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tória até a Revolução de 1688. Em 1759 foram publicados dois 

volumes sobre a Casa Tudor, e finalmente, datados de 1762, 

outros dois volumes abrangiam o período que se estendia desde 

a invasão de Júlio César até a subida ao trono de Henrique 

VII, num total de seis volumes, depois desdobrados em oito, 

em ordem cronológica, para a primeira -edição conjunta. Em se-

guida a esta, foram publicadas--sucessivamente váriás outras 

edições completas, ·sempre revistas pelo autor, sendo que a 

Última edição revista apareceu em 1778, dois anos após sua 

morte. E esta a edição que cons.ul tamos para a presErnte disser 
- 2 taçao .

A inversão cronológica adotada por Hume ao escrever 

sua História . foi em grande parte responsável pela repe:rcussao 

junto à opnião pública obtida logo quando de sua primeira pu- X 

blicação. A questão da tirania dos Stuarts e da legitimidade 

da execução de Carlos I ainda provocava controvérsia; entre 

seus contemporâneos, imiscuída sempre nos debates �políticos. 

Segundo seu próprio depoimento, Rume não começou a escrever a 

História do princípio porque sentiu-se "amedrontado com a

idéia de continuar uma narrativa por um período de 1700 anos", 

por isso começou com a ascenção da Casa Stuart, "uma época na 

2sobre as diversas edições da· His·tõria da Ing1aterra ver a
Introdução de Duncan Forbes, professor de História em · ·.Cam
bridge e estudioso do pensamento iluminista escocês, ao volu 
me da História da Inglate�ra sobre os reinados dos dois 
Stuarts, reeditado pela Penguin Books. Também o Apêndice A 
de David Hume: Ph-ilo·s·o·phic·a·1 His·tor·i·an, coletânea de ensaios 
e excertos da Hi·s·tBr'ia· da· Tnglater·ra organizada por D. F. 
Norton e R.H. Popkin. 
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qual,julguei, começaram principalmente a ocorrer as desfigura 

çoes partidárias 113 • A esta altura Hume já era um autor conhe-

cido, e sua obra, lançada na atualidade dessa polêmica, foi 

acolhida com u� interesse que não acompanhara a publicação de 

seus primeiros escritos filosóficos. Mas essa súbita pópulari 

dade não significou unanimidade. A História humeana contraria 

va em muitos pontos uma certa interpretação liberal dos even 

tos passados, bastante favorecida pela opini_�� públi_ca, por

isso foi recebida como um ataque de fundo conservador a que 

era preciso revidar. Instalou-se em breve a celeum�, saltrtar 

para a divulgação da obra, mas surpreendente e mesmo decepcio 

nante para seu autor. 

Hume julgara ter escrito uma narrativa histórica impar

cial, que pudesse sustentar-se acima do conflito das interpre 

tações partidárias, esperando persuadir as partes em disputa 

e atrair o consenso das opiniões. A celeuma provocada contra

riou-lhe vivamente as expectativas, conforme nos testemunhana 

autobiografia: 

"Pensei ser o Único historiador a ter ign� 

rado tanto o poder , o interesse e a autori 

dade presentes, como o clamor dos precon -

ceitas populares; e sendo o assunto adequa 

do a todas as capacidades, aguardei um a

plauso proporcional. Mas foi grande minha 

decepção: fui agredido por um clamor de 

crítica, desaprovação e ate Õdio; ingleses, 

escoceses e irlandeses
," 

·whigs e tories,cl� 

3My own life, p. xi.



4 

r1gos e sectários, livre-pensadores e re

ligiosos, patriotas e partidãrios da cor

te, uniram-se na ira contra o homem que o� 

sara derramar uma lágrima generosa pelo 

destino de Carlos I e do Conde de Strat -

ford 11
4 •

Refeito da surpresa, Hume empreendeu a tarefa de con

cluir os volumes restantes de sua História, desta vez tendo 

aprendido "pela experiência" que não poderia pretender o 

consenso entre os partidos. "O partido· whig estava no contro 

le de tudo, no estado e nas letras", e Hume resolveu que nao 

cederia a seu "clamor insensato" . Assim, as "mais de cem al 

terações" a que procedeu nos reinados dos dois primeiros Stu 

arts, motivadas pelo "estudo, leitura ou reflexão", fê-las 

5 todas "invariavelmente para o lado tory" . Na verdade, 

pretensão de que opiniões moderadas pudessem agradar a todas 

as facções só poderia ser mal acolhida pela sociedade ingle

sa da época, onde o ponto de vista corrente era o de que a 

melhor história da Inglaterra seria aquela escrita por um 

estrangeiro. Só alguém imune às paixões envolvidas nos deba-

tes partidários poderia interpretar a história inglesa de 

maneira verdadeiramente imparcial. A essa crença generaliza

da deveu-se o prestígio alcançado pela História da Inglater

� 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. 

4rbidem.

5 Op. cit., p. xii.
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Já que os partidos, surgidos durante o século XVII, continua 

vam a dominar a vida política inglesa, havia "poucas espera!! 

ças de ver uma história imparcial da Inglaterra a partir do 

começo do reinado do rei Jaime I até a nossa época. Para qua! 

quer lado que um historiador se volte, será tomado como par

cial por uma ou outra das duas facções116 • Apesar desse aler-

ta, e talvez pelo cuidado de constantemente apresentar os 

argumentos dos dois lados, além de incluir no texto gran-

de quantidade de material documental, a-:1História de 'Rapin foi 

aclamada como imparcial, e fonte autorizada de estudo e re

ferência, sobretudo por Bolingbroke 7 e pela imprensa libe

ral. A leitura '"::CJUe Rapin fazia da origem e do desenvolvimento 

histórico da :Constituição inglesâ'servia aos pontos de vista liberais·
' 

quanto aos conservadores, objetavam que, justamente por ser 

estrangeiro, não poderia haver bem compreendido o funciona -

mento da constituição inglesa 8. O que afinal nos indica que 

a aclamada "imparcialidade" de Rapin também estava submetida 

ao interesse partidário. Talvez não se tratasse de um compr� 

6Rapin-Thoyras ,' The· Hi·story ·o·f En·g1a·nd. Vol. IX, p. 337. Ci
tado por D. Forbes·,· Hume·• s 'PhiTos·oph·ic·aT PoTi tics, p. 234. 

7Estadista, historiador e teórico da política. De início li-
gado aos tories, acaba por unir-se aos opositores whig 
do governo - também - whig - de Walpole, voltando 
contra este ,os princípios mais fundamentais da ideologia 
liberal. Trataremos com maior profundidade dessa polêmica 
no capítulo II. 

8A esse respeito ver em D.Forbes, op. cit., III, um minucio
so exame das publicações da época, sobretudo dos debates 
surgidos em jornais. 



metimento pessoal de Rapin, mas sua interpretação da questão 

constituição inglesa foi declarada não-sectária porque prest� 

va-se à defesa de certas teses políticas dos liberais. E foi 

por divergirem neste ponto crucial que as pretensões de ·Hurne 

ao consenso tiveram pior sorte, conforme veremos mais adiante, 

no Capítulo Jr. 

O ideal da imparcialidade já orientava Hume antes da 

publicação da História, como parte integrante de sua teoria 

política. No ensaio "Da Sucessão Protestante", ao analisar 

as vantagens e desvantagens da ascensão da Casa de Hanover ao 

trono da Inglaterra, Hume defende o caráter não-tendencioso, 

moderado, de suas reflexões: "compete apenas ao filósofo, que 

não pertence a nenhum desses partidos, pesar todas as circuns 

tâncias e atribuir a cada uma delas seu verdadeiro valor e 

influência911 • Manter-se eqtiidistante das partes em disputa, eis 

a atitude que valoriza o discurso filosófico sobre a opinião. 

O filósofo reconhece "que todas as questões políticas são in

finitamente complicadas", e por isso não se deixa tomar pelas 

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

vida, distinguindo-se pela reserva e moderação da "multidão 

ignorante, que é sempre vociferante e dogmática, mesmo em re

lação às questões mais sutis, das quais, talvez mais ainda por 

falta de moderação que de entendimento, são totalmente incap� 

., 10 - b . . 1 · d zes de ser ju1zes" . Portanto, Hume nao usca a 1mparc1a 1 a

de apenas como um meio de obter aceitação e prestígio junto 

911Da Sucessão Protestante", p. 247. 

10rbidem.
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a opinião pública, mas antes de tudo corno uma qualidade essen 

cial à constituição do discurso filosófico. A imparcialidade 
-

e quase que uma linha de demarcação que separa as ponderações 

do filÓ§ofo da expressão apaixonada da opiniio. E ao escrever 

a História da Inglaterra, Hume procura manter essa mesma pos

tura, de resto não inédita na historiografia do século XVIII. 

A história filosófica do século XVIII inaugura urna nova 

forma de pensar a história. A historiografia anterior relata

va os eventos de maneira fragmentada: ocupava-se de guerras, 

de tratados, de tiranos ou de sucessões monárquicas, de via 

gens e conquistas, porém enquanto temas isolados. O historia

dor pouco se interessava por abranger a totalidade dos costu

mes de um povo, suas instituições políticas, financeiras, so

ciais. A maneira de escrever a história atinha-se à narraçao, 

ao relato: o historiador equiparava-se ao cronista. Tratava -

se de registrar, de enaltecer, de vilipendiar, de lamentar, ·mas 

- d 1· 11 - 1 . . f -
nao e exp 1car . .  Fene on expressa sua 1nsat1s açao com o 

''árido e triste escritor de anais", que "não conhece outra or 

dem senão a da cronologia", enquanto que mais importante se 

ria "observar as mudanças da nação como um todo do que · Tela-

l l b h. 
- . f . 1 -f . b t d E C .

Th So re a 1stor1a 1 oso 1ca, ver so re u o . ass1rer, �

Philosophy of the Enlightenmerit, V e D. Forbes, Hume's Phi
losophical Po1itics, III; também R.G. Collingwood,· A Idéia 
de· His·tOr·ia; II; M. Bloch, Introdução" â Histõr·ia, III; L. 

Bongie, David· Hume, ·pr·ophe·t o·f the Coünter - �evolution, II, 

III, IV; G. Lefebvre,· O nasciment6 da moderna historiogra -

fia, VI, VII, VIII. 
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tar fatos particulares". Também Fontenelle critica a tradição 

que confunde o saber histórico com "comprimir na cabeça fato 

após fato, reter datas com exatidão, imbuir-se do espírito das 

guerras, tratado:5 de paz, matrimônios, genealogias 1112. E Vol

taire, ele próprio autor de uma obra de história, o Ensaio soh 

bre os Costumes e o Espírito das Nações, comenta que a leitura 

de "três ou quatro mil descrições de batalhas" em nada contri

bui para a instrução de alguém, uma vez que tais relatos tra

tam apenas de "ev entos", pelos quais negligenciam-se "conheci:_ 

mentos de uma utilidade mais sensível e durável". Contudo,quem 

quiser ler a história "como cidadão e como filósofo" procurará 

interessar-se pelas "mudanças nos costumes e nas leis"; só as-

sim tomará conhecimento da "história dos homens, em lugar de 
· 13 saber uma pequena parte da história dos reis e das cortes" .

Segundo C. Becker, "todos os filósofos têm a mesma queixa, que 

os historiadores 'ortodoxos' acumulam fatos por amor aos fa-

tos, todos fazem a mesma reivindicação, que a nova história de 

ve ser escrita por Filósofos, a fim de obter dos fatos aquelas 

verdades úteis que 'nos conduzirão a um conhecimento de 

14 mesmos e dos outros" . 

nos 

A História da Inglaterra de Hume ê saudada por Voltaire 

12Fênelon, Oeuvres (1848-51), VI, pp. 639-40. Fontenelle, Oeu

vres (1790), V, p. 433. Citados por C. BeckeR, The· Heavenly 

City of the· Eighteenth-Century Phil.o'sophers, p. 91. 

13voltaire," Fragmen·ts sur 1'His·to'ire, Art. XII, pp. 47-49.

14
c. Becker, op. cit., p. 91.
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como exemplar desse novo procedimento: "Jamais o público sen 

tiu melhor que só cabe aos filósofos escrever a histôria1115 .

Percorrendo o texto da História, constataremos que, ao final 

de cada reinado _importante ou de cada período, Hume sistemati 

camente tece considerações gerais sobre as formas de governo, 

finanças, organização militar, costumes, enfim tudo o que pu-

desse servir a um conhecimento mais amplo da sociedade e 

natureza humana. Por exemplo, o início do Apêrldice sobre 

Reinado de Jaime I: 

da 

o

"Poderã ser oportuno, neste ponto, fazer uma 

pausa: e afastando-nos um pouco do estilo 

histórico, proceder a uma observação do estai 

do do reino com respeito a governo, costumes, 

finanças, 
- .

armas, negocios, educação. Onde não

se formar uma noção adequada desses particu

lares, a história serã bem pouco instrutiva, 
. . 1· .. 1"16

e frequentemente 1n1nte 1g1ve 

15 Voltaire, Rêflexions sur l'histoire, et en particulier sur 

l'histoire d'Angleterre, de M.Hume". Des Mensonges Impri:_ 

mês. In:· Mél'ange·s Historiqües, II, pp. 416 -20. 

16History of Eng1and, VI, p. 15 7. A expressão "estilo históri 

co" refere-se aqui à narração dos eventos, dos fatos par

ticulares, objeto da história, tal como o proprio Hume 

classifica na seçao OCII da· ·rnv'esti·g·aç·ão con. trastando com 

a ciência dos fatos gerais da política. A esse respeito 

entendermos nossos comentários no Capítulo III. 
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A história filosófica tem pois, novos objetos, e novos 

métodos de abordá-los. E essa preocupação metodológica está 

ligada a um ideal de cientificidade. No século XVIII a histó 

ria, como a filosofia, tem inspiração newtoniana. Diz Voltai 

re nos Fragmentos sobre a História: "Ocorrerá talvez brevemen 

te no modo de escrever a história o que aconteceu à física.As 

novas descobertas fizeram proscrever os antigos sistemas. Qu� 

ríamos conhecer o gênero humano no detalhe interessante que 

é hoje a base da filosofia natural 1117 • Quanto a Hume, expres

sava claramente sua intenção de obter, para a ciência do ho

mem de modo geral, o mesmo estatuto de cientificidade que 

Newton havia conquistado para a física: 

"Por muito tempo os astrônomos se havi

am contentado em provar, com base nos fe 

nÔmenos, os verdadéiros movimentos, or-

dem e grandeza dos corpos celestes; atê 

4ué;por fim surgiu um fil�sofo que pare-

ce, elo mais feliz dos raciocínios, ter 

tambêm determinado as leis e as -'uforças 

que governam e dirigem as revoluções dos 

planetas. Um trabalho semelhante foi rea 

lizado no que diz respeito a outras par

tes da natureza. E não hã motivo para d� 

sesperarmos de um sucesso igual em nossas 

pesquisas sobre as faculdades e a econo

mia mental, se as realizarmos com a mes-a 
. . - . 1 1118 

ma prof1cienc1a e a mesma caute a • 

17voltaire, Fragments sur l' histoire, Art. XII, p. 46.

18EHU, I, § 9.
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A historiografia crítica produzida dentro desse paradig

ma orientava-se para servir à construção de uma ciência do 

homem, enquanto fonte de dados sobre a conduta humana através 

dos tempos, enq�anto base empírica, Inversamente, os princípi

os gerais da natureza humana eram empregados na explicação dos 

fatos históricos, conferindo-lhes assim um grau maior de inte-
\ 

ligibilidade. 

Por isso também a verdadeira história é generalizadora,� 
1

proxima-se da filosofia e recusa o trabalho dos antiquários. O 

trabalho do historiador, segundo Bolingbroke, não deve ser con 

fundido com o dos analistas e antiqúários. Ele acusa-os de 

adulterar o testemunho dos monumentos para fazer a história e 

a cronologia profanas concordarem com a sagrada. "Para esse pro 

pósito, os antigos monumentos que esses escritores veicularam 

ã posteridade foram digeridos por eles de acordo com o siste

ma que queriam manter: e nenhum desses monumentos foi transmi

tido em sua forma original e pureza genuína1119 • E um traba lho 
' 

de colecionador, sujeito ao insucesso: muito esforço despendi-

do, poucos resultados. Nesse caso, o estudo da história só se� 

virá para nos tornar pedantes, ou meros antiquários e eruditos; 

enquanto que o verdadeiro objetivo do estudo da história 

tornar-nos "mais sábios, e cidadãos mais úteis 1120 • A 

para esse impasse está na forma de abordar a história. 

saída 

E la 

nos relata casos e exemplos particulares; devemos refletir so-

bre eles, nos "caracteres descritos, no curso dos eventos rela 

tados", e assim procurar elevar-nos "do conhecimento particu -

lar para o geral", porque isto ê o que nos ensina o espírito fi-

19 Bolingbroke, Letters on the Stuiy ·and ·use of ·History·, Letter 1, p. 5. 

20 · · · 
L ·3 25 Idem, op. crt., etter , p. . 
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losófico. Aquele que estuda história de maneira filosófica,pro \ 

curará distinguir, na coleção de particularidades narradas",cer 

tos princípios gerais e regras de vida e conduta que serão se� 

pre verdadeiras,. porque estão em conformidade com a natureza in 

. - 1 d . J, 21 var1ave as coisa� .

Tratava-se, portanto, de retirar da história o caráter 

da cr3nica,de ·erudição inútil, de coleção de eventos passados 

limitada ao trabalho de um antiquário, para torná-la objeto de 

conhecimento científico. Na expressão de Cassirer: 

na filosofia do século dezoito desde o co

meço trata os problemas da natureza e da 

história como uma unidade indivisível. Ten 

ta abordar os dois tipos de problema com 

os mesmos instrumentos intelectuais; fazer 

as mesmas perguntas e aplicar o mesmo met� 

do universal da razão à natureza e ã histô 

ria'' 
2 2 

Para adequar-se ao novo mêtodo, a história filosófica 

desenvolve também um novo estilo de narrativa: claro e conciso, 

procurando adequar a economia da linguagem à ambição de preci 

são e certeza. Tal estilo contrasta nitidamente com o tipo de 

narrativa histórica desenvolvido np século XIX, com o qual es

tamos familiarizados. O estilo romântico ofuscou em grande par 

21 1dem, op. cit., p. 28. 

2 2E. Cassirer, The Philosophy of the EnTighterunent, p. 199.
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te a herança iluminista na historiografia, recusando _ a�utlo 

e lh f. f
º 

"d h" - . 23
qu se e a 1gurava corno 1x1 ez a- 1stor1ca . Naturalmente, 

a narraçao histôrica do século XVIII nada tem de poética; tam 

bém não menciona. a Divina Providência, e não se ocupa da cor 

local ou do sentimento nacional. Seu estilo nao procura envol 

ver o leitor em meio aos acontecimentos, ou fazê-lo identifi

car-se com os pensamentos e sentimentos dos principais atores 

do drama histórico: não há "grandes homens", no sentido de 

uma preocupaçao com a pintura dos personagens, para torná-los 

vívidos, atraentes ou inesquecíveis. Na verdade, o estilo 

"frio" da narrativa histôrica iluminista não devia agradar aos 

românticos, tanto que, na Inglaterra do século XIX, a His�ô-

ria de Hume foi sendo gradualmente substituída como obra de 

referência pela História escrita por Catherine Macauley, por

que esta atendia mais adequadamente ao anseio por uma narra

tiva vívida e apaixonada que pudesse contagiar o leitor
24.

Talvez um estilo que mais se aproximasse das técnicas literá

rias parecesse menos adequado a um ideal de imparcialidade;de 

23 "Uina mçao favorita dos historiadores do século XIX era que

o século XVIII era 'anti-histórico', que não estava inte

ressado na história, uma vez que desejava 'romper com o

passado' e começar de novo. "C. Becker, The Heavenly 

ty of Eighteenth-Century Philosophers, p. 92.

24 d - b-Ver D. Forbes, Intrb uçao. op. cit., p .  17-8; tam em 

Ci-

em 

Hume's Philosophical Politics, p. 284 . Norton e Popkin, con 

sideram-na "uma resposta whig ã_- História de Hume", e ci -

tam uma carta de Hume a Catherine Macauley de 29 de março 

de 1764, em que este comenta divergências entre ambos. In� 

David Hume: Phil6sophicaT Historian, p. 407. 
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qualquer forma a história do século XVIII não recorria às fi

guras de estilo para cativar o leitor, com exceção, talvez,da 

ironia, empregada magistralmente por Voltaire, mas com nao 

menor sutileza por Hume, como arma para denunciar o preconcei 

to e o absurdo de certos relatos25.

A questão do estilo aparecia também ligada a um outro, 

aspecto da narrativa histórica no século XVIII: o seu valor 

pedagógico. Rapin-Thoyras assegura que "o romance apenas agra 

da, a história instrui; esta ê a diferença essencial 

eles, esta (a Última) não tendo outra finalidade senão 

truir o público". O historiador deveria "apenas pensar 

ser útil, dirigindo os coraçoes e as mentes dos homens 

instrução que lhes dá 1126 • E o historiador Bolingbroke

entre 

ins-

em 

pela 

segu� 

25A tese de John W. Price em seu livro The Ironic Hume é de

que a ironia faz parte integrante do ceticismo nos escritos 

filosóficos de Hume: "o ceticismo, não aceitando a autorida 

de do dogma ou o privilégio da tradição, pode tratar com 

ironia conceitos reverenciados, ao mesmo tempo apontando as 

falácias na lógica ou razão de uma dada posição" (p. 7). O 

Capítulo 3 trata especificamente do emprego da ironia no 

texto da História da Inglaterra, sobretudo quando se trata 

de política e religião. Price destaca três finalidades para 

o emprego da ironia na História. Em primeiro lugar, contri

buir para o entretenimento do leitor, amenizando a aridez

do estilo; em segundo lugar, reforçar os propósitos pedagó

gicos da História; e, finalmente, contribuir para o aperfei

çoamento da natureza humana, corrigindo seus vícios.

26Rapin-Thoyras, The Modes·t Cr'i tick: or Rema'rks upon the most

eminent His·torians,· anc'ient and mo·dern, ·nn�- ·29-30. 

por I. Kramnick na Introdução aos Historical Writings 

Bolingbroke, p. xviii. 

Citado 

de 
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lhe os passos. Citando Dionísio de Halicarnasso, diz que "a

história ê a filosofia ensinando por exemplos". A virtude en

sinada por preceitos gerais tem pouco efeito sobre nossas men 

tes: estes "parecem-nos com frequência obscuros ou duvidosos, 

até que são explicados com exemplos". E a história é o veícu-

1 d . - d . d 27o e instruçao e e virtu e 

Hume trata desse lado didático da história no ensaio 'Tio 

Estudo da História", publicado e posteriormente retirado por 

Hume de sua coletânea de ensaios28 . Embora não desenvolvendo

uma esperada teoria da história, este ensaio testemunha o in-
, 

revelar 1 "\� teresse de longa data de Hume pela história, além de 
----------

o acordo de Hume sobre seu valor pedagógico. Dentre as princi

pais 

saio 

vantagens relacionadas com o estudo da história neste e�
1

constam que agrada à imaginação .e fortalece a virtude. 

