômicas e políticas enquanto "ciências de fatos gerais" (EU, 165). É verdade que 

uma explicação por recurso às paixões seria ainda mais generalizadora, devido ao 

caráter fundante dos princípios da natureza humana, que certamente antecedem as 

configurações que a comunidade dos homens assume ao longo da história. Mas, 

justamente pelo seu grau de generalidade, a eficácia explicativa desses princípios é 

bastante reduzida, na medida em que pouco pode dar conta do que é específico da 

organização política, por exemplo, ou das transações econômicas, e que tipifica um 

conjunto de princípios ou causas gerais enquanto sendo de natureza política ou 

econômica. Para explicar a evolução dos regimes políticos ou o crescimento 

econômico, bastam as teorias acerca da origem e das formas de governo, ou acerca 

da moeda, do comércio, dos juros; as paixões são causas mais gerais dessas causas, 

que pouco informam sobre a dinâmica desses processos. 

Na História da Inglaterra, Hwne procede a wna espécie de periodização da 

história inglesa, e ao fim de cada etapa procura explicar o estado do governo, das 

finanças, dos costumes. Esta avaliação periódica é orientada por duas atitudes 
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metodológicas. Em primeiro lugar, trata-se de explicar os costumes, as finanças, o 

estado das instituições políticas, a partir dos princípios teóricos das ciências do 

grande número: a política e a economia. Mas também trata-se de destacar, contra o 

pano de fundo dessas regularidades, a especificidade de cada wn desses períodos, 

pondo em operação a modalidade de explicação histórica por individualização que 

expusémos na segunda parte do Capítulo Três. Em cada momento, será possível 

notar a intervenção dos princípios teóricos na explicação do caso particular, a 

articulação entre o nível explicativo e o descritivo. Cada momento consistirá nwna 

trama particular das diversas linhas gerais que compõem o tecido social. 

Comecemos pelo aspecto mais destacado pelos intérpretes da História, que é 

a avaliação do estado das liberdades inglesas, através da aplicação dos princípios 

anti-contratualistas da teoria hwneana da política. Foi o aspecto que mais chamou a 

atenção de seus leitores, então e hoje; nele assenta a interpretação corrente acerca 

do caráter partidário, por isso circunstancial e datado, da História . Será útil 

apresentá-lo para mostrar seu equívoco. 

A Versão Contratualista "Whig" 

O ponto de vista "whig" acerca da história inglesa era de que as liberdades 

eram conquista muito antiga, fruto de um pacto entre súditos e governantes que se 

traduzia nas práticas legais em todos os períodos, e que era tomado como sendo a 

"antiga constituição". Tal interpretação visava destacar os avanços do privilégio dos 

súditos contra a prerrogativa monárquica; na história, o privilégio era marcado pela 
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participação crescente dos comuns no parlamento. Tratava-se pois de mostrar a 

presença dos comuns no governo nos diversos períodos da história, desde os 

primeiros povos. Ora, a fraqueza dessa interpretação residia na própria concepção 

de quem seriam afinal, os membros da sociedade pertencentes a esta classe. Se os 

comuns compreendiam os habitantes das cidades, comerciantes, a pequena nobreza, 

então não seria mesmo possível identificá-los defendendo a causa da liberdade desde 

as tribos bárbaras, por exemplo. Trata-se de uma classe definida em primeiro lugar 

por sua função econômica; depende dos avanços da economia para tomar-se 

representativa. 

A versão "whig" da história inglesa é uma história política de má qualidade. 

Além de ignorar a trama das relações econômicas, faz um uso bastante vago da 

noção de privilégio. Se examinarmos os relatos de Bolingbroke, por exemplo, 

veremos que o privilégio já poderia estar representado no espírito de liberdade dos 

primeiros habitantes da ilha, os bretões, tidos como selvagens pelos mvasores 

romanos apenas porque estes estavam corrompidos "pelo luxo da Grécia e 

efeminação da Ásia." Na verdade, "eram com certeza um povo de espírito e bom 

senso, que conhecia os fms do governo e obrigava seus governantes a alcançá-los". 

Distinguiam-se os bretões também pela bravura, tendo resistido heroicamente tanto à 

invasão e dominação romana quanto à posterior ocupação pelos saxões, anglos e 

jutos, o que apenas confirma seu apego à "liberdade civil". 59 

Ainda de acordo com esse historiador, o privilégio se teria fortalecido durante 

os seis séculos que transcorreram entre a primeira invasão dos saxões e a Conquista 

normanda, por volta do ano 1000. Os reis da Heptarquia - os sete reinos saxões que 

então dividiam a ilha - governavam em conjunto com um "conselho nacional", 

59. Bolingbroke, Remarcks on the Hist01y ofEngland, L. 4, pp. 177-8
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chamado" Wittenagemot", ou "assembléia dos sábios", que deveria dar seu 

consentimento à promulgação de leis, e ratificar os principais atos da administração 

pública. Na versão de Bolingbroke, o Wittenagemot detinha o poder supremo e era 

composto pelo rei, pelos nobres e pelos homens livres saxões, estes já os 

representantes dos burgos, consistindo um "esboço original de um parlamento 

britânico." Ali se tratava de "todos os assuntos importantes." A conduta dos reis era 

ali "examinada" e "controlada". Em conseqüência desta limitação exercida sobre o 

poder real, os "direitos do povo, naqueles tempos, devem ter sido elevados a grande 

altura." Tais eram as sólidas origens do privilégio do povo inglês: ... " os princípios 

da Commonwealth saxônica eram portanto bastante democráticos; e estes princípios 

prevaleceram através de todas as mudanças subseqüentes". 

O espírito de liberdade moveu ainda a resistência aos normandos, estes 

tomados pelo "espírito de escravidão" feudal. A constituição inglesa só começa a 

tomar forma nesse período porque se assenta "sobre as sólidas fundações lançadas 

pelos saxões". No sistema de governo feudal que Guilherme, o Conquistador trouxe 

do continente, o conselho dos grandes barões, mais tarde denominado parlamento, já 

teria entre seus membros representantes dos condados e burgos. A evolução desse 

processo representativo tem seu primeiro grande marco na Magna Carta. Contra os 

excessos da prerrogativa monárquica, prevaleceu o espírito de liberdade, que uniu a 

todos "numa causa comum." Mesmo o exército, na ocasião, ficou ao lado do povo 

e não serviu ao rei, pois "era um exército britânico", com elevado sentido de serviço 

à nação. Depois de assinada a Magna Carta, o povo manteve seu "espírito vigilante", 

ajudando a dar forma à constituição inglesa tal como vigorava enfim no século 

XVIII 60• 

60. Ibidem, pp. 179-80
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Para Bolingbroke,a história das liberdades identificava-se com a história da 

participação dos comuns no governo. E essa história desenvolvia-se num crescendo. 

Nos primeiros tempos após a invasão nonnanda, os comuns em geral marcavam sua 

presença nas "emergências extraordinárias"; ainda não tinham peso no "curso 

ordinário do governo". Aos poucos foram ocupando o espaço que lhes era devido na 

balança do poder, recuperando o sistema dos ancestrais saxões em suas terras de 

origem. "Fossem quais fossem as preeminências ou poderes investidos nos 

principais homens, os grandes negócios do estado eram dirigidos por todo o corpo 

da nação". Com isso a monarquia limitada inglesa "tornou-se capaz de tanta 

perfeição quanto podem a sabedoria e os acidentes favoráveis comunicar a qualquer 

instituição humana". E este ponto de perfeição caracterizou-se plenamente durante o 

reinado de Isabel. "O reinado da rainha Isabel será uma prova contínua que o poder 

de preservar as limitações de uma monarquia não poderá ser melhor atribuído, por 

um príncipe bom e sábio, senão ao corpo todo do povo". Ela governou sob grandes 

desvantagens, mas manteve-se fiel à "natureza" do governo inglês. Enquanto que seu 

sucessor, Jaime I, embora dispondo de vantagens maiores que sua predecessora, 

tomou seu reinado odioso para o povo porque baseou-se em "princípios destrutivos 

da liberdade" 61• 

Hume escreve a História da Inglaterra tendo em conta esse tipo de 

explicação dos eventos relacionados com a constituição e as liberdades inglesas. 

Mas seu texto vai muito além do que produzir o contraponto das visões "whig", 

como as de Bolingbroke. A História é um desdobramento do projeto humeano de 

uma ciência do homem, onde todos os eventos, inclusive os relacionados com o 

progresso das liberdades inglesas, são explicados sobretudo pelas teorias filosóficas 

61. Ibidem, pp. 231-8
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humeanas sobre o "grande número": teoria política, teoria econômica. Na História

Hume não parece preocupado em traçar limites precisos entre essas duas ordens de 

eventos, mas ao contrário, em enfatizar a sua interdependência: não é possível 

compreender o regime de governo sem examinar a distribuição da propriedade, ou 

os avanços da liberdade sem relacioná-lo à prosperidade da classe média. Quando 

Hume explica as diversas etapas por que passou a história inglesa, às quais nos 

referíamos mais atrás, trata-se de avaliar os diversos aspectos da configuração social 

em cada momento, e Hume só pode fazê-lo recorrendo a esse conjunto teórico. 

Fazemos pois, aqui, uma divisão artificial tratando a história política e a história 

econômica em dois capítulos diferentes, apenas para contribuir para a clareza da 

exposição. 

Quanto a história política, ela se orienta pela aplicação dos princípios da 

teoria anticontratualista. Mas o anticontratualismo não é apenas a constatação de 

uma ausência: a do contrato; ele é uma explicação alternativa dos eventos ligados à 

origem e evolução das instituições políticas. Assim, o modelo do contrato, quando 

aplicado à história inglesa pelos historiadores "whig", procurava a adequação dos 

eventos ao modelo, aprovando os que nele s�ncaixavam , e censurando os desvios. 

Hume discorda do caráter nonnativo desse procedimento. É verdade que em 

nenhuma época o monarca gozou de poderes completamente absolutos, mas a 

"balança do poder oscilou extremamente entre as várias classes que compõem a 

nação, e esta estrutura experimentou a mesma mutabilidade que caracteriza todas as 

instituições humanas" ( HE, xxiii, 304) . Assim, para se julgar o caso geral da 

distribuição do poder entre os vários membros que constituem um estado, a 

pergunta, diz Hume, nunca pode ser: "o que é melhor?", que só cabe ao exercício do 

poder em situações particulares, mas unicamente "o que está estabelecido?" (HE, 
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apiii, 452). A única "regra de governo" que pode ser empregada para interpretar a 

história, que seja "inteligível" e dotada de "autoridade", é a "prática estabelecida da 

época". Ao historiador cabe aplicar bem essa regra aos dados das fontes, 

recuperando assim "as máximas de administração que prevalecem e têm o consenso 

W1iversal da época" (HE, xxiii, 305) 

Bretões e Saxões 

Para Hume não é possível fazer remontar as liberdades inglesas à forma de 

governo dos primeiros bretões. A relativa independência desse povo devia-se mais 

às características nômades de sua organização social do que a verdadeiras garantias 

estabelecidas por sua forma de governo� era liberdades que flutuavam, 

acompanhando a turbulência de seu modo de vida. O estado do goven10 no tempo 

dos bretões também é explicado por princípios de economia. No ensaio "Sobre o 

Comércio" Hume refere-se às etapas do desenvolvimento. Os homens em estado 

selvagem dedicam-se principalmente à caça e à pesca, mais adequadas ao modo 

nômade de viver. A agricultura fixa os homens à terra, e representa um avanço em 

relação a esse primeiro estágio. De início ela emprega todos os braços, mas "o 

tempo e a experiência aperfeiçoam tanto essas artes que a terra pode facilmente 

sustentar wn número muito maior de homens do que aqueles que são imediatamente 

empregados na sua cultura, ou fornecendo as manufaturas mais necessárias para 

aqueles assim empregados". Esta mão-de-obra excedente propicia uma nova divisão 
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do trabalho, entre agricultores e manufatores, que caracteriza a terceira etapa desse 

desenvolvimento (EE, 6 ). 

No caso dos bretões, apenas aquelas tribos que viviam no sudeste da ilha 

haviam se aproximado do segundo estágio, isto é, ocupado a terra e feito progressos 

na agricultura, mesmo antes da invasão romana. O resto dos habitantes viviam como 

nômades, construindo cabanas nas florestas e pântanos e mudando constantemente, 

movidos pelo medo do inimigo ou pela esperança da pilhagem. Vestiam-se de peles 

e mantinham rebanhos para alimentação e vestuário. A busca de novas pastagens 

também era motivo para as constantes mudanças. Enfim, um povo dividido em 

pequenas tribos, cuja única propriedade eram as armas e o gado, para servir às 

guerras que eram sua principal ocupação e ambição. Essas características davam ao 

povo um grau de independência que tomava impossível aos chefes ou príncipes 

estabelecer sobre ele qualquer autoridade despótica. Fossem eles um povo 

desarmado e pacífico, fixado ao solo pela agricultura, e logo um príncipe poderia 

estender sobre eles as malhas de sua autoridade, sem que a memória do povo 

pudesse recorrer a um precedente de liberdade estabelecido pelo costume. 

A invasão romana não trouxe bons resultados para o espírito de liberdade; os 

bretões, "desarmados, desanimados e submissos, haviam perdido todo desejo e 

mesmo a idéia de sua antiga independência"(HE, i,JO). Se nos tempos nômades 

reinava a liberdade sem a garantia da lei, sob a dominação romana formalizam-se as 

instituições, mas sem liberdade. Os quatro séculos de ocupação foram suficientes 

pa.Q apagar nos costumes e da vida comwn, os traços mais marcantes da antiga 

independência. Quando os romanos deixaram a ilha, ficou um povo rude, sem apego 

à liberdade ou consideração nacional, incapaz de erguer wna muralha para sua 
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própria defesa,sem a assistência dos romanos,para defenderem-se das invasões que 

se seguiram. Mas os historiadores que dão conta desse período, como os monges 

Gildas ou Beda, atribuem ao luxo a causa das calamidades que acometeram os 

bretões, um vilão recorrente nos escritos sobre economia do tempo de Hume (HE, i, 

14). 

As tribos gennânicas que invadiram a Grã-Bretanha não estavam em situação 

econômica ou política muito diversa da dos bretões subjugados. Viviam ocupados 

com expedições militares. A terra era anualmente redistribuída entre os habitantes de 

cada aldeia, de modo a impedir qualquer apego a posses que pudessem pôr freio à 

disposição guerreira. As técnicas agrícolas eram incipientes e não tinham condições 

para aprimorar-se com tal mobilidade de vida. Os laços de autoridade eram frouxos, 

como nos povos vivendo no primeiro estágio de produção econômica. Mesmo na 

guerra, os príncipes governavam mais pelo exemplo que pela autoridade; na paz, a 

união civil era quase dissolvida, e a justiça administrada de modo independente 

pelos conselhos de cada região. 

A mesma frouxidão nos laços de autoridade revelava-se na sucessão dos 

chefes. Não havia regras estabelecidas para preencher a vacância do trono, embora 

os laços familiares tivessem algum peso. O procedimento nessas ocasiões era mais 

determinado pela "conveniência presente" do que por "princípios gerais". Esse 

momento da história política pode ser explicado pelos princípios da teoria política 

humeana. Nos primeiros governos, todo consentimento à autoridade de um chefe era 

precário. Um chefe que comandava em tempo de guerra detinha pouco poder ao 

voltar a paz, quando passava a governar "mais pela persuasão que pela força" (E, 

445). Contra as teorias contratualistas, Hume afinna que o papel da violência na 
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formação dos prunerros governos é uma questão que pode ser estabelecida 

empiricamente, apesar das objeções teóricas que poderiam opor-se à vinculação da 

legitimidade do poder a tal fundamento. 

Quanto a posse presente, aparece no Tratado com uma das fontes da 

autoridade do governo e da obediência política. "Nenhuma máxima está mais de 

acordo tanto com a prudência quanto com a moral do que submeter-se 

silenciosamente ao governo que encontramos estabelecido no país em que vivemos, 

sem investigar com muita curiosidade sobre sua origem e primeiro estabelecimento" 

(T, 558). Este é o primeiro princípio aplicável à maioria dos governos, e poucos 

suportariam "ser examinados tão rigorosamente" quanto à legitimidade de seu 

fundamento. O governo dos primeiros saxões não constituía exceção na história: o 

povo tendia a aquiescer tacitamente com a chefia de quem quer que estivesse 

ocupando o trono, porque as considerações sobre a forma de governo e o direito de 

governar eram excessivamente elaboradas para esse tipo de sociedade primitiva, 

onde as noções de direito eram fracas e imperfeitas. 

É verdade que, segundo a teoria política de Rume, a influência da sucessão 

hereditária não poderia desaparecer tão facilmente de uma sociedade, por ser natural 

para os homens, e ser constantemente reforçada por sua aplicação na transmissão da 

propriedade privada ( HE, ap.I, 169). O direito de sucessão é o quarto princípio da 

autoridade e da obediência enumerado por Rume no Tratado. Além de 

fundamentado no interesse, é também apoiado por alguns princípios da imaginação. 

Os homens estão habituados a associar naturalmente a autoridade do soberano a seu 

filho mesmo em vida, e mais ainda após sua morte. "Assim, nada é mais natural do 

que contemplar essa união por uma nova relação, colocando-o efetivamente de 
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posse daquilo que tão naturalmente parece pertencer-lhe". (T, 559) Contudo, a 

diferença material que existe entre o governo e a propriedade privada faz com que o 

povo nem sempre perceba "as vantagens gerais" que acompanham o estabelecimento 

de "uma regra fixa" para a sucessão governamental, podendo então aceitar lacunas e 

quebras na linha hereditária de sucessão. Portanto, as monarquias saxônicas não são 

propriamente "nem eletivas, nem hereditárias"; e o povo, embora às vezes elegesse 

por sufrágio um soberano, com frequência "reconhecia a pessoa que encontrava 

estabelecida" ( HE, ap.I, 162) . A legalidade da monarquia confundia-se com a posse 

atual do trono: isso é tudo o que é possível concluir sobre o direito à sucessão no 

governo dos antigos saxões. 

Quanto à participação do povo nas decisões do governo, que detenninaria as 

origens do privilégio dos súditos e do parlamento, nada há de muito claro. Hume 

assegura-nos que nosso conhecimento da história dos anglo-saxões é "muito 

imperfeito para fon1ecer-nos meios de determinar com certeza todas as prerrogativas 

da coroa e privilégios do povo, ou para dar uma delimitação exata daquele 

governo. "(HE, ap. I, 162) 

A discussão que faz Hume sobre os membros que compunham o 

Wittenagemot tem ainda maior interesse. Segundo ele, os historiadores "whigs" e 

"tories" dividiram-se sobre esse ponto, por isso "a questão tem sido disputada com 

grande obstinação, e os argumentos de ambos os lados tomaram-se cada vez mais 

capciosos e enganosos. Nossa facção monárquica mantém que esses wites · ou 

sapientes eram juízes ou doutos da lei; a facção popular assegura que eram 

representantes dos burgos, ou o que agora chamamos os comuns" (HE, ap.I, 164). 
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Para resolver este impasse, Hume procede em primeiro lugar ao exame da linguagem 

empregada no texto das fontes: os historiadores antigos referiam-se aos membros do 

Wittenagemot como principes, satrapae, optimates, magnates, proceres: 

termos que fazem supor uma aristocracia que excluiria os comuns. O exame da 

economia da época o confmna. Devido ao estado precário do comércio, os burgos 

eram tão pequenos e pobres, e seus habitantes tão dependentes dos grandes homens, 

que de modo algum parece provável que fossem admitidos como parte dos grandes 

conselhos nacionais. Ademais, se os Francos, Borgúndios e outras nações nórdicas 

mais avançadas nas artes não davam espaço aos comuns, dificilmente os Saxões, 

mais bárbaros, reconheceriam o comércio e a indústria. Esses conquistadores só 

valorizavam a posse militar. Os guerreiros retiravam sua subsistência da terra que 

possuíam, através da qual também adquiriram influência sobre seus vassalos, 

clientes e escravos. Seriam necessárias provas especialmente convincentes para 

supor que estes aceitariam dividir a autoridade legislativa com membros de uma 

classe tão inferior como os burgueses. Excluídos estes últimos, o Wittenagemot não 

se constituiria, contudo, apenas pelos prelados e juízes. Como todos estes eram por 

tradição indicados pelo rei, teríamos que supor, contra o testemunho unânime dos 

historiadores, que a autoridade real era então absoluta. É mais plausível concluir 

que os membros permanentes dessa assembléia nacional eram, não os burgueses, 

nem apenas juízes e prelados, mas os grandes proprietários de terra. 

A verdade é que a discussão acerca dos membros que constituiriam o 

Wittenagemot conduz a duas importantes conclusões. A primeira acerca da natureza 

do governo anglo-saxão, a de que ele se tomara "extremamente aristocrático". Os 

nobres eram parte necessária do governo, controlando até mesmo a autoridade do 

rei. A segunda conclusão vincula a distribuição da propriedade ao estado das leis e 



110 

da administração da justiça. O precário estado do comércio e a influência política 

dos nobres proprietários de terras faz crer que quase todos os habitantes, mesmo os 

das cidades, faziam parte da clientela de algum nobre. Os nobres saxões dissipavam 

seus rendimentos na manutenção de um grande número de empregados e agregados, 

que viviam às suas expensas e eram convocados sempre que seu senhor necessitava 

impor seus interesses ao rei (HE, ap. I, 165-8). 

A liberdade de que dispunham os homens livres no tempo dos anglo-saxões 

era apenas aparente. O que reinava era a licenciosidade, onde todos estavam 

ameaçados sem o amparo da lei. "Toda anarquia é a causa imediata da tirania, senão 

sobre o estado, ao menos sobre muitos indivíduos". (HE, ap.I, 169). Onde os 

homens não recebem proteção da lei contra os insultos e ferimentos, procurá-la-ão 

na submissão a seus superiores. O sentido da legalidade era algo fluído, menos 

vinculado a um texto da lei do que à opinião do momento; "e a nação era menos 

governada por leis, do que por costumes, os quais admitiam uma grande amplitude 

de interpretações". Portanto, não é no governo anglo-saxão antes da Conquista que 

encontraremos o fundamento da participação dos comuns no governo e das 

liberdades inglesas. 

O Período Feudal 

A questão relevante para o debate da época era se na estrutura do governo 

feudal havia espaço para a "verdadeira liberdade". O rei governava em conjunto com 

o grande conselho dos barões, mais tarde denominado parlamento. Tratava-se de
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estabelecer se os representantes dos condados e burgos tomavam parte nele, wna 

questão que, Hwne assinala, "foi disputada com grande acrimônia na Inglaterra". 

(HE, ii, 467) Hwne julgava que "o tempo e a evidência" já deveriam ter produzido 

consenso sobre o assunto, e este mais wna vez se revelava contrário à versão do 

"partido dominante". Na sociedade feudal dividida em estamentos, os vassalos eram 

considerados pares do baronato, de cuja corte participavam; porém, só os barões 

tinham o poder de representá-los junto ao rei, pois eram pares do reino. E nem era 

concebível, nwna organização social dependente de wn sistema de subordinações 

sucessivas, que o rei pudesse recorrer ao consentimento ou ao conselho de homens 

pertencentes a wn ruvel tão inferior na ordem social. Se os vassalos, que afinal eram 

parte constituinte da ordem administrativa das terras, não podiam contar com wna 

representação maior, muito menos os comerciantes ou habitantes dos burgos 

poderiam contar com tal privilégio. De resto, as fontes indicam que as cidades eram 

pouco maiores do que pequenas vilas, onde viviam pequenos comerciantes sem 

nenhwna associação nwn corpo político, e que portanto pouca pretensão poderiam 

ter à representação. 

A verdade é que não há qualquer registro de wn ato legislativo que tenha sido 

executado pelos comuns, no espaço de duzentos anos, desde a Conquista até o final 

do reinado de Henrique III. Mesmo o texto da Magna Carta, do rei João, 

concedendo ao grande conselho maior poder de consentimento sobre as ações do 

rei, por precaução enwnera as pessoas qualificadas a tomar parte naquela 

assembléia: os prelados e os nobres imediatamente servidores da coroa, sem 

mencionar os comw1s. 

Para defender que os direitos estabelecidos em documentos como a Magna 

Carta não passaram a vigorar de maneira imediata, mas permaneceram sujeitos às 
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flutuações das diferentes épocas, Hwne mostra que, em reinados subsequentes à sua 

assinatura, o estado das liberdades variou segundo a conjuntura política e o caráter 

do monarca. Por exemplo, para bem aplicar a Magna Carta, Henrique III 

(1216-1271) deveria ter reduzido os perigosos poderes de seus nobres, obrigando-os 

a observar a lei para com seus inferiores, dando por sua vez o exemplo em seu 

próprio governo. Em vez disso, imitava a conduta desordeira deles, e fazia da 

vontade arbitrária, sua ou de seus ministros, a regra de suas ações. Já seu filho 

Eduardo I considerava os grandes barões como rivais da coroa e opressores do 

povo. Percebeu que essas duas características decorriam wna da outra e deveriam 

ser combatidas em conjunto. E entendeu que wna rígida compreensão da lei e 

distribuição da justiça, ao mesmo tempo que daria proteção às classes inferiores, 

diminuiria o poder arbitrário dos grandes, no qual fundava-se sua perigosa 

autoridade. Assim ,ao mesmo tempo que reconhecia os privilégios garantidos aos 

barões pela Magna Carta, exigia que estes fizessem o mesmo com seus vassalos. E 

assim centralizava na Coroa a administração de toda justiça. Eduardo III era wn 

príncipe sempre mencionado por aqueles que queriam apontar na história o 

desenvolvimento das liberdades inglesas. Em apoio dessa interpretação, citavam as 

mais de vinte confirmações da Magna Carta que tal príncipe fizera ao parlamento. 

Hwne crê que wna interpretação contrária de tal fato é mais plausível. Se a Magna 

Carta fosse sempre obedecida, e não constantemente violada, como era 

provavelmente o caso, se as máximas de governo de Eduardo não fossem arbitrárias, 

tais confirmações em nada acrescentariam à força do que já seria amplamente aceito 

e observado. "Era de fato o efeito do governo irregular daqueles tempos que wn 

estatuto, que havia sido estabelecido há alguns anos, em vez de adquirir, perdia 

força com o tempo, e precisava ser frequentemente renovado por estatutos recentes 

do mesmo sentido e teor"( HE,xvi,275). 
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O Período Moderno 

Sob a crescente garantia das leis, dá-se o progresso do comércio, das artes e 

das instituições políticas. As guerras tomam-se menos frequentes, e o povo pode 

voltar-se para as ocupações da paz; os empregos civis logo se tomam honrados entre 

os ingleses. A pequena nobreza (gentcy) e os nobres passam a incluir o direito na 

educação. O que indica "progresso considerável" na "ciência do governo", e também 

nas artes. Sob a antiga lei saxônica, não se podia falar em liberdades: "a pretensa 

liberdade da época, era apenas uma incapacidade de submeter-se ao governo". Nos 

primeiros tempos saxões e feudais, quem não era nobre era escravo, e todos estavam 

submetidos a um intrincado esquema de subordinação que os colocava sob a 

autoridade dos grandes barões. Estes também pagavam caro esse poder de oprimir 

seus subordinados, estando expostos a todas as convulsões que viessem a sacudir a 

nação. O evento que quebrou essa cadeia de violência foi a prática de erigir 

comunidades e corporações
) 
com privilégios e um goven10 municipal independente 

que os protegia contra a tirania dos barões e tinha o respeito do príncipe. Os elos da 

corrente de servidão feudal acabaram por romper-se, e no reinado de Isabel já não 

havia seivos. Com o aumento da "liberdade pessoal" criaram-se as condições para o 

aumento da "liberdade política e civil". A Magna Carta já havia permitido a gradual 

de um pouco de democracia na constituição, da qual porém os comuns ainda 

estavam excluídos. O poder dos reis era limitado, mas o povo estava longe de· ser 

livre. Foi preciso o aumento da autoridade real, que se tomou quase absoluta, para 

liquidar com a tirania dos barões, e "estabelecer uma execução regular das leis", que 
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finalmente acabaram por dar origem ao plano de liberdade que se seguiu (HE, xxiii, 

518-25).

As leis positivas são relacionadas por Hume no Tratado como a quinta fonte

da autoridade. Contudo, as leis por sua vez derivam de alguma instância legislativa 

anteriormente estabelecida. E sempre têm menor força que a instituição que as 

originou. Isto explica porque mudanças súbitas na legislação, ainda que provindas de 

um órgão legislativo legítimo, compelem mais fracamente à obediência que os 

sistemas de leis longamente estabelecidos (T, 561) 

É na análise do reinado de Isabel que as diferenças entre a leitura humeana da 

história inglesa e a de seus adversários liberais ficam melhor acentuadas. "O partido 

entre nós que se distinguiu por aderir à liberdade e a um governo popular, por longo 

tempo tem alimentado seus preconceitos contra a raça sucessora de príncipes, 

elevando panegíricos ilimitados sobre a virtude e a sabedoria de Isabel. Tem 

ignorado as transações deste reinado, a ponto de louvá-la por uma qualidade a qual, 

dentre todas, era a que menos possuía: consideração pela constituição e preocupação 

pelas liberdades e privilégios de seu povo" (HE, ap.iii, 355). 

O aumento da liberdade pessoal que decorreu do fim da lei feudal foi 

interpretado pelos "whigs" como resultado de uma moderação da prerrogativa real 

por respeito aos princípios da constituição. Hume discorda, atribuindo esse aumento 

da liberdade justamente à concentração do poder nas mãos do soberano, em 

detrimento do poder dos nobres. Foi a decadência da aristocracia, e não a 

moderação da prerrogativa, que inaugurou tempos de maior respeito à constituição. 

Durante muito tempo, a liberdade pessoal resgatada à estrutura feudal, conviveu com 

o crescente absolutismo monárquico. Isabel manteve as prerrogativas absolutas a ela
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transmitidas por seus predecessores. A extensão de sua autoridade e o grau de 

arbitrariedade da sua administração podem ser avaliados justamente pelo fato de 

nenhum historiador da época enfatizar esse exercício arbitrário do poder, tão 

conforme ao uso devia ser. Tal fato pode ser inferido dos relatos das práticas 

ordinárias, os quais, feitos sem tom de surpresa ou admoestação, constituem "prova 

mais forte" de que a forma como Isabel exercia o poder não era considerada 

despótica, mas apenas "o curso ordinário da administração". Para Isabel "não era 

natural ver defeitos numa forma de governo pela qual ela própria era investida de um 

poder tão ilimitado". Tratava-se da continuação de práticas de governo já 

estabelecidas, que ela empregava sem escrúpulos; sua grande popularidade demostra 

que ela "não infrigia qualquer liberdade estabelecida de seus súditos" (HE, ap. iii, 

355-6).

Assim, era "natural" para Jaime I, sucessor de Isabel, "tomar o governo como 

o encontrou" e prosseguir com as medidas que ton1aram o governo anterior tão

popular. Jaime falhou apenas por não ter a penetração de descobrir que as 

circunstâncias eram outras, e que seu caráter não era adequado para sustentar uma 

autoridade absoluta. Com efeito, foi no seu reinado que se completou uma mudança 

na ordem social já iniciada há tempos. O surgimento do comércio há muito vinha 

contribuindo para desbaratar as imensas fortunas dos barões que tanto ameaçavam o 

rei e o povo. Ao mesmo tempo, os pequenos proprietários também se arruinavam, o 

que pennitiu a ascensão da "gentry" - "aquela classe que compunha a câmara dos 

comuns", que aumentava dia a dia sua autoridade. O parlamento descobrira sua 

grande força de pressão: a não concessão dos suprimentos financeiros solicitados 

pelo rei Jaime I, o qual, tentando de início lidar com o parlamento à maneira 

despótica de Isabel, em breve viu-se dependente dos representantes do povo. Essa 
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dependência era agravada pelos seus "parcos rendimentos" e "pouca frugalidade", 

que acabou por sujeitá-lo às concessões do parlamento mesmo para os gastos do 

"curso ordinário da administração". Assim, os comuns gradativamente conheciam as 

vantagens dos avanços conseguidos, e tornavam-se sensíveis ao valor inestimável da 

liberdade civil" (HE, ap. IV, 135). 

A partir desse governo os súditos ingleses passaram cada vez mais a pensar a 

constituição inglesa em termos de uma carta de garantia de privilégios e limitação de 

prerrogativas. Por seu lado, Jaime I e seu sucessor Carlos I persistiram em conduzir 

as questões de governo segundo a maneira despótica herdada dos Tudors. Um poder 

que era denominado absoluto, pelo rei e por outras personagens da época, mas que 

não chegava a significar o poder ilimitado da monarquia anterior: "o rei mantinha 

uma idéia muito diferente da constituição daquela que começava, em geral, a 

prevalecer entre seus súditos". Carlos I pagou com a vida essa incompreensão. Ele 

não percebeu que as mudanças sociais "requeriam um novo plano de administração", 

e quis manter a prerrogativa de que toda determinação emanaria da vontade do rei. 

Contudo, nem rei, nem povo, podiam apoiar suas reivindicações sobre o "teor 

uniforme das leis inglesas". Em diferentes épocas, muitas "exceções" e 

"contradições" emanaram da "natureza flutuante da constituição inglesa". Mas em 

nenhuma época mais do que nessa
J
pareceu "evidente" o quanto eram "confusas e 

incertas" as idéias a respeito da constituição (HE, xxiii, 524-5) . "Os limites incertos 

e indefinidos da prerrogativa e do privilégio foram ansiosamente disputados durante 

todo esse período" ( HE, Liv, 283) 

Toda a argumentação de Hume nesse debate pode ser assim resumida: 
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"Por constituição antiga, quer se dizer aqui aquela que 

prevaleceu antes do estabelecimento de nosso plano atual de 

liberdade. Havia uma constituição mais antiga, na qual, embora o 

povo tivesse talvez menos liberdade que sob os Tudors, contudo o rei 

tinha também menos autoridade; o poder dos barões era um grande 

obstáculo a este e exercia grande tirania sobre aquele. Mas ainda 

havia uma constituição mais antiga, isto é aquela anterior à 

assinatura das Carias, quando nem o povo nem os barões tinham 

quaisquer privilégios regulares; e o poder do governo , durante o 

reinado de um príncipe habilidoso, repousava quase completamente 

no rei. A constituição inglesa, como todas as outras, tem estado num 

estado de flutuação contínua." ( HE, ap. iii,355,nl) 

Ao final do reinado de Jaime II, encerrando sua História às vésperas da 

Revolução Gloriosa de 1688, Hume resume os quatro reinados em que os partidos 

mais concentraram seus argumentos e alegações. Hume mostrou que prerrogativa e 

privilégio, a coroa e o povo, autoridade e liberdade, mantiveram disputa contmua 

nesse período, e alternaram sua predominância. Sobre essas oscilações, os partidos 

têm interpretações opostas. Dizem os liberais que governos estáveis, além de 

raramente livres, desencorajam os poderes ativos dos homens expressos na coragem, 

invenção e gênio. Contra-argumentam os conservadores que as flutuações nesses 

governos ameaçaram a segurança do povo, afetaram a política externa e a 

administração inten1a. Hume concede que a Revolução Gloriosa inaugura uma nova 

época na constituição inglesa, depondo wn rei e estabelecendo no poder uma nova 

família, decidindo assim inúmeras questões em favor da liberdade. Este acordo 

acaba por colocar a natureza da constituição acima de toda controvérsia. "E poderá 
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ser justamente afinnado, sem perigo de exagero, que nós, nesta ilha, temos desde 

então desfrutado se não do melhor sistema de governo, ao mesmos do mais 

completo sistema de liberdade que foi conhecido pela humanidade" (HE, Lxxi, 

531 ). Esta afirmação poderia parecer uma concessão gratuita à versão dominante 

"whig" dos fatos, se não decorresse das constantes ponderações sobre a balança do 

poder e a natureza da constituição ao longo de toda História da Inglaterra, a 

maioria das vezes com inferências contrárias à interpretação "whig". 

Tanto assim é que, em seguida a tal elogio, Rume retoma às críticas já 

conhecidas. "Não é de admirar que estes eventos tenham sido, pela interpretação 

facciosa, extremamente encobertos e obscurecidos. Ainda não surgiu um homem que 

tenha considerado inteiramente a verdade, e ousado expô-la, sem cobertura ou 

disfarce, ao olhar do público preconceituoso." Mesmo o partido da liberdade não 

tem mostrado suficiente "liberdade de pensamento", tendo "fins" mais nobres do que 

os "meios" que com frequência emprega. A outra facção ( os "tories") desde a 

revolução busca popularidade empregando por vezes artificios idênticos. Mas o 

partido "whig", que por setenta anos desde então tem mantido o controle do 

governo, provou que o que às vezes pode ser benéfico para o estado "provou-se 

destrutivo· para a verdade histórica" (HE,Lxxi, 532-3)62
• Se Rume nesta questão, 

como em tudo o mais, reivindica a moderação, não será por uma espécie de 

pragmatismo político que o faria benquisto pelas partes em disputa. Antes, a 

moderação é o acompanhante natural da atitude filosófica, vale dizer científica, 

diante do objeto de conhecimento. As inferências da ciência política não servem às 

facções, não podem incendiar paixões: a razão, sabemos, é uma paixão calma. 

62. Hwne cita nomes, autores de "composições as mais desprezíveis tanto pelo estil o como pelo assunto",
tais como Rapin Thoyras e Locke. {VI, 532-3)
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Capítulo V 

A história das liberdades econômicas 

Os escritos de Hume acerca da economia não formam um corpus isolado; 

for publicados na forma de ensaios, como parte de um conjunto que incluía 

igualmente ensaios tratando de temas político§3 • Essa vizinhança dos textos e dos 

temas correspondia à imprecisão dos contornos da economia política na época. 

D.Deleule nos informa que este tipo de questão ocupava sobretudo jurisconsultos e

homens de negócios, em geral sob a forma de conselhos e recomendações ao 

Príncipe. O Estado devia defender seus interesses superiores para atingir seus fins -

a abundância em homens e em moeda; mas a execução dessa política coincidia com 

a prática do comerciante, já que homens e moeda eram, por sua vez, os meios para 

desenvolver a indústria e o comércio. O poder do Estado só se exerce pela mediação 

desse saber prático, não tanto apoiado em princípios, como orientado pelos 

resultados. O conjunto desses preceitos e práticas que definiam a economia política 

da época costuma receber a denominação geral de "mercantilismo", o qual implicava 

63. Political Discourscs, Título da primeira edição de 1752.
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essa troca de serviços entre Estado e negócios privados: "a literatura mercantilista ... 

consistia principalmente de escritos dos 'comerciantes' ou homens de negócios que 

haviam se habituado a identificar seu bem-estar pessoal com o bem-estar nacional. .. 