Como entretenimento, a história nos transporta ao passa 

do para observar a infância da sociedade humana, ver o refina 

menta progressivo das instituições políticas, notar a .··ascen

çao e queda dos impérios: "em suma, para ver toda a raça huma 

na desde o começo dos tempos, passar em revista, tal como era, 

ânte nossos olhos ( ... ) Que outro espetáculo pode ser imagina 

do t�_<:>_�ag_nífico, tao variado, tão interessante"? 29• 

tó, mesmo enquanto diversão para a 

Porta
�: 1 

imaginrção, a história Jª � 

27Bolingbroke ,· Letters on the Study and· Use· o·f History, · Let
ter 2, p. 9. 

28E · f · t t t 1 t d 1 ste ensaio igura en re os ex os co e a os no vo ume
vid Hume: Phi1o·sophic·ar His·tor'ian, organizado por Norton 
Popkin. 

2911of the Study of History", p. 37.

Da-
e 
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é fundada na observação da vida humana, que desvela sua natu-

reza ante nossos olhos numa perspectiva privilegiada, que o 

tempo e a distância contribuem para criar, permitindo a obser 

vaçao de nosso objeto em "suas verdadeiras cores". Como se a 

leitura da história pudesse constituir-se como fonte de obser 
- . 

vaçao mais segura para o conhecimento da natureza humana do 

que nossas impressões presentes, originadas na experiência de 

nosso próprio tempo. 

A influência da distância espaço-temporal s� 

naçao humana já havia sido destacada por Hume em outra parte. 
-------

No Tratado, Hume aponta para a característica da imaginação hu 1 

mana que tende a valorizar os objetos "mais pela luz sob a 

qual aparecem aos homens do que por seu valor real e intrín-
30 seco" . O que nos é contíguo afeta-nos com uma idéia forte e 

viva, tem um efeito proporcional sobre a vontade e as · pàixões,. 

e opera com mais força do que um objeto que se acha mais rem� 

to, sob uma luz mais obscura. Da mesma forma, embora Hume não 

seja explícito neste caso, podemos inferir que os fatos histó 

ricos, embora se apresentem de maneira mais obscura à imagin� 

ção do que as impressões de fatos pr�sentes, justamente pélo 

seu caráter remoto permitem que a sua observação seja mais 

isenta de paixão do que a observação de um fato atual, que p� 

la sua contiguidade exerceria maior atração sob nossas pai-

xões, perturbando a exatidão de nossos julgamentos. A observa 

ção da natureza humana através da história pode mais facilrnen 

te enquadrar-se nos padrões humeanos de "observação cuidadosa 

sa¼ida humana", tal como se dá no curso do mundo, que meneio X

3ºrHN, III, ii, 7, p. 534.
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namos mais atrás, 

O estudo da história enquanto fortalecimento da virtude 

decorre das mesmas condições. Porque o historiador, , estando 

mais pr5ximo qu� �ualquer outro de urna visão da natureza hurna 

na isenta de paixão, tende a manter urna independência de jul-

garncnto que permite reconhecer o vício e a virtude, reprovai).
--

do o primeiro e favorecendo a segunda, Assim, ao mesmo _tempo 

que se entretém com o espetáculo que o passado lhe oferece, 

mantém um distanciamento suficiente para colocá-lo em seu ver 

<ladeiro lugar. "Os escritores de história, tanto quanto os 

leitores, estão suficientemente interessados nos personagens e 

eventos para ter um sentimento vivaz de reprovação ou de apr� 

ço; e, ao mesmo tempo, não têm nenhum interesse ou preocupa� 

çao especial para modificar seu julgamento1131

Esse aspecto pedagógico do estudo da "cena" histórica 

também foi notado por Rousseau. Embora não sendo um historia

dor, é também um homem do século XVIII, e divide com Voltaire 

e Hume um certo terreno comum: o interesse pela natureza hurna 

na, pela observação dos costumes dos homens, e a aspiração de 

imparcialidade. E a história é a cena privilegiada para a ob

servaçao e o conhecimento dos homens. O mundo é um espetáculo 

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

máscaras, e deles se 8- "o sentimento mais inteligente 

que o homem pode ter de sua espêcie1132 - sem contudo querer

assemelhar-se a eles. A história fornece essa perspectiva pri 

31110f the Study of History", p. 39.

32Rousseau, Emílio, livro IV, p. 267.
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vilegiada de acesso ao passado para melhor conhecer os ho-

mens, de modo a "ver a cena" sem poder "atuar nêla": "Pára co

nhecer 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 1133

Estudo que também tem seus perigos. Em primeiro lugar, 

só relata vícios, catástrofes, declínios - não relata a vida 

1 d 34 E . .. . d . norma e um povo . aqui notamos que a critica e Rousseau

em muito se aproxima da de Voltaire ou de Hume, quando estes 

se propõem a escrever uma história que, ao contrário daquelas 

escritas pelas autoridades do passado, não se limite ao rela-

to das sucess6es ou das iuerras, mas estenda-se a todos os

usos e costumes da sociedade dos homens. O segundo perigo, p� 

ra Rousseau, ê que o historiador tem preconceitos, e amolda 

os fatos segundo seus interesses. E mesmo que retrate fielmen 

te o acontecimento, nunca deixará de ter um ponto de vista: 

o historiador inventa causas e razões. Por isso, o melhor his

toriador é o que não julga, mas tudo relata para permitir o

julgamento do leitor. 

A história retrata o homem público, em sociedade, o que 

mascara seu verdadeiro caráter: "preferiria a leitura das vi-

das particulares para dar início ao estudo do coraçao 
-

huma-

35 
h. . d 

. lh - . no" . Os istoria ores antigos eram me ores porque nao omi-

tiam detalhes ou particularidades dos grandes homens. O méri-

33rdem, op. cit., p. 268.
3411só os maus sao célebres, os bons sao esquecidos ou ridicu

larizados". Idem, op. cit., p. 269 • 
35rdem, op. cit., p. 271 . 
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to de conhecer o particular é sobretudo heurístico: permite� 

ma inversao do espeticulo, tornando possível v�-lo dos basti

jores, onde todos os truques sao revelados e os atores acham

se sem máscaras. Conhecer melhor os homens, para melhor ju_!_ 

gâ-los e a eles não se assemelhar. "Que seria então necessá -

rio para bem observar os homens? Um grande interesse em conh� 

cê-los, uma grande imparcialidade em julgá-los, um coração bas 

tante sensível para conceber todas as paixões humanas sem as 

sentir 1136 • O terna da imparcialidade retomado. Por isso, nao 

surpreende que Rousseau escreva a Hume para elogiar a imparei \ 

al idade de sua História: "vossas visões, vossa espantosa ·. im-

parcialidade, vosso gênio, elevar-vos-iam muito acima dos ho 

d. . d. b - ., 3 7 rnens se isso nao vos 1mpe ira vosso om coraçao ... Urna

qualidade pela qual o louva também Voltaire: 

36 

"O furor dos partidos privou a Inglater-

ra por muito tempo de uma boa história 

como de um bom governo. Aquilo que um 

tory escrevia era negado pelos whigs,de� 

mentidos por sua vez pelos torys. Rapin 

Thoyras, estrangeiro, parecia 
-
.ser o uni-

co a ter escrito uma história imparcial; 

vê-se ainda a mancha do preconceito ate 

�ésu��nas.verdade�·que:Thoyras telata,e� 

quanto que no novo historiador (Hume,grl 

fo meu) descobre-se um espírito superior 

a seu objeto, que fala das fraquezas,dos 

erros e das bârbãries, como um medico fa 

Idem, op . e i t. , p. 2 7 7 . 
37Rousseau, Carta a David Hume de fevereiro de 1763. Citada

por L. Bongie, in: David Hume, Prophet of the Counter-Revo-

lution, p. 10. 
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1 d d . .d- . ..38a as oenças ep1 emicas 

Era conforme ao paradigma de seu tempo que Hume aspiras-

se a imparcialidade para seu discurso hist6rico. Contudo, pro

curava fundar essa aspiração num alicerce mais sólido: a teo-

ria polít]ca. A busca de um ponto de equilíbrio para os lados 

em disputa orientava-se pela pr6pria forma de governo inglês, 

uma monarquia mista, que combinava elementos republicanos e

monárquicos. Essa ligação entre a imparcialidade da narrativa 

histórica e as formas de governo já havia sido apontada por Mo� 

tesquieu no Espírito das Leis, porém com consequências negati

vas para a história: 

"Nas monarquias completamente absolutas, 

os historiadores traem a verdade, porque 

não têm liberdade para dizê-la. Nos Esta

dos extremamente livres, traem a verdade 

por causa da prÕpria liberdade, que, sem 

pre produzindo divisões, cada qual se tor 

na tao escravo dos preconceitos de sua 
- - .. 39 facçao como o seria de um despota 

Porém numa monarquia mista como a inglesa, pensava Hume, 

o historiador teria condições concretas de manter-se eqliidis -

tante das pressões partidárias e do governo constituído, para 

poder interpretar com liberdade e justeza os acontecimentos que 

mais alimentavam a polêmica nas questões políticas. Esta 

38voltaire, Réflexions ... sur l'histoire d'Angleterre de

Hume. In: M;langes· Historig�es, II, p. 420. 

39Montesquieu, O Espíri�o aa� Leis, III, xix, 27, p. 280.

li-

M.
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herdade desfrutada pela narrativa hist6rica vinculava-se a

instituição inglesa mais geral da liberdade de imprensa, elo-

giada por Hume no ensaio "Da Liberdade de Imprensa": 

neste país e mais capaz de surpreender os estrangeiros 

"Nada 

do 

que a extrema liberdade que desfrutamos de comunicar ao piibl! 

co quanto nos aprouver, e de censurar abertamente qualquer medi 

da que possa ser tomada pelo rei ou por seus ministros". E 

esta liberdade tem sua condição de possibilidade na forma do 

governo inglês: "A razão devido à qual nos concedem tal liber 

dade parece derivar da forma mista de nosso governo, o qual 

não é inteiramente monárquico nem inteiramente republicano"4º

Enganavam-se portanto aqueles que julgavam ser impossível pr� 

duzir uma história imparcial numa sociedade dividida em part! 

dos. Aqueles que assim caracterizavam a sociedade inglesa não 

compreendiam bem a verdadeira natureza da forma de governo in 

glês, que não era constituído apenas das facções inerentes a 

um processo republicano, mas possuía também o sentido da uni-

dade nacional e da estabilidade decorrentes de seu aspecto 

monárquico. Alguém que escrevesse história nessa sociedade,ao 

contrário de estar necessariamente voltádo-à parcialidade e

ao fracasso, na verdade disporia de um ponto de vista privil� 

giado, desfrutando do clima Único que uma monarquia mista po

deria oferecer, dando acesso a dois aspectos da organização so 

cial antagônicos mas complementares, cuja harmonização era ne 

cessaria ao bom andamento dos negócios do Estado. 

No caso da História da Inglaterra, porém, de nada vale-

4 º "Da Liberdade de Imprensa", p. 26 3. 
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ram tantos cuidados. O que Bume considerava avaliação judicio 

sa, aos contemporâneos aparecia como interpretação tendencio

sa, geralmente favorece ndo posições conservadoras. E a Histó 

ria de Hurne passou a ser prese nça constante nos debates poli�· 

ticos, conforme nos informa seu biógrafo John Hill Burton: 

"A história da Inglaterra tornou-se um

artigo permanentemente negociável - uma 

espêcie de necessidade da vida literária 

... nenhum autor ou orador podia lançar

se em defesa da prerrogativa monárquica 

sem citar triunfantemente a opinião de 

Fume; - nenhum adepto de alguma causa p� 

pular •.• podia recorrer à História sem 

condenar suas possíveis perversões. Ne-

nhuma temporada de sociedade de debates 

encerrava-se sem que as questoes contro

vertidas que ele havia deflagrado fossem 

di§�utidás ligadas a seu nome. Todo jor-

nal registrou a opinião do editor sobre 

o caráter tendencioso da História de Hu 

.. 41 me •

A História da Inglaterra nao cumpriu integralmente os 

objetivos de seu autor, quanto ao esperado consenso da opini

ão. C o ntudo, a popularidade da polêmica que gerou solidificou 

rapidamente sua reputação, fazendo com que a História ocupas

se a posição de obra de referência por mais de um sécul o. C. 

K. Adams, no Manual de Literatura Histórica de 1882 assim se

41John Hill Burton, The life and correspondence of David Hu
me, Edinburg, 1846. vol I, p. 399-400. Citado por D.F. Nor

ton, In: ''History and Philosophy in Hume•s Thóught", p. xx:xii, nota 2. 



23 

refere à obra de Hume: "esta obra, escrita há mais de cem a

nos, tem gozado da reputação de um clássico da literatura his 
- 42 torica desde o dia de sua conclusão até o presente" . E seu 

biógrafo Hill Burton o confirma: 

"Nas críticas e revistas e panfletos po

líticos, as referências louvando ou con

denando são constantes, apesar de tudo o 

que tem sido feito pela histÕria britâni 

ca nos Últimos tempos; e alguns livros de 

não pouca importância têm sido escritos 

apenas para ir contra a HistÕria, assim 

como um panfleto ê escrito contra ou 
43 

tro" •

O texto da História da Inglaterra foi também adaptado p� 

ra fins pedagógicos, conforme 

b • -f · 44 N d d -liogra 1cas . a ver a e, e 

testemunham as referências bi 

so a partir do final do século

XIX que a crescente popularidade de Hume enquanto filósofo e

clipsou sua fama como historiador. E em grandes bibliotecas 

britânicas ele é até hoje catalogado como "David Hume: histo

riador", o que pode surpreender os que - , apenas dão-lhe importância c0100 

42
c· d D F b I t d 

-
Th H º t f G t B . 1ta o por . or es, n ro uçao, e is ory o rea ri -

tain, p. 8. 
4 3c · 

d D F N t . t 
. . 

2 1ta o por . .  or on, op. c1 ., p. xxx11, n . .
44Em nossa pesquisa bibliográfica. obtivemos as seguintes re

ferências :· The· Student' s Hurne, A His·t9ry of England from 
the An�iertt Times to ·the· ReVol�tiort irt 1688. London, 1859. 

Ediç6es sucessivas em 1870, 1880, 1884, 1888. Que�tions on 
the Student' s Hume: a his tory of England for ·the· üse· of 

School ·and· Teachers, London, 1866. 
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filósofo, mas atesta o alcance da reputação adquirida por sua 

História da Inglaterra. 

Por outro lado, a consequência dessa divisão é que a

leitura de Hume _fez-se sempre de maneira fragmentada: para os 

que se ocupam de sua filosofia, o fato de Hume recorrer cons-

tantemente a referências históricas aparece como um esforço 

meramente ilustrativo; e toma-se a História da Inglaterra co

mo a compilação dessas ilustrações, o trabalho de um colecio-

nador, destinado mais ao entretenimento do que à ciência. A

História passou a ser encarada como a produção de segunda li 

nha de um grande filósofo, portanto padecendo de excesso de 

filosofia e pouca história. A presença da filosofia na narra

tiva histórica é tomada num mau sentido, como uma interferên-

eia indesejável que reduz a qualidade da obra de Hume e sua 

. - . h. . d 45 1mportanc1a como 1stor1a or .

Nosso propósito é escapar da precariedade dessa leitura 

dissociada, mostrando que na obra de Hume filosofia e histó 

ria se colocam numa relação de interdependência, articulando

se num único discurso. Isto quer dizer que o discurso filosó-

fico humeano inclui a história não apenas corno recurso de es

tilo, para ilustrar a argumentação tornando-a mais convicente,· 

mas sobretudo como base empírica: a argumentação filosófica, 

sem o fundamento da observação, não pode tratar com proprieda 

de as questões de fato, mas esvazia-se de sentido como as 

45ver D. Forbes, Introdução, op. cit., p. 8. Também D.F. Nor
ton, "History and Philosophy in Hurne's Thought", pp. xxxii, 
xxxiii.
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proposiç�es da metafisica tradicional. E como nao ê pos�ív�l 

o acesso observacional direto aos eventos do passado, a narra

tiva histórica dá testemunho deles, valendo,-como sucedâneo em 

pírico, como viçária da observação. Hume o confirma em 

ensaio "Do Estudo da História": 

seu 

"Devo acrescentar que a história não so

mente é uma parte valiosa do conhecimen-

to, mas aõre as portas a muitas outras 

partes, e fornece m�terial para a maio -

ria das ciências. E na verdade, se consi 

derarmos a brevidade da vida huma�a, e

nosso conhecimento limitado mesmo do que 

se passa em nosso próprio tempo, devemos 

reconhecer que seriamos para sempre cri

anças em nosso entendimento, se não fos

se por essa invenção, que estende nossa 

experiência a todas as idades passadas,e 

ãs nações mais distantes, fazendo-as co� 

tribuir para o aperfeiçoamento de nosso 

conhecimento tanto quanto se estivessem 

de fato colocadas sob nossa 
- ,.46çao 

Observa-

Já que todo conhecimento que se pretende científico de-

ve fundar-se na experiência, e a ela recorrer para testar suas 

hipóteses, a história constitui para a ciência do homem, ao 

lado da vida quotidiana, a grande fonte de observação da natu 

reza humana. A história desempenha portanto um papel fundamen\ 

tal na filosofia de Hume, na medida em que representa a condi 

çao de possibilidade do emprego do método experimental aplic� 

4611of the Study of History", p. 38.
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do ao conhecimento da natureza física, tamb�m no campo da fi

losofia moral. 

Por outro lado, a narrativa histórica não poderia cons-

in-tituir-se num discurso filosófico, vale dizer, formular 

terpretações científicas para os eventos, se nao recorresse a 

explicações gerais, retiradas do corpus filosófico da obra 

de Hume. A história, enquanto pesquisa dos fàtôs particulares, 

segundo classificação do próprio Hume, nao poderia explicar 

cientificamente o individual, o caso único47 . O discurso filo 

sôfico - portanto científico, já que no século XVIII os ter

mos são sinônimos - refere-se sempre a classes de fatos, fa-

tos gerais sobre os quais possamos proceder a ºifit�rferê�ciãs 

causais. Os fatos que compõem o tecido da narrativa histórica, 

por serem particulares, permaneceriam irredutíveis ao conheci 

menta; para explicá-los, torna-se necessário recorrer aos pri� 

cípios mais gerais da ci�ncia da natureza humana. 

Para fundamentar essa nossa proposta de leitura de Hume, 

procuramos desenvolver os momentos principais em que a rela

ção de interdependência entre filosofia e história pode ser 

mais claramente estabelecida na obra de Hume. São articulações 

que se estabelecem entre os chamados textos filosóficos 
l1;> 

do 

Tratado, das InvestigaçõeY, dos Ensaios, e o texto da 

ria da Inglaterra. Em cada uma dessas articulações e 

Histó-\_l.
c-

possi -

vel reconhecer a legitimidade do intercâmbio entre filosofia 
� ---

e história, que segue sempre um duplo caminho. Da filosofia 
------

47EHU XII' ' 

lo III. 

e. ·· · § 132. Sobre isso nos estendet'ltnos no capítu-111, 
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em direção i história, na medida em que a proposta hurncana de 

construção de uma ciência da natureza humana, que é a espinha 

dorsal de sua filosofia, necessita da história como base empf 

�a para poder garantir o caráter científico de sua teoria.

Hã então uma passagem da filosofia para a história pela qual 

a filosofia busca na história a experiência da conduta dos 

homens que possa fundar os princípios estabelecidos pela ciên 

eia da natureza humana. Neste primeiro momento Hume é leitor 

ie higória, reunindo os dados fornecidos por outros historia 

dores, mas nao é ainda produtor de um texto de história. Aqui 

a historia nao é teoria, mas campo de teste de teorias. 

Em seguida, enquanto autor da H_i_s _t_ó_r_i_a _ d_ a  ___ I_ n�gLl_a_t_e_r_r_a_,

percorre o mesmo caminho, porém em sentido inverso. Ao defro� 

tar-se com o problema da explicação dos fatos particulares da 

história, Hume recorre aos princípios gerais previamente esta 

belecidos por sua ciência da natureza humana. O tecido teóri

co de explicações causais para as ações humanas, que antes bus 

cava seu fundamento na observação e na experiência, agora 

torna-se condição de possibilidade da explicação dos relatos 

dessa conduta humana na história, sua condição de cientifici� 

dade. A ciência da natureza humana, fundada historicamente�em 

conferir inteligibilidade à narrativa histórica. 
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CAP!TULO I 

AS FONTES DA HISTÓRIA FILOSÓFICA 

I.l. A Crítica das Fontes

O tema das fontes é sempre essencial para a história. A

autenticidade e credibilidade das fontes devem ser estabêlééi

das para garantir veracidade e solidez ã narrativa histórica. A 

lém disso, o modo pelo qual o historiador se posiciona diante 

das fontes, assim como o tratamento dado a elas, exige uma defi 

nição metodológica que acaba por determinar a cientificidade dos 

resultados. Marc Bloch chama a isso o método crític�, que tam 

bêrn tem sua história. "Há muito tempo já que se torna a precau- \ 

çao de não se aceitarem cegamente todos os testemunhos históri

cos". De algum modo os historiadores sempre pareceram conscien

tes de que os relatos nem sempre são verídicós; e que atê vestí 

gios materiais podem ser falsificados. Contudo, a crítica 

os antigos aplicavam às fontes durante muito tempo foi a 

que 

do 

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

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

a pouco se elaborassem regras que permitissem "distinguir entre 

a mentira e a verdade", para que a palavra "crítica", que antes 

reservava-se quase so aos juízos de gosto, passasse a ter 

sentido novo de "prova de veracidade"1. 

Segundo Popkin, é a partir do final do sécúlo XVI que 

M. Bloch, Introdução a História, p. 73.

o

o 
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ceticismo filosófico começa a levar em conta os estudos histó 

ricos, um conhecimento antes considerado "de valor limitado" 

pelos céticos da antiga Grécia e da Renascença. O ceticismo m� 

derno não só ju�ga útil questionar "a credibilidade dos dados 

históricos e dos processos de raciocínio envolvidos em obter 

conclusões sobre o que ocorreu no passado"; também começa a

"utilizar os estudos históricos como uma forma básica de arg� 

mentação cética"2. As controvérsias religiosas nos séculos

XVI e XVII, geradas pelo movimento da Reforma e da Contra-Re

forma, produziram o que a época denominava "pirronismo histó

rico", ou a "dúvida soóre a credióilidade de toda informação 

sobre o passado, e soóre a capacidade numana de aprender qual 

quer coisa com a história"3. Tuna polêmica que ameaçava tódas

as disciplinas que dependiam de fundamentação histórica, como 

a teologia e o direito, e que acaóou por "desnudar os probl� 

mas epistemológicos envolvidos na determinação da verdade de 

qualquer dado histórico, uma vez que este, pela própria natu-

4 reza, dependia de documentos e testemunhas" . Contra a abran-

gência do pirronismo esboçaram-se algumas reações. Alguns con 

sideravam certas fontes históricas, como moedas, inscrições e 

monumentos, por sua "estaóilidade e solidez", possuidoras de 

maior credibilidade que os documentos. Na Inglaterra da Royal 

Society e de John Locke, procurou-se estabelecer um critério 

2R.H. Popkin, "Skepticism and the Study of History", p. ix.