Grande parte da literatura mercantilista consistia de textos que, no todo ou em parte, 

de maneira direta ou disfarçada, não passavam de defesas particulares de interesses 

econômicos particulares" 64•

Hume escreve contra esse gênero de conselhos práticos, propondo uma 

nova maneira - filosófica ou cientifica - de tratar as questões econômicas. Isto se 

evidencia nos primeiros parágrafos do primeiro dos ensaios, "Sobre o Comércio": 

''A maior parte da humanidade pode ser dividida em duas 

classes: a dos pensadores superficiais, que ficam aquém da verdade, 

e a dos pensadores abstrusos, que vão além dela. Esta última classe é 

muito mais rara e, posso acrescentar, muito mais útil e valiosa. Pelo 

menos estes fazem sugestões e apontam dificuldades, as quais talvez 

lhes falte talento para resolver, mas que podem propiciar belas 

descobertas, quando tratadas por homens que tenham um modo de 

pensar mais justo. No pior dos casos, o que dizem é incomum e, se 

custa algum esforço compreendê-lo, tem-se, no entanto, o prazer de 

ouvir algo novo. Vale pouco um autor que só nos diz o que podemos 

aprender em qualquer conversa de café" (EE, 3) 

Filósofos abstrusos surgem em oposição ao modo fácil de filosofar 

acerca dos assuntos morais já na Seção I da primeira Investigação. Ali Hume 

64. J.Viner, "English Theories ofForeign Trade before Adam Smith" in: Toe Joumal of Political Economy,
xxxviii (4), 1930. Citado por Didier Deleule, Hume et la Naissance du Libéralisme Économigue, p. 79. Deleule 
trata da relação dos escritos econômicos de Hume com a literatura econômica de seu tempo no capítulo 1. 
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reconhece que a filosofia fácil conta com a preferência da humanidade, por ensinar 

a virtude apelando ao gosto e ao sentimento dos leitores comuns. Enquanto que o 

filósofo exato e abstruso, por conduzir suas especulações para a busca dos 

princípios gerais que regem a natureza e a conduta humanas, acaba por tomá-las 

abstratas e mesmo ininteligíveis ao leitor comum, acabando por ter a aprovação 

apenas dos sábios e instruídos. Hume concede que, enquanto atitudes, o exercício 

do raciocínio precisa ser harmonizado com os negócios e a sociabilidade. Mas 

estabelece uma hierarquia entre os dois tipos de filosofia, mostrando que a 

descrição dos aspectos visíveis, portanto superficiais, da vida e dos costumes 

ganharia em exatidão se recorresse aos princípios estabelecidos pela especulação 

abstrata. O que parece árduo e abstruso ao homem comum é o único caminho 

possível para a ciência. (EU, §§ 1 à 5). 

Mas ainda costumam opor aos raciocínios especulativos uma objeção 

mais séria: levados a extremos de profundeza e sutileza, constituem fonte inevitável 

de incerteza e erro. (EU, 11) No ensaio "Sobre o Comércio" Hume também aponta 

para dificuldade semelhante: "Há alguns casos, reconheço, em que um refinamento 

excessivo autoriza uma forte suspeição de falsidade e em que nenhum raciocínio é 

de confiança, a não ser quando fácil e natural 11• Dessa ordem de facilidade são as 

deliberações acerca das situações particulares da vida comum quer no quotidiano 

dos homens, quer nos planos dos governos, naquilo que têm de circunstancial, em 

política ou economia. Mas há domínios mais adequados para o exercício da 

especulação. 11 ••• quando raciocinamos sobre assuntos gerais, pode-se afinnar com 

justeza que nossas especulações raramente serão demasiado sutis, desde que sejam 

corretas, e que a diferença entre um homem comum e um gênio é se constatada 

principalmente pela superficialidade ou profundidade dos princípios,gundo os quais 
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ambos procedem"(EE, 3 ). A especulação não deve temer a profundidade, mas 

buscar a exatidão; limpar o território da metafisica do jargão, das "idéias falsas e 

adulteradas", através do "raciocínio exato e justo". (EU, 12). 

O que afasta os homens comuns dos raciocínios gerais é o seu 

método: "não é fácil para a maior parte dos homens distinguir, entre grande 

número de particularidades, aquela circunstância comum com a qual todos 

concordam, ou extraí-la, pura e inalterada, das outras circunstâncias supérfluas. 

Para a maior parte dos homens, cada julgamento ou conclusão é particular. Não 

podem ampliar sua visão até aquelas proposições universais que abrangem um 

número infinito de indivíduos e incluem toda uma ciência num único teorema" 

(EE, 3 ). O conhecimento da organização dos homens em sociedade procura 

resolver a multiplicidade dos fenômenos em princípios mais gerais, assim como a 

investigação acerca das operações da mente procura explicá-las por um 

"princípio mais geral e mais universal". (EU, 15) 

Mas é preciso ter cautela; nem todos os fenômenos dessa ordem são 

facilmente explicados por princípios gerais. Aqui, como no ensaio "Da Origem e 

Progresso das Artes e Ciências", que vimos no capítulo anterior, os princípios 

prevalecem na explicação do curso geral dos negócios internos de um Estado, por 

exemplo, mas não da política externa, que depende de "acidentes e acasos, dos 

caprichos de umas poucas pessoas". O caso da economia, porém, é o mesmo da 

política: refere-se ao grande número, e permite que o investigador se porte como um 

filósofo; "e a principal ocupação dos filósofos é considerar o curso geral das coisas". 

O caráter teórico do que vem a seguir é inequívoco, e certo o endereço daqueles 

criticados pela nova proposta - o "caminho comum" das práticas mercantilistas, a 
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via fácil do pensamento superficial. "Achei necessária esta introdução antes dos 

discursos seguintes, sobre comércio, moeda, iuros, balança comercial, etc., nos 

quais talvez surjam alguns princípios que são incomuns e que poderão parecer 

demasiado refinados e sutis para assuntos tão vulgares. Se são falsos, que sejam 

rejeitados, mas ninguém deveria nutrir preconceitos contra eles simplesmente por 

estarem fora do caminho comum" (EE, 4-5). 

Nosso propósito não é enveredar pelos Ensaios Econômicos de Hume, 

mas sim mostrar que com eles se passa o mesmo que com a teoria política: eles 

encontram na História da Inglaterra ao mesmo tempo o seu campo de teste, e a 

medida de sua relevância. É no dar conta dos relatos que incluem dados sobre o 

estado das relações econômicas, que os princípios teóricos estabelecidos por esses 

ensaios marcam o alcance de seu poder explicativo. E ainda, apontar para o fato de 

que a história das trocas econômicas, à semelhança daquela das instituições 

políticas, pode ser identificada como uma história de um gênero de liberdades. 

Hwne concebe a vida econômica como uma combinação de interesses egoístas, que, 

se deixados livres, acabarão por promover o desenvolvimento e beneficiar a todos65 • 

Nem sempre a natureza da vida econômica é bem compreendida, assim como muitas 

vezes não é adequado o lugar dado à liberdade nas instituições políticas. Aqui, como 

em política, embora sabendo o que é desejável - o livre comércio entre as nações 

é preciso primeiro explicar o que está estabelecido. 

No caso da história política, vimos que ao fim de cada reinado ou 

período mais destacado, Hume reunia considerações sobre o estado das liberdades e 

da constituição naqueles tempo. Do mesmo modo procede ele ao examinar o estado 

6.5. Acerca da doutrina econômica contida nos Ensaios, e de sua relação com a teoria do conhecimento de 
Hume, ver R Kuntz, •o Empirismo na Economia de Hume•. 
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das finanças, dos preços, e de modo mais geral, do comércio, que é o grande 

indicador em sua teoria do desenvolvimento. 

O Índice dos Preços 

Sobre o tempo dos anglo-saxões poucas inferências são possíveis, 

devido à exiguidade das fontes. Mas Rume julga possível preceder a uma avaliação 

da moeda e dos preços, que permite inferências acerca do estado do 

desenvolvimento econômico da época. 

Nas análises comparativas sobre o valor do dinheiro, Hmne distingue o 

seu valor simbólico do peso intrínseco da moeda utilizada. Nota,por exemplo, que a 

libra saxônica, que foi cunhada até três séculos após a Conquista, pesava três vezes 

mais que a libra de seu tempo. Mas a análise do valor do dinheiro emprega outros 

critérios. 

"De modo geral, há três coisas que devem ser levadas em 

consideração sempre que uma soma em dinheiro for mencionada nos 

tempos antigos. Primeiro, a mudança na denominação, pela qual uma 

libra foi reduzida à terça parte de seu antigo peso em prata. Segundo, 

a mudança no valor devido à maior quantidade de moeda,· que 

reduziu o mesmo peso em prata a um valor dez vezes menor, se 

comparados às mercadorias, e consequentemente uma libra esterli na 

à trigésima parte do antigo valor. E terceiro, a menor quantidade de 
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população e de indústria que então se encontrava em toda Europa. 

Esta última circunstância tornaria difícil de arrecadar mesmo a 

trigésima parte de uma quantia, e faz com que qualquer soma tenha, 

na época, trinta vezes mais peso e influência, tanto no país como no 

exterior, do que em nossa época. Do mesmo modo que uma soma de 

cem mil libras, por exemplo, é hoje mais difícil de arrecadar num 

pequeno país tal como a Bavária, e pode produzir efeitos maior.es em 

tal comunidade do que na Inglaterra. Esta última diferença não é 

fácil de ser calculada, mas admitindo que a Inglaterra tenha hoje seis 

vezes mais indústria e três vezes mais pessoas que na época da 

Conquista e de alguns reinados depois dela, podemos com esta 

suposição, conceber, tomando este conjunto de circunstâncias, cada 

soma de dinheiro mencionada pelos historiadores antigos como se 

valesse cem vezes mais que uma soma da mesma denominação hoje" 

(HE, ap.l, 184-5). 

Este detalhamento do procedimento do historiador é uma aplicação da 

teoria econômica. No ensaio "Sobre a Moeda" Hwne já afinnava que o dinheiro não 

pode ser tomado em si mesmo como riqueza, uma vez que seu valor é apenas 

simbólico para a troca de mercadorias. Ele não é parte essencial do comércio, mas 

"o óleo que suaviza e facilita o movimento das rodas" do comércio. Ele não constitui 

riqueza porque uma maior abundância de dinheiro em circulação significa também 

preços mais altos, "e uma coroa no tempo de Henrique VII servia ao mesmo fim que 

uma libra hoje" (EE, 33). 

A comparação dos valores relativos das mercadorias também permite 

inferências acerca do estado da indústria, do comércio, das artes. Por exemplo, nos 
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reinos saxões, a lã valia 2/5 do preço de wn carneiro inteiro, muito mais que no 

tempo de Hwne. Isto provavelmente pode ser explicado pelo fato de os saxões, 

como todos os antigos, só conhecerem roupas de lã; a seda e o algodão eram pouco 

conhecidos, o linho não era muito usado. Daí o grande valor da lã. Também o gado 

era caro, o que pode ser atribuído à pouca quantidade, devido ao estado precário das 

técnicas de criação. O ensaio "Sobre a Moeda" explica essas variações: 

'Parece ser uma máxima quase evidente por si mesma a 

de que os preços de todas as coisas dependem da proporção entre as 

mercadorias e a quantidade de moeda, e de que qualquer alteração 

considerável naquelas ou nesta tem o mesmo efeito de elevar ou 

diminuir o preço. Aumentem-se as mercadorias e elas tornam-se mais 

baratas; aumente-se a quantidade de moeda e o valor delas sobe, da 

mesma forma que, por outro lado, tanto uma diminuição delas como 

da moeda tem uma tendência contrária" (EE, 41-2) 

Na História, ao analisar os preços da época medieval, e levando em 

conta que o gado e a agricultura constituíam a principal riqueza do povo, Hwne 

observa que o preço do grão era muito mais algo que o do gado, nesses tempos de 

fome, mesmo considerando que os preços do gado informados pelas fontes eram 

aqueles fixados pelo parlamento, e não os que de fato vigoravam no mercado, 

certamente mais elevados. " ... daí pode inferir-se com certeza que o cultivo do grão 

era wna espécie de manufatura que poucos naqueles dias podiam praticar com 

vantagem". A escassez constitui "wna prova certa do estado precário da agricultura 

naqueles tempos" (HE, 178). Durante o reinado de Henrique III, por exemplo, as 

fontes dão conta de grande varia9ão no preço fixado para o pão: "apenas estas

variações já constituem wna prova do mau plantio". O preço médio do trigo 
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equivalia à metade do preço médio da época de Hume. Mas o preço médio do gado 

foi, durante muito tempo, oito ou dez vezes mais baixo. Isto decorre do princípio 

geral de que "em todas as nações pouco civilizadas, o gado, que procria por si, tem 

o preço mais baixo que o grão, que requer mais técnicas e estocagem para tomá-lo

abW1dante, do que tais nações possuem". (HE, xii, pp. 66-7). 

Da mesma máxima que afirma a proporção entre mercadoria e moeda 

decorre a condenação da intervenção do governo no mercado, fixando os preços. 

Por exemplo, o parlamento reunido em 1315, durante o reinado de Eduardo II, 

tentou fixar os preços de diversas mercadorias. Tratava-se de wna época de grande 

escassez, causada por chuvas contúmas e tempo frio, que destruíam as colheitas e 

matavam o gado. De acordo com tal tabelamento , gado e aves deveriam estar sendo 

vendidos a preços três vezes mais baixos que o preço médio de sua época. Isto 

parece inverossímil comparando a fome e mortalidade do gado daqueles idos com 

seu tempo de maior fartura. Assim, Hume infere que os preços fixados pelo 

parlamento eram com certeza inferiores aos praticados no mercado, e que estes 

teriam se elevado na verdade, à metade do valor praticado em seu tempo. O estado 

precário da indústria na época faz supor que outros artigos, mais refinados Jseriam 

vendidos por preços mais elevados que aqueles de um período mais industrializado. 

Hume baseia-se na fixação por ato do parlamento dos preços da púrpura e de outros 

tecidos preciosos, durante o reinado de Henrique VII (1485-1509). Nos testamentos 

dos nobres, constavam tanto castelos e terras como colchas de veludo e casacos de 

seda. Na lista dos bens de Gavaston (favorito de Eduardo III), roubados pelo conde 

de Lancaster, encontram-se camisas floridas e casacos de seda; aliás, o roubo dessa 

roupa fina constou das acusações que o levaram à morte. A tentativa de fixar os 

preços é sempre impraticável; "se fosse possível reduzir o preço das mercadorias por 
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qualquer outro expediente que não a fartura, nada seria mais pernicioso e destrutivo 

para o povo". Porque se a produção de um ano for pouca, e só puder durar por nove 

meses, o único meio de fazê-la durar 12 meses é aumentar os preços, que obrigarão 

o povo ao racionamento até um período de maior abundância. "O aumento dos

preços é uma consequência necessária de escassez; e as leis, em vez de impedí-la, 

apenas agravam o mal, obstruindo e restrigindo o comércio". (HE, xiv, 177). 

A Economia e os Costumes: O caso das perdas de Spenser 

O caso do velho Spenser, que apresentou uma petição ao Parlamento 

solicitando compensação pela devastação que os barões teriam feito em suas terras, 

apresenta particularidades extremamente curiosas que revelam os costwnes da época 

feudal. Eis sua queixa: 

"Ele afirma que destruiram sessenta e três propriedades 

que lhe pertenciam, e avalia suas perdas em 46. 000 libras, isto é, 

138.000 de nosso dinheiro. Entre outros ítens, ele enumera 28.000 

carneiros, 1.000 bois e novilhas, 1.200 vacas com cria de dois anos, 

560 cavalos de charrete, 2. 000 porcos; 600 toucinhos, 80 charques e 

600 carneiros estocados; dez odres de cidra, armamento para 200 

homens e outros instrumentos e provisões de guerra". (HE, xiv 179) 

Da quantidade de bens enwnerados, infere-se que a maior parte das 

terras de Spenser era cultivada por ele próprio, através de seus vilões, subordinados 
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e administradores� pouco ou nada devia ser arrendado para outros agricultores. Além 

disso, é claro que sua produção era estocada para ser consumida pelo barão e seus 

asseclas, nos rústicos hábitos de hospitalidade daqueles tempos. Ele provavelmente 

mantinha vivendo no ócio um grande número de cortesãos, para mantê-los à sua 

disposição. Em vez de apelar a cortes de justiça, ele devia habitualmente buscar 

retaliação pelo emprego da força bruta e da violência. Se ele agora clama por justiça, 

deveria mostrar respeito às leis e à constituição, e manter a aparência de 

procedimentos justos. Mas aqueles barões, quando descontentes, vinham ao 

parlamento com um pequeno exército annado, constrangiam o rei a assentir a seus 

pedidos, e sem motivo legal obtinham a queda do magistrado, por expedientes 

semelhantes. "O parlamento, durante esses tempos facciosos, nada era senão o órgão 

do poder do momento". ( HE, xiv, 179). 

Outras inferências são possíveis a partir das perdas de Spenser. Por 

exemplo, da grande quantidade de carne salgada que ele possuía em sua dispensa -

600 toucinhos, 80 charques, 600 carneiros - podemos concluir que era um grande 

estoque, levando em consideração que tais eventos ocorreram depois do terceiro dia 

de maio, portanto às vésperas do verão� qual não teria sido no início do inverno? Isto 

significa que a agricultura era de fato tão precária que não podia fornecer alimento 

para o gado durante o inverno, mesmo nwn clima temperado como o do sul da 

Inglaterra, já que Spenser possuía apenas uma propriedade acima de Yorkshire. 

Como naqueles tempo havia quase nenhuma terra cercada (enclosures), nenhum 

pasto cultivado, pouco feno, enfim, nenhum outro recurso para alimentar o gado, os 

barões, assim como o resto da população, eram obrigados a matar e salgar seus bois 

e carneiros no começo do inverno, antes que emagrecessem e morressem por falta 

de alimento. "Desta circunstância, embora trivial na aparência, podem ser extraídas 
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importantes inferências a respeito da economia doméstica e modo de vida naquela 

época". (HE, xiv 180). 

O exame do caso das perdas de Spenser é índice dos costumes e do 

estado das instituições políticas. Inversamente, o exame das constantes confirmações 

do privilégio que o parlamento reclamava do rei (às quais nos referimos no capítulo 

anterior), pode permitir conclusões acerca das finanças públicas, por exemplo. No 

reinado de Eduardo III o parlamento reitera as leis contra a "purveyance", 

considerada uma ofensa ultrajante e intolerável. Esta prática consistia no rei tomar 

de fornecedores as mercadorias de que necessitava para si e para o sustento de sua 

família, pagando por elas o que desejasse. A condenação desses atos por parte do 

soberano já estava incluída na Magna Carta, porém o parlamento era obrigado a 

renovar tais medidas, devido à conduta de Eduardo. É certo, porém, que esses 

excessos do rei no exercício da prerrogativa derivavam do estado das finanças 

públicas, que deixavam frequentemente faltar dinheiro ao rei. Este era obrigado a 

empregar a força para providenciar o sustento de sua família. De resto, se os 

legítimos donos das mercadorias pudessem cobrar por elas o preço de mercado, este 

certamente seria bem elevado, dada a escassez de bens de consumo. O estado 

precário das estradas também contribuía para esta situação. O rei deslocava-se com 

frequência para diversas localidades do reino; encontrando-se a corte num local 

distante e pouco desenvolvido, com estradas precárias, seria dificil estabelecer um 

sistema de suprimento regular. Nesses casos, se os donos das mercadorias fossem de 

fato protegidos pela lei, poderiam facilmente cobrar qualquer preço por elas. Assim, 

não só o rei, mas vários grão-senhores insistiam na prática da "purveyance" pelas 

mesmas razões. 
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Há de fato inúmeras prerrogativas reais que eram plenamente exercidas 

nessa época extremamente autoritária, entre as quais a mais frequente era a de 

cobrar impostos sem o consentimento do parlamento. Outro episódio pode dar a 

medida dessa autoridade, ao mesmo tempo informando sobre as condições de 

trabalho na época. Para construir o magnífico castelo de Windsor, Eduardo III pediu 

a cada condado que enviasse certo número de pedreiros e carpinteiros, pelo mesmo 

método utilizado para recrutar exércitos, em vez de empregar trabalhadores com 

contratos e salários. Trata-se na verdade do conflito entre o direito e a prática da 

época. As constantes reclamações dos comuns apontam para um direito que estaria 

do seu lado, caso contrário não ousariam reclamar. Mas as práticas sempre 

prevaleciam, e os protestos apenas serviram para evitar que tais práticas acabassem 

por tomar-se uma parte estabelecida da constituição. De qualquer modo, mesmo 

durante esse reinado arbitrário, o privilégio do povo foi mais resguardado que 

durante o governo Tudor, por exemplo, uma época enaltecida pelos "whig" onde, 

contudo, nenhuma tirania ou abuso foi denunciada ou sofreu oposição por parte do 

parlamento. 

A Usura e o Comércio 

Hume aponta para o perigo e a inutilidade de leis severas contra "tomar 

dinheiro emprestado a juros, que era então denominado usura". Estas medidas 

acabavam por atingir todo tipo de lucro: "mesmo os lucros provindos do comércio 

eram proibidos, por assemelharem-se à usura, que a superstição da época 
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zelosamente proibia". Hume comenta ser "desnecessário obseivar o quanto tais leis 

eram iníquas e irracionais, o quanto eram impossíveis de ser cumpridas, e o quanto 

seriam danosas para o comércio se fossem aplicadas". ( HE, xxvi, 77) No ensaio 

"Sobre os Juros", Hume afirma que "os juros são o barômetro do Estado, e seu 

decréscimo é um sinal quase infalível da prosperidade de um povo". (EE, 55). Neste 

ensaio, como em outros, Hume fala contra os mercantilistas, que associavam o 

decréscimo das taxas de juros ao aumento da quantidade de moeda em circulação. 

Hume sustenta que, nesses casos, os preços acabam por elevar-se ajustando-se ao 

volume do dinheiro, e a demanda por empréstimos é renovada, e com ela a elevação 

das taxas de juros. A resposta humeana trata em conjunto o nível dos juros e o dos 

lucros, e vincula o aumento da riqueza aos usos e costumes de um povo. No estágio 

agrícola do desenvolvimento das sociedades, onde há apenas proprietários de terra e 

camponeses, os primeiros tendem em sua maioria a dissipar sua fortuna; os 

tomadores de empréstimos são numerosos, e as taxas de juros elevadas. A renda da 

terra seria mais alta, mas também os preços das mercadorias que seu proprietário 

indolente desejaria adquirir: ainda seriam numerosos os tomadores e altos os juros. 

A solução só é possível com o surgimento dos comerciantes e manufatores, como 

um terceiro grupo que irá dar forma à matéria-prima e levá-la para o consumo de 

todos, pondo em comunicação os diversos segmentos da sociedade com a compra e 

venda de produtos. 

Esta é uma das hipóteses econômicas que Hume testa no curso da 

história inglesa. Tratando do comércio no reinado de Henrique III, ele constata: "os 

juros tinham, naquela época, atingido uma elevação enorme, conforme poderia ser 

esperado do barbarismo dos tempos e da ignorância dos homens em relação ao 

comércio. Há exemplos de taxas de 50% pagas pelos empréstimos". (HE, xii, 68) 
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Os judeus, únicos proprietários do dinheiro, eram submetidos a indignidades e 

insegurança do usufruto de sua fortuna, odiados que eram pelo rei e pelo povo 

devido à riqueza, religião e usura. É natural então que levassem a usura ao extremo, 

compensando pelos grandes lucros o perigo contínuo em que viviam. "O comércio 

está em condição precária, onde os juros são tão altos e os únicos proprietários do 

dinheiro o empregam somente na usura, e estão expostos a tal extorsão e injustiça". 

(HE, xii, 69) Eduardo I perseguiu os judeus por adulteração da moeda. Cerca de 

quinze mil foram privados de seus bens e banidos do reino. Mas seu lugar foi logo 

tomado por lombardos e outros estrangeiros, ou pelos próprios ingleses. Isto se 

explica por uma máxima que nos informa ser "impossível para uma nação subsistir 

sem emprestadores de dinheiro e nenhum destes emprestará sem compensação", daí 

a prática da usura ter persistido. (HE, xiii, p. 77). 

"Não há desejo ou demanda da mente humana mais constante e 

insaciável do que o de atividade e emprego", diz Hume no ensaio "Sobre os Juros". 

A ausência de ocupação séria torna o homem indolente e pródigo, como o 

proprietário de terra de que falávamos. O lucro que acompanha o esforço da 

indústria, ao contrário, fará o comerciante frugal, por "não conhecer prazer igual ao 

de assistir ao crescimento diário de sua fortW1a11 

.( EE, 53) Esta riqueza acumulada 

pela avareza gera grande número de emprestadores, faz cair a demanda e 

consequentemente a taxa de juros. O mesmo desenvolvimento do comércio que 

multiplica os emprestadores, aumenta a concorrência e reduz o nível dos lucros: ... 

"juros baixos e lucros baixos sobre a mercadoria são dois eventos que se estimulam 

mutuainente, e derivam originalmente do comércio generalizado ... "(EE, 55). Por isso 

Hume pode afirmar com toda segurança que "a queda dos juros é uma prova> pouco 

inferior a wna demonstração lógica.,do crescimento da indústria e de sua rápida 
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li 

que . . . os homens e as 

mercadorias são a verdadeira força de qualquer comunidade .... a indústria e todos 

os tipos de refinamento incorporam o ouro e a prata na totalidade do Estado ... 

introduzem-nos em todas as veias, por assim dizer, e fazem-nos participar de todo 

contrato ou transação. Nenhuma mão acha-se completamente vazia deles". (EE, 45 ) 

Em 1546, um estatuto de Henrique VIII fixou a taxa de juros em 10%, 

"a primeira taxa legal de que se tem notícia na Inglaterra ... O preâmbulo desta lei 

trata os juros sobre o dinheiro como ilegal e criminoso; e os preconceitos ainda eram 

tão fortes que esta lei permitindo os juros foi revogada no ano seguinte". (HE, 

xxxiiii, 331) Hume também comenta a respeito de um pesado imposto lançado pelo 

parlamento em 1549 sobre todo juro provindo de dinheiro no país. "Estes impostos 

exorbitantes sobre o dinheiro provam que pouca gente vivia de dinheiro emprestado 

a juros; pois este imposto atinge a metade do rendimento anual de todos os 

possuidores de capital, durante três anos, estimando seu lucro pela taxa autorizada 

por lei; e seria insuportável se muita gente fosse atingida por ele. . .. Os lucros sobre 

a mercadoria eram comumente tão altos que acreditava-se poderem suportar esta 

imposição". (HE,nT, 479) 

Foi aproximadamente durante o reinado de Isabel que, "por um feliz 

acidente de linguagem, que tem grande efeito nas idéias dos homens," a palavra 

usura, passou a significar não mais qualquer empréstimo a juros, mas apenas aquele 

exorbitante ou ilegal. Assim, a Inglaterra permite 10%, a França 61/2%. Contudo, 

essas taxas ainda são indicadoras de grandes lucros, e portanto do pequeno 

progresso do comércio, segundo a teoria dos juros que expusémos acima. (HE, ap. 

380)
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Os Impostos de Isabel e o Governo Turco 

No ensaio "Sobre os Impostos" Hume procura m ostrar que a cobrança 

de impostos, embora desagradável aos súditos, não fere tanto sua liberdade dentro 

das instituições políticas quanto poderia parecer. Toma como exemplo o caso do 

governo turco, no qual o soberano, "embora sendo senhor absoluto das vidás e das 

fortunas dos indivíduos, não tem autoridade para lançar um novo imposto". A 

consequência disso é contrária ao que se poderia esperar à primeira vista. "O 

imperador, não dispondo de método regular para aumentar sua renda, permite a 

todos os paxás e governadores oprimir e humilhar os súditos. E a estes pressiona no 

retomo de sua administração". Ele recolhe,pelo encorajamento da arbitrariedade e 

da corrupção,aquilo que não pode obter pela via da lei. Teria a ganhar se procedesse 

como os príncipe s europeus, que tendo seu interesse diretamente ligado ao de seu 

povo, sentiriam "imediatamente os maus efeitos desses recolhimentos desordenados 

de dinheiro"; ele "descobriria que uma libra,obtida por wna imposição geral, teria 

efeitos menos perniciosos que um 'shilling' tomado de modo tão desigual e 

arbitrário".( EE, 88-9) 

Pois bem; o governo de Isabel I, tomado pelos "whigs" como o melhor 

exemplo do exercício sábio da prerrogativa e do respeito ao privilégio, é equiparado 

por Hwne a esse governo turco: em ambos o soberano possuía todos os poderes, 

exceto o de cobrar impostos� em ambos o povo era o mais prejudicado por essa 

limitação. Na Turquia, o sultão exercia o arbítrio através dos paxás. "Na Inglaterra, 

levava a rainha a erigir monopólios e conceder patentes de comércio exclusivo, uma 

invenção tão perniciosa que, se tivesse prosseguido nesse passo por alguns anos, a 
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Inglaterra, sede da riqueza, das artes e do comércio, contaria atualmente com tão 

pouca indústria quanto o Marrocos ou a costa da Barbária". (HE, ap. iii, 360-61) 

A rainha costumava contornar o privilégio do parlamento de cobrar 

impostos de várias maneiras. Tomava empréstimos de indivíduos, os quais 

raramente eram pagos, e quando o eram, sem juros. Houve também a proposta de 

um empréstimo geral, equivalente a um subsídio, que embora recaindo sobre todos 

igualmente, era apenas uma denominação diferente para um imposto sem o 

consentimento do parlamento. Henrique VIII já havia recorrido a tal estratagema, 

mas este causou grande revolta à nação quando empregado pelo pobre Carlos I. 

Recorria com frequência à benevolência uma espécie de imposto indireto, em vigor 

desde à época feudal, que autorizava o rei a obter todo o dinheiro que concordassem 

em lhe dar por essa via generosa. Os portos eram requisitados a equipar os navios da 

Coroa. As mercadorias de consumo eram obtidas pela "purveyance". A rainha 

recorria até ao embargo de mercadorias importadas, a fim de obter dinheiro dos 

comerciantes. "Eram muitas as invenções que o poder arbitrário podia empregar para 

extorquir dinheiro, enquanto o povo imaginava que sua propriedade estava segura 

pelo impedimento da coroa de impor impostos". (HE, ap. iii, 362) 

O Comércio e o Desenvolvimento 

No ensaio "Sobre o Comércio" Hume examma, conforme já 

apontáramos, as etapas do desenvolvimento econômico das sociedades. No estágio 
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agrícola, o tempo e a experiência fazem com que as artes do cultivo sejam tão 

aperfeiçoadas que a terra possa sustentar muito mais gente do que aquela 

imediatamente empregada na lavoura. Surgem então braços supérfluos, que, se 

aplicados no desenvolvimento de artes mrus refinadas, comumente ( e 

pejorativamente) denominadas luxo, "aumentarão a felicidade do Estado, uma vez 

que proporcionam a muitos a oportunidade de receber beneficios que de outro modo 

de.sconheceriam". ( EE, 6). É importante destacar que Rume não está aqui afirmando 

aquilo que seria uma etapa "necessária" do desenvolvimento das atividades 

econômicas. Esses "braços supérfluos" poderiam ser empregados de outra forma, 

por exemplo em frotas e exércitos, nos empreendimentos de defesa e conquista do 

Estado. "A grandeza de um Estado nunca é tão considerável como quando todos os 

seus braços supérfluos estão empregados a serviço do público". A História está 

cheia de exemplos desse tipo de emprego� "a república de Esparta era certamente 

mais poderosa do que qualquer Estado do mundo atual com igual número de 

habitantes e isso devia-se inteiramente à ausência de comércio e de luxo". A mesma 

política pode ser notada em Roma, e através de toda história antiga, onde "poucos 

artesãos eram mantidos pelo trabalho dos agricultores, e, portanto, mais soldados 

podiam viver dele" .(EE, 6-7). Não poderiam os soberanos modernos guiar-se por 

tais exemplos, e colocar a grandeza do Estado acima da felicidade dos súditos? 

Hume observa que não se pode tomar como modelo a política antiga, 

porque esta era "contrária ao curso natural e comum das coisas". As pequenas 

repúblicas marciais do mundo antigo, cujo caso exempla1té Esparta, foram produto 

de "um excepcional concurso de circunstâncias que as levou a submeterem-se a tão 
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penosos encargos". Numa era marcial, em que todos os estados vizinhos estavam 

continuamente em armas, e sendo estes em geral estados pequenos e livres, era 

natural que a liberdade gerasse o espírito público, esse "amor patriae" surgido do 

alerta contínuo, e que fazia de todo cidadão um soldado. Além disso, numa 

economia agrícola, sem negócios ou manufatura, era considerável o número de 

cidadãos, pois a mera posse de um campo de cultivo já qualificava para a cidadania. 

( EE,9) 

O caso das repúblicas antigas foi produto de "um excepcional concurso 

de circunstâncias". A ausência de negócios e manufaturas poderá ter, no "curso 

comum das coisas humanas", uma tendência muito contrária: a indolência e a 

barbárie. Se a agricultura ocupasse a maior parte da população, e por melhoria das 

técnicas de cultivo gerasse supérfluo, este não poderia ser trocado por nenhum artigo 

que pudesse satisfazer o prazer ou a vaidade, e assim estimular a indústria e o 

engenho pela cobiça de adquiri-lo; prevaleceria a indolência e a terra sem cultivo. 

Se o Estado precisasse convocar esses braços supérfluos, não haveria produção 

suficiente para sustentar um exército em campanha. Já numa nação em que 

proliferam as manufaturas e artes mecânicas, tanto os proprietários de terra quanto 

os agricultores farão da agricultura "uma ciência", para que o supérfluo gerado possa 

ser trocado pelos artigos luxuosos que a manufatura os faz cobiçar. Em tempos de 

guerra, os artífices poderão ser convertidos em soldados e serão mantidos pelo 

trabalho dos agricultores. Novos impostos farão com que a população corte o 

consumo supérfluo, e a mão-de-obra assim ocupada alistar-se-á por falta de trabalho. 

"Portanto, quanto mais mão-de-obra for empregada além das simples necessidades, 

mais poderoso qualquer Estado será, uma vez que as pessoas ocupadas nesse 

trabalho podem facilmente passar ao serviço público. Num Estado sem artífices ... 



139 

dedica-se toda a mão-de-obra ao que é necessário, que pouca ou nenhuma redução 

pode admitir". (EE, 11-2). 

Os avanços da indústria e do comércio estão de acordo com a 

"inclinação mais comum da humanidade". Bem fará o legislador que concordar com 

ela, em vez de tentar introduzir modificações violentas nos princípios e modo de 

pensar dos homens. "Ora, de acordo com o curso mais natural das coisas, a 

indústria, as artes e os negócios aumentam tanto o poder do soberano quanto a 

felicidade dos súditos� e é política violenta aquela que engrandece o público à custa 

da pobreza dos indivíduos". (EE, 1 O). 

É decorrência de sua postura teórica que Hume julgue os governos da 

história inglesa pelo maior ou menor incentivo dado ao comércio. Este 

desenvolvimento, como vimos, não é necessário, mas o mais conforme ao curso 

normal das tendências humanas, e o mais desejável. Ele reconhece que não é matéria 

de fácil compreensão, por isso muitos governantes, mesmo desejando estimular o 

desenvolvimento do comércio e das manufaturas, acabam por tomar medidas 

contrárias a esse progresso. Trata-se de uma questão que envolve os períodos mais 

longos, as grandes linhas, e que deve ser julgada diferentemente das questões de 

administração quotidiana. 

Por exemplo, o reinado de Henrique VII é celebrado pela promulgação 

de muitas leis favoráveis a seus súditos, entre elas as que regulam a política do re�o 

e o seu comércio. Hume considera que as primeiras foram muito melhor orientadas 

que as segundas. Isto porque "as mais simples idéias de ordem e equidade são 

suficientes para guiar um legislador em tudo que diga respeito à administração 

interna da justiça. Mas os princípios do comércio são muito mais complicados, e 
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exigem longa experiência e profunda reflexão para serem bem compreendidos em 

qualquer estado. A verdadeira consequência de uma lei ou prática é ali contrária às 

primeiras aparências". (HE, xxvi, 7 4 ). 

Algumas dessas leis têm consequências importantes. Quase todas as 

sessões do parlamento passam algum estatuto contra a manutenção de servos 

portanto uniformes e insígnias. Isto era uma maneira informal de mantê-los 

recrutados sob um grão-senhor, prontos para a insurreição e a violência, e mesmo 

para testemunhar a seu favor nas cortes de justiça. Este era um costume 

profundamente enraizado na Inglaterra desde os tempos em que a lei dava pouca 

proteção efetiva aos súditos, e as tentativas de Henrique VII para extirpá-lo foram 

vistas como excessivas, erroneamente. Certa vez, este rei puniu com multa de 

15.000 marcos a homenagem que seu general favorito, o conde de Oxford, 

prestou-lhe quando hospedou-o em seus domínios, perfilando seus serviçais 

w1iformizados para saudá-lo à saída. Mas o aperfeiçoamento das artes, mais do que 

a severidade das leis, pôs wn fim a essa prática perniciosa. A nobreza passou a 

disputar entre si mais pela opulência das casas, adornos e mesa do que pelo número 

e ousadia dos serviçais. As pessoas comuns, não mais tendo a possibilidade de 

manter-se em viciosa preguiça, forma obrigadas a encontrar outra ocupação, e 

aprender algum oficio que as tomasse úteis a si e aos outros. "E é preciso 

reconhecer que, apesar dos que clamam tão violentamente contra o refinamento das 

artes, que gostam de denominar luxo, um comerciante industrioso é melhor homem e 

melhor cidadão que um daqueles serviçais indolentes que antes dependiam das 

grandes famílias, assim como a vida de um nobre moderno é mais louvável que a de 

um barão antigo". (HE, xxvi, 76-7). 
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A lei de consequências mais importantes para esse progresso foi aquela 

que permitiu que a nobreza rompesse laços anteriores de vassalagem, e pudesse 

alienar suas propriedades. Os nobres passaram a gradualmente dissipar sua fortuna 

em prazeres caros, permitindo a ascensão de homens de classes inferiores; estes não 

só adquiriram terras, passando portanto a compartilhar desse tipo de propriedade, 

como introduziram um novo tipo de propriedade e de fortuna, baseado em ações, 

mercadorias, crédito e relações comerciais. Se esta ascensão não contribuiu de 

imediato para os avanços da liberdade, pelo menos melhorou as condições do povo, 

que é o seu fruto mais significativo. 

Provavelmente Henrique era consciente dessa formação de uma classe 

média (fuiddle rank of meii), já que constantemente enaltecia os advogados, os 

clérigos, os homens das novas famílias, que eram mais dependentes dele do que os 

antigos senhores. O rei também era mais que ambicioso, avarento, e esse seu traço 

de caráter o levava a encorajar o comércio; mas suas leis, embora bem 

intencionadas, mais atingiam do que promoviam o comércio e a indústria. Havia leis 

contra a remessa de dinheiro para o exterior, na forma de metal ou barras. Por isso, 

os comerciantes estrangeiros que importavam mercadorias para a Inglaterra, eram 

obrigados a investir os lucros em mercadorias inglesas, para impedir a evasão de 

divisas. Também era proibido exportar cavalos, como se isto não fosse encorajar a 

criação e tomá-la mais abundante no reino. Para promover a arquearia, nenhum arco 

podia ser vendido a mais de seis ªshillings11 e quatro 'pence': valores atualizados. Ora, 

isso só garantia que todos tivessem arcos de má qualidade, ou nenhum. Fixavam os 

preços do tecido de lã, dos chapéus, e o salário de todos os trabalhadores eram 

regulados por leis. "É evidente que tais questões deviam ser deixadas livres, e 

confiadas ao curso comum dos negócios e do comércio". (HE ,xxvi, 78) 
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Quanto ao comércio, continuava a ser mal compreendido. Por exemplo, 

Isabel queria encorajar o comércio e a navegação, porque sabia o quanto a defesa do 

país dependia do poder naval. Mas os monopólios extinguiam a indústria doméstica, 

que é mais importante que o comércio externo por ser o seu alicerce. O comércio 

estrangeiro era concedido de maneira exclusiva a algumas companhias.O czar havia 

concedido aos ingleses patente exclusiva do comércio de Moscou. Seu filho 

Teodoro revogou a patente, e quando interpelado por Isabel, respondeu· que o 

comércio deve ser comum a todas as nações, e não o ganho privado de uns poucos. 