3 Idem , · t x 1· op. Cl . ,  p. . 

4 Idem, op. cit., p. xv. 
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para deter minar a credibilidade da evidência e dos documentos, 

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 metafísicas para duvidar. O ceti 

cismo a respeito dos dados históricos pode

ria, em teoria, levar a dúvidas sobre qual

quer fato alegado: mas, n a  prática, pela a

doção de critérios "razoâveis", muitas des

sas dúvidas poderiam ser afastadas, pois nin 

guem em �eu jufzo poaeria de fato levá-'las 
- . ,,5 a s·erio •

Pierre Bayle sintetiza a controvérsia de seu tempo, reunin 

do os atributos de um polemista cético que no entanto escrevia história. 

Seu Diéionário His·tórico e Crítico (1681) tinha o objetivo de 

"catalogar toda informação falsa e duvidosa encontrada nos estudos 

históricos e tentar corrigi-la". E assim procede, e.m do"is níveis: 

a recusa teórica de admitir qualquer certeza para o conheci

mento - histórico ou outro - o que o torna o "maior expoen-

te do pirronismo histórico"; ao mesmo tempo, a indicação da 

maneira pela qual, em seu trabalho prático, o historiador aca 

ba 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 hu

mana". E para isso, um examinador "inteligente e imparcial" p� 

de obter um quadro acurado "separando as mentiras, os rumores, 

5 Idem, op. cit., p. xvi. 
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os erros, dos fatos". Bayle forneceu no dizer de Voltaire, "o 

arsenal do Iluminismo", cujos principais instrumentos eram a 

crítica histórica das pretensões racionais humanas, a crítica 

teórica das faculdades e realizações humanas, e a apresenta

çao histórica do homem fora da história Providencial
6

.

Essa transição entre o ceticismo voltado contra a histó

ria e a figura do historiador cético, preconizada por Bayle, 

culminará no século XVIII, quando, segundo Marc Bloch, conso

lidam-se "as regras essenciais do -método crítico". Entre os 

temas então propostos com frequ�ncia para o concurso de ad

missão ao magistério de Filosofia na Universidade de Paris,fi 

gurava: "Do testemunho dos homens acerca dos fatos históri

novidade 11 7 - . 
V 1 . h 

-
cos . O propr10 o taire c ama a atençao para a 

do procedimento crítico da história filosófita, por oposiçãoi 

historiografia antiga: 

6 

"Mas·, se hoje elll dia nos modelarmos por es

tes grandes mestres, teremos que suportar 

·um fardo mais pesado do que eles. Exig�-se

dos historiadores modernos mais detalhes,f�

tos mais constatados, datas precisas, auto

ridades, 111ais atenção aos costumes, ãs leis,

aos usos, ao comercio, ãs finanças, à agri

cultura, ã população. Ocorre com a histÕria

o mesmo que com a matemática e a física: 

d. . " 8 
estrada alongou-se pro 1g1osamente •

Idem, op. cit., pp. xxvi-xxx.

a

7M. Bloch, Introdução i História, pp. 74-78.

8
voltaire, Dicionário Filosófico, "História", p. 203. 

,_ 

\ ,l 
·; 



Trata-se para a história filosófica de determinar a ver- 1 

dade dos fatos através do escrutínio das fontes, conforme sua 

definição da história: "a narração de fatos considerados ver

dadeiros, ao contrário da fábula, narração de fatos consider� 

dos falsos 119 • Portanto, para conhecer os fatos verdadeiros, e 

preciso saber distingui-los da fábula, que sempre permeia a

narração dos fatos passados, notadamente os remotos. "O que 

comumente falta àqueles que compilam a história é o espírito 

filosófico: a maior parte, em vez de discutir fatos com 
h. - . . ,,10mens, conta 1stor1as a crianças 

ho-

A construção da história filosófica norteia-se sobretudo\ 

pelo escrutínio das fontes, 6uscando a sua certeza. E o histo 

riador Hume não é exceção, tanto mais que a história tem para 

ele a função de fundar empiricamente seu projeto filosófico de 

constrúção de uma ciência da natureza humana. Saf>emos que a ex 

periência deve fundar toda ciência, e que isso vale também pa 

ra a ciência do homem, conforme nos ensina o Tratado: "e como r-

a ciência do homem é o único fundamento sólido para as outras 

ciências, assim ó Único fundamento sólido que podemos dar a

essa própria ciência deve repousar na experiência e na obser

vação1111. A experiência é o critério para decidir sobre a va-

lidade de nosso conhecimento, quer do ponto de �ista de sua 

origem -asserções cuja base empírica nao possa ser determina 

9 Idem, op. cit., p. 208. 

1ºvoltaire, Fragments sur l'bistoire, Att. XI�- u. 44. Grifo

meu. 
11rHN, Introdução, p. xx.
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Ja devem ser afastadas como dcsti tuídas de sentido - quer qtl311 

to a seu objeto - aplicamos nossos princípios de explicação a 

fenômenos d?dos na e�,eriência. Tal é o dur.lo carninlio percorrjrio por nes 

so conhecimento: partir dos dados isolados da experiência até 

a inferência dos princípios que os governam, e retornar a ex

periência dos fenômenos para explicá-los segundo esses mesmos 

princípios12 
E isto vale tanto para os fenômenos da nature�a

quanto para os fenômenos frnmanOs, porque para Hume, natureza 

física e natureza humana se entrelaçam numa Única cadeia de 

fenômenos de causa e efeito. Da mesma forma, nossos raciocíni 

os sobre a evidência natural e a evidência moral se ájustam 

e formam urna só cadeia de argumentação. "O prisioneiro que não 

tem dinheiro nem negócios descobre a impossibilidade de esca-

par tanto ao considerar a obstinação do carcereiro corno ao 

voltar-se para as paredes e grades que o rodeiam". Este é um 

exemplo de cadeira conexa de causas naturais e ações voluntá-· 

rias em que nossa mente sequer diferencia a passagem de um 

elo a outro, e não distingue enquanto fenômenos de natureza di. 

versa. O mesmo se dá com a certeza da previsão. Um homem em 

seu juízo perfeito "não porá a mão no fogo e não a manterá a

li até que seja consumida pelas chamas. E esse acontecimento, 

creio poder prevê-lo com a mesma certeza que este outro; se 

ele se jogar pela janela e não encontrar nennum obstáculo,não 

13 
ficará um momento sequer suspenso no ar" . 

Estes exemplos tornam claro que,na teoria do conhecimen-

1 2 EHU, VIII, i, § 65.

13EHU, VIII, i, § 70.
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to de Hume, não há fronteira que separe as ciências da natureza 

das ciências do homem. Em ambos os casos as condições de possi_ 

bilidade do conhecimento s�o as mesmas, assim corno os crit6ri

os de certeza e de validade. Isto significa que podemos espe-

rar que os homens em suas açoes apresentem um grau razoável 

de uniformidade e regularidade, que permita o estibeletimefito 

de relações causais e de princípios gerais explicativos dessas 

açoes; e que os resultados obtidos pelas ciências�do�homem possam aspirar 

ao mesmo grau de confiabilidade e de certeza de que dispõem 

nas ciências da natureza. Podemos traçar para as ciências do 

homem o mesmo duplo caminho que apontáramos· para o conhecimen

to em geral, com partida e cfiegada na experiência. Orientàdos 

pela experiência, diz Hu.--:i�, "ascendemos ao çonhecimento das i!!_ 

clinações e motivos dos homeris, oEservando-lhes as açoes, ex-

pressoes ou mesmo gestos; e desse conhecimento dos motivos e

inclinações tornamos a des�er para a interpretação de seus a-

t 1114 os .

Contudo, a ciência da natureza fiumana ou filosofia moral 

nao pode, como a filosofia natural, organizar seus experimen -

tos de modo premeditado, para guiar sua investigação. As situa 

ções humanas, ao contrário dos fenômenos da natureza, nao po

dem ser repetidas sob condições experimentais em que o contra-

� 15 - d l::. d . -le seja poss1vel . E a1n a que o ouserva or quisesse t1rarpa�

tido do fato mesmo de ser homem, portanto de partilhar da mes-

14EHU, VIII, i, § 65.

15THN, Introdução, pp . .xxii-.xx:iii.
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ma natureza de seu objeto, para colocar-se ele próprio sob ob 

servaçao, o fato de tratar-se de uma reflexão premeditada al

teraria a operação natural dos princípios observados, totnan-

d � , d ., . - 16
o impossivel extrair-se ai qualquer conclusao .

Portanto, a ciência da natureza humana funda-se na obser· 

vação da vida humana tal como não pode ocorrer sob condições 

experimentalmente controladas. "Devemos portanto reunir nos 

sos experimentos nesta ciência a partir de uma cuidadosa ob -

servaç ão da vida humana, e tomáJ.os como aparecem no curso nor 

mal do mundo, pelo comportamento dos homens em companhia, nos 

17 negócios e nos seus prazeres" . Contudo, tal observação do

curso normal da vida humana não pode limitar-se ao alcance de 

nossos sentidos, ao presente, ao aqui e agora, porque isto 

limitaria extremamente a possibilidade de inferências causais 

seguras para uma ciência da natureza humana que se pretende:·e� 

perimental. :E necessário então recorrer às :'ii.·mpressões de memoria, as 

observações do curso passado da vi da humana, para constatar 

as regularidades necessárias à inferência dos princíp�os da 

natureza humana. O curso do mundo e do comportamento normal dos 

homens presente à memória, experiência do passado em que se 

fundam as ciências morais, s ó  podem ser conhecidos através de 

uma ciência fundamental para a construção da ciência da natu

reza humana: a história. 

No ensaio "Do Estudo da História", Hurre assinala que é enquanto 

aperfeiçoamento do entendimento que a história mais se caracteriza camo ci 

ência útil ã construção da ciência da natureza humana. Uma grande 

16rbidem.
1711:>idem.
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parte do que e comumcnte considerado "erudição" nada mais e 

do que o conhecimento de fatos históricos, que também abre as 

portas a outras ireas de conhecimento, além de ''fornecer mate 

rial à maioria das ciências1118 . Não é estranho, pois, que a

hist6ria contribua decisivamente para a constituição da base 

empírica em que deve fundar-se uma ciência, que depende da 

observação das regularidades da natureza hwnana através dos 

tempos. S6 o estudo da história permite a oóservação cuidado

sa do curso do mundo e das ações humanas para além das impre� 

soes presentes, permitindo que fatos passados possam � consti 

tuir o tecido de nossa experiência, incorporando-se ao conhe

cimento .. 

Bolingbroke também concorda com ess·e poder da história de 

estender o âmóito de nossa experiência aórangendo o passado. 

Com os eventos registrados pela história, somos transportados 

ao passado para "viver com os homens que viveram antes de 

nós, e habitar países que nunca -vimos·". Dessa maneira, "o es

paço ê ampliado e o tempo prolongado" para que o homem que ce 

do se aplique ao estudo da liistória posia, em poucos anos, ad 

quirir não só um conhecimento mais extenso da humanidade, mas 

a experiência de mais séculos do que qualquer patriarca assi� 

tiu19 . "A escola do exemplo C. •• ) é o mundo: e os mestres des

sa escola são a história e a experiência"2 º . Os eventos a que

temos acesso pela experiência presente são "isolados"; pare-

1811Do Estudo da História", p. 37.

19Bolingbreke, Letters on the Study and Use of History, Let

ter. 2 � pp. 18-19. 
20 d . 10 I em, op. c 1 t. , p. .
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cem-nos muitas vezes <lesconexos, inexpliciveis, efeitos do aca

so. "A experiência é dupJarnente defeituosa: nascemos tarde de

mais para ver o começo e morremos muito cedo para ver o fim de 

mui tas coisas" .. A história supre essas deficiências. "A história 

moderna mostra as causas, quando a experiência apresenta somen

te os efeitos; e a história antiga permite-nos investigar 

21 efeitos, quando a experiência apresenta somente as causas" .

I.2. Critérios de Credibilidade dos Testemunhos

os 

A primeira preocupação do historiador que desejar escre

ver uma história que possa aspirar ao mesmo grau de certeza de 

urna ciência natural, e assegurar para sua pesquisa uma base em

pírica, porque, em termos humeanos, todo conhecimento deve rem� 

ter a uma origem observacional inequívoca. No Tratado, Hume a

firma que os raciocínios.sobre causas ou efeitos não devem ser 

conduzidos a uma distância muito grandes das impressões ou i

déias da memória que os originaram, ("equivalentes a impressões")". 

Ou seja. quando procedemos a inferências caúsais precisamos sem 

pre estabelecer a experiência das causas a partir das quais con 

cluírnos certos efeitos Tal experiência é assegurada de dois mo 

dos: ou por uma percepção do espírito com origem na memória ou 

nos sentidos, ou por uma inferência a partir de outras causas.

No segundo caso, torna-se necessário estabelecer a existência 

dessas outras causas pelos mesmos dois modos, ou seja, por uma 

impressão presente ou por outras inferências causais, e assim 

por diante, "atê que cheguemos a algum objeto que vemos ou lem-

21rdem, op. cit., p. 19.
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bramos''. Vemos então que nao ê possfvel conduzir nossos raciocí 

nios de causa e efeito ao infinito, mas que é preciso detê-los 

em alguma impressão da memória ou dos sentidos, que possa apre

sentar um grau r.azoável de certeza para constituir-se cm base 

empírica de nossas inferências, isto ê, uma impressão "além da 

qual não haja lugar para dúvida ou questionamento". Isto quer 

dizer que em nossos raciocínios de caráter histórico, tanto qua� 

to em qualquer outro encadeamento de inferências de causa e e

feito, é necessário nos determos numa observação ou na memória 

dela, isto é, numa impressão presente à memória ou aos sentidos, 

pois, conforme Hume .. "sem a autoridade da memória ou dos senti-

22dos todo o nosso raciocínio seria quimérico e sem fundamento" 

Esta observação original, alicerce empírico que sustenta o edi-

fício da argumentação histórica, é fornecida pela 

ocular. 

testemunha 

Não sendo em geral o historiador testemunha dos fatos e

eventos históricos, não podendo portanto apoiar suas inferênci

as em qualquer observação pessoal, resta-lhe a crença na evidên 

eia histórica fornecida pela transmissão do relato da testemu

nha para a qual o fato ou evento em questão foi uma vez urna im

pressão presente: a testemunha ocular. Rume toma corno exemplo um 

evento da história - que Júlio César foi morto no Senado nos 

idos de março - estabelecido "pelo testemunho unânime dos his

toriadores''·, para considerar por quais raz5es cremos nesse fa

to. O testemunho dos historiadores é-nos apresentado para leitu 

2 2 THN, I , i i i , pp . 8 2 - 3 .
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ra, estando portanto presente a nos sos sentidos, ou dele tiver.ias notícia, 

e constitui-se numa inmre ssão Dresente ã nossa memória� Os caracteres· e 

ietras de que é comyiosto, por sua vez, estão pre sentes em nossa 1ncmória co

mo signos de c�rtas idéias; estas, ou derivam do relato daqu� 

les que presenciaram a ação a que as idéias se re�erem, ou de 

rivam do testemunho de outros, e assim por diante, num enca de 

amePto de testemunhos que nos conduza ••iqueles que foram tes-
23 temunhas oculares e espectadores do evento" •

As fontes-da história têm portanto sua origem empírica no 

relato da testemunha oçular. Evidentemente, o historiador bem 

poucas vezes tem acesso a esse testemunho em primeira mão. Em 

geral, este é transmitido por um encadeamento de testemunhos 

que termina naquele que constitui a fonte que o "historiador 

consulta. Por isso, uma primeira dificuldade no exame das fon 

tes históricas diz respeito à queda da vivacidade de nossa cre� 

ça na evidência de um testemunho histórico, em consequência do 

longo encadeamento de raciocínios que se estabelece ligando a 

impressão presente da testemunha ocular ao relato que é tran� 

mitido pela fonte atual. No Tratado Hmne afirma ser certo que: 

23Ibídem

llquando uma inferência é tirada i10ediatame!: 

te de um objeto, sem nenhuma causa ou efei

to intermediário, a convicção é muito mais 

forte, e a persuasão muito mais viva, do 

que quando a imaginação é transportada atra 

ves de uma longa cadeia de argumentos inter 

ligados, por mais infalível que possa 
. -

d 
,. 24 

considerada a conexao de ca a elo • 

ser 

z 4 THN, l, i i i , 13 , p. 14 4 •
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Como no caso da história todos os fatos sao conhecidos a 

través de um encadeamento quase incomensurável de inferências, 

toda a vivacidade da crença na evidência do conhecimento dev� 

ria perder-se na extensão dessa argumentação. Contudo,a segu

rança que temos do conhecimento dos fatos históricos permane

ce inabalável, apesar de terem sido transmitidos por essa lon 

ga cadeia causal. Hume atribue esse fato ao tipo de transmis

sao do testemunho original, em geral escrito e reproduzido se� 

pre fielmente por impressores e copistas. Assfm, uma edição 

se assemelha a outra de tal forma que o fato de a edição que 

consultamos no presente estar distante no tempo e no ·es:gaço 

da primeira edição, não diminue em nada a vivacidade de nossa 

crença, pois sabemos estar diante de ·uma cópia fiel da edição 

original, e isto anula o efeito da distância entre elas. 

A fonte conserva, póis, o caráter de um testemunho, e'. 

seu valor enquanto evidência coloca o problema da credibilid� 

de do testemunho de outrem. Em princípio, damos crédito 

testemunhas de modo geral, fiem como aos historiadores 

as 

que 

sao um tipo particular de testemunha-porque estamos habitua 

dos a verificar que o testemunho deles em geral se mostra con 

forme à realidade, diz Hume na Seção IX da Investigaçio: "a 

razão que nos leva a dar algum crédito às testemunhas e aos 

historiadores não deriva de nenhuma conexão que percebemos a 

priori entre o testemunho e a realidade, mas do fato de estar

mos acostumados a encontrar urna conformidade entre eles1125
• Is

to quer dizer que o relato de alguém sobre qualquer questãóde 

25 EHU, X, i, § 89. 
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fato faz surgir em nos uma crença de origem semelhante à da 

crença que temos em nossas inferências causais comuns: a par

tir de nossa experiência repetida dos princípios que governam 

a natureza humana. Cremos no testemunho de outrem porque jã 

tivemos no passado a experiência repetida de sua conformidade 

com a realidade. Ao mesmo tempo, nossa experiência do mundo e 

dos homens constitui o critério de aceitabilidade de tais tes 

temunhos, isto é, indica se o fato relatado pelas testemunhas 

é contrario à nossa experiêncii do curso normal das coisas e 

das ações humanas. E Hume reforça esse argumento recorrendo à 

história: 

26Ibidem

"Eu não acreditaria em tal li.istÕri:a.nem que 

ma contass·e o prÕprio Catão era um dito pr� 

verbial em Roma, mesmo durante a vida desse 

patriota-filósofo. Reconhecia-se, desse mo

do, que a incredibilidade de um fato pódia 

invalidar uma autoridade tao grande. O prÍ� 

cipe indiano que recusou cridito aos primei 

ros relatos s·oore os efeitos -àa geada- --racioci-_ .:-1· 

nava com acerto; e, natural�ente, era preci-_ 

so um testemunho muito forte para levá-lo a 

admitir fatos decorrentes de um estado da 

natureza que ele desconhecia por completo e 

que tao pouca analogia mostrava com os acon 

tecimentos de que tinlia e�periência constan 

te e uniforme. Emoora esses fatos não con

trariassem a sua experiência não eram :con-

1 " 26 
sentaneos com e a . 
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Contudo, embora a experiência seja o critério de aceita-

bilidade dos testemunhos históricos, assim como de todos os

outros julgamentos que digam respeito a;questões de fato, te

mos uma tendência a crer em qualquer tipo de relato, mesmo 

que refira a milagre _e_p.n,_dígios, e ainda que contrarie nossa 

experiência e observação do mundo. "Nenhuma fraqueza da natu

reza humana e mais universal e notável do que aquela que com� 

mente chamamos Credulidade, ou uma fê muito fácil no testemu-

nho de outros1127 . As idéias e:xpressas por outrem têm

com os fatos ou objetos que representim, mas essas 

conexao 

conexao 

nem sempre ê digna de crédito. Contudo, temos a tendência de 

valorizar mais essa conexão no testemunho de outrem do que em 

nossa própria experiência: 

"Ou t r o s e f e i t o s a p ena s· a p o n t a-:m p ar a suas 

causas de �aneira obliq�a; nas o testemunh-0 

dos homens fã-lo diretamente, e deve ser 

con s·ide rado uma image1n tanto quanto um ef e i 

to. ! natural, portanto, que seja1nos tao 

precipitados e1n retirar dele nossas inferên 

cias, e nos deixemos guiar menos pela eipe

riência em nossos julgamentos que digam re� 

peito a ele, do que em nossos julgamentos so, 

1 
.. 28 

-

bre qua quer outro assunto 

Diante do testemunho de outrem, o primeiro c�itêrio para 

decidir sobre sua credibilidade é procurar afastar a tendênci 

27THN, I, iii, 9, p. 112 . Grifo Meu.
28rHN, I, iii, �L n. 113;
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a a credulidade em nossos julgamentos, tendo sempre como árbi 

tro nossa experiência dos fatos. 

Há também casos em que dispomos de testemunhos contrári

os sobre o mes�o fáto: é o problema da evidência �onflitante. 

Hume trata mais extensamente dessa questão na Seção "Dos Mil� 

gres": "embora a experiência seja o nosso Único guia no racio 

cínio sobre as questões de fato, deve-se reconhecer que este 

guia não ê totalmente infalível e que, em alguns casos, pode 

conduzir-nos a erros". A experiência faz-nos esperar que o 

clima em junho seja melhor que em dezembro, mas essa expecta

tiva pode alguma vez ser contrariada pelos- fatos. Isto se dá 

porque ''todos os efeitos não resultam com a mesma � segurança 
29 das supostas causas" . Assim, podemos esperar que alguns e-

ventos se apresentem em conjunção constante em todos os pãí

ses e em todas as épocas, o que dará aos nossos raciocínios 

sobre estas questões maior grau de certeza do que àqueles 

que tratem de eventos cuja conjunção apresenta-se variável, 

decepcionando por vezes nossas expectativas. Mas em qualquer 

caso podemos- evitar que a experiência nos conduza a erros a

través de uma "observação diligente", que nos permitirá apreg 

der antecipadamente, com a própria experiência da irregulari-

dade, o grau de incerteza de alguns eventos. 