"Tão mais justas noções de comércio mantinha este bárbaro, do que demonstra a 

conduta da renomada rainha Isabel". (HE, ap.iii 376) Assim que começou o 

comércio com a Turquia, a rainha logo o confinou a uma única companhia. Mas 

quando os ingleses puderam tomar o lugar das cidades da liga de Hansa e promover 

seu próprio comércio, dividiram-se em fixos e aventureiros, e tiveram grande 

sucesso. Enquanto os princípios da teoria política são aplicados às instituições no 

interior de uma nação, os princípios do comércio só podem ser bem compreendidos 

nas relações internacionais. "O mesmo método de raciocínio nos pennitirá ver a 

vantagem do comércio exterior para aumentar o poder do Estado. ( ... ) Os negócios 

externos fornecem, pela importação, os materiais para novas manufaturas, e pela 

exportação, empregam mão-de-obra em determinados artigos que não poderiam ser 

consumidos no país. ( ... ) um reino que tem grandes importações e exportações, ( ... ) 

além de mais poderoso, é também mais rico e mais feliz". (EE, 13). 

O crescimento do comércio está também intimamente ligado ao luxo. O 

nome do ensaio "Sobre o Refinamento das Artes", nas primeiras edições, era "Sobre 

o Luxo", este a denominação geral na qual o refinamento se enquadra enquanto luxo

"inocente". De resto, embora sem endossar o vício, Hume aponta para o caráter 
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relativo da condenação generalizada do luxo, mostrando que "em geral significa 

grande refinamento na satisfação dos sentidos e em qualquer grau pode ser inocente 

ou culpável, conforme a idade, país ou condição da pessoa". (EE, 13 ). O alvo de 

Hume neste ensaio são aqueles "homens de moral severa", que "culpam até mesmo 

o luxo mais inocente e consideram-no a origem de toda corrupção, desordem e

facciosismo inerente ao governo civil". (EE, 19-20). A hipótese de Hume é que

indústria, ciência e sociabilidade se desenvolvem juntas, de tal forma que '!não se

pode com razão, esperar que um pedaço de tecido de lã atinja a perfeição nwna

nação que ignora a Astronomia ou negligencia a Ética". (EE, 22)

O gosto pelo luxo, sintoma do crescimento do comércio, aumenta 

durante o reinado de Isabel. Certos historiadores, diante desse fenômeno, achavam 

necessário ressaltar que esta opulência traduzia-se com frequência em amplos 

edificios, que permitiam preservar a antiga hospitalidade. Hume acha mais razoável 

tomá-lo apenas como decorrência do desenvolvimento das artes e da indústria, 

enquanto que a antiga hospitalidade era fonte de vício, desordem, sedição e 

preguiça. De resto, esta retração da hospitalidade era favorável à prerrogativa do 

soberano, desannando os grandes nobres, promovendo a execução das leis e 

estendendo o alcance da autoridade das cortes de justiça. Havia muitas causas 

concorrentes para o fenômeno do aumento da prerrogativa, em reinados anteriores 

como neste. "Mas os costumes da época era uma causa geral, que operava durante 

todo o período, e que tendia continuamente a diminuir a riqueza e a influência da 

aristocracia". Estes novos hábitos de gastos sustentaram artesãos e comerciantes, 

que viviam com independência dos frutos de sua própria indústria; um nobre, em vez 

da ascendência ilimitada que antes possuía sobre aqueles que sustentava e abrigava. 

conservava apenas "aqual influência moderada que os clientes tem sobre os 
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negociantes, e que nunca pode ser pengosa ao governo civil". Também os 

proprietários de terra, necessitando mais de dinheiro que de homens, procuravam 

fazer a terra render quer cercando os campos (enclosures), ou reunindo pequenas 

fazendas em maiores, dispensando assim os braços inúteis, antes sempre prontos 

para o chamado da insurreição. As cidades cresceram, "a classe média de homens 

começou a tornar-se rica e poderosa, e o soberano começou a ter obediência tácita, 

por identificar-se com a lei. O progresso dessas mesmas causas trouxe um novo 

plano de liberdade, que acabou por favorecer os comuns; contudo, "no intervalo 

entre a queda dos nobres e a ascensão dessa classe o soberano tirou vantagem da 

situação presente e assumiu uma autoridade quase absoluta". (HE, ap. iii, 384). 

A história das liberdades inglesas coincide com a do privilégio, 

representado pela ascensão dos comuns. Mas para dar conta do surgimento dessa 

"middle rank of men", é preciso recorrer a uma teoria do desenvolvimento que 

vincule a formação dessa classe ao crescimento de uma determinada atividade 

produtiva. O entrecruzamento dessas duas sequências de eventos, políticos e 

econômicos, e das teorias que os explicam, só surge com clareza na História da 

Inglaterra, onde os diversos ramos da ciência do homem podem melhor exercitar 

sua articulação e abrangência. 
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Capítulo VI 

A História da liberdade dos Indivíduos 

O Acaso e a Liberdade 

Explicar as ações dos indivíduos na história põe dificuldades ao 

historiador. "O que depende de poucas pessoas é, em grande medida, devido ao 

acaso, ou causas secretas e desconhecidas", ditava a regra geral destinada a auxiliar 

o investigador a distinguir entre acaso e causalidade. (E, 175) Sendo assim, é mais

fácil analisar o desenvolvimento do comércio, por exemplo, do que as alterações 

súbitas na política das nações, causadas pelas decisões e atos de pessoas isoladas, 

em geral "mais influenciadas por teimosia, loucura ou capricho do que por interesses 

e paixões universais". Há uma espécie de hierarquia que faz com que "aquilo que 

provenha do grande número" seja um "assunto muito mais digno de estudo" do que 

as consequências dos atos de indivíduos isolados. Os eventos do primeiro tipo 

podem ser explicados através dos princípios universais das ciências de fatos gerais 
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como a política ou a economia; os acontecimentos históricos desse tipo escapariam 

então de alguma forma à contingência ou à particularidade. Já os eventos do 

segundo tipo parecem ser propriamente o lugar do acaso, o que "corta caminho à 

mais remota investigação a seu respeito", sobre os quais não é possivel qualquer 

conhecimento (E, 175 ). As transformações que gradualmente se desenrolam em 

longos períodos de tempo, e que são explicadas pela ciência política, são 

entretecidas, na curta duração, de eventos causados pelo capricho e pela fantasia. 

Quem quer que se instrua na história da constituição inglesa descobrirá "a grande 

mistura de acidente, que comumente combina-se a uma pequena porção de sabedoria 

e previsão na confecção do complexo tecido do governo mais perfeito". (HE, xxiii, 

525). 

Sorte, acidente, acaso; como conciliar esse recurso fácil à contilência 

com os textos peremptórios da teoria do conhecimento: "embora não haja algo como 

acaso no mundo ... " (EU, 56); "o acaso, quando o examinamos bem, não passa de 

uma palavra negativa e não designa nenhum poder real que exista em qualquer parte 

da natureza ... " (EU,95); "e como do acaso comumente se pensa que implica em 

contradição, e é pelo menos diretamente contrário à experiência ... "(T, 407)" o acaso 

não é algo real em si mesmo e, propriamente falando, é meramente a negação de 

uma causa" (T, 124). 

O acaso na história coincide com a intervenção, no grande número, 

daqueles eventos causados pelo capricho de uns poucos; ele coincide com a 

liberdade dos homens. A liberdade está para a evidência moral assim como o acaso 

para a necessidade tisica: como a interrupção de uma cadeia causal necessária pela 
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intervenção do espontâneo, do incausado. Trata-se de examinar o tratamento de 

Hwne à questão da liberdade e da necessidade . 

Disputa Verbais 

Hwne inicia sua abordagem do tema da liberdade e da necessidade na primeira 

Investigação, designando essa controvérsia como wna mera disputa verbal. As

controvérsias filosóficas ganhariam se os disputantes entrassem em acordo sobre os 

significados dos termos. Quando algumas delas estendem-se por muito tempo, isto 

deve-se à ambiguidade dos termos, aos quais os disputantes associam diferentes 

idéias. É esse o caso da controvérsia em tomo da liberdade e da necessidade: os 

homens no fundo sempre concordaram a esse respeito, e a disputa deu-se em tomo 

de meras palavras. (EU, § 63) 

Disputas verbais são típicas dos filósofos: "nada é mais comum para os 

filósofos do que invadirem o território dos gramáticos, e envolverem-se em disputas 

de palavras, enquanto imaginam que estão lidando c.om controvérsias do maior 

interesse e importância". (EM, 312) Palavras são apenas sons. E porque a ligação 

destes com seu significado tem caráter arbitrário, não é possível esperar que o mero 

exame das palavras possa clarear seu sentido. O fim da controvérsia decorreria de 

"algumas poucas definições inteligíveis"(EU, 81). 

Qual seria o critério humeano para garantir a precisão destas 

definições? Trata-se afinal de clarear idéias, já que a ambiguidade de expressão faz 
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supor "que os disputantes associam diferentes idéias aos tennos 

empregados"(EU,80). Ora, o critério humeano apresentado em primeiro lugar para o 

esclarecimento de idéias obscuras é aquele conhecido como "princípio da cópia" ou 

"primeiro princípio": todas as nossas idéias simples são cópias das impressões 

correspondentes por isso "quando suspeitarmos, portanto, que um tenno filosófico 

seja empregado sem qualquer significação ou idéia (o que acontece com muita 

frequência), bastará perguntar: de que impressão deriva esta suposta idéia? E, ·se for 

impossível casá-la com uma impressão qualquer, isso servirá para confinnar a nossa 

suspeita. Colocando as idéias sob uma luz tão clara, temos boas razões para nutrir a 

esperança de remover todas as disputas que possam surgir a respeito de sua natureza 

e realidade". (EU, 22). Tal princípio geral, embora tendo o mérito de apontar para 

um critério empírico de significação, é frequentemente criticado pelo seu suposto 

caráter psicológico: ele estaria enraizado na teoria humeana das idéias, e incluiria o 

recurso à introspecção. Para esclarecer o sentido de um termo empregado, alguém 

teria que buscar em sua mente a impressão que a originou e encontrar um meio de 

apresentá-la ao interlocutor. Sua aplicação, portanto, seria bastante problemática. 

Ayer, por exemplo, com referência explícita a Hume, afinna que "a 

discussão de questões psicológicas está fora de questão na investigação filosófica. 

Pois a doutrina empirista com a qual estamos comprometidos é uma doutrina lógica 

a respeito da distinção entre proposições analíticas, proposições sintéticas e 

verborragia metafísica; e como tal não se apoia em nenhuma questão de fato 

psicológica"66
• E contudo, é exatamente esta a anna que Hume parece querer 

empregar contra a verborragia metafisica: "Temos aqui, pois, uma proposição que 

não só aparece simples e inteligível em si mesma, mas, se dela fizéssemos o uso 

66. A.J. Ayer, Languagc, Truth and Logic, pp. 121-2.
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adequado, poderia tornar igualmente inteligíveis todas as disputas e eliminar todo 

esse jargão que por tanto tempo dominou os nossos raciocínios metafisicos e os 

tornou inaceitáveis" (EU,21). 

O comentário de Noxon é o primeiro a conceder ao " princípio da 

cópia " um tratamento epistemológico, separando-o de sua teoria descritiva de 

fenômenos psicológicos, separando-o de sua teoria descritiva de fenômenos 

psicológicos. Trata-se de levar a sério a designação de máxima, que Hume por 

vezes lhe atribui, e entendê-lo como uma regra, um "guia para testar termos tentando 

localizar seus referentes entre as idéias experimentadas". É verdade que não 

podemos questionar a biografia mental de um homem, apresentando evidência 

empírica contrária às experiências que ele alega estarem na base de suas ideias. 

Mas podemos questionar às experiências das quais ele diz ter retirado suas idéias. 

Hume não faz uma aplicação simplificada e grosseira de seu principio, como 

poderiam fazer crer alguns críticos, simplesmente afastando como sem significado 

certos tennos filosóficos, ou como ficções certas idéias. Ele prefere remover a 

confusão conceituai, clarificando as circunstâncias pelas quais certos termos 

acabaram por entrar no vocabulário filosófico. E quando o consegue, fala 

modestamente em "confirmar suspeitas", não em completa condenação. 67

Esse procedimento metodológico aparece em vários momentos da obra 

de Hume, quando ele se detém para esclarecer o caráter meramente verbal de certas 

disputas filosóficas. Hume refere-se a disputas verbais mais longamente no 

Apêndice à segunda Investigação, quando examina um aparente desacordo 

67. J. Noxon, Hume's Philosophical Dcvclopment. p. 144.
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descoberto pela comparação das várias linguagens naturais a respeito da questão 

sobre se certas qualidades pessoais são virtudes ou talentos - e as suas opostas 

vícios ou defeitos. Também encontramos uma breve referência à verbalidade das 

disputas a respeito da identidade de objetos conectados no Tratado, na seção "Da 

Identidade Pessoal." E é claro que o texto dos Diálogos é todo entretecido dessas 

disputas e do jogo de desfazer ambiguidades. Tomaremos, porém, o exemplo 

famoso da primeira Investigação acerca da origem da idéia de conexão necessária, 

que está na base da "fase negativ�· da teoria da causalidade de Hume. Falando de 

"poder", "força" e "conexão necessária", ele diz no Tratado: 

" ... em toda essas expressões, assim empregadas, não temos nenhum 

significado distinto, e só fazemos uso de palavras comuns, sem 

quaisquer idéias claras e determinadas. Mas como é mais provável 

que estas expressões percam aqui seu verdadeiro significado por 

serem erróneamente empregadas, do que por nunca terem tido 

qualquer significado, será adequado adiantar outra consideração 

sobre este assunto, para ver se é possível descobrirmos a natureza e 

origem daquelas idéias que a elas anexamos" (J', 162). 

Neste caso, não se trata de achar a impressão, pura e simplesmente. 

Uma idéia pode ter origem empírica e mesmo assim não estar correta. Assim é que 

Hume se refere, em duas notas, aos §§52 e 60 da primeira Investigação, a um certo 

"nisus" animal que estaria na origem da idéia vulgar de força ou poder . 

Nosso ponto é o de Noxon: o critério para dirimir disputas verbais não 

é psicológico, mas metodológico. Não por produzir impressões, mas pelo exame de 

usos e convenções linguísticos. O intento é obter um acôrdo também convencional: 
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"contanto que estejamos de acordo sobre a coisa, não vale a pena discutir a respeito 

dos termos"( EU, 49). Já citamos acima o papel da convenção na linguagem. Em 

outro momento Rume reforça essa mesma idéia: "o discurso, as palavras e a 

linguagem são fixados por acordo e convenção humana"( EM, 306) . Para 

compreender o sentido de convenção, podemos também nos remeter aos textos 

humeanos sobre a convenção das regras da justiça: 

''Esta convenção não tem a natureza de uma promessa. 

Pois mesmo as promessas... surgem por sua vez de convenções 

humanas. Consiste apenas num sentido geral do interesse comum; o 

qual os membros da sociedade expressam uns aos outros, e que os 

induz a regular sua conduta por certas regras... Quando este sentido 

do interesse comum é expressado mutuamente, e conhecido por ambos, 

produz uma resolução e comportamento correspondentes. E isto pode 

ser adequadamente denominado de convenção ou acordo entre nós, 

embora sem a interposição de uma promessa; já que as ações de cada 

um de nós tem relação com as do outro, e são executadas sob a 

suposição de que algo deve ser executado pela outra parte... E é 

somente nessa expectativa que nossa moderação e abstenção se 

fundam. Do mesmo modo as línguas são gradualmente estabelecidas 

por convenções humanas sem qualquer promessa. Do mesmo modo o 

ouro e a prata tomam-se o padrão comum da troca. "(I', 490). 

A respeito deste uso da linguagem enquanto convenção, intersubjetiva, 

comenta Pál Árdal: "O conceito de um usuário da linguagem responsável
J 

é 

estritamente análogo ao de wn homem justo. Ele não fará promessas irresponsáveis 

nem dirá coisas acerca do mundo que despertem falsas expectativas, e portanto 
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desapontem". 68 Hume, ao tratar da liberdade e da necessidade, busca justamente 

este "uso responsável" da linguagem em meio aos excessos da disputa verbal. A 

distância das partes é inerente à imparcialidade que caracteriza o filósofo; afinal, se 

a controvérsia diz respeito à experiência comum, podendo seus tennos ser 

esclarecidos por alguma referência empírica, não haveria motivo para uma indecisão 

tão prolongada, a não ser pelo emprego persistente de "algumas expressões 

ambíguas, que ainda conservem os antagonistas à distância e os impeçam de tocar 

no âmago da questão". A tese de Hum e é que toda humanidade sempre 

compartilhou da mesma opinião acerca das doutrinas da liberdade e da necessidade, 

"dentro de qualquer sentido razoável que possamos dar a estes tennos; que toda 

controvérsia tem girado até agora em tomo de meras palavras". (EU, 81). 

Liberdade e Necessidade 

Hume começa por exammar a doutrina da necessidade. "Admite-se 

universalmente que a matéria é atuada em todas as suas operações por uma força 

necessária e que todo efeito natural é detenninado com tal precisão pela energia de 

sua causa, que, nas mesmas circunstâncias dadas, não seria possível resultar dela 

nenhum outro efeito". (EU, 82) Nas operações dos corpos fisicos, tais como 

movimento, atração ou coesão, "não há o menor traço de indiferença ou liberdade". 

(T, 400). A idéia de necessidade na natureza vem da observação da uniformidade 

nas operações dos corpos. Não teríamos conhecimento da relação de causa e efeito, 

nem haveria raciocínio e inferência sobre as operações da natureza, não fosse a 

observação da conjunção constante de objetos similares mais a inferência de um a 

partir do outro pelo costume. "Além da conjunção constante de objetos similares e 

da consequente inferência de um a outro, não temos a menor noção de qualquer 

68. P.Ardal, "Convention and Value", p. 64.
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necessidade ou conexão". (EU,82) Nossa idéia de necessidade em nada contraria a 

teoria hwneana acerca do modo pelo qual formamos nossos raciocínios causais. Ela 

supõe a uniformidade da natureza, wna uniformidade que nos é sugerida na 

experiência pela constância de certas operações dos corpos. 

Hwne pretende mostrar que este é o caso também para as ações 

voluntárias dos homens e as operações da mente. "Admite-se universalmente que 

existe wna grande uniformidade entre as ações dos homens em todas as nações e 

idades, e que a natureza huinana permanece sempre a mesma em seus princípios e 

operações". A idéia de necessidade no mundo moral vem da observação da 

uniformidade e constância da conjunção de certos motivos e certas ações, os 

mesmos acontecimentos seguindo-se às mesmas causas. "A ambição, a avareza, o 

amor-próprio, a vaidade, a amizade, a generosidade, o espírito público: estas 

paixões, misturadas em vários graus e distribuídas através da sociedade, têm sido 

desde o começo do mundo e continuam a ser a origem de todas as ações e 

empreendimentos que já foram observados entre os homens".A história nos dá 

testemunho dessa uniformidade, e sua principal utilidade é reunir wn tesouro de 

experimentos que nos permite descobrir os "princípios constantes e universais da 

natureza hwnana". (EU, 83). O filósofo natural não se encontra em vantagem sobre 

o filósofo moral nesse aspecto. "Devemos certamente admitir que a coesão das

partes da matéria provém de princípios naturais e necessários ( ... ) e pela mesma 

razão devemos admitir que a sociedade humana assenta em princípios semelhantes. 

( ... ) Pois acaso é mais certo que duas superficies lisas de mánnore irão aderir 

mutuamente, do que dois jovens selvagens de sexos diferentes irão copular?" (T, 

401-2). Na operação dos princípios que governam as ações dos homens, "causas

semelhantes produzem efeitos semelhantes, do mesmo modo que na ação mútua dos 
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elementos e poderes da natureza". Esta uniformidade que observamos na conjunção 

entre os motivos e as ações dos homens, "forma a essência mesma da necessidade". 

(T, 403). 

Alguém poderia objetar que a conduta humana é governada pelo 

capricho e pela inconstância, um pouco como o Rume que põe dificuldades à 

história que depende dos indivíduos; que os desejos de um homem oscilam de um 

extremo a outro à menor alteração de momento. "A necessidade é certa e regular. A 

conduta humana é irregular e incerta. Portanto, uma não pode decorrer da outra". (T, 

p. 403) Assim, podemos às vezes nos deparar com certas ações que constituem

exceções a todas as conexões regulares com motivos conhecidos. Diante de 

acontecimentos incertos, apenas o vulgo atribui essa aparente irregularidade a uma 

incerteza das causas. E chama a exceção de 'ácaso' ou âcidente·. Mas o filósofo sabe 

que a operação das causas é constante e regular; se não percebemos muitos móbeis e 

princípios, é porque são talvez muito distantes ou diminutos. Diante da exceção à 

regra, e sabendo que não há contingência na produção de causas, atribui-a sem 

titubear à operação secreta de causas contrárias. E isso vale tanto para o exame dos 

fenômenos da natureza como das ações dos homens. 

Por toda parte, vemos necessidade. Mesmo a maior diversidade 

apresenta "um certo grau de uniformidade e regularidade", e aponta para princípios 

gerais reguladores. Quando nas ações dos homens encontramos exceções, isto é,

ações com nenhuma conexão aparente com motivos conhecidos, isto não é um sinal 

de irregularidade típica do mundo moral: "nem todas as causas acompanham os seus 

efeitos usuais com igual uniformidade. Um artífice que só lida com matéria 

inanimada pode enganar-se tanto quanto um político, que dirige a conduta de 
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agentes sensíveis e inteligentes". O que pode parecer wn fenômeno acidental não é 

senão wn efeito cuja causa nos é desconhecida, wna irregularidade que se deve a 

algwna causa particular, mas que não invalida de modo algwn nossa concepção de 

uniformidade e necessidade. Assim, "quando os medicamentos não operam os seus 

poderes. costwneiros", o médico nem por isso nega "a necessidade e uniformidade 

dos princípios que regem a economia animal": (EU, 87). "o ruibarbo nem sempre 

age como wn purgativo ou o ópio como um soporífero para todos os que ingerem 

esses medicamentos"(EU, 17-8). Da mesma forma o filósofo que examina as ações 

dos homens não se deixa enganar por irregularidades aparentes: "wna pessoa de 

gênio obsequioso dá uma resposta brusca: acontece que tem d�de dentes, ou ainda 

não almoçou. Um indivíduo lerdo mostra uma alacridade insólita em suas maneiras: 

é que a fortuna inesperadamente lhe sorriu". Ocorre com a conduta humana o mesmo 

que com os fenômenos meteorológicos: por trás das irregularidades aparentes, 

supomos que ambos os tipos de fenômeno sejam governados por princípios 

constantes e uniformes. O fato de ainda não poderem ser explicados por princípios 

seguros provém mais da limitada sagacidade humana, que não consegue descobri-los 

facilmente em sua investigação. Se desconhecemos as causas de certos fenômenos, 

ou se efeitos diferentes parecem decorrer das mesmas causas, isso se deve ao 

desconhecimento que temos de todas as circunstâncias envolvidas na produção do 

evento. "As mais irregulares e inesperadas resoluções dos homens podem ser 

frequentemente explicadas pelos que conhecem todas as circunstâncias particulares 

de seu caráter e situação". (EU,88) 

Da mesma forma que constatamos a conjunção constante entre motivos 

e ações, também procedemos a inferências de uns a outros; isto é, todos os homens 

contam com a conexão regular entre motivos e ações voluntárias, quando ela se 
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mostra tão regular quanto aquela que se verifica entre causa e efeito no âmbito da 

natureza. E sobre isso nunca se disputou, tanto na filosofia quanto na vida comum. 

"Um príncipe que lança um imposto sobre seus súditos espera a sua aquiescência. 

Um comerciante conta com a fidelidade de seus administradores. Um homem que 

ordena seu jantar não dúvida da obediência de seus criados" (T,405). No saber 

especulativo não é diferente. A história se apoia na confiança da veracidade do 

testemunho do historiador; a política toma por base que as leis e as formas de 

governo têm uma influência uniforme sobre a sociedade; a moral conta com ligações 

regulares entre os caracteres, os sentimentos e as ações dos indivíduos. (EU, 90). 

Hume define a necessidade de dois modos, quer enquanto "união e 

conjunção de objetos semelhantes", quer enquanto "inferência da mente de um para 

o outro". Vimos que a primeira permite a formação da crença na união necessária

entre causas e efeitos, entre motivos e ações; a segunda permite inferir um destes a 

partir do outro, permite expectativas e previsões. A dupla definição de necessidade, 

diz Hume, é "conforme às duas definições de causa", que ele propõe no Tratado e 

na Investigação. Afinal, a idéia de necessidade tem origem no mesmo mecanismo 

que produz a crença causal: "após uma repetição frequente, percebo que, ao 

surgimento de um dos objetos, a mente é determinada pelo costume a considerar seu 

acompanhante habitual, e a considerá-lo sob uma luz mais intensa devido à sua 

relação com o primeiro objeto. É esta impressão, então, ou determinação, que me 

fornece a idéia de necessidade". (T, 156). A idéia de necessidade acompanha a de 

causalidade. "Portanto, onde quer que observemos a mesma união, e onde a união 

operar do mesmo modo sobre a crença e a opinião, temos a idéia de causas e 

necessidade". São ambas produto da mesma operação cognitiva. A partir da união 

constante de dois eventos, a mente forma a idéia de causa e efeito, e por influência 
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desta, sente a necessidade. A operação é a mesma tanto para os fenômenos da 

natureza como para as ações dos homens. Podemos atribuir a causas e necessidade 

outros nomes, "evitar estas expressões". Mas uma vez convencidos do seu sentido, 

as dúvidas que ainda restarem "só podem ser disputa de palavras". (T, 406). 

As conclusões que tiramos acerca da conduta dos homens, baseadas em 

considerações acerca de seus motivos, temperamento e circunstâncias, constituem o 

que Hume denomina evidência moral. (T, 404) Ela é da mesma natureza que a 

evidência natural, e deriva dos mesmos princípios. (EU, 90; T, 406 ). Na verdade, o 

modo pelo qual os fatos de uma e outra ordem se apresentam conjugados a 

observação permite que os dois tipos de evidência formem uma única cadeia de 

argumentação. "Um manufator conta com o trabalho de seus operários para a 

execução de uma obra qualquer, não menos do que com as ferramentas que 

emprega"; em todos os seus negócios, os homens "acreditam firmemente que os 

homens, assim como todos os elementos, continuarão a mostrar-se idênticos em suas 

operações ao que eles sempre têm observado".(EU, 89). "O prisioneiro que não tem 

dinheiro nem negócios descobre a impossibilidade de escapar tanto ao considerar a 

obstinação do carcereiro como ao voltar-se para as paredes e grades que o rodeiam; 

e, em todas as suas tentativas de libertar-se, prefere trabalhar na pedra e no ferro a 

tenta agir sobre a natureza inflexível daquele. O mesmo prisioneiro, prestes a morrer 

no cadafalso, percorre mentalmente uma sequência de idéias que vão da ação dos 

homens aos aspectos fisicos de sua execução. Eis uma "cadeia conexa de causas 

naturais e ações volw1tárias", diz Hume, na qual a mente não sente qualquer 

alteração em passar de um elo a outro. "A mesma conjunção experimentada tem o 

mesmo efeito sobre a mente, quer os objetos unidos sejam motivos, volições e 
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ações, quer figura e movimento. Podemos mudar os nomes das coisas, mas sua 

natureza e sua operação sobre o entendimento mudam". (EU, 90-1 ). 

Podemos supor a exceção num caso extremo: por exemplo, um súbito 

ataque de loucura provoca comportamentos inesperados e imprevisíveis. Mas a 

natureza também pode nos surpreender, com um terremoto, por exemplo. Além 

disso, nenhum ataque de loucura faria um homem por a mão nas chamas e mantê-la 

lá até que fosse inteiramente consumida, já que tal ato seria contrário a todos os 

princípios conhecidos na natureza humana. E disto temos tanta certeza quanto do 

fato de que se ele se atirar pela janela e não encontrar nenhum ponto de apoio, não 

ficará nem por um momento suspenso no ar. "Um homem que ao meio-dia deixa sua 

bolsa cheia de ouro no passeio de Charing Cross, tão facilmente pode esperar que 

ela crie asas e levante vôo dali como que a encontrará intata uma hora depois". (EU, 

91). A necessidade que preside a evidência natural, como a evidência moral, é do 

mesmo tipo, e nossa argumentação causal originada na experiência que temos do 

mundo e dos homens é governada pelos mesmos princípios. O modo pelo qual os 

dois tipos de evidência se encadeiam é de fato quase indistinto. Resumindo, de 

acordo com a definição que Hume dá aos termos causa e efeito, necessidade,liber

dade, acaso,"a necessidade é uma parte essencial da causação� e consequentemente 

a liberdade, ao remover a necessidade, remove também as causas, e é o mesmo que 

acaso. Como do acaso comumente se pensa que implica numa contradição e é pelo 

menos diretamente contrário à experiência, há sempre os mesmos argumentos con�a 

a liberdade ou livre-arbítrio"(T, 407 ).Não há desacordo em tomo da doutrina da 

necessidade assim exposta, a não ser que se atribuam significados diferentes aos 

termos em questão. Na verdade, a humanidade sempre mostrou por todos os seus 

atos e raciocínios, que assim concebe a necessidade. Contudo, todos parecem 
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sempre relutar em confessar esse fato, e tendem a professar a opinião contrária; isto 

é, tende a prevalecer a doutrina da liberdade, embora absurda - porque 

contraditória, ao supor que algo possa existir sem causa; e ininteligível - porque 

contrária à experiência do mundo e dos homens, que se dá sob a fonna da 

causalidade. (EU,92; T,407). É preciso, pois, examinar as circunstâncias do 

emprego dos tennos que fazem aqueles que professam tal opinião. 

Quando se trata das operações dos corpos na natureza, concluímos 

acerca da produção de efeitos a partir de certas causas baseados apenas no fato 

desses objetos apresentarem-se à observação constantemente unidos, e da mente 

ser conduzida, por uma transição habitual, do aparecimento de um deles à crença 

no outro. Contudo, temos a forte propensão a crer que penetramos fundo nos 

segredos da natureza, e que percebemos uma conexão necessária entre causa e 

efeito. (EU, 92). Quando se trata das operações da mente, embora a conexão entre 

motivo e ação se passe da mesma maneira, não sentimos tal conexão. Na verdade, 

depois de executannos alguma ação podemos reconhecer perfeitamente os motivos e 

razões que a influenciaram; mas temos dificuldade de chamar a isto necessidade, 

porque esta idéia sugere força, violência e constrangimento, e não sentimos ao agir 

que nos teria sido impossível fazê-lo de outra fonna. (T, 407). A idéia de liberdade, 

e a grande difusão dessa doutrina, tem origem nessa falsa sensação de ausência de 

detenninação ou de indiferença que temos ao praticar muitas de nossas ações. 

Para esclarecer a questão, Hume retoma uma distinção que era já das 

escolas, entre liberdade de espontaneidade - que se opõe a coibição, e liberdade de 

indiferença - que se opõe a necessidade ou causação. A primeira é a única que 

nos interessa preservar, mas sempre a confundimos com a segunda, devido à falsa 
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sensação de indeterminação, que se confunde com a indiferença. Na verdade, esta é 

uma sensação própria do agente, não do espectador. Ao praticar seus atos, o 

agente sente que estes só dependem de sua vontade, e esta, por sua vez, não 

depende de coisa alguma. Mas o espectador, ao refletir sobre as ações humanas, 

sempre pode atribuí-las aos motivos e disposições do agente. Mesmo que este 

buscasse agir de modo a provar sua liberdade, o espectador inferiria que o desejo de 

prová-la seria justamente o motivo de tais atos. A necessidade, quer na matéria ou 

nas ações, é a qualidade do ser pensante que observa um evento e sente a 

determinação de seu pensamento de inferi-lo a partir de certas circunstâncias 

precedentes. (T,408) Por mais que imaginemos sentir uma liberdade em nós, "um 

espectador pode em geral inferir de nossos motivos e caráter as ações que 

praticaremos; e, mesmo que não o possa, conclui em geral que isso seria factível se 

ele conhecesse perfeitamente todas as circunstâncias de nossa situação e 

temperamento, as molas mais secretas de nossa índole e disposição. Ora, essa é a 

própria essência da necessidade, segundo a doutrina exposta acima". (EU, 94 n 17). 

À luz dessa doutrina, qual a definição de liberdade? Trata-se do "poder de agir ou 

não agir, segundo as determinações da vontade", ou seja, "o apanágio de quem quer 

que não esteja preso ou encadeado". (EU, 95) " ... a liberdade, quando oposta à 

necessidade e não à coibição, é o mesmo que o acaso, que todos reconhecem como 

inexistente" (EU, 96) 69•

Há ainda um ponto a esclarecer. A doutrina da necessidade tem 

adversários entre os defensores da religião e da moral, cujo argumento mais forte é o 

69. A posição de Hume a respeito desse tema é o que contemporaneamente se denomina compatibilismo. ou
a doutrina de que não há inconsistência em sustentar a tese determinista de que as ações humanas são causadas, e 
ao mesmo tempo, que podem ser livres, no sentido de opostas ao constrangimento. Ver G.J.L.Mackie, Ethics. pp. 
220-226.
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da responsabilidade: se há fatores determinantes nas escolhas, ninguém é 

moralmente responsável por seus atos. Hume leva em conta essa objeção, tanto que 

a parte final de sua argumentação acerca da liberdade e da necessidade no Tratado, 

e toda a segunda parte da Seção VIII da primeira Investigação, sobre o mesmo 

tema, são dedicadas às consequências de sua doutrina para a religião e a moral, onde 

defende que não só esta é condizente com a moral, como absolutamente necessária 

para sustentá-la. Por exemplo, todos acreditam na influência uniforme das 

recompensas e punições legais sobre a mente, para produzir as boas ações e prevenir 

as más. Além disso, as ações dos homens excitam o louvor ou a condenação porque 

são associadas ao caráter de quem as pratica. Se negássemos o caráter como causa 

cujos efeitos são as ações, nenhum homem seria considerado culpado mesmo do 

pior crime. Da mesma forma, os homens são menos censurados pelo que praticam 

precipitadamente do que por aquilo que é fruto de deliberação, que aponta para 

princípios constantes no caráter. Acredita-se que o arrependimento apaga os crimes, 

quando acompanhado de reforma na vida e nos costumes; é que se espera constância 

do novo comportamento que é produto dessa reforma, e esta expectativa aponta para 

a crença de que os princípios criminosos encontram-se no caráter. De modo geral, se 

as ações de um homem livre não proviessem de uma uniformidade do caráter, não 

mereceriam censura ou louvor. 

Que todos possam aceitar a doutrina da necessidade assim exposta, 

ainda que recusando dar tal nome a essa característica das ações humanas, Hume 

pode conceder: "contato que a significação seja entendida, espero que a palavra não 

faça diferença". (EU, 97; T, 410) Afinal, trata-se de resolver uma disputa verbal. 

Mas que distorçam o sentido de sua exposição, dizendo que ele compara a 

necessidade das ações humanas com as operações da matéria inanimada, isto Hume 
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não pode aceitar. "Eu não atribuo à vontade aquela necessidade ininteligível que se 

atribui à matéria. Mas atribuo à matéria aquela qualidade inteligível, chamem-na ou 

não necessidade, que a mais rigorosa ortodoxia concede ou deve conceder como 

pertencente à vontade". (T, 410; EU, 97) .70 

As ações e o Caráter 

A liberdade, como o acaso, não podem ser entendidos como ausência 

de causa, mas como ignorância de causa. Só pode ser este, sob pena de 

inconsistência grave, o sentido daqueles acidentes na história de que falávamos no 

início deste capítulo, produto da ação caprichosa de homens livres. Quando Hume 

diz que aqueles eventos que dependem de umas poucas pessoas são devidos ao 

acaso, certamente não pode estar sugerindo que na história haja algo que ele não 

admite para o mundo natural ou moral - a ausência de causa. Mais plausível será 

entender o termo "acaso" no sentido da ignorância das causas, daquelas causas 

"secretas e desconhecidas" que Hume em seguida atribui esse tipo de evento. Hume 

esclarece de vez esse sentido quando fala da probabilidade: "se bem que não exista 

no mundo isso que se chama acaso, nossa ignorância da verdadeira causa de uma 

ocorrência tem o mesmo efeito sobre o entendimento e engendra uma espécie 

semelhante de crença ou opinião". Raciocinamos acerca das causas do mesmo 

modo que quando consideramos as probabilidades numéricas num jogo de dados, 

por exemplo. Num lance com dados comuns, consideramos como iguahnente 

70. Sobre essa nova definição de necessidade, ver o artigo de G.Lébrun, "La Boutade de Charing Cross".
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provável que qualquer dos lados se volte para cima. Se um dado tiver o mesmo 

número de pintas marcados em quatro de suas faces, e outro número diferente nas 

outras duas, esperaremos a ocorrência do primeiro número com maior frequência. 

"Esta concorrência de várias expectativas de um determinado acontecimento 

engendra, ato contínuo, por um inexplicável mecanismo da natureza, o sentimento da 

crença, e dá vantagem a esse acontecimento sobre o seu antagonista, que se ampara 

num número menor de possibilidades e ocorre com menos frequência ao intelecto". 

(EU, 56-7) 

Ocorre o mesmo com a probabilidade das causas. Há causas que 

sempre se mostraram regulares e uniformes na produção de seus efeitos, nunca 

havendo um só exemplo de irregularidade ou exceção: que o fogo queima, a água 

sufoca, os homens são mortais ou uma bolsa cheia de ouro será roubada no passeio 

de Charing Cross. Outras causas tem se mostrado mais irregulares e incertas: alguns 

medicamentos não produzem os mesmos resultados em todos os que os ingerem, 

nuvens escuras nem sempre fazem chover, pessoas podem ter atitudes inesperadas. 

No primeiro caso temos tal grau de certeza em nossas inferências que melhor 

denominaríamos provas a esses "argumentos extraídos da experiência que não 

deixam lugar a dúvida ou contestação". (EU, 56, nl) No segundo caso, embora sem 

supor a existência de alguma irregularidade na natureza, reconhecemos a ação de 

"causas contrárias", e procuramos atribuir diferentes graus de probabilidade aos 

eventos na proporção em que ocorreram no passado. Afora os raciocínios 

demonstrativos, que pertencem às relações de idéias, nossos raciocínios acerca da 

experiência dividem-se, pois, em provas e probabilidades. Nessa escala de graus de 

certeza, o mais baixo é representado por um caso tal que, à semelhança do lance de 

um dado com seis faces diferentes, esperamos com igual probabilidade ( ou 
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"chance", para guardar a ambiguidade do termo inglês) a ocorrência de qualquer dos 

acontecimentos particulares que ele pode implicar. Tal é a "verdadeira natureza do 

acaso" (chance): ser o grau zero da probabilidade. 