O que nos interessa é a aplicação desses princípios a

um tipo particular de evidência, ou seja, o testemunho de ou-

trem. Hume constata que "não há espécie de raciocínio mais 

comum, mais útil e mesmo necessário à vida numana, que o deri 

29EHU, X, i, § 87.
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vado do depoimento hwnano, dos relatos das testemunhas ocula-

30 
res e dos espectadores" . Contudo, muitas vezes o relato de 

outrem apresenta-se duvidoso, ou em contradição com outro tes 

temunho. Segun�o Hwne, 

"Essa contrariedade de evidência pode pr� 

vir de diferentes causas: da opósição de de 

poimentos contrários; do caráter óu do nume 

ro das testemunhas; da maneira pela qual 

formulam o seu depoimento; ou da união de 

todas essas circunstâncias. Nutrimos suspe! 

tas soõre uma questão de fato quando as 

testemunhas se contradizeID uma is outras; 

quando são poucas e de caráter duvidoso;quan 

do têm um interesse qualquer no que afirmam; 

quando prestam o seu depoimento com hesita

ção ou, pelo contrário, fazendo asseveraçoes 

violentas. Hã muitas outras particularida -

des dessa espicie que podem diminuir ou des 

truir a força de um-argumento derivado 

testemunho humano 1131 • 

do

E nao hi testemunho que se apresente mais contradit6rio 

e,do que o que nos relata milagres e prodígios. Um milagre 

por definição, "uma violação das leis da natureza"32, porque

vem contrariar frontalmente nossa experiência mais solidamen-

dos te estabelecida do curso normal dos eventos e das ações 

homens. A evidência que apoia os relatos de prodígios é sem-

3oEHU, X, i, § 88.

31EHU, X, i, § 89.

32EHU, X, i, § 90.
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pre conflitante: não há depoimento em favor deles a que nao 

se oponha um sem-número de testemunha?, Basta considerar os 

milagres relatados pelas diversas religiões, Se cada 

gião costuma i�vocar eventos miraculosos para confirmar 

reli-

as 

suas verdades e estabelecê-las sobre fundamentos sólidos, 

não é possível que todos esses milagres possam ser aceitos co 

mo verdadeiros ao mesmo tempo. Os relatos de milagres e pro

dígios devem ser considerados como tendo força igual; e por

tanto capazes de se anularem mutuamente quando contrários.As 

sim, Hume considera que "todos os prodígios das diferentes r�-

ligiões devem ser considerados como fatos contráriris, e as 

evidências desses prodígios, sejam elas fortes ou fracas, co 
- 33 -

mo opostas umas as outras'' . Nestes casos em que a evidenci 

a fornecida pelos relatos é conflitante, devemos sempre con-

frontá�la com a experiência. Vimos mais atrás que o motivo 

que nos faz crer nas testemunhas e nos historiadores nao 

dado a priori, mas baseia-se na conformidade que habitualmen 

te se estabelece entre os fatos e os relatos. Ou seja, baset 

a-se em nossa experiência dessa conformidade e da veracida

de do testemunho humano. Assim, se algum testemunho apresen

tar-se contraditório, tudo o que temos a fazer é confrontá -

lo com nossa própria experiência dos fatos, de modo que, en

tre duas experiências opostas, uma destrua a outra '"em pro

porção de sua força, e a experiência superior apenas possa 
34 

agir sobre o espírito com a força que lhe resta" . O crité-

33EHU, X, ii, § 95.
34EHU, X, i, § 89.
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têrio Último para decidir no caso de evidência conflitante e 

o da experiência e observação do sujeito a quem a evidência foi

apresentada: 

"Se alguê1n 1ne diz q.ue -vi·u UJ11 morto ser resti 

turdo i vida, considero inediatamente, no 

meu Íntimo, se é·nais provável que essa pes-

soa esteja enganando ou sendo enganada, ou 

que o fato por ela relatado tenha realmente 

acontecido. Pes·o um nilagre contra o outro,e, 

de acordo co1n a superioridade que houver en

contrado, pronuncio a 1l1Ínha decisão, .r�jei

tando se1npre o 1nilagre 1naior. Se a falsidade 

do testemunh-0 fosse nais 1nilagrosa que o a

conteci1nento que_ele relata, entao sim, mas 

s·Õ então, poderia ele contar con o meu crédi 
•. 11 35 to e assent11nento • 

O mesmo conflito de evidências iguabnente fortes que opoe 

os milagres relatados por Heródoto ou Plutaré:o àqueles relata

dos por Beda ou qualquer Iiis·toriador 1nonástico, poderia ser 

encontrado nos relatos de eventos históricos. Por exemplo, se 

no relato das batalhas de Filipos ou de Farsália, tanto a

facção de César como a de Pompeu tivessem reivindicado a vitó

ria com um número equivalente de testemunhos de historiadores, 

igualmente fortes, seria impossível decidirmos ·hoje por uma 

- 36 -
d 

. -
ou outra facçao • Porem trata-se e uma -mera supos1çao, por-

35
EHU, X, i, § 91. 

36
EHU, X, ii, § 97. 
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que na história , à diferença dos relatos de milagres e prodí

gios veiculados e apoiados pelas religiões, sao raros os ca

sos em que testemunhos contrários se apresentem com igual 

força , destrui�do o valor de evidência um do outro. Contudo, 

se dois testemunhos sobre o mesmo fato histórico forem contrá 

rios, então, como nos casos de milagres, nossa experiência 

nos guiará na averiguação dessa evidência conflitante, deci

dindo por aquela que tiver maior força e autoridade. Porque no 

caso da história quase sempre será possÍYel decidir pela maior 

credibilidade de um dos tes·temunlios em casos de confronto ,  en-"

quanto que no caso de relatos de eventos miraculosos, os tes

temunhos por princípio anulam-se mutuamente, por derivarem sua 

força unicamente das paixões dos relatores e leitores. Que� 

tões de fê nunca podem ser submetidas ao crivo da experiência, 

sem com isso perderem toda autoridade, conforme nos ·assegura 

Hume: 

"Nenhum tes-telllunhó e-in fa-vor de qualquer es 

pêcie de uilagre ja-inais alcançou o nível de 

uma probabilidade, -inuito ,nenos de uma pro

va; e ainda que equivalente a uma prova, a 

ele se oporia outra prova, derivada da pró

pria natureza do fato que pretende estabel� 

cer. SÔ a e�periência dã autoridade ao tes

te111unh.o humano; e essa e a -mesma experiênci 

1 . 1137 -a que nos garante as eis da natureza 

Portanto, o critério da credibilidade das fontes no caso 

em que apresentem referências contraditórias a respeito do 

37EHU, X, ii, § 98.
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mesmo fato histórico é novamente, recorrer a nossa própria exp� 

riência do curso normal das coisas e das ações dos homens, para 

poder afastar o que há de absurdo ou improvável nos relatos e

decidir pelo que parecer mais plausível e conforme a essa e�pe-

riência. Citando a carta de Hume a Hugh Blair: "nenhum homem 

pode ter alguma outra experiência que não a sua própria. A exp� 

riência dos outros torna-se sua somente p ·êlo crédito que 
. 

. 

ele 

dá ao seu testemunho; o qual provém de sua própria experiência 

da natureza humana1138 •

I.3. A Fonte Escrita na História Recente

Do ponto de vista da credibilidade, a história filosófica 

privilegia� em geral a fonte escrita, pela dificuldade de esta 

belecer com certeza fatos remotos, que dependiam de fontes bem 

mais duvidosas. Voltaire afirma que o estudo da história antiga 

ê sempre incerto, porque nao dispomos de fontes seguras: a medi 

da que o historiador regride no tempo, passa a depender de rela 

tos cujo componente de verdade decresce à medida que aumenta o 

de fábula. A escassez de fontes antigas escritas, as finicas que 

julga capazes de conferir um maior grau de certeza à investiga

çio, faz Voltaire�reafirmar em vários momentos de sua obra que 

toda história ê 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 tem 

po presente, nao passaríamos a vida a nos 

enfastiar com as fábulas antigas. Eu suge

riria a um jovem ter uma ligeira noção dos 

tempos remotos: mas aconselharia que come 

381etter to Rev. Hugh Blair in David Hune: Philosophical Historian, p.403. 



çasse um estudo s�rio da hist6ria pelo tem

po em que ela se torna verdadeiramente inte 

ressante para n6s: parece-me que seja por 

volta do século XV. A imprensa, que e inven 

tada nessa época, começa a torná-la menos 
. ,, 39 
1.ncerta • 

Bolingbroke também repete as críticas à :-historiografia an-· 

tiga, afirmando ser valioso para aqueles que querem servir 

pátria apenas o estudo da história a partir do final do sécu

lo XV, "para aqueles que vivem no século :XVIII e habitam as 

partes ocidentais da Europa1140 • A reserva quanto à história 

antiga ê a mesma de Voltaire e dos pirronistas históricos de 

modo geral: a narração do passado remoto está coberta de 

pontos duvidosos, e envolta em material fabuloso. Em sÚll1a, a 

dificuldade é deslindar o verdadeiro entre tantos mitos. "Con 

cordo que a história foi propositada e sistematicamente falsi 

ficada em todas as épocas, e que a parcialidade e o preconcei 

to ocasionaram erros tanto voluntários como involuntários". 

Mas Bolingbroke não adere a um pirronismo radical; acha que a 

história deve preservar alguma autenticidade por trás das fal 

sificações, que é possível distinguir através da crítica. Em 

suma, "não há razão em estabelecer o pirronismo para evitar 

o ridículo da credulidade". A verdade da história se estabele

ce pelo "testemunho concorrente"; a "crítica separa o joio do 

39
voltaire, Fragments sur l'histoire, Art. XI, p. 45. 

40Bolingbroke, Letters on ·the Study and· us·e ·of History,

ter 6, p. 83. 

Let 
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trigo e extrai de vários autores uma seqtiência de história ve� 

dadeira, que não poderia ter sido encontrada em nenhum histo -

riador". Tentar estabelecer um "pirronismo universal em que� 

tões de história." é "loucura". Por isso, para preservar o va

lor pedagógico da história, é preciso aceitar a possibilidade 

de sua autenticidade. "A história precisa ter um certo grau 

de probabilidade e autenticidade, ou os exemplos que nela en-

centramos não reuniriam força suficiente para causar a devida 

impressão em·nossas mentes, nem para ilustrar ou fortalecer os 

preceitos da filosofia e as regras da boa política1141 •

Também Hume faz datar da época moderna o início de uma 

história mais precisa: "Assim acompanhamos a história da Ingl� 

terra por uma série de épocas bárbaras, até que atingimos a

aurora da civilizaçio e da ciência; e temos a perspectiva tan

to de mai�r certeza em nossas narrações históricas, como de p� 

der apresentar ao leitor um espetáculo mais digno de sua aten

ção 114 2• Os homens das "nações civilizadas", diz Hume, 12.rnentam

que a história dos tempos remotos esteja sempre cercada de 

"obscuridade, incerteza e contradição". Cada vez que o pesqui-

sador ousa ir além dos períodos sobre os quais foram preserva

das fontes escritas (monumentos literários), fica sujeito as 

desfigurações e lacunas de relatos confiados apenas a "memóri 

a" e à "tradição oral". Na história da origem dos povos, a "fá 

bula" 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 par-

41rdem, op. cit., pp. 55-8.
42History �� Engl�nd, Vol. III, Cap. XXIII, p. 296.

2805745
Caixa de texto
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tida "o estudo dos habitantes conforme apareceu aos romanos" i� 

vasores. Toma os eventos que cercaram.a conquista como perten -

cendo "mais à história romana do que à britânica", portanto jul 

gando as fontes .romanas mais dignas de crédito para a narraçao 

desses eventos43.

I. 4 . ExplicaçÕ'es Conjectürais

a. A História Remota

O privilégio da fonte escrita parffte incontestável. Contu 

do, no curso da investigação histórica, Hume reconhece a impor

tância de outro tipo de dado. A ausência de fontes escritas so-

bre a origem remota das nações pode dar lugar a outros "meios 

seguros" de investigação: "considerar a língua, os costumes, e

maneiras dos ancestrais, comparando-as com os de nações vizi-

nhas". Por exemplo, no caso da controvérsia entre historiadores 

escoceses e irlandeses sobre se os antigos celtas teriam migra-

do da Escócia para a Irlanda ou vice-versa, "como se a honra 

de seus respectivos países estivesse profundamente empenhada na 

decisão", Hume propõe sua conjectura. Levando em conta a "seme

lhança da língua e de costumes", parece provável que a Grã-Bre

tanha tenha sido povoada pela migração de habitantes originári-

os da Gália, que dali migraram para a Irlanda. Tal conjectura 

é também apoiada pela observação da situação geográfica desses 

países. Ademais, os gauleses ou celtas que povoaram a Irlanda de 

vem ter partido de regiões a noroeste da Grã-Bretanha, e esta 

43History of England, Vol. III, Cap. XXIII, p. 296. 
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conjectura é fundada tanto na dissemelhança entre a língua ir-

larldesa e o galês ou o dialeto falado antigamente no sul da 

Grã-Bretanha, como na proximidade entre a Irlanda e o noroes

te da ilha. A e�se respeito a autoridade das fontes é fraca. 

Gildas e Beda não são César e Tácito, mas são autoridades maio 

res que certas argumentações de historiadores contemporâneos de 

Hume, que levam em conta, por exemplo, a "disposição guerreirat• 

de cada um desses povos para decidir a questão. Afinal, se há 

alguma parte confiável no relato da história tradicional de 

um povo bárbaro é a "genealogia das naçoes e às vezes das famí 

lias". O fato é que, para conhecer esses eventos que se passa

ram "muito antes da época da história e dos registros", só po

demos recorrer ao i'racioéínio", cujas "conjecturas" nesses ca

sos nparecem bastante satisfatórias 1144 •

b. A Recusa do Miraculoso

O recurso a raciocínios conjecturais aparece com freqtiên 

eia na História de Hume, não apenas para resolver pontos obscu 

ros do passado mais remoto. Vemos isso no caso de relatos mira 

culosos, por exemplo, entre os quais se destaca o exame dos re 

latos envolvendo a figura de Joana d'Arc. Trata-se de ··relatos 

de episódios sempre.mesclados de elementos miraculosos, que 

preciso avaliar criticamente. 

"E tarefa da história distinguir entre o 

miraculoso e o maravilh�so; rejeitar 

44
op. cit., Nota A, pp. 471-3.

o
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primeiro em todas as narrativas meramente 

profanas e humanas; duvidar do segundo; e 

quando obrigada por um testemunho inques

tionável, como no caso presente, a "ãdmi

tir alguma coisa extraordinária, aceitar 

tão pouco quanto for consistente com os 
f . - . 1145 atos e circunstancias •

Hmne procede à sua interpretação dos fatos relatados pr� 

curando sempre desmontar a evidência apresentada em favor 

miraculoso. 

do 

Joana d'Arc, empregada em uma estalagem, estava habitua

da a tarefas em geral reservadas aos criados homens, como "cu!_ 

dar dos cavalos dos hóspedes, montá-los em pelo atê o bebedou

ro"; isto daria conta de sua habilidade como amazona, Por ou

tro lado, é fácil supor que a situação da França era mn assun

to de interesse geral, "mesmo para pessoas da classe mais bai

xa" e que o caráter do rei Carias VII, tão inclinado à galante 

ria, deveria torná-lo "o herói daquele sexo, cujas mentes gen� 

rosas nao conhecem limites em suas afeiç5es''. Joana, humilde 

e mulher, poderia facilmente ter sido tomada por sentimentos g� 

nerosos,pela sorte da nação e peruo seu rei; sua "mente inexpe

riente", porém, teria "confundido os impulsos da paixão J com 

inspirações divinas". Em todo caso, o fato de julgar-se "desti 

nada pelos céus" para a tarefa de expulsar os invasores e res-

tabelecer o trono da França deu-lhe coragem de prosseguir na 

sua empresa, superando a "timidez tão natural ao seu sexo, sua 

45
op. cit., Vol. III, Cap. XX, p. 143.
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d
. - ,,46 idade e sua baixa con 1çao Segundo Hume, o relato dos escri 

tores franceses dos acontecimentos que se seguiram tendem 

enaltecer o lado maravilhoso, informando que a Donzela de

a

Or-

deleáns,não só era ativa nos combates, como ocupava o cargo

general, conduzindo operações militares e delib�rando nos conse

lhos de guerra. Contudo, o mais provável é que esta era a "ima

gem que a corte francesa procurava manter junto ao público". E

la deve ter sido aconselhada em todos os seus movimentos pelos 

comandantes franceses mais experientes, porque dificilmente uma 

jovem camponesa poderia, de uma hora para outra, "tornar-se es

pecialista numa profissão que requer mais gênio e capacidade do 

que qualquer outra atividade da vida 1147. Finalmente cativa nas

mãos dos ingleses, os interesses de alguns membros da nobreza e 

do clero francês fazem com que ela seja julgada por "feitiçaria, 

·impiedade, idolatria é magia", denunciando a mesma superstição

b 1 . t h . d d . - . 48 S so a qua prev1amen e se aviam escu a o nas vitorias . eus

inimigos franceses e ingleses, usando a autoridade do clero ao

qual ela estava acostumada a reverenciar, conseguem afinal fa 

zê-la admitir o caráter ilusório de suas revelações. Em nome 

dos interesses políticos, a "influência divina" que havia tan

to "encorajado uns" como "intimidado outros", acaba por ser de

clarada "inteiramente sem fundamento". E a vingança bárbara de 

seus inimigos sô se sacia ao punir com as chamas essa "admirá

vel heroína", expiando assim "os insignes serviços que prestou 

46
0 p. ci t., PP· 142-3.

470 p. ci t., p. 150.

480 p. ci t., p. 156.
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., d . ,.49  J a seu pr1nc1pe e a seu pais e origem • � 

Ao relatar esse episódio, Hume contesta passo a passo a

narraçao das fontes, todas as vezes que esta vem mesclada de 

elementos maravilhosos e miraculosos. Nesses pontos,. Hume procu 

ra sempre uma versao alternativa para os acontecimentos, em 

princípio fundada no confronto do relato das fontes com a expe

riência comum do curso do mundo. O critério de credibilidade das 

fontes é a sua conformidade com a experiência/contudo, parece� 

nos que apenas a utilização desse tipo de critério, exposto no 

Tratado e na Investigação, de que tratamos mais acima, não é su 

ficiente para dar conta de todos os aspectos da crítica humeana 

das fontes. No caso dos relatos maravilhosos, por exemplo, nao 

é propriamente a experiência comum que os denuncia como tais, 

mas sim o conhecimento dos princípios que governam a natureza hu 

mana que permite a formulação de uma explicação alternativa pa

ra os mesmos eventos./um conhecimento que, é certo, tem sua ori

gem na experiência do curso ordinário do mundo e das açoes dos 

homens, mas que, no caso das explicações históricas, funciona co 

mo uma teoria que permite a formulação de hipóteses .:-·expJ:icâ;ti-

vas ./ O historiador não pode limitar-se a mera transcrição · das 

fontes, sobretudo nos casos de evidência conflitante. Se a ciên 

eia da história fosse construída indutivamente (como quer a lei

tura mais comum de toda teoria da ciência de Hume), a evidência 

das fontes nunca poderia sugerir, por si, sua própria crítica; a 

crítica proposta pela filosofia de Hume, com base na experiência 

comum, passa pela mediação dos princípios da natureza humana. As 

4 9 
Op • c i t . , p . 15 8 •
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sim, no caso de Joana d'Arc, Hume recusa o relato das fontes 

para os motivos dos personagens, preferindo explicá-los por ra 
--

zoes psicológicas ou políticas, retiradas de sua teoria geral 

da natureza humana. Um relato alternativo dos mesmos fatos,que 

se propõe mais plausível, mais provável, porque não contraria 

a experiência comum, probabilidade a qual os relatos impregna-

dos de milagres e maravilhas não podem reivindicar, conforme 

a argumentação de Hume a respeito dos milagres, que expusemos 

mais atrás. 

c. A Auten tic i"dade dos Documentos

As fontes nem sempre são claras a respeito das causas dos 

eventos históricos. O relato dos eventos é um relato de ,,e-.fêi':I 

tos, cujas causas é preciso descobrir. A hipótese explicativa 

assenta na observaç·�o das fontes, mas formula um princípio cau 

sal teórico, não contido na observação, que retorna à experiê� 

eia, passando a ser tomado como causa desses fenômenos. Na His 

tória essas hipóteses explicativas são sempre formuladas a

partir dos princípios estabelecidos pela ciência da na t'ureza 

h . d d 
. 50 umana, enquanto enuncia os e uma teoria 

Assim, na História da Inglaterra, o exame das fontes re

corre quase sempre a elaboração de hipóteses sobre causas 

não observáveis, que possam explicar os eventos. Um exemplo fa 

5ºos princípios da natureza humana sao "causas gerais" (EHU,IV,
i, § 26); são "as qualidades ou poderes da natureza humana, 
entendidos como as causas dos fenômenos do conhecimento, das 
paixões, da moral". J.P.Monteiro, "Indução e Hipótese na 

1\ 
d -

. 
Filosofia de Hume, p. 90. Cf. THU, Intro uçao, pp. xix, xx.

-
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moso e o caso das "Casket Letters" de :Maria Stuart. O conde de 

Bothwell guardava numa caixa de prata que.-lhe fora ·presenteada 

pela rainha as cartas de amor que esta lhe escrevera de seu pr� 

prio punho, alé� da promessa escrita de desposá-lo, feita antes 

do julgamento e absolvição daquele nobre das acusações de assas 

sinato do rei. Tais documentos comprometiam gravemente MariaStu 

art, pois continham "provas incontestáveis da correspondência 

criminosa entre Maria e Bothwell, do seu consentimento ao assas 

sinato do rei, e de sua participação na violência que Bothwell 

fingira exercer sobre ela 1151 • Elas constituíram o principal 

argumento da acusação contra a rainha, que culminou com sua de-

capitação. Desde então, foram publicadas, e sua autenticidade 

frequentemente discutida. Trata-se de um caso de evidência con 

flitante sobre documentos sem envolver relatos miraculosos, que 

Hume avalia segundo seus critérios filosóficos. 

Começa por resumir os argumentos contrários à autenticida 

de das cartas: elas teriam passado pelas mãos do condé de Mor

ton, o mais inescrupuloso de todos os inimigos de Maria, e sao 

indecentes e deselegantes, por isso é improvável que ela as ti

vesse escrito. São suposições cujo argumento central repousa na 

questão da falsificação da letra de Maria Stuart. S nele que Hu 

me concentra suas objeções. As ·cartas eram demasiado· longas,'. o 

que tornaria a falsificação um risco maior; foram examinadas 

e comparadas com a letra de Maria por muitas testemunhas, in-

clusive partidários da rainha, que não denunciaram a falsifica-

ção; o estilo não era tão grosseiro, porque permitiu que 

S 1His tory of· En·gland, vo 1. V, Cap. XXXIX, p. 14 2.

ami-
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gos de Maria argumentassem que era o significado das cartas 

que estava sendo adulterado, para parecer criminoso; as car 

tas eram tão indiscretas quanto a conduta de Maria na épo -

ca; eram desel�gantes porque escritas no estilo familiar,en 

tre amigos; continham o relato de muitas circunstâncias que 

poderiam ter sido desmentidas por Maria se fossem forjadas. 