Os acontecimentos que dependem de poucos derivam do acaso; isto é, 

o historiador está, nesses casos, diante de uma equiprobabilidade de causas, e tem

dificuldade para atribuir maior peso a uma delas em detrimento das outras. Não se 

trata do incausado, mas do ignorado. E vimos mais atrás que a tarefa do investigador 

na história começa justamente por distinguir "o que provém do acaso e aquilo que 

provém de causas", porque diante do acaso o investigador deve renunciar a fazer 

ciência. Deveríamos concluir então pela renúncia do historiador em explicar as 

ações dos indivíduos, dado o peso que exercem, na balança da probabilidade, as 

causas secretas e desconhecidas a favor da ignorância? Não é assim que procede o 

historiador Hume. Ele relata os atos dos indivíduos,tendo em conta que são objetos 

de explicação mais incerta que as mudanças no governo ou na economia. Mas 

procura considerar tais ações como decorrentes dos motivos e temperamento dos 

atores, de seu caráter. "As ações são, por sua própria natureza, temporárias e 

perecíveis"; não poderíamos julgar a conduta sem atribuí-las a "alguma causa nos 

caracteres e diposição das pessoas que agiram'� (T, 411) assim como não 

poderíamos fazer ciência do homem sem reconhecer "essa inferência do motivo para 

a ação voluntária e do caráter para a conduta" (EU, 90). Na História da Inglaterra, 

Hume encerra suas considerações a respeito de cada monarca ou personagem 

relevante sob o título "Morte e Caráter". Trata-se de uma caracterização, que tenta 

resumir todos os traços ou qualidades de wna pessoa que possam ter interesse para 

wna explicação de suas ações. O caráter é o conjunto daquilo que hoje 

denominaríamos traços de caráter, que esses personagens exibiram durante a vida. 
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Por exemplo, Guilherme, o Conquistador, mostrou em sua conduta 

grandes habilidades e vigor, que o qualificavam para a grandeza e prosperidade que 

conquistou. Essas habilidades de caráter tiravam seu mérito do equilíbrio das 

qualidades: "seu espírito era ousado e empreendedor, mas guiado pela prudência; 

sua ambição, que era exorbitante e pouco se submetia às restrições da justiça, muito 

menos da humanidade, sempre submeteu-se aos ditames da política correta". ( ... ) 

"Embora se tornasse extremamente odioso para seus súditos inf eses, transmitiu seu 

poder à sua posteridade, e o trono ainda é ocupado por descendentes seus; uma 

prova de que as fundações que lançou eram firmes e sólidas, e que, em meio a toda 

violência, enquanto ele parecia estar apenas satisfazendo uma paixão presente, já 

visava o futuro". (HE, iv,225) Vemos que o que conta para Hume são as paixões do 

personagem, naquilo que afetam sua conduta pública. Trata-se de apontar no caráter 

as paixões que eram relevantes para a situação do personagem, que podem em certa 

medida explicar sua conduta em termos de adequação às condições que o cercavam 

para o exercício do poder. Falando do caráter de Henrique 1, diz Hume que "este 

príncipe era dos mais completos que ocuparam o trono inglês, e possuía todas as 

grandes qualidades físicas e mentais, naturais e adquiridas, que poderiam adequá-lo 

ao alto cargo que atingiu". (HE, iv,225 ) Seu neto Henrique II compartilhava das 

mesmas qualidades; mas a ambição, que era a "paixão dominante" de ambos, 

produziu condutas diferentes em cada caso. O neto pode exercê-la por meios 

irreprocháveis; mas ela levou o primeiro Henrique a tomar medidas criminosas, que 

depois causaram novos crimes. (HE,ix, 370/71) 

Hume fala com frequência de paixões predominantes num caráter, e das 

qualidades que surgem para contrabalançá-las. O aspecto predominante do caráter 

de Ricardo Coração de Leão era seu talento militar, fruto de um espírito impetuoso e 
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veemente. Tinha, pois, as boas e más qualidades de um caráter assim: "era aberto, 

franco, generoso, sincero e bravo; era vingativo, dominador, ambicioso, desdenhoso 

e cruel". As consequências disso para a sua conduta enquanto governante eram que 

suas ações eram "melhor calculadas para encantar os homens pelo esplendor de suas 

conquistas, do que para promover a felicidade deles ou sua própria grandeza, com 

uma política equilibrada e bem calculada". (HE, xii, 64) Já o aspecto mais óbvio do 

caráter de Henrique III era a sua "incapacidade para o governo, que o tornava tanto 

um prisioneiro nas mãos de seus próprios ministros e favoritos, quanto fraco de 

disposição como quando se encontrava cativo nas mãos de seus inimigos. Por esta 

causa, e não por insinceridade ou traição, surgiu sua negligência em cumprir suas 

promessas, ... sua profusão de favoritos, seu apego a estranhos, a mutabilidade de 

sua conduta, seus ressentimentos súbitos acompanhados de súbito perdão e retomo 

da afeição". (HE, II, xii, p. 64) 

O caráter de um homem público não pode ser avaliado sem levar em 

consideração a sua situação. Certas ações produzem bons ou maus efeitos de acordo 

com o espírito dos tempos, o estado das leis da época. Ricardo II é frequentemente 

vilipendiado pelos historiadores pelas atrocidades cometidas; sua conduta violenta é 

encarada como uma tentativa de estabelecer um governo arbitrário. Hume reconhece 

que as paíxões de Ricardo era111pm sua maioria, "perigosas num governo misto e 

limitado". Mas afirma que na época, as leis, j á fracas em tempo de paz perdiam 

toda autoridade durante as convulsões sociais. "Na verdade os costumes da época 

eram a principal origem de tal violência". Na verdade, se compararmos este reinado 

com o de Eduardo II, que o precedeu, veremos que há muitas razões para admirar 

Eduardo e culpar Ricardo. Mas estas não residem no fato daquele ter respeitado o 

privilégio da nação e deste ter avançado sua prerrogativa. Eduardo sempre obtinha 
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do parlamento qualquer concessão, por este não ousar desafiar seu gênio e 

capacidade; Ricardo, devido às suas poucas habilidades, reconhecia seu pequeno 

poder e procurava ser mais moderado e discutir sua prerrogativa. "Não pode haver 

contraste mais notável que aquele entre a sorte dos dois príncipes; seria bom para a 

sociedade que tal contraste sempre dependesseda justiça ou injustiça das medidas 

tomadas pelos homens, e não nos diferentes graus de prudência e vigor com os quais 

essas medidas são apoiadas". (HE, xviii, 324/25) Seria bom que o bom governo 

dependesse mais das leis, e menos de uma arbitrária combinação entre os costumes 

da época e o caráter do governante. 

O caso de Isabel é peculiar. Hume lembra que sua reputação foi 

estabelecida quase que consensualmente pela posteridade. Ele reconhece seu talento 

para o governo, fundado tanto em seu temperamento como em sua capacidade. Mas 

nota que a fama dessa princesa, embora "tendo superado os preconceitos tanto das 

facções quanto da intolerância, contudo permanece exposta a outro preconceito, que 

é mais durável porque mais natural, o qual, dependendo dos diferentes pontos de 

vista que podemos tomar a respeito dela, é capaz de exaltá-la além da medida, ou 

diminuir o brilho do seu caráter. Este preconceito se funda na consideração de seu 

sexo". Levando em consideração o fato de Isabel ser mulher, podemos admirar ainda 

mais seus méritos e capacidade; mas também seremos tentados a buscar nela 

aquelas "amáveis fraquezas que distinguem seu sexo". A solução humeana passa 

pela via metodológica: "o verdadeiro método de estimar o se u mérito é deixar de 

lado todas essas considerações, e considerá-la apenas como um ser racional, 

colocado numa posição de autoridade, e incumbido do governo da humanidade. 

Podemos achar dificil reconciliar nossa fantasia a seu respeito como esposa ou 
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amante; mas suas qualidades como soberano, embora com exceções consideráveis, 

são objeto de indisputado aplauso e aprovação". (HE, xiiv, 352/53) 

O exame dos caracteres dos soberanos Stuart também tem especial 

interesse. Afinal, foi sobretudo pelo tratamento dado a estes reinados que Hume foi 

acusado de parcialidade, um protesto generalizado contra "o homem que ousara 

derramar uma lágrima generosa pelo destino de Carlos I". (My own Life) Hume não 

os trata diferente do restante dos soberanos; trata-se de mostrar o resultado da 

combinação entre os traços de caráter do governante e a situação do governo em sua 

época. Jaime I tem seu caráter discutido até a época de Hume, graças aos partidos 

que começaram a tomar parte da política em seu tempo. Este príncipe possuía muitas 

virtudes, mas poucas delas livres do contágio dos vícios correspondentes. "Sua 

generosidade beirava a prodigalidade, sua erudição o pedantismo, sua disposição 

pacífica a covardia, sua sabedoria a fraude, sua amizade a fantasia leviana e o apego 

infantil". Os enganos de suas decisões deorriam dessa vizinhança perigosa, que o 

fazia tomar pelo seu contrário as consequências negativas de suas atitudes. 

Enfim, seu caráter não mereceria tantos reparos se fosse uma pessoa 

privada, mas era inadequado para a condução intrincados negócios públicos. "Suas 

intenções eram justas, porém mais adaptadas a conduta de uma vida privada que ao 

goven10 dos reinos". ( HE, xlix, 121/2). 

O caráter de Carlos I " como o da maioria dos homens, senão de to�os, 

era misto; mas suas virtudes predominavam extremamente sobre seus vícios, ou, 

falando mais apropriadamente, suas imperfeições" .As imputações a seu caráter 

provinham, como no caso de muitos outros soberanos, do estado das leis e da 

clareza dos limites entre prerrogativa e privilégio vigente na época. " Tivesse ele 
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nascido um príncipe absoluto, sua humanidade e bom senso teriam tomado seu 

reinado feliz e sua memória preciosa. Fossem as limitações à prerrogativa bem 

fixadas e certas em seu tempo, e sua integridade o teria feito tomar como sagradas 

as fronteirase da constituição. infelizmente, seu destino o lançou numa época em que 

os inumeros precedentes de reinados anteriores favoreciam grandemente o poder 

arbitrário, e o gênio do povo dirigia-se violentamente para a liberdade" .(HE, lix, 

542/3) 

O caráter de Carlos II era muito mais adequado à vida privada que à 

pública. Era gentil e honesto em suas relações, ordeiro, frugal e econômico. Era o 

oposto como soberano: negligente quanto aos interesses da nação, avesso à sua 

religião, ciumento de sua liberdade, pródigo com seu tesouro. Dessa fonna expos a 

nação à violência de wna guerra civil ou à ignomia de uma conquista estrangeira. 

Contudo, tantas enonnidades podem ser explicadas, em grande medida, por um 

único traço de caráter: "a indolência de seu temperamento; um defeito que, embora 

infeliz para um monarca, não pode ser encarado com grande severidade" .(HE, lxix, 

446/7). Semelhante é o caso de Jaime II " ... se considerarmos seu caráter pessoal ao 

invés de sua conduta pública, podemos seguramente designá-lo mais como infeliz 

que criminoso". Ele dispunha de muitas qualidadesque fonnam um bom cidadão, 

porém faltava-lhe, como soberano, "o respeito à religião e à constituíção de seus 

pais". (HE, lxxi, 520). 

O historiador, ao julgar o caráter, busca uma imparcialidade que obriga 

a corrigir seus pontos de vista enquanto indivíduo. "Cada homem em particular tem 

uma posição peculiar com respeito aos outros; e seria impossível converginnos 

jm1tos a quaisquer termos razoáveis se cada um de nós considerasse os carateres e 
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pessoas apenas como aparecem ao seu próprio ponto de vista". ( T, 581). Esta é a 

posição própria do espectador, de resto o único a poder julgar as ações em tennos 

de caráter e motivos, uma vez que o agente está tomado pela ilusão de sua liberdade 

de indiferença. Hume compara as correções que possamos fazer sobre nossas 

avaliações dos caracteres, visando a imparcialidade>às correções a que procedemos 

ao avaliar o tamanho e fonna dos corpos: 

"Todos os objetos parecem diminuir de acordo com 

a distt1ncia. Mas embora o padrão original pelo qual julgamos os 

objetos seja a aparência para os nossos sentidos, contudo não 

dizemos que eles de fato diminuem com a distância; mas corrigindo 

a aparência pela reflexão, chegamos a um juízo mais constante e 

estável a respeito deles. Do mesmo modo, embora a simpatia seja 

muito mais fraca que nosso interesse por nós próprios, e a simpatia 

por pessoas distantes muito mais tênue do que por aquela por 

pessoas próximas e contíguas, contudo negligenciamos todas estas 

diferenças em nossos julgamentos calmos a respeitos dos caracteres 

dos homens". (I', 603) . 

Uma perfeita descrição da atitude que deve ter o historiador frente aos 

"acidentes" provocados pela conduta de WIS poucos, frente à liberdade dos homens. 
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Conclusão 

A História da Inglaterra pesquisa os fatos particulares da história 

inglesa, desde os tempos dos primeiros habitantes das ilhas, até a revolução que pôs 

no trono a Casa de Hanover, em 1688. Estes apresentam-se ao historiador como um 

imenso amálgama constituído de relatos testemunhais ou de autoridades secundárias, 

documentos, leis, arquivos, jornais, e mesmo informações de ordem geográfica 

como extensão territorial, clima, vegetação, e assim por diante. Vimos que, antes de 

ser organizada enquanto história, essa "massa testemunhal" precisa ser submetida a 

critérios que determinem sua autenticidade e credibilidade. Contudo, não são todos 

os eventos ali relatados que serão submetidos a esse escrutínio. A maioria dos 

pequenos episódios são postos à margem da narração histórica, como wn rastro 

residual que acompanha o desenrolar das principais sequências de eventos, das 

grandes linhas. Afinal , "que mortal teria a paciência de escrever ou ler um longo 

detalhamento de eventos frívolos tais como aqueles dos quais ( este reinado) está 

repleto, ou acompanhar a narrativa tediosa que seguiria, por uma série de cinquenta 

e seis anos, os caprichos e fraquezas de um príncipe tão mau quanto Henrique (III)?" 

(HE, xii, 4) Daí não adviria entretenimento ou instrução; essa enfadonha teia 

residual em nada contribuiria para o cultivo das virtudes cívicas do cidadão, ou para 
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pôr à prova os princípios da ciência do homem. É preciso que, antes de mais nada, a 

matéria bruta dos fatos particulares da história seja submetida já a uma primeira 

exigência: a decisão acerca de sua relevância. Hume é explícito quanto a essa 

exigência: 

'� maioria das ciências, à medida que crescem e se 

aperfeiçoam, inventam métodos através dos quais facilitam sua 

argumentação; e pelo emprego de teoremas gerais, habilitam-se a 

abranger numas poucas proposições um grande número de 

inferências e conclusões. Também a história, consistindo numa 

coleção de fatos que se multiplicam sem cessar, é obrigada a adotar 

tais artifícios de condensação, retendo os eventos mais importantes e 

deixando ir todas aquelas circunstâncias diminutas que só são 

interessantes para a época, ou para as pessoas envolvidas nas 

transações". (HE, xii, 3-4) 

Toda ciência, não só a história, enfrenta o desafio de abranger a 

multiplicidade dos fatos por alguns poucos princípios explicativos. Esse desafio é 

vencido pelo emprego do método experimental, que principia com o exame e análise 

de um número razoável de casos, para formular um princípio geral para todos os 

casos desse tipo. A experiência inicial da qual os princípios são obtidos nunca é 

exaustiva. Nem precisa ser: os princípios não são o resultado de induções por 

simples enumeração, mas hipóteses acerca do que foi observado. Essa é a natureza 
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da invenção científica, que Hume já elogiara em Newton e Boyle. De resto, Hume já 

assinalara em outra parte que, embora a experiência seja a base comum em que 

assentam tanto as conclusões acerca da vida comum, como os raciocínios mais 

elaborados da especulação científica, o papel da razão é diferente nos dois casos. Na 

vida comum, tiramos conclusões para uma classe de eventos a partir da experiência 

de alguns destes, desde que guardem com aqueles "uma semelhança exata e 

completa". Já as conclusões de tipo científico acerca dos princípios que regem uma 

classe de eventos só podem ser atingidas com "algum processo racional e alguma 

reflexão sobre o que observamos, a fim de distinguir as circunstâncias que o rodeiam 

e reduzir suas consequências". (EU, 43-5, n l  ) Isto quer dizer que é parte do 

procedimento da ciência, do seu método, distinguir, naquilo que é observado, o fato 

de suas circunstâncias; decidir, diante massa indistinta das observações, aquilo que é 

relevante para a teoria. 

No caso da história, a intervenção do raciocínio e da reflexão na massa 

documental pennitirá decidir quais são propriamente os fatos históricos, aqueles que 

terão sua credibilidade testada e receberão algum tipo de explicação generalizadora. 

Vimos que os fatos da história são pai1iculares, no sentido de serem destacados em 

sua diferença específica contra a unifonnidade de alguma teoria. Também essa 

reflexão que intervém na massa documental para estabelecê-los em sua 

individualidade, é uma operação teórica: afinal, só se pode estabelecer quais são os 

fatos relevantes apoiados numa teoria. Apenas, no caso da história, a intervenção 

teórica é sempre imp011ada de ciências generalizadoras. Os atos de um rei, como as 

circunstâncias de qualquer período, serão selecionados segundo a mesma operação 

de abrangência que irá conferir-lhes inteligibilidade. A mesma teoria que explica os 

fatos, decide em primeiro lugar acerca de sua relevância. 
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Podemos extrair disto tudo uma outra consequência, a de que não há 

explicação genuinamente histórica, nem mesmo quando se trata de designar qual o 

material de que a história se ocupa. A história é o campo em que as ciências do 

homem põem à prova o seu alcance, o seu poder explicativo. Por isso a história não 

é propriamente ciência, mas pesquisa orientada pelos parâmetros teóricos da ciência. 

Se ela retém alguma especificidade, é justamente na narrativa, nesse encadear de 

todos os fatos selecionados, na descrição de todos os fatos relevantes. A história não 

enuncia a regra, mas opera com a regra na organização de um recenseamento, de um 

inventário. 

Estranha convivência essa, da explicação e da descrição, da regra geral 

e dos fatos particulares, do cientista moral e do antiquário. Estranlrn porque sabemos 

o quanto a história filosófica do século XVIII abominou os antiquários, o "árido e

triste escritor de anais"; sabemos o quanto desejou uma história generalizadora, 

científica, que pudesse aspirar ao estatuto de uma tisica do homem. É o que 

preconiza Voltaire: 

"Ocorrerá talvez brevemente no modo de escrever a história o 

que aconteceu à física. As novas descobertas fizeram prescrever os 

antigos sistemas. Queríamos conhecer o gênero humano no detalhe 

interessante que é hoje a base dafilosofia natural". 71

Voltaire também chama a atenção para a novidade dos procedimentos 

dessa história filosófica: 

''Mas, se hoje em dia nos modelarmos por estes grandes 

mestres, teremos que suportar um fardo mais pesado do que eles. 

71. Voltaire, Fragmcnts ... , p. 46
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Exige-se dos historiadores modernos mais detalhes, fatos mazs 

constatados, datas precisas, autoridades, mais atenção aos costumes, 

às leis, aos usos, ao comércio, às finanças, à agricultura, à 

população. Ocorre com a história o mesmo que com a matemática 

e afisica: a estrada alongou-se prodigiosamente". 72

Mas há algo de confuso nesse projeto. Para os historiadores filosóficos, 

a ciência do homem era indiscernível do discurso histórico, simultâneos não só no 

espírito mas também na letra: o mesmo livro, a mesma obra servia aos dois 

propósitos. Escrever a história "en philosophe" era fazer ciência do homem. Hume é 

o primeiro a separar as coisas; o projeto da ciência do homem, embora abrangente,

desdobra-se em vários livros separados da obra propriamente histórica. Assim, por 

ser talvez, dentre os historiadores filosóficos, o único que é propriamente filósofo, 

pode dar dimensão adequada a esta nova história, que era generalizadora, sim, mas 

sem produzir ela mesma os parâmetros desse discurso generalizador. Que podia 

narrar, como os antiquários, mas conferir inteligibilidade a essa narração. A história 

não é afinal, a tisica do homem, ela é, ao mesmo tempo, a sua origem e a sua 

condição de verificabilidade. 

Um caso exemplar da exigência de prova histórica para os argumentos 

da filosofia é o da teoria anti-contratualista de Hume. Resumindo os argumentos 

filosóficos que Hume apresenta no ensaio "Do Contrato Original", os deveres morais 

são de duas espécies: Naturais, quando conduzem os homens por uma espécie de 

"instinto" e "propensão natural" a comportamentos tais como o amor pelas crianças, 

a gratidão ou a piedade; ou Artificiais, que derivam de "um sentido de obrigação, 

quando consideramos as necessidades da sociedade humana e a impossibilidade de 

72. Voltaire, Dictionaire ... , p. 203
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preservá-la se esses deveres foram descurados". São dessa natureza os deveres de 

justiça (respeito à propriedade), de lealdade (o cumprimento das promessas) e de 

fidelidade (ou obediência aos magistrados). Tais deveres contrariam os instintos 

naturais de amor a si próprio e expansão ilimitada da posse, e só podem ser produto 

da "experiência" e da "observação", que nos apontam o interesse da preservação da 

paz e da ordem pública para a manutenção da sociedade. "A observação desses 

interesses gerais e evidentes é a fonte de toda sujeição e de toda obrigação moral 

que a ela atribuímos". Assim, o dever de fidelidade e obediência ao goven10 não 

pode ser derivado daquele de lealdade ou cumprimento das promessas, como 

querem as teorias contratualistas; ambos os deveres derivam do interesse na 

manutenção da sociedade, embora o dever de lealdade seja anterior, na medida em 

que tem origem na sociedade enquanto tal, que Hwne considera muito anterior ao 

goven10. 

Os argumentos filosóficos são acompanhados de argumentos históricos, 

que procuram mostrar a ausência total de evidência que apoie a hipótese do 

contrato. 

"Afirmo que as coisas humanas jamais permitirão tal 

consentimento (popular), e raramente algo que aparente sê-lo; e 

que a conquista, ou a usurpação, ou mais simplesmente a força, 

mediante a dissolução dos antigos governos, é a origem de quase 

todos os novos governos que o mundo viu nascer. E que, nos 

poucos casos em que possa parecer ter havido um consentimento, este 

foi geralmente tão irregular, tão limitado ou tão misturado com a 

fraude e a violência, que não se lhe pode atribuir grande 

autoridade". (E, f..50). 
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Ora, a ênfase dada por Hwne aos argumentos históricos à primeira vista 

parece excessiva. Afinal, tanto Hobbes quanto Locke, e mesmo Rousseau, jamais 

apoiaram sua argumentação na efetividade histórica do contrato. O recurso a wn 

estado de natureza para explicar o sentido do pacto faz parte de um modêlo 

teórico que visa sobretudo explicar a natureza do poder. A força dos argwnentos 

de Hume não pode, portanto, residir apenas nwn desmentido histórico, neutralizado 

de saída pelo fato de não ser essa a natureza da tese contratualista. É certo que, 

pelo menos nesse Ensaio, Hwne deixa claro desde o início que visa os sistemas de 

princípios filosóficos em que se apoiam os partidos "whig" e "tory"; e quanto a 

estes, é certo que interpretavam os fatos históricos de acordo com esses princípios. 

Mas seria demais supor que escreveu este Ensaio, e mais os oito volumes da 

História, apenas para falar aos partidos. Os autores que assim interpretaram a 

História tendem a nos convencer de que Hume apelaria primeiro ao desmentido 

histórico, para depois impor seu próprio conjw1to de teses filosóficas sobre o tema. 

Cremos que seja justamente o inverso. A teoria anti-contratualista de 

Hume opõe-se às teorias do contrato como uma teoria concorrente acerca da 

natureza do poder. Para decidir qual a preferível, devem ser submetidas a vários 

critérios. O primeiro deles, e o mais relevante, é o poder explicativo. É esse o 

sentido do recurso à história, tanto no ensaio que examinamos como na História

da Inglaterra. Ela representa o teste empírico das teorias, ela pode ajudar a decidir 

qual das teorias efetivamente explica as transformações do poder, não mais enquanto 

questão de direito, mas enquanto questão de fato. E a principal alegação de Rume 

contra as teorias do contrato é que elas tem menor alcance explicativo que a sua 

proposta. Disso decorre uma segunda insuficiência. Se é possível dar conta das 

transfonnações do governo enquanto questão de fato sem recurso à hipótese do 
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contrato, então ela pode também recusada pelo critério da economia de hipóteses. 

Não é bom procedimento metodológico multiplicar hipóteses acerca dos fenômenos 

que se pretende explicar. A hipótese do contrato pode ser recusada também porque é 

supérflua, irrelevante para o que de fato conta, que é o poder na história. 

A História entra nesse debate, pois, não pelo motivo ocioso de 

apresentar aos contratualistas uma história da civilização sem contrato. Ela é o limite 

das teorias contratualistas, que não podem dar conta do desenvolvimento de fato das 

sociedades e do governo. O caso da teoria anti-contratualista é o mesmo de todas as 

outras hipóteses acerca do homem e da sociedade, avançadas pela filosofia de 

Hume: sem um longo e elaborado recurso à história, sem a História da Inglaterra, 

seria impossível decidir acerca de seu escopo explicativo, de sua simplicidade e 

relevância. Mais que um desvio ou um adorno, a História é, na obra de Hume, uma 

consequência da filosofia. 

Ainda uma questão pode ser colocada ao autor da História da 

Inglaterra: se é possível uma visão da história enquanto totalidade ou processo, 

onde os acontecimentos encadeados se desenrolassem segundo leis que 

detennina ssem sua evolução visando alguma finalidade. Trata-se de uma questão 

que herdamos da historiografia do século XIX
J
para quem a herança iluminista foi o 

avesso da visão própriamente histórica, marcada pela recusa do passado, pela 

universalidade do método da razão aplicado igualmente à natureza e à história, por 

uma concepção da natureza humana que se lhes afigurava fixidez a-histórica73
. Mas 

sem dúvida a questão do desenvolvimento histórico das sociedades, das trocas 

econômicas, das artes e dos costumes assumia contornos próprios no século XVIII, 

73. E.Cassircr, Thc Philosophy ofthc Enlightcnment, p. 199s; C. Bcckcr, Thc Hcavcnly City of

Eightccnlh-Ccntury Philosophers, p. 92s. 
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e particulannente na História de Hume. Ao final da narrativa sobre o período 

feudal, na aurora da idade moderna, Hume destaca algumas páginas para comentar 

os períodos da história em suas grandes linhas: "Aqueles que voltarem os olhos para 

as revoluções gerais da sociedade descobrirão que, como todos os aperfeiçoamentos 

do espírito humano haviam atingido quase a perfeição por volta da era de Augusto, 

houve um declínio perceptível a partir desse ponto ou período; e a humanidade daí 

por diante mergulhou gradualmente na ignorância e barbarismo". 

A extensão e o despotismo do Império Romano apagaram a chama que 

anima os homens a produzir as artes refinadas. Os governos militares que se 

seguiram tomaram insegura e precária a manutenção de vidas e propriedades, 

destruindo as artes mais ligadas à sobrevivência como a agricultura, o comércio e as 

manufaturas. As invasões bárbaras acabaram de varrer o conhecimento da ciência e 

da história já em declínio, afundando os homens na ignorância, na estupidez e na 

superstição. O período mais baixo desse declínio pode ser fixado no século onze, na 

época de Guilherme o Conquistador. A partir desse momento o "sol da ciência" 

começou a ressurgir progressivamente, atingindo a "plena luminosidade" com a 

ressurreição das letras no século XV. O governo feudal nesses tempos já funcionava 

como um sistema estabelecido, que embora precário para garantir "seja a liberdade 

ou a tranquilidade, era preferível à licença e desordem universal que o precederam 

por toda parte". Tal ressurgimento deveu-se também ao achado acidenta) da cópia 

do Código de Justiniano por volta de 1.130 em Amalfi, na Itália. Esse "excelente 

sistema de jurisprudência" difundido pelos eclesiásticos, logo substituiu a "extrema 

imperfeição" da antiga lei saxônica que o precedera. E deve-se a ele a mudança no 

curso dos acontecimentos que aos poucos conduziram a sociedade inglesa, 
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particulannente, a uma situação "mais favorável à justiça e à liberdade". (HE, xxiii, 

519-20).

seguintes: 

Trata-se de uma visão cíclica da história que é resumida nas linhas 

''Mas há um ponto de depressão, bem como de exaltação, do 

qual os assuntos humanos naturalmente voltam em sentido contrário, 

e além dos quais raramente ultrapassam, quer no seu avanço ou 

declínio" (HE, xxii,519). 

Esta questão da descoberta dos manuscritos de Amalfi foi explorada 

por G.Vlachos, num capítulo acerca da História da Inglaterra. Ele entende que, 

nos países da Europa ocidental, no continente, o efeito da descoberta do direito 

romano foi tardio, e como características regionais diversas. Por isso, a liberdade 

pessoal e a propriedade, que Hume considera provas irrefutáveis dos efeitos da 

descoberta do manuscrito, não tiveram o mesmo avanço nos diversos países. Na 

verdade, este é apenas um caso que aponta para o papel da História da Inglaterra 

na compreensão da teoria humeana das formas de governo." A perspectiva que ela 

abre a nossos olhos tem de instrutivo sublinhar a importância capital das instituições 

do direito privado, particulannente da propriedade em relação à evolução geral das 

sociedades da Europa Ocidental; mas ela comporta também o defeito essencial de 

simplificar excessivamente o quadro histórico do qual ela devia, contudo, 

mostrar-nos as 'variedades' e as 'nuances''� 

A partir dessa observação, Vlachos tira conclusões importantes sobre a 

metodologia histórica de Hume. Ele, como Burke, declaram aceitar a singularidade 
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dos fenômenos históricos, mas acabam por fazer da experiência política inglesa um 

critério para a política em geral, e a julgar os regimes da Europa como se fossem 

"variantes das instituições britânicas". "Feitas as contas, o progresso se confunde no 

pensamento de Hume com a idéia de igualdade fonnal, assegurada pela generalidade 

da lei, em oposição aos procedimentos discriminatório do estado mercantilista. 

Compreende-se a partir disso, que o filósofo tenha podido colocar no mesmo plano a 

política econômica da rainha Isabel e as práticas autoritárias do império otomano". 

Vlachos vê na visão histórica de Hume uma compensação para seu ceticismo 

em teoria do conhecimento e seu agnosticismo religioso. Eis que o pensamento 

destruidor de Hume se redime em seu "otimismo" histórico-político: uma grande 

hannonia reuniria ali repúblicas e monarquias civilizadas, uma ordem que envolveria 

segurança, propriedade, liberdade, leis gerais e inflexíveis, reis patemais, súditos 

felizes. Uma teleologia histórica que faria a Europa constituir-se no melhor dos 

mundos possíveis. "Não seria isso a prova da sabedoria providencial, que colocada 

acima do mundo ilusório dos fenômenos conduz com mão invisível as diferentes 

ordens dos seres?" 

O comentário de Vlachos toma progressivamente o tom de denúncia de 

uma ideologia liberal da utilidade, que em nome da experiência e da história 

ocultaria sua face dogmática, sua face de sistema "geométrico" de política, seus 

axiomas metafísicos. O pensamento de Hume ignora a luta de classes, as 

desigualdades, as diferenças nacionais, a opressão que se delineia sob os avanços da 

liberdade. O recurso ao empírico, à história, esconde outras razões. Hume 

irracionaliza o homem para racionalizar a história, ou melhor, "esse fragmento 

ínfimo da história universal que é a história européia dos tempos modernos "74
• Os 

74. G.Vlachos, Ess.ii sur la Polilique de Humc, pp. 161-71
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Ensaios já antecipariam de maneira multiforme aquela que será depois a visão 

histórica que orienta a História da Inglaterra. Em suma, é como se Hume tivesse 

selecionado, entre toda experiência histórica possível, apenas aqueles períodos e 

aqueles eventos que pudessem ilustrar seu sistema racionalista de axiomas sobre os 

avanços da liberdade ligados à segurança da propriedade individual, e coroados pelo 

desenvolvimento das artes e ciências. Vlachos denuncia portanto a má-fé metafisica 

de um experimentalista que fecha os olhos à evidência histórica para confinnar sua 

metafisica, que assim se recusa como tal. Cremos que parte das objeções à História 

da Inglaterra levantadas por esse comentário foram respondidas nesta tese. Por 

exemplo, quando Vlachos julga negativamente e em tom de denúncia a intervenção 

de "axiomas metafisicos" para explicar a história, é à intervenção explicativa dos 

princípios da ciência do homem que ele se refere. São "metafísicos" porque são 

teóricos, e "axiomáticos" porque estabelecidos pela filosofia num momento anterior 

à escritura da História. De resto, Hume não ignora as diferenças nacionais. Fala de 

tendências gerais para a humanidade, dá conta de todas as diferenças do caso inglês: 

é óbvio, já que a História só trata desse caso. Supõe-se que outras diferenças seriam 

igualmente ressaltadas da maneira que expusémos nesta tese, se Hume se ocupasse 

de outras histórias nacionais. No fundo, o que Vlachos cobra de Hume é a visão do 

progresso histórico que identificasse algum tipo de "lei" ou de "motor" que 

impulcionasse as transfonnações e fosse interno à história; que Hume apontasse um 

modo de ser propriamente histórico das sociedades humanas, do qual só uma ciência 

da história - e não uma teoria da sociedade ou da política - poderia dar conta. Uma 

concepção oitocentista que o nosso século incorporou sob a designação geral de 

"historicismo". 
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Outro comentador da filosofia política de Hume, J.B.Stewart, pergunta 

pela noção de progresso histórico na História da Inglaterra. Ele julga que Hume 

por vezes manifesta a visão de wn processo cíclico, como nos trechos que citamos 

acima. Essa é também a visão que aparece na História Natural da Religião: "É 

notável que os princípios da religião tenham uma espécie de fluxo e refluxo na mente 

humana, e que homens tenham wna tendência natural a elevar-se da idolatria ao 

teísmo , e a mergulhar de volta do teísmo na idolatria". (NHR, viii, 334) Mas que a 

visão que predomina na História, embora Hume não a tenha clara, é a de um avanço 

linear em direção ao progresso das instituições; quanto às grandes lin1ias, a História

é uma história da civilização desde a ignorância e a barbárie até as luzes de 1688. 

Stewart via na História uma obra de ocasião, onde predominava o tom partidário. 

Mas julga que mesmo este fato pode servir à causa do progresso das instituiçfü�s, 

que é o objetivo teórico mal trabalhado da História. 

''As realizações de Hume tanto na história especulativa quanto 

na factual são consideráveis; mas ele não amava o passado como um 

retiro do presente inóspito, nem glorificava o passado, ou mesmo o 

justificava, para diminuir o zelo pela mudança econômica, social e 

política. Ele usa a história - e esta intenção pragmática 

provavelmente explica a ausência de uma teoria unificada e 

elaborada da história - para promover a mudança. Ele acreditava 

que grandes avanços no pensamento, nas artes e nas ciências, e nas 

leis e nas instituições tinham sido alcançados na Inglaterra e na 

Europa durante os dois séculos anteriores. Ele acreditava que outros 

avanços poderiam ainda ser atingidos, e emprestou sua pena à causa 

do progresso". 75

�-------------
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Stewart não está certo quanto ao caráter ocasional, partidário, da 

História da Inglaterra; esperamos ter mostrado isso nesta tese. Mas talvez não se 

engane ao apresentar essa versão atenuada do que fosse o progresso histórico para 

Hume, menos uma decorrência teórica do que uma aspiração, menos um argumento 

do que uma vontade política. Recordemos Voltaire, quando identificava na História

de Hume o discurso do médico, tratando os males da civilização como doenças 

epidêmicas. Como homem de ciência, o médico pode descrever e explicar o corpo 

político; mas na relação com este paciente, aconselha, recomenda, visando a cura76 . 

É certo que toda recomendação é normativa, e portanto não pode ser decorrência de 

proposições descritivas. Basta lembrar a esse respeito o texto famoso do Tratado,

em que Hume critica os que escrevem acerca da moral e procedem à transição fácil 

de proposições do tipo decritivo ("is") para proposições do tipo normativo ("ought"). 

Hume insiste que não é possível deduzir as segundas das primeiras, no sentido 

lógico estrito. Mas certamente aceita que seja encontrado fundamento razoável para 

essa transição, do mesmo modo que os argumentos racionais continuam a ter um 

papel em sua filosofia, após o famoso argumento cético contra o fundamento da 

causalidade na razão a priori.(T,470)77 
• Dessa fonna, Hume aprecia as inovações 

trazidas para a vida política inglesa por diversas resoluções, incluindo a Revolução 

Gloriosa de 1688, a mais louvada por seus contemporâneos. Mas isto não quer dizer 

que houvesse justificação moral para a revolta contra os Stuarts, ou que Jaime II 

fosse um tirano de tal modo intolerável que tomasse razoável a sucessão protestante 

75. J. B. Stewart, op. cil. , p. 30 l
76. D.Deleule aponta para as relações entre o discurso médico e a matriz nascente do liberalismo

econômico. Op.Cit. Introdução . 

77. A respeito da "razoabilidade" dessa transição, ver A.Baier, A Progress of Sentimcnts, pp. 176-177.
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de Hanover. O cientista moral não vê justificativa para a revolta; o médico acredita 

que tudo foi para melhor. 

Se algum procedimento na História se assemelha ao estudo de um 

processo, ele provavelmente coincide com a aplicação de uma teoria geral do 

desenvolvimento. Em sua face econômica, trata-se de acompanhar o 

desenvolvimento do comércio. Pelo lado político, ele segue o progresso das 

instituições, e os avanços da liberdade. Para avaliar ambos, os índices seguros são o 

desenvolvimento das artes e da ciência. "O surgimento, progresso, perfeição e 

declínio da arte e da ciência são objetos curiosos de contemplação, e intimamente 

ligados a uma narrativa das transações civis. Os eventos de nenhum período 

determinado podem ser completamente avaliados sem considerar os graus de 

progresso que os homens atingiram nesses particulares". (HE, xxiii, 520) Mas seria 

temerário afirmar que na História é possível identificar um desenvolvimento 

necessário do comércio, por exemplo, porque ele recebe o mesmo tratamento que é 

dado à evolução da constituição e das liberdades: uma situação flutuante que -

embora o "médico" Hume o lamente - não tem uma trama necessária de evolução no 

tempo. Não há leis intrínsecas que confiram um caráter necessário às 

transformações. É possível explicá-las onde ocorrem, na diacronia, pela intervenção 

de princípios que são sincrônicos enquanto pertencentes a uma estrutura teórica. 78

É possível explicá-las, mas não prevê-las: na história, toda explicação é retrodição.

Supor uma finalidade para o desemolar dos acontecimentos na história 

como um todo é uma hipótese demasiado ousada, que avança no território daquelas 

causas primeiras e primeiros princípios que estão vedados a toda investigação. A 

78. Já cm F. Saussurc, os fatos dados na diacronia ganham inteligibilidade pela posição que ocupam numa
rede sincrônica de relações, que é construída por abstração teórica. 
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generalização que expusemos acima acerca dos ciclos da história nos parece dessa 

ordem, e cremos ser sobretudo por essa razão que Rume não faz qualquer emprego 

dela na História da Inglaterra, já que a partir dela poderia inclusive atrever-se a 

fazer previsões. Os argwnentos a favor de uma finalidade na história são análogos 

aos argumentos acerca do desígnio que Rume refuta em religião, ou acerca das 

causas secretas e últimas que ele recusa em ciência. Não há mais finalidade no curso 

geral da história que no da natureza, ou os fatos morais seriam de outra natureza 

que os fatos fisicos. Pode-se, guardando a analogia, atribuir à questão da finalidade 

na história em geral o mesmo corolário que serviu à História Natural da Religião: 

"Tudo é uma charada, um enigma, um inexplicável 

mistério. Dúvida, incerteza, suspensão do juízo parecem ser o único 

resultado do mais acurado escrutínio sobre este assunto. Mas tal é a 

fraqueza da razão humana, e tal o contágio irresistível da opinião, que 

mesmo esta dúvida deliberada dificilmente poderia ser mantida, se não 

ampliássemos nossa visão e, opondo uma espécie de superstição à 

outra, as puséssemos em discussão. Enquanto nós, durante sua 

competição furiosa, fazemos nossa escapada bem sucedida para as 

regiões calmas, embora obscuras, dafilosofia".(NHR, 363). 
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