As traduções escocesa e latina do original francês estão 

plenas de galicismos; há a menção de uma conversa entre Ma-

ria e o rei que foi confirmada por outra testemunha, que 

ouviu do próprio rei o relato desse fato; Murray e seus as

sociados 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 

autênticas de Maria; o duque de Norfolk, que pensava 

posar a rainha e acabou por perder a vida pela sua 

cartas 

dês-

causa 

examinou esses papéis e acreditava-os autênticos. Mesmo o 

desaparecimento posterior das cartas é um reforço a hipôt� 

se de sua autenticidade. Este fato é atribuído aos amigos 

do réi Jaime I, desejosos de destruir as provas dos crimes 

de 
- 52

sua mae 

De resto, Maria poderia ter conduzido toda a conspira-

çao contra o rei sem deixar documentos escritos. Nesse caso, 

sua conduta só pareceria suspeita ao exame de homens de dis 

cernimento. Mas ela portou-se de maneira tal a trair-se pa

ra todos; e o acaso pôs as mãos de seus inimigos as provas 

52
op. cit., nota L .  pp. 497-500. 
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que iriam condená-la. Na conduta de Maria revelaram-se "a 

mesma fatuidade e imprudência" que habitualmente acompanham 

"os grandes crimes", características da natureza humana que 

podem explicar sua conduta. Aliás, o caso da inocência de 

Maria Stuart ê um dos pontos da história inglesa onde a lei-

tura partidária se faz mais evidente. O jacobita- escoces 

que defende a inocência da rainha Maria, segundo Hume, deve 

ser considerado um homem "alêm do alcance de argumento ou 

- " d b d d li • ,, 53 razao e eve ser a an ona o a seus preconceitos . 

A análise humeana deste caso mais uma vez nos mostra que 

a leitura da história faz�se baseada em argumentos racional

mente construídos. Diante do documento, a interpretação deve 

basear-se na reconstrução conjectural do historiador; o tex

to por si não contêm dados suficientemente claros sobre os

acontecimentos, que permitam a sua compreensão por um proce

dimento meramente indutivo. E necessário procurar no texto a 

confirmação de interpretações formuladas hipoteticamente, a

partir das sugestões do próprio relato dos eventos. Desta for 

ma, as fontes garantem que o conhecimento histórico tenha 

origem na experiência, mas nao o limitam. O historiador nao 

sera tanto mais fiel aos eventos quanto mais se ativer a 

mera transcrição das fontes. As fontes apresentam-se ao his

toriador como os rela tos observáveis de eventos inobservâveiis� 

A interpretação do historiador, conjectural, vai tentar re

constituir esses eventos tendo as fontes tanto como ponto de 

origem quanto de confronto de suas hipóteses. Sobretudo nos 

53op. cit., p. 501.
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casos controvertidos, de evidência conflitante, Hume defen

de a plausibilidade de sua interpretação não por ser fiel 

ao relato das �ontes, as quais em geral critica, mas · pêlo 

próprio poder explicativo dessa argumentação. O historiador 

Hume posiciona-se muitas vezes contra o testemunho das fon 

tes, procurando persuadir o leitor da plausibilidade de sua 

explicação. Isto é, apoiando-se mais no raciocínio do lei

tor do que em sua capacidade de observação. 
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CAPITULO II 

TEORIA POLfTICA E HISTÓRIA 

II.l. Os Partidos na Teoria Política

A teoria política de Hume , enquanto discurso inseri-

do no bojo de sua ciência da natureza humana, busca como es 

ta na história , o fundamento empírico de seus princípios g� 

rais. Nos Textos característicos desse discurso - õ Li-

vro III do Tratado, a Investigação sobre os Princípios da 

Moral, os Ensaios Políticos - Hume constantemente recorre 

a exemplos da história para assegurar à sua argumentação o 

necessário ponto de partida experimental. Essas referências 

remetem à história de Roma, da Grécia e do Oriente, mas 

também discutem eventos da história da Inglaterra mais re

cente. 

Nesses casos Hume nao pode deixar de tratar da questão 

dos partidos - whig e tory - que dividiam a vida políti 

ca inglesa, e aplicavam sua retórica à leitura da história. 

Com efeito, os partidos políticos costumavam travar suas 

controvérsias com argumentos retirados da história inglesa, 

procurando f�?dª! na tradição a validade de suas posições.� 

propriavam-se da narrativa dos fatos históricos, elegendo co 

mo verdadeira e mais digna de crédito a versão do historia

dor que lhes parecesse mais conveniente. Assim, os princípi 

os partidários interferiam na explicação política da histó- · 

ria, ao mesmo tempo que constituíam, eles próprios, objeto 
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d . - 14" . 1e teor1zaçao no 1t1ca 

Na Inglaterra do século XVIII, os partidos políticos co 

meçam a firmar-se e a apresentar-se sob seu aspecto rnoderno de 

instrumentos necessários do poder. Os partidos surgem, em pri 

meiro lugar, na prática política, para defender e garantir a 

expressão dos diversos interesses e correntes de opinião nos 

mecanismos do governo. Firmam-se, portanto, como uma instân-

eia de fato da atividade polítita, antes de se tornarem obje-

d fl - - . 2 � to e re exao teorrca . e sempre interessante recuperarmos

esses primórdios, a introdução dos partidos como tema das teo 

rias políticas iluministas. Familiarizados com a moderna ciên 

eia política, que tem conferido ao estudo dos partidos uma 

importância crescente, perdemos já o interesse pelos exercíci 

os classificatórios, pela elaboração de uma taxinomia das ins 

tituiç6es políticas enquanto entidades definidas estaticamen

te, à maneira dos sistemas jurídicos. As teorias políticas ho 

je voltam-se cada vez mais para a análise do poder enquanto e� 

sência mesma do Estado e das forças políticas, uma concepçao 

dinâmica da política que tem conferido ao estudo dos partidos 

uma importância crescente. Segundo M. Duverger, "o desenvolvi 

menta dos partidos fez estourar os quadros das velhas classi

ficaç6es políticas inspiradas em Aristóteles e Montesquieu"3 . 

1
n. Forbes, Hume's Philosophical Politics, II, III� S. Cotta,
"Les Partis et le Pouvoir dans les Théories Politiques du 

Dêbut du XVIII eme Siecle", IV. 

2s. Cotta, op. cit., I, p. 91. 
3M. Duverger, Les partis politiques, II, iii, 3, n. 431.
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Sustenta que a tradicional distinção entre monarquia, aristo 

crac ia � democracia é tun paradigma inadeo_uado :qara e:x'J)licar a realidade 

política atual; em vez disso, deveríamos optar pela classifica 

ção dos reg im�s políticos tomando como critério o conteito 

de partido, e dividindo-os em monopartite, bipartite e plurt 

partite. Proposta de uma revolução copernicana, situando os 

partidos no centro da análise política, co1nu instrumento-cha 

ve para sua compreensao. 

Mas o papel dos partidos nao foi sempre visto assim. 

Nas teorias políticas do século XVII, que legaram ao século 

seguinte os seus grandes temas (direito natural, contrato so 

cial), a referência a partidos é apenas indireta. Incorpora

dos à idéia de facção, são condenados como princípio sediei� 

so nocivo ao bem comum. A passagem do estado de natureza a

sociedade política é sempre vantajosa, quer se conceba esse 

estado como a guerra de todos contra todos·, como em Hobbes, 

quer seja um estado de liberdade governado pelas leis da ra-

zao, como em Locke. O contrato social representa sempre 

avanço, uma aquisição preferível ao estado de natureza, 

um 

e 

que deve ser preservado contra as ameaças de dissolução. As

sim, a convivência dos homens na sociedade política não deve 

admitir divergências que possam pôr' em risco a sobrevivência 

do pacto social. O surgimento de facções que lutam pelo po

der é condenável, porque elas estão comprometidas com :inte

resses particulares, egoístas, contrários à coisa pública, a 

procura do bem comum. A idéia de bem comum está vinculada a 

origem mesma do pacto social e do governo, cuJ.a legitimidade 

deriva do assentimento de todos, ou, ao menos, de uma maio

ria autorizada a falar por todos. O governo tem origem num 
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contrato, num acordo das vontades dos indivíduos que, orien

tados pela razão, reconnecem a vantagem que poderão auferir 

da satisfação do interesse geral, abdicando portanto da com

petição por s�us interesses particulares. Por isso, para as 

teorias políticas do século XVII, toda facção tem o caráter 

de sedição, que em Última instância acarretaria o maior dos 

males: a ruptura do pacto social, e o regresso ao estado de 

natureza. 

Sobre a necessidade do consenso para a preservaçao da 

sociedade, os textos sio claros e pr6digos. No Leviati Hob

bes alerta-nos contra as doenças que enfraquecem ou conduzem 

um Estado ã·dissolução, entre elas, o "veneno das ·doutrinas 

sediciosas" como aquela de. que todo indivíduo pode julgar 

por si e sem recurso �s leis civis, as boas e as mis açoes. 

Ora, "partindo dessa falsa doutrina, os homens- adquirem a

tendência para debater consigo pr5prios e discutir as ordens 

do Estado, e mais tarde para obedecê-Ias ou - des·obedecê-las 

conforme acharem conveniente em seus juízos particulares. Pe 

lo que o Estado ê perturbado e enfraquecido 114 • Liberdade de

julgar que, contudo, é um dos princípios na fonnação dos pa� 

tidos. Em outra parte, Hobbes lembra a desobediência de 

Adão e Eva para concluir: "pelo que fica claramente indica-

do (embora alegoricamente) que os mandamentos daqueles que 

têm o direito de mandar não devem ser censurados nem discuti 

dos por seus súditos" 5. Pelo mesmo motivo o poder do Estado

4Hobbes, Leviatã, Il, XXIX, p. 193.

5Idem, op. cit., XX, p. 127.
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não pode ser dividido: "pois em que consiste dividir o poder

de um Estádo senao em dissolvê-lo, uma vez que os poderes 
6 divididos se destroem mutuamente uns aos outros?" . E acaba

por atestar su� desaprovação ao governo inglês de monarquia 

mista, que tanto mereceu o elogio de Hume: "Pois, muito em

bora alguns percebam que tal governo não é governo, mas divi 

são do Estado em três facções, e o chamem monarquia mista, 

contudo a verdade é que não e um Estado independente, mas 

três facções independentes, não uma pessoa representativa, 
- 7 - -

mas tres" . A facçao e um mal que pode envenenar a constitui 

ção mesma do Estado, a própria forma de governo, e que por

tanto deve ser extirpada. 

Quanto a Locke, no Segundo Tratado sob�e o Governo Ci

'Li!., a idéia de vontade da maioria, que legitima o poder po

lítico, é compreendida como uma vontade unitária. O princípi 

o visa justamente fazer prevalecer uma opinião dominante, si

lenciando a discórdia e afastando os indiferentes. Como em 

Hobbes-; trata-se de garantir a sociedade civil contra as ame 

aças de dissolução, isto é, contra a diversidade de opiniões 

e a "contrariedade de interesses". Porque o fundamento de 

toda sociedade política é "o assentimento de qualquer número 

de homens livres capazes de maioria para se unirem e incorp� 

rarem a tal sociedade118 • E nessa origem consensual 

6Idem, op. cit., XXIX, p. 195.

7 Idem, op. e i t. , p . 19 7 .

81ocke, Segundo Tratado sobre o Goverrto, VIII, §§ 98-99.

do
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governo está a raíz de sua legitimidade. Mesmo a resistência 

e a revolta contra o soberano, para serem legítimas, preci

sam contar com essa adesão de todos, caracterizada pela von

tade da maioria; só assim é possível prevenir a açao de qua! 

quer "cabeça intrometida ou espírito turbulento que deseje 

alterar o governo". Não há lugar para os partidos na teô�t

a -de Locke. Eles continuam a ser compreendidos como expres

são de facções cuja principal finalidade é tumultuar o exer

cício do bom governo, e dividir a vontade da maioria: "conce 

d� que o orgulho, a ambição e a turbulência dos homens têm 

causado frequentemente grandes desordens nas comunidades, e 

as facções têm sido fatais aos Estados e reinos 119 •

Tanto Hobbes quanto Locke não tratam dos partidos dire 

tamente: isto quer dizer que os partido's, embora já tomando 

parte concreta na vida política inglesa do século ::XVII 10, a

inda não mereciam por parte da filosofia política um reconhe 

cimento teórico. Apenas, eles são vistos· como um indesejável 

fenômeno passageiro, quiçá perigoso, sempre associado a 

idéia de facção. E a facção deve ser banida porque introduz 

na prática política o domínio da paixão: a turbulência, a 

exaltação dos ânimos, os interesses egoístas. O espírito fac 

9 Idem, op. cit., XIX, § 230. 
10 Em geral os historiadores fazem remontar a origem dos par-

tidos a época da Restauração, por volta de 1660. Trevelyan, 

C.M., A Shortened History of Englarid, cap. IV. Feiling, K., 
England under the Tudors and Stuarts, cap. X. Woodward, E.

L., Uma História da Inglaterra, cap. XII. Hume, contudo re

mete esta origem ao reinado de Jaime ·1, por volta de 1620,
conforme veremos adiante.
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cioso perturba o exercício da vontade que visa o bem comum. 

A facção provoca cisões no corpo unitário quer do -Leviatã, 

quer da sociedade liberal, opondo o particular ao geral, o 

interesse de alguns ao bem de todos, o ponto de vista indivi

dual à visão do conjunto. Na Etica de Spinoza encontramos o 

seguinte teorema: "o que conduz à sociedade comum dos homens, 

ou seja, o que faz que os homens vivam de acordo, é útil; e 

inversamente, é mau o que traz a discórdia à cidade". E a 

demonstração esclarece: "o que faz que os homens vivam de a

cordo, faz simultaneamente que vivam soo a direção da razao, 

e, por·cortseguinte, é óom e (pela mesma razão), inversamente, 
- · d·· ... d .. 11 1 1 

o d < , d c·d d e mau o que excita as iscor ias . omin10 a i a  e e 

d ' . d R - 12 • f 1:.. ' "d d -o ominio a azao ; o que az os uomens viverem na ci a e e 

o consentimento unânime vindo da razão. As· paixões dividem,

opõem os homens uns aos outros, em nome dos interesses pesso-

ais; a unanimidade sô pode ser fruto do exercício da razao 
·---

b . 1 d . -
13

A . - ºf - d so re os impu sos as paixoes . paixao, man1 estaçao o 

irracional, não tem direito de cidadania no Estado moderno. 

David Hume e os teóricos ingleses da política do século' 

XVIII são formados nessa tradição que não alinha os partidos 

entre os temas políticos dignos de reflexão. E contudo, de-

frontam-se com uma prática política que incorpora cada vez 

mais os partidos em seu quotidiano. Percebemos o efeito dessa 

11spinoza, Etica, Livro IV, Proposição XL.
12Idem, op. cit., Proposição XXXV.
13 Idem, op. cit., Proposições XXXIV e XXXVII. 
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oposição nos Ensaios Políticos de Hume. Ele também ·condena 

os partidos num plano teórico: "As facções subvertem o gover 

no, tornam impotentes as leis e geram a mais feroz hostilida 

de entre os cidadãos do mesmo país, os quais devem dar uns 

- . - - 14 - d aos outros mutua ass1stencia e proteçao" . As razoes essa

condenação são as mesmas da tradição: os partidos ameaçam 

a unidade do Estado, o governo das leis, a solidariedade dos 

cidadãos. E disso são culpados tanto as facções como os par

tidos, pois Hume utiliza os dois termos como sinônimos, ser

vindo-se ora de um, ora de outro, como equivalentes. A fac

ção, quando governada pelo interesse pessoil, gera as piores 

atitudes derivadas da convicção. "Quando um homem pertence a 

um partido é capaz, sem vergonha ou remorso, de de�pre�ar t� 

dos os 1 iames da honra e da moral para servir a sua facção1115 • 

Os part·idos têm, portanto, um efeito diretamente nocivo a 

convivência social. A moral que rege·a vida pessoal torna-se 

elástica quando se trata de assuntos pÚólicos, por influênci 

a direta dos partidos. "Os hOmens são geralmente mais hones

tos na vida privada do que na vida pública", e "são capazes 

de ir mais longe para servir a üm partido do quê quando ape-

t- . t 
.. .,16nas es a� em causa seus in eresses pessoa1s· 

No plano que traça para a constituição de um governo 

perfeito, o ensaio "Da Idéia de uma República Perfeita", Hu-

me procura dotá-lo de uma estrutura capaz de, tanto 

14
11Dos Partidos em Geral", p. 281.

15
11Dos Primeiros Princípios do Governo", p. 243.

1611Da Independência do Parlamento", p. 269.

quanto 
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possível, evitar os partidos. "0 principal sustentáculo do 

governo britânico é a oposição dos interesses, mas tal fato, 

embora de maneira geral seja útil, alimenta intermináveis dis 

putas partidárias". Na proposta de Hume esse sustentáculo pas_ 

sa a preservar apenas os seus benefícios, porque passa a ter 

um controle previsto nas instituições. A cada senador eleito 

por mais de um terço de votos dos representantes, corresponde 

rã um assento numa "corte de competidores" ao segundo homem 

mais votado. A essa corte caberã "fiscalizar as contas públi-

cas, e acusar qualquer homem perante o senado". Da-se assim u 

ma expressão oficial aos sentimentos facciosos e de dissidên-

cia, que, contudo, são contidos: "os competidores não têm 

o direito de controlar o senado: tem apenas o de acusar e de 

apelar para o povo". Trata-se de uma monarquia limitada, fun-

dada numa organização comunitária que coloca os representan - 

tes numa relação de estrita dependência do povo. Mas reconhe-

ce que um dos grandes incovenientes de seu plano ê "não elimi 

nar inteiramente, embora possa atenuar, os partidos da corte 
*17e do pais" . E com isso Hume admite que, embora indesejáveis 

em teoria, os partidos são inevitáveis enquanto entidades de 

fato. Se submetidos a um julgamento de valor, os partidos são 

um mal, e sobre isso Hume concorda com a tradição da teoria 

política. Porém sua atitude teórica ê sempre orientada pela 

experiência, e portanto o contato com a prática política de 

seus contemporâneos não poderia fazê-lo ignorar, em teoria, a 

existência e permanência dos partidos enquanto entidades his-

i 7
"Da Ideia de Uma Republica Perfeita", pp. 278-9. 
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tóricas. Por isso os enunciados de sua teoria política acabam 

por avançar em relação à tradicional condenação dos partidos; 

reconhecendo-os como questões de fato que podem, afinal, con� 

tituir-se em �bjeto de ciência política. E é assim que, sobre 

a questão dos partidos, Hume acaba por afirmar que "num gover t.

no livre talvez não seja possível, e nem sequer desejável, 

abolição de todas as distinções de partido 1118 • Isto é, se 

partidos não são desejáveis, sua abolição também.não o é. 

a

os

No ensaio "Dos Partidos em Geral", Rume divide os parti 

dos em pessoais e reais, conforme se assentem na "amizade pe� 

soai ou na hostilidade entre os membros de partidos opostos", 

ou "em diferenças reais de opinião ou de interesse". Os prJ

meiros encontram-se mais no passado, os segundos são mais tí

picos dos tempos modernos. Por isso concentra sua atenção nes 

tes Últimos, dividindo-os em três categorias conforme séjam 

facções de interesse, de princípio ou de afeição. A · primeira 

delas parece-lhe "a mais razôável e desculpável", pois agrupa 

os homens segundo 5eus interesses de classe: noõreza, povo, 

soldados, comerciantes. As facções que se formaram por afei

ção são baseadas na "dedicação especial dos homens a certas 

famílias e indivíduo5, pelos quais desejam ser .goverriados". 

Tem características bem pouco racionais, uma vez que seus mem 

bros dedicam-se intensamente "a pessoas que de modo algum co

nhecem, que talvez nunca tenham visto, e das quais nunca rece 

beram nem jamais podem esperar receber favor algum". Esse do

mínio da paixão sobre o interesse torna as facções assim cons 

1811na Coalizão dos Partidos", p. 289.
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tituídas frequentemente "violentas". Mas é o terceiro tipo

de partido, aqueles de princípio, que só apareceram nos tem

pos modernos, que é "talvez o fenômeno mais extraordinário e 

inexplicável que jamais surgiu nas questões humanas 1119 • Os

princípios que orientam esses partidos podem ser políticos ou 

religiosos. No caso das controvérsias religiosas, cada um p� 

de seguir convicto de seus princípios sem que seu vizinho 

seja minimamente afetado ou obrigado a mudar os dele em fun

çao dessas convicções; por isso, os partidos religiosos sao 

uma forma de insensatez. Os princípios políticos podem ser 

explicados mais facilmente, porque opini5es contrárias geram 

ações contrárias, que precisam ser resolvidas. Aplicando es

sa tipologia dos partidos ao caso concreto da formação dos 

partidos da corte e do país, verifica-se que esta deve-se a 

uma diferença de princípios, à qual se acrescenta uma dife

rença de interesses; participam portanto de duas classifica-

- . " - d .d 
. ,. 20çoes, e sao por isso uma especie e parti os mistos 

O ponto interessante é que Hume, ao classificar estes 

partidos, credita sua origem ao caráter da constituição in

glesa, que rege um governo misto, em parte republicano e em 

parte monárquico. Está na própria natureza do governo britâ-

19 11Dos Partidos em Geral", pp. 281-4. O termo "princípio",no

caso dos partidos, tem o sentido de preceitos ou regras;dl 

verso daquele dos princípios da nat�reza humana, que . tem

um significado não-proposicional, natural, enquanto �cau
sas gerais" dos fenômenos relativos ao comportamento huma

no. 

2011D0s Partidos na Grã-Bretanha", p. 285.
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nico ser "urna fonte de divisões e de partidos que e quase im 

possível evitar, seja sob que administração for". · Portanto, 

Hume acaba por admitir que, enquanto entidades de fato, os 

partidos são inevitáveis, jâ que sua divergência de princí -

pios decorre da "própria natureza" da constituição inglesa.U 

ma boa administração atrairá para a corte muitos defensores 

da liberdade; em contrapartida, uma administração ruim con

centrará a maioria na oposição. Contudo, a sucessão das admi 

nistrações só pode alterar a balança de poder entre os parti 

dos, mas não eliminá-los, porque sendo os partidos "autênti

cos frutos do governo britânico", não se poderia eliminá-los 

sem alter ar radicalmente a natureza da constituição: "por 

mais que a nação flutue entre esses partidos, porém, · r,eles 

sempre subsistirão, enquanto formos governados por uma manar 

quia limitada11
21 .

II.2. Origem Histórica dos Partidos

Essa explicação teórica sobre a origem e · permanência 

dos partidos na Grã-Bretanha tem sua contrapartida histórica. 

Nos Ensaios, Hume reconhece que a explicação histórica da 

origem dos partidos provém de sua teoria geral sobre as for

mas de governo: "Se examinarmos o na·scimento dos partidos na 

Inglaterra, durante a grande rebelião, podemos observar que 

ele decorreu em conformidade com esta teoria geral, e que 

foi a forma de governo de então que o fez surgir, por uma 

21Ibidem
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influência regular e infalível"
22 . A História da Inglaterra

corrobora essa afirmação, remetendo a origem dos partido� ao 

reinado de Jaime I, anterior à guerra civil que acabou na 

decapitação de seu filho e sucessor, o rei Carlos I. Em 

1621, o primeiro rei Stuart, Jaime, convoca o parlamento P!

ra obter a concessão de recursos que não conseguira levan -

tar atravês de benevolências, ou contribuições voluntárias 

dos súditos. Tais contribuições eram autorizadas pelo pre

cedente, pelo exercício que fizeram dessa prerrogativa re

al os antecessores Tudors de Jaime, mas nesse tempo_ encon 

tram a resistência de súditos inflamados pelo zelo à liber

dade. Foi durante as sessões desse parlamento que tornaram

se claros os antagonismos entre os interesses da corte e dó� 

país, e formaram-se os partidos, embora ainda sem a denomi

naçao de whigs e tories, "partidos que continuaram desde e� 

tão, e que, embora frequentemente ameacem a total dissolu -

çao do governo, sao as reais causas de sua vitalidade e vi-

23 gor permanentes" . As tensões entre os partidos são uma

forma natural de atividade política, e atê perfeitamente ex 

plicável na teoria política de Hume: "em todos os governos

existe uma permanente luta intestina, aberta ou :silenciosa 

22op. cit., p. 286. Poder-se-ia objetar que a teoria da na

tureza mista do governo inglês não se aplicaria ã manar -

quia absoluta dos primeiros Stuarts. A versão humeana,co� 

tudo, contraria essa interpretação de absolutismo, propo� 

do uma nova teoria sobre a evolução da monarquia mista,da 

qual trataremos ao longo do presente capítulo. 

23History of England, Vol. VI, Cau. XLVIII, nota K, p. 360.
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t . . b 24 - 1--- . d en re a Autor 1d ade e a 11 erdade" . A a tuaçao po 1 t 1ca e-

ve então levar em conta a realidade dos partidos, apenas e

vitando que um deles prevaleça de maneira absoluta sobre 

o outro: isto eliminaria as vantagens de um governo misto,

como o inglês, que reúne os bons asp ectos da república e da

monarquia.

O parlamento convocado por Jaime, embora respeitando o 

monarca, assumiu o papel de protetor do povo, acolhendo quei 

xas de todos os tipos e crescendo com isso na consideraçãodo 

público. A solução de inúmeras pequenas questões afetava o 

rei ou seus ministros e representava uma invasão contínua da 

prerrogativa real: "em cada caso, a autoridade do rei era 

discutida", e isto questionava a própria essência do poder 

do rei 25. Jaime resolveu ordenar o recesso do parlamento,f�

zendo depois concessões para recuperar sua popularidade.Mas 

os comuns não se deixaram abrandar. Quando da reabertura das 

sessoes, apresentaram um manifesto solicitando ao rei medi

das para ir em socorro do palatinado contra a expansão aus

tríaca e católica, que contava com a simpatia de Jaime. Es-

ta foi uma medida ousada, sem precedentes recentes, pela 

qual eram atacadas ao mesmo tempo todas as diretrizes do 

governo adotadas pelo rei: "suas posições cuidadosas e pací 

ficas, sua indulgência para com a religião romana, seu ape-

2411na Origem do Governo", p. 230.
25History of England. Vol. VI. Cap. XLVIII, p. 110.
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go a aliança espanhola ... " Mas o que mais ofendia o rei e

ra a "invasão de sua prerrogativa", o disfarce em forma de 

conselho, da tentativa de interferir em pontos reconhecida

mente pertinentes somente ao arbítrio do soberano 26. Esse

manifesto provocou resposta pronta do rei, e iniciou uma tro 

ca de argumentos de parte a parte, em que a tônica era a 

reivindicação por parte dos comuns da antiguidade de seus 

direitos adquiridos. Nas pala�ras de um seu protesto, cita

do na íntegra por Hume, afirmavam "que as liberdades, fran

quias, privilégios e jurisdições do parlamento são direito 

inato, antigo e indubitável e herança dos súditos da Ingla

terra". O rei respondeu com violência a esse avanço dos re

presentantes, dissolvendo o parlamento e aprisionando seus 

principais membros. Com essas medidas pouco habilidosas, o 

rei "rasgou o sagrado véu" de discrição que cobria o exer

cítio da prerrogativa real, um exercício vantajoso porque 

não assumido corno despótico ou absoluto por seus antecesso

res, mas sempre abrigando-se à sombra da constituição ingle 

sa. Com isso, a questão da prerrogativa versus privilégio 

tornou-se debate comum:· "todo homem" começou a interessar -

se por argumentações e investigações políticas. A nação pa� 

sou a discutir política generalizadamente, e a tomar parti 

do: "e as mesmas facções que começaram no oarlamento prop� 

- - ,
27 

- - d garam-se atraves da naçao' . Vemos entao que a questao a

origem dos partidos remete a uma questão mais geral, que e 

260 ·t 113 P· Cl . ,  p. .

2 7 Op . c i t . ,pp . 116 - 7 .
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a da origem das liberdades inglesas, garantidas por uma con� 

tituição. Uma questão sobre a qual whigs e tories contempor� 

neos de Hume tinham versões diferentes. 

II.3. A Questão da Antiguidade da Constituição Inglesa

Uma n6ção cara aos ingleses, não apenas aos whigs mas 

todos os patriotas, era a de que as liberdades inglesas eram 

um evento singular, Único no contexto europeu, e inteiramen

te devido ao caráter também Único da constituição inglesa. O 

ponto de vista whig baseava-se numa concepção de antiguidade 

e continuidade da constituição inglesa através da história,a 

pesar dos desvios e traições dos maus governos. A política 

liberal recorria à história para fundar sua prática na auto

ridade do passado e da tradição. Historiadores da época, en

tre os quais Rapin-Thoyras e Bolingbroke, invocavam em defe

sa da causa liberal a ideia de continuidade da tradição das 

liberdades inglesas, que remontaria ao tempo de uma primeira 

constituição feudal, mostrando com isso que as liberdades in 

glesas já existiam e eram usufruidas pelo povo numa época an 

terior à Magna Carta. Portanto, a essência dessa visão histó 

rica, conhecida por "constitucionalismo antigo" era a idéia 

de "uma unidade e continuidade além das vicissitudes da his

tória e das diferenças das formas constituêionais 1128 •

A estreita ligação entre história e política partidária 

pode ser bem exemplificada pelo caso de Bolingbroke. Começa 

28
n. Forbes, Hurne's Philosophical Politics, p. 244.
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sua carreira como deputado tory durante o reinado da rainha 

Ana. Com a morte dela (1714) foge para a França devido ao 

triunfo dos whi·gs. e torna-se secretário de estado de Jaime 

Stuart, pretendente ao trono. Ao retornar a Inglaterra em 

1725, já se achava impedido de ocupar a Câmara dos Lordes ou 

qualquer outro cargo público. Voltou-se então para o jorna -

lismo, comandando durante dez anos uma campanha contra o go

verno de Walpole e de seu ministério whig, no semanário The 

Craftsman. Ali foram publicados na forma de artigos semanais, 

dois de seus mais importantes trabalhos: Remarks on the His

tory of England e Disse�tatiot
i upoti P�rties. Durante tal

campanha, acaba por unir-se aos opositores whigs de Walpole, 

e em lugar de atacar o ministro com uma argumentação tory, 

desfere contra ele a própria retór:ka whig_centrada no mito 

da "common law" e da imemorial constituição antiga. Insis -

tindo na distinção entre governo e constituição, Bolingbroke 

mostra que o debate contra Walpole não era uma questão de 

partidos, mas uma divisão entre constitucionalisfãs e anti

constitucionalistas, partidários da liberdade e amigos de 

Walpole 29. Os ministerialistas (que apoiavam o gabinete de 

Walpole) representavam uma facção que se apegava ao poder 

contra os interesses de toda a nação. Portanto, "o espírito 

de liberdade" era algo que pairava acima dos interesses par-

29sobre Bolingbroke, ver D. Forbes, op. cit., II, III. Tam

bém S. Cotta, "Les Partis et le Pouvoir dans les Thêories 

Poli tiques du Dêbut du XIIIe Siecle", IV. E a Introdução 

de Isaac Krarnnick aos Historical WritinRS de Lord Boling -

broke. 
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tidários, e representava a lealdade aos interesses nacionais.

Os partidirios da constituição antiga proclamavam a defesa da

unidade nacional contra as facções usurpadoras.

Para Bolingbroke, um verdadeiro partido "deve formar- se 

a parti r de princípios de interesse comum". Não pode unir-se 

e manter-se com preconceitos particulares, assim como nao p o

de dirigir-se aos interesses particulares de qualquer grupo 

de homens. Tal partido "é chamado de partido de maneira im

própria; é a nação falando e agindo no discurso e na conduta 

de determinados homens 1130 • A oposição entre o país e a corte

significava a naçao contra uma facção. O novo espírito da li

berdade não e 

"o espírito partidário cego e furioso ... 

Não se pode chamá-lo Torysmo, quando tantos

�higs independentes o aceitam. Chamá-lo wh! 

Eismo seria igualmente impróprio, quando �n 

tos tories dele compartilham. Aquele que o 

chamasse jacobitismo, seria dema�iado absur 

do para ter resposta. o que e então? E, pen 

so, a ressurreição do autêntico espírito in 

glis ancestra·1, que prevalece no tempo de 

nossos antepassados, e que deve ser sempre 

nacional, jã que não tem outra direção que 
- . . ,, 31 nao o interesse nacional •

Hume posiciona-se ness a  polêmica sobretudo enquanto his-

30Bolingbroke, Dissertation· up·on·Parties, pp. 82-3. Citadopor
S. Cotta, op. cit., :p. 109.

31Bolingbroke, Remarks on the Histo·rv of En-�Tand, Letter 1,
p. 156 .
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toriador. Nos Ensaios Políticos, anteriores à História da In 

glaterra, parece contentar-se com os relatos dos historiado

res prestigiados pela tendência ·whig, tomando-os sem crítica 

como fonte adequada de referência. No ensaio "Do Contrato 

Original", refere-se a Rapin como "nosso historiador 113 2 ; no

ensaio "Da Sucessão Protestante", ele é "o mais judicioso dos 

h. . d 1133 E · · 1 · 1stor1a ores . mesmo sem citar nomes, Hume parece ut1 �

zar Rapin ou outros historiadores partidários do constitucio 

nalismo antigo como fonte para sua breve narrativa dos even

tos que conduziram a guerra civil, no ensaio "Dos Partidos da 

Grã-Bretanha". Por exemplo, assim se refere ao período Stu

art: "Surgiu um príncipe ambicioso, ou melhor, mal orientado, 

que considerou todos esses privilégios como concessoes de 

seus antecessores, as quais podia livremente revogar; e, de 

acordo com este princípio, durante vários anos agiu em fla

grante violação da liberdade1134 • E isto sem sequer nomear ou 

distinguir Jaime I e Carlos I, bem de acordo com a versão 

whig condenatória dos reinados dos dois Stuart. Um equívoco 

compreensível enquanto autor dos Ensaios Hume ainda não apli 

ca o método crítico das fontes da história que desenvolverá 

como historiador. Somente ao longo da História da Inglaterra

é que será possível acompanhar a coerência minuciosa da re -

flexão humeana sobre a evolução da forma de governo inglês. 

3211Do Contrato Original", p. 238.

3311of Protestant Succession", p. 491. Nota. Citado por D. 
Forbes, op. cit., p. 261. 

3411Dos Partidos da Grã-Bretanha", P· 286.
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11 - 4 . Constituição e Contrato Social

De resto, a questão da antiguidade da constituição in-

glesa representa a contrapartida histórica de um tema que 

figura entre os principais da teoria política de Hume: o do 

contrato social. A crítica humeana à teoria whig do contrato 

social ê bem conhecida. Tem sido tema dos estudiosos da filo 

sofia de Hume, que vêem nessa rejeição das teses contratua - 

listas a marca distintiva da teoria política humeana fren- 
35te as teorias seiscentistas, notadamente a de Locke . As 

teorias contratualistas atribuem a origem do governo a algu-

ma forma de pacto social estabelecido através do consentimen 

to racional dos homens, que constitui toda a garantia da le- 

gitimidade do poder político . Hume contesta essas tentati-

vas de fundamentação da origem e legitimidade do governo co-

mo pontos de direito, preferindo tratã-la como uma questão 

de fato. No ensaio "Do Contrato Original" Hume reconhece ex-

plicitamente que os partidos políticos, para poderem garan 

tir a própria subsistência, devem associar à conduta prática 

um "sistema de princípios filosóficos ou especulativo" que 

possa "proteger e secundar o esquema de ação" adotado. As-

sim teriam procedido os partidos tory e whig: o primeiro, "fi 

liando o governo ã Divindade, exorta ã obediência passiva,de

Ver J.P. Monteiro, Teoria, Retórica, Ideologia, cap. IV. 
Também John. B. Stewart, The Moral and Political Philosophy 
of David Hume, caps. VI, IX; C.J. Berry, "From Hume , to 
Hegel: the case of the social contract".

3 6°Hobbes, Leviatã, L. I. Cap. XVII. Locke, Segundo Tratado so 
bf e o Governo, cap. VII-IX.
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fendendo a prerrogativa do soberano contra qualquer tentativa 

de rebelião ou violação por parte dos súditos"; o segundo. s� 

pondo "a existência de urna espécie de contrato original" pelo 

qual os governos �ependeriam "inteiramente do consentimento do 

povo", dâ a este o direito da resistência à autoridade, 

. 1 t 1 · 1 d 37pre que JU gar a contrato v10 a o 

sem-

Quanto ao direito divino. o comentário de Hume ê breve 

e carregado de ironia: "Que a Divindade é o autor Último de 

qualquer governo não o negara ninguém que aceite uma providê� 

eia geral e admita que todos os acontecimentos do universo são 

regidos por um plano uniforme. e conduzem a sábios fins". Mas. 

nesse sentido. até o mais sábio e legítimo dos princípes nao 

pode alegar que sua autoridade seja mais inviolável que a de 

um magistrado inferior. um usurpador· ou mesmo um salteador. 

"Tudo o que efetivamente acontece estâ contido no plano ou 

intenção geral da providência", por isso "as causas que em 

cada Estado fizeram surgir o poder do soberano são as mesmas� 

que nele estabeleceram todas as jurisdiç6es �enores e todas as 

autoridades limitadas 1138 • Assim disseminado. o direito divino

cabe a todos igualmente. portanto a ninguém. 

Quanto ao consentimento do povo. num certo sentido ele 

está na origem "de todo poder e jurisdição": na formação ·aos 

governos primitivos. os homens. voluntariamente, "renunciaram 

a sua liberdade natural e acataram leis ditadas por seus i

guais e companheiros". Mas a história nos mostra que tal con-

3711Do Contrato Original". p. 231.
38rbidem.
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sentimento ê precirio. Era concedido por exemplo a um chefe p� 

ra que comandasse em tempo de guerra: este contudo, ao retor -

nar a paz, detinha pouco poder, governando "mais pela persua-

39 -
sao que pela força'' . Demorou algum tempo ate que os chefes 

pudessem de fato subjugar os súditos pela autoridade. Além 

disso, o consentimento não tinha o caráter formal de um con

trato original: não representava um texto escrito e firmado que 

garantisse as liberdades dos súditos, e ao qual estes pudéssem 

recorrer em caso de tirania do governante. Tratava-se mais de 

um acordo provisório e imperfeito, vinculado à situação parti

cular de cada comunidade humana. Dificilmente teria o caráter 

de pacto generalizado de obediência, de resto pouco compreensí 

vel entre selvagens. Nos primeiros governos, os homens reconh� 

ciam temporariamente as vantagens de submeterem-se a um chefe 

em tempo de guerra; depois, o hábito os convencia das vanta 

gens da manutenção do governo mesmo em tempo de paz. O verda -

déiro fundamento dos primeiros governos repousava no interesse 

mais que no direito, na força mais do que no pacto. 

O papel da violência na formação dos primeiros governos 

e amplamente confirmado pela história. � também o fator sempre 

presente na instalação de novos governos. E isso deve ser acei 

to como uma questão que pode ser estabelecida empiricaE1Cnte ap� 

sar das obdeções teóricas que poderiam opor-se ã vinculação da 

legitimidade do poder a tal fundamento. 

"Afirmo que jamais as coisas humanas permiti-

3911D0 Contrato Original", p. 232.
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rãq�tal consenti�eoto (popular), e raramente 

algo que aparente s�-lo; e que a conquista,o� 

a usurpação, ou mais simplesmente a força,m� 

diante a dissolução dos antigos governos, e 

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 consenti -

menta, este foi geralmente tão irregular, tão 

limitado ou tao misturado com a fraude e a vi 

olência, que nao se lhe pode atribuir gran-

. d ., 4 0 de autorida e •

De resto, as teorias contratualistas que vinculam o de 

ver de obediência política ou consentimento também podem ser 

refutadas com argumentos filosóficos. Os deveres morais sao 

de duas espécies: Naturais, quando conduzem os homens por urna 

espécie de 'ínstinto" e "propensão natural" a comportamentos 

tais como o amor pelas crianças, a gratidão ou a piedade,ou 

A!_:tificiais, que derivam de "um sentido de obrigação, quando 

consideramos as necessidades da sociedade humana e a impossi 

bilidade de preservá-la se esses deveres foram descurados". 

São dessa natureza os deveres de justiça (respeito à propri� 

dade), de lealdade (o cumprimento das promessas) e de fideli 

dade (ou obediência aos magistrados). Tais deveres contrari

am os instintos naturais de amor a si próprio e expansao ili 

mitada 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 atribuí-

-·------

40 "Do Contrato Original", p. 234.
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rnos 1141 • Assim, o dever de fidelidade e obediência ao governo 

nio pode ser derivado daquele de lealdade ou cumprimento das 

promessas, corno querem as teorias contratualistas; ambos os 

deveres derivam do interesse na manutençio da sociedade, embo 

ra o dever de lealdade seja anterior, na medida em que tem o

rigem na sociedade enquanto tal, que Hume considera muito an-

. 4 2terior ao governo . 

Na História da Inglaterra o tema do contrato nao e ex

plicitado. Mas é possível reencontrá-lo implícito no relato da 

origem e desenvolvimento da forma de governo inglês. Ao lon

go do texto, a discussão filosófica em torno do tema do· Con

trato Social está inserida na questão específica da antiguida 

de da constituição inglesa. O estudo dessa questão permite i

dentificar com clareza a articulação entre teoria política e 

história, porque, neste caso, são os p_I"incíp_ios da teoria fi

losófica da obediência política (allegiance) encontrados no 
1 . Tratado e nos Ensaios, que vêm fundar a explicação dos even-

. tos que marcaram a formação histórica do governo inglês. No 

1 caso específico da história da Inglaterra, a constituição faz 

o papel do contrato firmado entre governo e povo, como gara�
--�

tia de obediência e liberdade; a defesa- whi� da antiguidade
�/ 

da constituição, de seu caráter originário na formação da

nação inglesa, equivale a propor o seu valor de contrato ori

ginal. Por isso Hume desenvolve uma ampla argumentação contra

as principais teses históricas invocadas em defesa da teoria

410 p. cit., p. 237. 
42THN, III, ii, pp. 484-501.



da antiguidade da constituição inglesa. Procuraremos- apontar 

ao longo do texto da História, os momentos mais característi -

cos dessa argumentação, contrapondo-os sempre que possível 

interpretação de Bolingbroke, exemplar da historiografia prod� 

zida a favor do constitúcionalismo� A partir desse inventirio, 

será possível trazer ã tona e configurar a dupla articulação 

histórica e filosófica, de urna questão da teoria política: o 

que na filosofia de Hurne apresenta=se como argumentação anti -

contra tua 1 is ta, na História traduz-se nas posições -�11�
J
.--c()ns ti 

tucionalistas. 

II.5. A Constituição na História

a. Bret5es e Sax6es

Dos primeiros habitantes das ilhas, os bretões, nao 

possível falar muito. Vimos no Capítulo Í que Hume não se 

tende muito soore esse período, devido ã inexistência de 

es

fon-

tes históricas confiáveis. O relato de Hume prende-se sobretu

do as fontes romanas, mais dignas de crédito. Contudo, não dei 

xa de tratar da forma de governo desses povos e do seu grau de 

liberdade. Os bretões eram um povo militar: dividiam-se em 

pequenas nações ou tribos, compostas de facções que constante

mente nutriam animosidade contra os estados vizinhos. Desconhe 

ciam as artes da paz, e sua única propriedade eram as armas e 

o gado, para servir às guerras, que eram sua principal ocupa -

ção e maior objeto de ambição. Essas características davam ao 

povo um grau de independência que tornava impossível aos che

fes ou príncipes estabelecer sobre ele qualquer autoridade de� 

pótica. Fundamentado em inúmeras fontes romanas, Hume pode· a

firmar que "os governos (desses povos), embora monárquicos, e-



ram livres, assim como aqueles de todas as nações célticas; e 

o povo comum parece até ter usufruído de maior liberdade en

tre eles, do que entre as naçoes da Gália, de quem eram des -

d 
,, 4 3 - h d . - . cen entes . Ate este ponto nao parece aver 1vergenc1a en 

tre Hume e Bolingbroke. Este declara-se orgulhoso de sua ori

gem britânica, a começar da liberdade originária desfrutadap� 

los ancestrais bretões, os quais, embora pudessem parecer sel 

vagens aos olhos dos invasores romanos (corrompidos "pelo lu

xo da Grécia e a efeminação da /.sia"), "eram com certeza um 

povo de espírito e bom senso, que conhecia os fins do gover .. -
- 44 no e obrigava seus governantes a alcança-los" . O acordo po-

rém, é superficial, já que para Hume a forma de governos dos 

bretões ainda não constitui um fundamento plausível a que se 

possa fazer remontar a antiguidade das liberdades inglesas.E� 

sa relativa independência do povo devia-se mais às caracterís 

ticas nômades de sua organização social do que a verdadeiras 

garantias estabelecidas por sua forma de governo; eram liber-

dades que flutuavam, acompanhando a turbulência de seu modo 

de vida. Fossem eles um povo desarmado e pacífico, fixado ao 

solo pela agricultura, e logo um príncipe poderia estender so 

bre eles as malhas de sua autoridade, sem que a memória do 

povo pudesse recorrer a um precedente de liberdade estabeleci 

do pelo costume. 

A divergência entre os dois historiadores prossegue a 

respeito da conquista romana. Bolingbroke contenta-se em res

saltar a bravura da resistência bretã em defesa de suas liber 

43History of England, Vol. I, cap. I, p. 3.
44Bolingbroke, Remarks on the History of England, Letter, 4, p. 177.
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dades, reconhecida pelo próprio César. Hume prefere concentra.!:_ 

se nas consequências da conquista para essas liberdades. Para 

ele a verdadeira conquista romana da Bretanha deu-se com Juli 

us Agricola, que empreendeu a romanizaçio dos bretões: introdu 

ziu leis, civilidade, língua e costumes romanos, ao mesmo tem

po que procurou habi tuâ-los 'as "c6m5didad8s da vida". Após es

se trabalho, a tranquilidade prevaleceu durante toda a duração 

da dominação romana, dado que quase nenhum historiador mencio

na os eventos da ilha. Os resultados para o espírito de liber

dade, porém, não foram tão positivos: os bretões, "desarmados, 

desanimados e submissos, haviam perdido todo desejo e mesmo 

·d-. d · 1·b a d · a a- · ,,
4s 

F. d 1 eia e sua antiga 1 er a e e 1n epen encra . rca marca a

assim a primeira descontinuidade na evolução das liberdades i� 

glesas. Se entre os bretões 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 sufici

entes para apagar, nos costumes que regiam a vida do homem co 

mum, os traços mais marcantes da antiga independência. 

A chegada dos primeiros saxões deveu-se ao convite dos 

próprios bretões, que resolveram contratá-los "para sua prote

ção e assistência'', contra os vizinhos do norte. Verido a faci

lidade com que rechaçaram os invasores, avisaram os compatrio

tas da Saxônia da fertilidade da terra "e tomaram como certa a 

sujeição de um povo há tanto desabituado às armas, o qual, es

tando agora separado do império romano, do qual havia sido 

uma província durante tanto tempo, não possuía qualquer união 

45History of England, Vol. I, Cap. I, p. 10.
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entre si, e era destituído de qualquer afeiçio as suas novas 

d · .1 - • • 11 4 6 Q doliberdades e a to o apego e cons1ueraçao nac1ona1s . uan 

as levas de saxões, anglos e jutos começaram a invasio, os 

bretões perdiam �erreno a cada batalha. Quão diversa a versao 

de Bolingbroke, que afirmava ser "a longa resistência contra 

os saxões" uma demonstraç�o do apego dos bretões ã "liberdade 

. ·111 47
ClV1 • 

De qualquer forma, para Hume nao seria adequado tomar os 

bretões como ponto de partida histórico das formas de governo 

livres por outra definitiva razão. Os invasores dizimaram os 

bretões, e os remanescentes abrigaram-se na Cornualha e no 

País de Gales, de onde não mais saíram. Portanto, os verdadei 

ros ancestrais dos ingleses foram os invasores anglo-saxões, 

que "exterminaram em vez de subjugar os antigos h-hãbitantes" 

transplantando pata o novo território "todas as suas institui 

- . . . l. ,,4 8 çoes c1v1s e m1 1tares ta essas instituições que devemos

examinar para traçar a origem da constituição inglesa. 

Os chefes saxões - pois esta é uma denominação mais ade

quada do que reis ou príncipes - governavam mais pela persua

são do que pela autoridade. Isto é, a explicação da forma de 

governo dessas tribos está de acordo com a teoria anti-contra 

tualista que atribui a origem dos primeiros governos a che-

fia em tempo de guerra, sendo que na paz os laços da autorida 

de tornavam-se frouxos. Eram comandantes das expedições mili

tares, mas fora da guerra sua autoridade era bastante limita

da. O chefe era mais considerado como o primeiro dentre os ci 

46 
f1r... cit., n. 16. 

4 7P 
Bolingbroke, op. cit., Letter. 4, p. 178. 

4 8H · f E 1 d V 1 l A - d. I 1story o ng an , o . • pen ice , p. 198.
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dadios, uma posição llUe por si nao estabclec1·a ·t mui as prerrog� 

tivas. Cabia a cada chefe, com suas qualidades pessoais, in

fluir na extensão desse poder. 

A mesma fro�xidão nos laços da autoridade manifestava- se 

na maneira como procediam i sucessio dos chefes. Embora os 

laços familiares fossem bastante considerados, os saxões nao 

possuíam nenhuma regra estabelecida para preencher a vacância 

do trono. O seu procedimento nessas ocasiões era mais determi

nado pela "conveniência presente" do que por "princípios ge

rais". O que não significava que, nio sendo propriamente here

ditário, o direito i sucessão fosse considerado eletivo, de 

uma maneira formal. Não havia um "plano regular" traçado por 

uma "constituição", estabelecendo que toda vaga na chefia deve 

ria ser preenchida pelo sufrágio do povo. Ocorria com o gover

no dos anglo-saxões o mesmo que com todas as monarquias de na

ções bárbaras: o poder era legitimado mais pela posse presente 

d 1 d. . - . 49 o que por qua quer 1re1to sucessor10 . 

A posse presente aparece no Tratado com uma das fontes da

autoridade do governo e da obediência política. Negar esse 

princípio da autoridade em nome de "qualquer sistema de ética 

recebido", declarando-o contrário ã moralidade, seria ir de en

centro ao "senso comum e ao julgamento da humanidade". "Nenhu 

ma mixima estimais de acordo tanto com a prud�ncia qu�nto com 

a moral do que submeter-se silenciosamente ao governo que en

contramos estabelecido no país em que vivemos, sem i�vesti�ar 

49op. cit., p. 199.
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com muita curiosidade sobre sua origem e primeiro estabeleci-
50 mento" . Isto é o primeiro princípio, aplicável à maioria dos

governos, e poucos suportariam "ser examinados tão rigorosame_!! 

te" quanto à le gi t imida de 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 execessivamente 

elaboradas para esse tipo de sociedade primitiva, onde as na

çoes de direito eram fracas e imperfeitas. 

E verdade que, segundo a teoria política de Hume, a infl� 

ência da sucessão hereditária não poderia desaparecer tão fa

cilmente de uma sociedade, por ser "natural para os homens", e 

ser constantemente reforçada por sua aplicação na transmissão da

. d d . d 51 O d" . d t . ..
proprie a e priva a . 1re1to e sucessao e o quar o princ1

pio da autoridade e da obediência enumerado por Hume no Trata

do. Além de fundamentado no interesse, é também apoiado nor 

alguns princípios da imaginação, que são esclarecidos pela ci

ência da natureza humana. Os homens estão habituados a associ

ar 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 ess a união por uma nova relação, colocando�

fetivamente de posse daqüilo que tão naturalmente parece 

5 2 tencer-lhe" . Contudo, a diferença material que existe

S O 
THN , I I I , i i , 1 O , p . 5 5 8 • 

51History of England, Vol. I, Ap. I, p. 199.

52 
TH\ , I I I , i i , 1 O , p . S 5 9 . 

per

entre 
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0 governo e a propriedade privada faz com que o povo nem sem

pre perceba "as vantagens gerais" que acompanham o estabeleci

mento de "uma regra fixa" para a sucessão governamental, pode!!_

do então aceitar lacunas e quebras na linha hereditária de 

sucessão. Portanto, as monarquias sax6nicas não são propriame�

te "nem eletivas, nem hereditárias"; e o povo, embora às vezes

elegesse por sufrágio um soberano, com frequência "reconhecia

a pessoa que encontrava estabelecida 1153 • A legalidade da mona!.

quia confundia-se com a posse atual do trono: isso e tudo o 

que é possível concluir sobre o direito à sucessão no governo 

dos antigos saxoes. 

Quanto à participação do povo nas decisões do governo,que 

determinaria as origens do privilégio dos súditos e do parla -

menta, nada há de muito claro. Hume assegura-nos que nosso co

nhecimento da história dos anglo-saxões é "mui to imuerfei to pa 
. 

-

ra fornecer-nos meios de determinar com certeza todas as prer

rogativas da coroa e privilégios do povo, ou para dar uma deli 
. - d 1 .. 54 - .. . d f m1taçao exata aque e governo . Isto e, o escrut1n10 as on

tes, base crítica em que se assenta a história filosófica, nao 

permite estabelecer com certeza o grau de liberdade de que dis 

punha o povo nas primeiras monarquias anglo-saxônicas. Quando 

os historiadores whig julgam poder fazê-lo, é sua seriedade co 

Hume mo historiadores que está posta em questão. O historiador 

denuncia que a constituição inglesa, cujos primórdios encontra.!_ 

se-iam nesses governos, na verdade desdobrava-se em diferentes 

constituições, conforme se tratasse de cada um dos reinos sa-

53Historv of England, Ap. I, p. 199.
5 4 Op • c i t. , p • 2 O O •
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xocs que formavam a 1-ícptarquia; alêm disso, "ml!dou consideravel 

mente no curso dos seis séculos que transcorreram desde a pri -

meira invasão dos saxões atê a Conquista }'formanda". A Única coi

sa que parecia ser comum is constituições desses reinos era a 

existência de um "conselho nacional", chamado Wittenag_�mot, ou 

assembléia dos sábios, que deveria dar seu consentimento ã pro

mulgação de leis, e ratificar os principais atos da administra-
-b . 55çao pu l1ca 

Mas quem eram esses sábios que faziam parte de Wittenage -

mot? Sobre isso os antiquários não nos dão certeza. l!l'ma -. paTte 

deles eram bispos e abades, porque o Wittenagc�ot legislava ta� 

bém sobre assuntos eclesiásticos. Também é certo que os governa 

dores dos condados (condes) eram convidados a dar consentimento 

aos estatutos públicos. Mas além destes menciona-se os wites 

ou sábios propriamente ditos, sobre os quais as leis e a histó

ria da época não são tão claras. Contudo, os historiadores whigs 

e tories - "nossos partidos modernos" - dividiram-se sobre este 

ponto, por isso "a questão tem sido disputada com grande obsti

naçao, e os argumentos de ambos os lados tornaram-se cada vez 

mais capciosos e enganosos. Nossa facção monárquica mantêm que 

esses �jtes ou saQientes eram juízes ou doutos da lei; a facção 

popular assegura que eram representantes dos burgos, ou o que 
56 - d . agora chamamos os comuns" . Era esta a versao e Bol1ngbroke, 

O Wittenagernot, que detinha o poder supremo, era composto pelo 

rei, os lordes e os homens livres saxões, o que constituía um 

"esboço original de um parlamento britânico". Ali se tratava de 

"todos os assuntos importantes". A "conduta" dos reis era ali 

550 P·

560 P·

c i t. , pp. 2 O 0-1. 

cit., pp. 201-202. 
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"examinada" e "controlada". Em consequência desta limit8ção e

xercida sobre o poder real, os "Jireitos do povo, naqueles te� 

pos, devem ter sido elevados a grande altura 1157 • Sobre jsso Hu 

me, o hjstoriador filos6fico, dizendo-se desinteressado da 

questão partidária e procurando instruir-se com o exame das 

fontes, di sua vers�o. Em primeiro lugar, € preciso atentar 

para a linguagem empregada no texto das fontes: os historiado

res antigos referiam-se aos membros do Witten�emot como prín

cipes, satrapae, optimates, magnates, proceres: termos que fa-

zem supor urna aristocracia que excluiria os comuns. O· exame· 

da economia da época o confirma. Devido ao pouco desenvolvirneg 

to do comércio, os burgos eram pequenos e pobres, e seus habi

tantes viviam na dependência dos senhores mais importantes, o 

que torna improvivel que fossem convidados a tornar parte nos 

conselhos nacionais. Também o exame dos governos estabelecidos 

em outras localidades, por outras naçoes nórdicas - os francos, 

os burgúndios - mostra que os comuns nao tornavam parte desses 

conselhos; se assim fosse entre os saxões, eles C"oILc;tituíriam ,_ ex 

ceção entre as nações nórdicas. A representação conferida aos 

comuns significa o reconhecimento de fato da importância do 

comércio e da indústria, coisa que não ocorreria com tribosbir 

baras tão pouco civilizadas. Esses conquistadores sõ valoriza

vam a posse militar. Os guerreiros retiravam sua subsistência 

da terra que possuíam, através da qual também adquiriram influ 

- . b 1 1· 58 enc1a so re seus vassa os, c 1entes e escravos .

57Bolingbroke, Rernarks on the History of England, Letter 4, p.
178. 

58 
Historv of England, Vol. I, Ap. I, p. 202. 
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A verdade é que a discuss�o sobre os membros que constitu 
.,. 

1am o Wittenagemot conduz a urna importante conclusão sobre a 

natureza do governo anglo-saxao: a de que ele se tornara "ex-

t t . - . ,,59 _ . l remamen e ar1stocrat1co . Conclusao d1ametra mente oposta 

à de Bolingbroke, que sem proceder ao mesmo exame acurado do 

governo da época, afinna que "os princípios da ,Ç�rrunonw�?-J_th sa 

xônica eram portanto bastante democráticos; e estes princípios 
60 prevaleceram através de todas as mudanças subsequentes" . Mas

Hurne procura fundamento nos testemunhos de historiadores, que 

se referem ao grande poder e riqueza de certos nobres. Alguns 

deles controlavam até mesmo a autoridade do rei, e passavam a 

ser parte necessária do governo. Às vezes detestados pelo po-

vo, conservavam contudo o poder e a influência, o que mostra 

que sua autoridade nao se fundava na "popularidade" mas em 

"posses e direitos familiares". Esse poder da aristocracia, ao 

mesmo tempo que limitava a autoridade do rei, colocava o povo 

numa situação de total sujeição61. E isto também pode ser ex

plicado pelos princípios gerais da política. Um povo turbulen

to, voltado para as atividades militares e avesso ao comércio, 

às artes e à indústria, não dará condições para que haja urna 

boa administração da justiça, que é a finalidade de todo goveI_ 

no
62. Onde não é possível solucionar as questões através dos

magistrados, a violência e a opressão prevalecem. Sem poder co� 

590 . t p. C1 • , p. 

60Bolingbroke, 

204.

op. cit., Letter 4, p. 178.

61History of England, Vol. I, Ap. I, p. 204.

62 11na Origem do Governo", pp. 230-1 .
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fi3r na proteção da lei, os homens colocayam-se a serviço d<? algum 

nobre, seguindo-o na pritica do tumulto e do arbítrio. As fon 

tes mostram que quase todos os habitantes, mesmo os das cida -

des, faziam parte da clientela de algum nobre, a quem pagavam 

anualmente pela proteção e respeitavam como seu soberano mais 

do que ao pr6prio rei. Ou reuniam-se em confederações chamadas 

Sodali tium, onde mantinham o compromisso de mútua assistência. 

"Como as animo sidades eram entao mais violen

tas, também a s  conexões eram mais Íntimas, quer 

voluntárias ou derivadas do sa ngue ( ••• ) e 

sendo fraca a união civil, muitos compromissos 

particulares eram contratados, a fim de to-

mar seu lugar, e proporcio nar a o s  homens a se 

gurança que as leis e sua própria inocência 
63 

não podiam por s1 assegurar-lhes" 

O estado das liberdades na Inglaterra nesses tempos, nao 

era nada que os tempos modernos pudessem encarar com respeito, 

como as origens dos privi légios dos súditos, nada que devesse 

ser ensinado ou retomado. A liberdade de que dispunham os ho

mens li vres no tempo dos anglo-saxões era apenas aparente. O 

que reinava era a licenciosidade onde todos estavam ameaçados 

sem o amparo da lei. Na verdade, os anglo-saxões dispunham mui 

to pouco ôa "verdadeira liberdade", menos de que os súditos de 

um país onde as leis fossem "as mais severas" e eles se colo

cassem na mais estrita subordinação ao magistrado civil. Isto 

63H· f E 1 d V 1 I 1 s to ry o n g an , o . , Ap. I , p. 20 7.
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porque "toda anarquia e a causa imediata da tirania, senHo so 

bre o estado, ao menos sobre muitos indivíduos 1164 . Onde os ho

mens não recebem proteçio da lei contra os insultos e ferimen

tos, procura-lá-ão na submissão a seus superiores. A aplicação 

da lei, naqueles tempos, não provinha do exercício de urna con� 

tituição, que regesse a vida do estado de maneira unificada,g� 

rantindo o privilégio dos súditos e controlando a prerrogativa 

do rei e da nobreza. Ao contrário, o sentido da legalidade era 

algo fluído, me:hos vinculado a um texto da lei do que à opinião 

do momento; "e a naçao era menos governada por leis, do que 

por costumes, os quais admitiam uma grande amplitude de inter-
- 65 - - d pretaçoes" . Portanto, nao e no governo anglo-saxao antes a

Conquista que encontraremos o fundamento da participação dos 

comuns no governo e das liberdades inglesas. 

b. Os Normandos e a Lei Feudal
---.--

A Conquista da Grã-Bretanha pelos normandos, liderados por 

Guilherme em 1066, que pôs fim à sucessao dos reis saxônicos,é 

outro ponto de controvérsia partidária na história inglesa. Os 

liberais, interessados em mostrar a antiguidade e continuidade 

das liberdades inglesas, tendiam a tratar Guilherme quase corno 

um continuador de usos e tradições já estabelecidos pelos sa

xões, e um consolida dor da " corrrrnom law" do tempo de Eduardo o 

Confessor. Bolingbroke não partilha integralmente dessa versão. 

Admite que Guilherme possa ter governado como um monarca abso-

640 P· cit., pp. 207-8. 

65op. cit., p. 214.
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soluto, impondo muitas novas leis e costumes, e que tenha fei

to "enormes alterações em todo o modelo do governo". ::Contudo, 

nem ele nem seus dois filhos "puderam destruir a antiga const!_ 

tuição", porque nenhum deles "pode extinguir o antigo espírito 

de liberdade". Ao contrário, o que ocorreu foi que os norman -

dos, tal como quaisquer outros estrangeiros que tentaram impor 

o "espírito de escravidão" aos saxões acabaram tomados pelo es

pírito da liberdade66. Hume mostra que é possível encontrar na

história inglesa outras explicações para a natureza "pacífica"

dessa conquista. Em primeiro lugar, apos a batalha de Hastings,

em que morreram o rei Haroldo e seus dois irmãos, havia ainda

a possibilidade de uma resistência aos invasores normandos.que

os ingleses não tentaram. "Havia vícios na constituição anglo

saxã que tornavam difícil para os ingleses defender suas liber

d d - . - .. . ,.6 7 o . 1 a es numa emergenc1a tao cr1t1ca . s 1ng eses estavam acos

tumados a submeter-se: Canuto o dinamarquês foi aceito ,· .. como

rei, e acabou por fazer uma administração equitativa, respei -

tando as leis locais; Edgard era encarado como incapaz mas nao

foi deposto; aceitaram a usurpação de Haroldo. A coroa acabou 

por ser oferecida a Guilherme por todos os ingleses, o qual 

ainda,· contou com o apoio. do clero francês e normando. Além 

disso, Guilherme procurou de início, por inúmeros atos, pare

cer um príncipe legalista, não um conquistador, de modo que os 

ingleses julgassem ter mudado só a linha de sucessão (já pouco 

respeitada) e não o sistema de governo� Essa sujeição também é 

66Bolingbroke, Remarks on the History of England, Letter 4, p.
1 79. 

67Histo·ry of Engl'a.nd, Vol. I, Cap. IV, pp. 240-1.
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explicada pelos princípios da teoria política, que apontam co-

mo terceira fonte da autoridade o direito de conquista, que 

tem maior força que o da posse atual, embora se lhe assemelhe. 

0 conquistador, sendo já soberano, vem cercado de "honras e 

glória", que em geral não são atribuídas a usurpadores, dentro 

de um mesmo réino. "Os homens favorecem naturalmente aqueles a 

quem amam; e portanto estão mais aptos a atribuir um direito ã 

violência vitoriosa entre dois soberanos, do que ã rebelião vi 
. . , ',. , i,68tonosa de um súdito contra seu soberano

Os partidários da antiguidade da constituição fundamentam 

sua leitura na conduta inicial de Guilherme, tanto quanto na 

espontaneidade da submissão dos ingleses. Interessa-lhes defen 

der a idéia de que a obediência dos súditos ingleses ao sobera 

no normando era fundada num pacto, o mesmo estabelecido na ori 

gem dos governos bretão e saxão, que o Conquistador não viola-

ra. Contudo, a leitura das fontes pode conduzir a outras inter 

prefações. Apenas três meses após a Conquista, Guilherme afas- 

ta-se da Inglaterra e retorna ã Normandia, levando consigo a 

mais elevada nobreza inglesa, declaradamente, para abrilhantar 

sua corte, mas veladamente, para mantê-los de fato como reféns. 

Provavelmente Guilherme, que pelos seus atos demonstrou "bom 

senso", não visava somente ostentar essas "presas de guerra". 

Ê "mais natural acreditar" que ele afastou-se para permitir o 

acirramento dos ânimos entre os ingleses e os administradores 

normandos , encorajando rebeliões que poderiam ser ' i'sufocadas , 

justificando medidas enrijecedoras do regime^. Guilherme esta 

68THN, III, ii, 10, pp. 558-9.

6^History of England, Vol. I, Cap. IV, pp. 240-1. 
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taria assim exercendo uma política velada, que lhe abrisse a 

efetivaçao da conquista sem macular sua imagem de administra -

dor legalista. E assim sucederam-se as disputas entre ingleses 

e normandos, nesse reinado e nos subsequentes, até que o tempo 

acabou por fazer deles um so povo. 

Assim é com os povos governos - explica a teoria política. 

O fundamento da obediência a um novo príncipe reside no "medo" 

e na "necessidade", e não em "qualquer idéia de fidelidade ou 

de obrigação moral". Nesses casos, "o príncipe está atento e 

vigilante, precisando se precaver cuidadosamente contra · qual

quer início ou sinais de insurreição" 7º. Com o passar do tempo,

porém, os descendentes daqueles que de início se apresentaram 

como conquistadores estrangeiros acabam por ser aceitos como 

"príncipes legítimos", em virtude da longa posse, que, no Tra

tado, é relacionada por Hume como o primeiro dos princípios da 

obediência política. Se na origem da maioria das naçoes encon

tra-se a "usurpação e a rebelião". o tempo solidifica o direi

to: "e operando gradualmente nas mentes dos homens, reconcilia 

os com qualquer autoridade, e fá-la parecer justa e razoável". 

E a ação do hábito sobre a imaginação que nos faz direcionar a 

tendência geral que temos em interpretar a obediência política 

como uma obrigação moral, e vinculá-la a um certo governo esta 

belecido, às pessoas de certos governantes. "to interesse que 

dá o instinto geral; mas é o costume que dá a direção particu-

1 11 71 ar .

7º"Do Contrato Original", p. 235.

71 
THN , I I I , i i , 1 O , p . 5 5 6 .



Guilherme introduziu na Inglaterra a lei feudal, já esta-

belecida na França e na Normandia, e que era o fundamento tan-

to da estabilidade como da desordem das monarquias européias. 

"A lei feudal era o principal fundamento, tanto do governo po-

lítico como da jurisprudência estabelecida pelos normandos na 
72 Inglaterra" . A caracterizaçao desse evento como uma súbita 

importação da lei feudal é mais um ponto da História que se es 

tabelecia sobre controvérsia. Assim como a leitura whig da his 

tória inglesa negava-se a ver em Guilherme um conquistador,tam 

bém necessitava provar que vigorava na Inglaterra saxônica uma 

espécie de feudalismo constitucional, que não teria portanto si^ 

do imposto, importado do continente. Por exemplo, Bolingbroke, 

refere-se aos primeiros dois séculos e meio de dominação 'nor- 

manda como sendo um período de formação da constituição ingle-

sa, uma construção sobre "as demolições feitas pelos normandos, 

e sobre as solidas fundações lançadas pelos saxoes" . Hume 

discorda dessa interpretação. Os saxões que conquistaram a 

Inglaterra, tendo exterminado os antigos habitantes, e sentin-

do-se protegidos pelo mar contra novos invasores, não achavam 

necessário manter-se em prontidão militar. As terras possuídas 

pelos nobres eram poucas, e de pequeno valor. Tal situação pre 

caria não agradou ã nobreza de Guilherme, que foi obrigado a 

redistribuir a terra copiando o modelo feudal, universalmente 

em vigor no continente. A Inglaterra tornou-se um país feudal

^History of England, Vol. II, Ap.H p. 101. 
7 Bolingbroke, Remarks on the History of England, Letter 4, p. 

180.
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atrav€s de uma mudança s�bita, que alterou a natureza do siste 

ma político at€ entio vigente. 

A questão relevante€, contudo, se dentro da estrutura do 

governo feudal havia espaço para a "verdadeira liberdade" ins

titucional. O exame da hist6ria remetei natureza do poder le-

gislativo do governo feudal, que residia no rei e no grande 

conselho dos barões por ele consultado, mais tarde chamado pa� 

lamento. Este, a exemplo de Wittenagemot saxão, não �ontava 

os comuns entre seus membros. Hume admite expressamente que 

a questão de se os representantes dos condados e burgos :toma� 

vam parte desses primeiros parlamentos "foi disputada na Ingla 

d . - - ,,74 terra com gran e acr1mon1a Mas julga que "o tempo e a evi-

dência" já produziram o consenso sobre o assun to, que mais uma 

vez se revela contrário ã versao do "partido dominante". Na 

sociedade feudal dividida em estamentos, os vassalos eram con

siderados pares do baronato, de cuja corte participavam; porem, 

s6 os barões tinham ,o poder de representá-los junto ao -· rei, 

pois eram pares do reino. E nem era concebível, numa organiza

ção social dependente de um sistema de subordinações sucessi -

vas, que o rei pudesse recorrer ao consentimento ou ao conselho 

de homens pertencentes a um nível tão inferior na ordem soci

al. Se os vassalos, que afinal eram parte constituinte da or

dem aàministrativa das terras, não podiam contar com uma repre 

sentação 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 vi-

74History of England, Vol. II, Ap. II, p. 116.
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las, onc.le viviam pequenos comerciantes sem nenhuma rtssociação 

num corpo político, e que portanto pouca pretensão ., poderiam 

ter a representação. O documento citado pelos liberais - a 

carta i Cidade de Londres, concedida pelo Conquistador nos 

tempos em que se interessava por assumir uma postura benigna 

nada mais era que uma "carta de proteção" que apenas garantia 

· d d-. - · t d 7 5 que os c1 a aos nao serram tra a os como escravos Além

disso, a constituição da Normandia, que serviu a Guilherme de 

modelo para implantar a nova ordem do governo inglês, mostra 

que os estados eram compostos apenas pelo clero e pela nobre

za. Finalmente, os historiadores ingleses antigos sempre se 

referem ao grande conselho da nação como uma assembléia de 

barões, da nobreza ou dos grandes homens, e este significado 

não poderá ser alterado para incluir os comuns como membros 

constituintes do parlamento. Assim, o governo feudal trazido 

da Normandia, por Guilherme, assim como o governo dos saxoes 

que antecedeu a Conquista, possuía "uma tendência necessária 

e infalível para aumentar o poder dos nobres1176. 

c. O Progresso das Instituições

A verdade é que não há qualquer registro de um ato legi�

lativo que tenha sido executado pelos comuns, no espaço de du 

zentos anos, desde a Conquista até o final do reinado de Hen

rique III. E até o texto da Magna Carta, do rei João, conce

dendo ao grande conselho maior poder de consentimento sobre 

7 S Op . c i t . , p • 118 • 

760 p. cit., pp. 110-11. 
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as açoes do rei, por garantia enumera as pessoas qualificadas 

a tomar parte naqu�la assernbl�ia: os prelados e os nobres ime 

diatamente servidores da coroa, sem mencionar os comuns. As 

interpretaç5es que procuraram negar tais evid�ncias históri -

cas faltaram ao critério de imparcialidade, permitindo que o 

"zelo partidário" pudesse dar crédito a hipóteses contrárias ã 

autoridade "plena, certa e explícita" das fontes 77. E HuJ11e 

vai mais além em seu ataque aos pontos de apoio históricos da 

causa liberal. Sugere que as liberdades que mais tarde flores-

ceram gradualmente na Inglaterra sequer teriam raízes ingle-

sas. Não é improvável que tenha sido o exemplo dos barões fran 

ceses vindos com Guilherme que encorajou os ingleses a exiiit 

maior dependência de seu soberano. Quanto aos burgueses e cor

porações, teriam surgido na Inglaterra copiando o modelo fran-
-

ces, o que contrariava um dos principais pontos da causa defen 

dida pelos partidários do antigo constitucionalismo: o do car� 

ter original, Único no contexto europeu, das liberdades garan

tidas pela constituição inglesa. Para Hume, porém, atribuir-lhe 

uma possível origem estrangeira era o mesmo que vincular o de

senvolvimento político inglês aos eventos do continente, mos

trando que os princípios gerais da teoria política não pode

riam ser alterados para explicar essa pretensa originalidadege 

ográfica. 

Hume reconhece que, com o estabelecimento da Magna Carta, 

gradualmente formou-se nova forma de governar, mais atenta 

ordem e à justiça na administração. Bolingbroke concordaria, 

7 70 p. cit., p. 120. 
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mas vê na J\fagna Carta majs qlie isso. o rei Joio aumentara sua 

autoridade graças ao espírito faccioso que dividia seus siidi

tos. Contra os excessos da prerrogativa monárquica, porém, pr� 

valeccu o espírito da liberdade, que uniu a todos "numa causa 

comum". Mesmo o exército não serviu ao rei, pois "era um exér

cito britânico", portanto com elevado sentido de serviço à na

ção. Assim foi assinada a Magna Carta, e daí por diante o povo 

manteve seu "espírito vigilante", ajudando a dar forma à cons

tituição inglesa tal corno era conhecida no século XVIII 
78.

Para Hume, porém, a conquista da Magna Carta não signifi

cou grandes mudanças em termos da participação efetiva do povo 

no exercício do poder legislativo, mas apenas uma garantia con 

tra práticas tirânicas que, levadas ao extremo, "são incornpatf 

veis com qualquer governo". Na verdade, ela protegia alguns i� 

divíduos, que dispunham de poder e influência, contra a violên 

eia da coroa. A verdadeira inovação foi que, a partir dessa 

Carta, as ofensas dirigidas contra esses indivíduos particula

res passaram a ser considerada ofensas públicas, e era em nome 

da segurança geral que a Carta garantia esses direitos. Por is 

so, embora sendo uma defesa dos privilégios da aristocracia.sem 

"inovar a distribuição do poder político", a Magna Carta tor-

,, . . - ,,79nou-se um marco na const1tu1çao 

Sob a garantia da lei, dá-se o progresso das instituições 

políticas. As guerras tornam-se menos frequentes, e o povo po

de voltar-se para as ocupações da paz; os empregos civis logo 

78Bolingbroke, Remarks on the History of England, Letter 4, p.
180. 

79History of England, Vol. II, Ap. II, p. 142.
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se tornam l10nrados entre os ingleses. A pequena nobreza (gen

try) e os nobres passam a incluir o direito na educação. O que 

indica "progresso considerável" na "ciência do governo", e tam 

bêm 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 esta 

vam submetidos a um intrincado esquema de subordinaç�o que os 

colocava sob a autoridade dos grandes barões. Estes também pa

gavam caro esse poder de oprimir seus subordinados, estando ex 

postos a todas as tempestades que viessem a sacudir a nação. O 

evento que quebrou essa cadeia de viol�ncia foi a prática de 

erigir comunidades e corporações com privilégios e um governo 

municipal separado, que os protegia contra a tirania dos ba

rões 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 servos. Com o aumento da "liberdade pessoal" cri� 

ram-se as condições para o aumento da liberdade política e ci

vil. A Magna Carta já havia permitido a introdução gradual de 

um pouco de democracia na constitüição, da qual porém os co

muns ainda estavam excluídos. O poder dos reis era limitado,mas 

o povo estava longe de ser livre. Foi preciso o aumento da au

toridade real, que se tornou quase absoluta, para liquidar com 

a tirania dos barões, e "estabelecer uma execução regular das 

leis", que finalmente acabaram por dar origem ao plano de li-

d d . 80ber a e que se seguiu 

800 
p. 

As leis positivas são relacionadas por Hume no Tratado co

cit., Vol. III, Cap. XXII, p. 305. 
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mo a quinta fonte da autoridade. Contudo, as leis por sua vez 

derivam de alguma instincia legislativa anteriormente estabe

lecida. E sempre t�m menor força que a instituiçio que as 

originou. Isto explica porque mudanças s�bitas na legislação, 

ainda que provindas de um 6rgão legislativo legítimo, compe -

lem mais fracamente ã obedi�ncia que os sistemas de leis lon-

1 . d 
81 gamente estabe ec1 os . 

É na análise do reinado de Isabel que as diferenças en

tre a leitura humeana da história inglesa e a de seus adversá 

rios liberais fica melhor acentuada. No Apêndice III de sua 

Hist6ria da Inglaterra, acrescentado I ao reinado de Isabel I, 

Hume interrompe o curso da narrativa hist6rica para referir -

se diretamente ã questão da natureza da constituição inglesa, 

ligada à política partidária. A parte que trata do governo da 

Inglaterra começa por atacar a leitura whig dos acontetimen.;. 

tos: "O partido entre n6s que distinguiu-se por aderir à li

berdade e a um governo popular, por longo tempo tem alimenta

do seus preconceitos contra a raça sucessora de príncipes, e

levando 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 preocupaçãope 

las liberdades e privilégios de seu povo". Nenhuma afirmação 

poderia opor-se mais frontalmente ao consticutionalismo anti

go. Se Isabel não foi esse baluarte garantidor das liberdades 

inglesas, como queriam os �higs, então os Stuarts não inaugu-

81 
THN , I I l , i i , 1 O , p . 5 6 1. 
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rar3.m o despotismo monárquico na Inglaterra, nem foram os úni-

cos responsáveis pela invasão do priviligio dos siiditos que 

culminou na guerra civil. Foram apenas continuadores de uma 

tradição de governo que remontava a seus antecessores. Se esse 

estilo contrariava a constituição, então ela vinha sendo há 

muito violada. O próprio Hume recomenda-nos o estudo deste pe

ríodo da história inglesa: "para entender a antiga constitui -

ção da Inglaterra, não há período que mais mereça ser estudado 

do que o reinado de Isabel" 82 •

Bolingbroke concordaria inteiramente com a importância 

de se estudar esse período, mas num quadro de leitura complet! 

mente diferente. Para Bolingbroke a história das liberdades i-

dentificava-se com a história da participação dos comuns no 

governo. E essa história desenvolvia-se num crescendo. Nos 

primeiros tempos após a invasão norrnanda, os comuns em geral 

marcavam sua presença nas "emergências extraordinárias"; ainda 

nao tinham peso no "curso ordinário do governo". Aos poucos f� 

ram 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 inve� 

tidos nos principais homens, os grandes negócios do estado e

ram dirigidos por todo o corpo da nação". Com isso a monarquia 

limitada inglesa "tornou-se capaz de tanta perfeição quanto p� 

dem a sabedoria e os acidentes favoráveis comunicar a q1mlquer 

instituição humana". E este ponto de perfeição caracterizou-se 

plenamente durante o reinado de Isabel. "O reinado da 

82 · f E 1 d V 1 V A III 451 52 H1story o ng an , o . , P· , PP· - .

rainha 
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Isabel sera uma prova contfnua que o poder de preservar as li

mitações de uma monarquia não poderá ser melhor atribuído, por 

.. . b -b . - d d 11 8 3um pr1nc1pe om e sa 10, senao ao corpo to o o povo 

Pelo mesmo princípio e possível julgar os problemas advin 

dos durante os reinados dos Stuarts, quando a rebeldia do povo 

contra a coroa  deveu-se principalmente 

"ã fraqueza da administração e à obstinaçãoda 

corte, e ã infeliz escolha daqueles príncipes 

de governarem por fac ções, em oposição ao sen 

so e ao interesse da nação. De onde se concl�e 

que as grandes calamidades que recaíram sobre 

nosso país, nos meados do século passado, são 

injustamente atribuídas ao espírito da liber

dade ou ã natureza da constituição britânica 

de governo". 

Por isso Bolingbroke dedica longas páginas ao reinado de 

Isabe 1: "�ão há outra parte de nossos anais ou talvez dos a

nais de qualquer outro país que mais mereça ser estudada, ou 

com maior frequência lembrada tanto pelos que governam como 

pelos que são governados". Ela governou sob grandes desvanta -

gens, mas manteve-se fiel à "natureza" do governo inglês. En

quanto que seu sucessor, Jaime I, embora dispondo de vantagens 

maiores que sua predecessora, tornou seu reinado odioso para o 

povo porque baseou-se em "princípios destrutivos da liberda 

d d ., 84a e 

83Bolingbroke, Rernarks on the History of England, Letter 12,
pp. 231-33. 

84op. cit., Letter 13, p. 238.
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O aumento da liberdade pessoal que decorreu do fim da lei 

feudal foi interpretado pelos liberais corno resultado de uma 

moderação da preriogativa real por respeito aos princfpjos da 

constituição. Hume discorda, atribuindo esse aumento da liber

dade justamente à concentração do poder nas mãos do soberano, 

em detrimento do poder dos nobres. Foi a decadência da aristo

cracia, e não a moderação da prerrogativa, que inaugurou tem

pos de maior respeito à Constituição. Durante muito tempo, a 

liberdade pessoal resgatada à estrutura feudal, conviveu com 

o crescente absolutismo monárquico. Isabel manteve as prerrog�

tivas absolutas a ela transmitidas por seus predecessores. Con 

tudo, não se trata de provar o inverso, isto é, que Isabel era 

a única responsável pelo exercício do despotismo real, "tão 

contrário a todas as idéias que atualmente mantemos de uma 

constituição legal". Isabel entendia a extensão de suas prerr� 

gativas do mesmo modo que seus antepassados, e julgava que a 

liberdade de seus súditos não deveria ser maior do que aquela 

gozada por seus ancestrais. Enfim, ela não via obstáculos ao 

exercício de uma autoridade ilimitada, que achava natural. A 

extensão de sua autoridade e o grâu de arbitrariedade de sua 

administração podem ser avaliados por suficiente evidência for 

necida pelas fontes. A própria natureza dessa evidência certi

fica isso. Nenhum historiador da época enfatiza esse exercício 

arbitrário de poder. Ao contrário, ele deve ser inferido do re 

lato das práticas ordinárias que, feito sem surpresa ou admoe� 

tação, constitui "prova mais forte" de que a forma com que Is� 

bel exercia o poder não era considerada despótica, mas apenas 
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natural ver defeitos numa forma de governo rela qual ela pro

pria era investida de um poder tão ilimitado''. Tratava-se da 

continuação de práticas de governo jâ estabelecidas. que ela 

emprega Vil;_ "sem escrúpulos"; a prova disso era "sua grande pop� 

laridade", o que demonstra que ela "não infrigia qualquer li

berdade estabelecida de seus súditos1186 • 

Assim, era "natural" para Jaime I, sucessor de Isabel, 

"tomar o governo como o encontrou" e prosseguir com as medidas 

que tornaram o governo anterior tão popular. Mas, aí onde Hume-
-

ve continuidade, Bolingbroke constata uma ruptura. Ao subir 

ao trono. Jaime contava com a vantagem de exemplo de sua pred� 

cessara, que era de respeito ã constituição, não de despotis -

mo. Foi por desconhecer as consequências da mudança do equili

brio das propriedades para o exercício do poder que Jaime não 

pode contar com os benefícios de que usufruira Isabel: o amor 

d b d.- . 87 - . - d H e seu povo e a sua o e 1enc1a . Ja a 1nterpretaçao e ume r�

conhece que Jaime falhou apenas por não ter a "penetração" de 

descobrir que as "circunstâncias" eram outras. e que seu "cará 
88ter" não era adequado para s us tentar uma autoridade absoluta 

Com efeito, foi no seu reinado que completou-se uma mudança 

na ordem social já iniciada há tempos. O surgimento do comer -

cio há muito vinha contribuindo para desbaratar as imensas for 

--·----
85

_H_i_s_t_o_r�y�o�f=-----E_nJg�l_a_n_d, Vol. V, Ap. III. p. 453.
86op. c1·t., 451 52 PP· 

- ·

87 1· d t Bo ingbroke, Remarks on the History of Englan , Let er 

PP· 2 7 7-8. 
88History of England. Vol. VI� Cap. XLVIII, nota K, P· 562-

17.
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tunas dos barões que tanto ameaçavam o rei e o povo. Ao mesmo 

tempo, os pequenos proprietários também arruinavam-se, o que 

permitiu a ascenção da "gentry" - "aquela classe que compunha 

a camada dos com�ns'', que aumentava dia a dia sua autoridade. 

O parlamento descobrira sua grande força de pressão: a nao 

concessão dos suprimentos financeiros solicitados pelo rei Jai 

me I, o qual, tentanto de início lidar com o parlamento ã ma

neira despótica de Isabel; em breve viu-se dependente dos re

presentantes do povo. Essa depend�ncia era agravada �elos seus 

"parcos réndimentos" e "pouca frugalidade", que acabou por su 

jeitá-lo às concessões do parlamento mesmo para os gastos do 

"curso ordinário da administração". Assim, os comuns gradativa 

mente conheciam as vantagens dos avanços conseguidos, e torna

vam-se sensíveis ao valor inestimável da liberdade civil 1189. 

A partir desse governo os súditos ingleses passaram cada 

vez mais a pensar a constituição inglesa em termos de uma car

ta de garantia de privilégios e limitação de prerrogativas.Por 

seu lado, Jaime I e seu sucessor Carlos I persistiram em condu 

zir as questões de governo segundo a maneira despótica herdada 

dos Tudors. Um poder que se denominava absoluto, pelo rei e 

por outras personagens da época, mas que não chegava a signif_i 

car o poder ilimitado da monarquia anterior: "o rei mantinha u 

ma idéia muito diferente da constituição daquela que começa-

1 1 -d· 
90 

e 1 I va, em gera , a preva ecer entre seus su 1tos . ar os pa-

gou com a vida essa incompreensão. Ele não percebeu que as mu-

- --- --

890 p. ci t. , 

900 p. ci t. ,

Vol. 

Cap. 

VI, Ap. p. 170.

III, p. 303.



112 

danças sociais "requeriam um novo pla!1o de administração", e 

quis manter a prerrogativa de que toda dcterminaçio emanaria

da vontade do rei. Contudo, nem rei, nem povo, podiam apoiãr 

suas reivindicações sobre o "teor uniforme das leis inglesas". 

Em diferentes épocas, muitas "exceções" e "contradições" ema

naram da "natureza flutuante da constituição inglesa". Mas 

em nenhuma época mais do que nessa pareceu "evidente" o quan

to eram "confusas e incertas" as idéias a respeito da consti-

. 
- 9 l 

'O 1 · · . . d d d tu1çao . ' s 1m1tes incertos e 1n efini os a prerrogativa

e do privilégio foram anciosamente disputados durante todo

esse período 1192

O caso dos poderes de Isabel é mais um momento na histó-

ria das alterações por que passou a constituição inglesa, que 

nao deve ser julgado como usurpação das liberdades dos súdi -

tos, como procediam aqueles que assim encobriam seu espírito 

faccioso e sua ambição "sob ·0 a aparêncis de formas vener&veis", 

do cuidado com a tradição de liberdade tão cara aos 5 · .--:_ingle 
93 ses . Antes dos Tudors os reis tinham menos autoridade, mas

o povo também menos liberdade. O poder dos barões limitava o

do rei, ao mesmo tempo que oprimia o povo. Seja qual for o p�

ríodo que se torne corno exemplo, sempre haverá um período ante

rior, mais antigo, em que o poder era exercido de maneira co�

pletamente diferente, e menos digna de imitação pelo seu bar

barismo.

Este é o ponto crucial da argumentação humeana contra as 

interpretações da história inglesa, partidárias da antiguida:le 

constitucional, que fica claro em sua análise das formas de 

910 p. cit., PP· 304-5.

920 p. cit., Cap. LIV, p. 36 2.

930 p. ci t., Vol. III, Cãp. xxii, P· 305.
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governo dos diversos períodos: o caráter "flutuante" das li

berdades usufruidas pelos súditos, e consequentemente da 

constituição do governo inglês. "A constituição inglesa, co

mo todas as outras� tem ·estado num estado de flutuação cons

tante1194 . :E verdade que em nenhuma época o monarca gozou de 

poderes completamente absolutos, mas a "balança do poder os

cilou extremamente entre as várias classes que compõem a 

nação, e esta estrutura experimentou a mesma mutabilidade que 
. d . . . - h ,,95 . caracteriza to as as instituiçoes umanas . Assim, para

se julgar o caso geral da distribuição do poder entre os va

rias membros que constituem um estado, a pergunta, diz Hume, 

nunca pode ser: "o que é mêlhor?", que só cabe ao exercício 

do poder em situações particulares, mas unicamente "o que e� 

tá estabelecido?1196 • 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 epo 

ca". Ao historiador cabe aplicar bem essa regra aos dados das 

fontes, recuperando assim "as máximas de administração que 
_ .,. .,9 7 prevalecem e tem o consenso universal na epoca 

----

940 p. ci t., Vol. V, Ap. iii, P· 4 52, Nota 1.

950 p. ci t. , Vol. III, Cap. xxiii, P· 30 4. 

960 P· ci t. , Vol. V, Ap. III, P· 4 52. 

970 ci t. , Vol. III, Cap. xxiii, p. 305. Segundo J.B. 
P· 

Ste

wart, Hume procura demonstrar na História, a whigs e to

ries, "que a constituição não se baseia no direito divino, 

nem tampouco no contrato original, rras sim na conyençao. E 

les deveriam perceber que esta, por ser uma constituição 

mista, é um tanto vaga, e depende, para seu sucesso, de 
métodos que não podem ser incluídos na lei da constituiçãd•. 



.1,14

Em outras palavras, a interpretação da história pelos 

princípios gerais da teoria política não pode guiar-se pOr 

considerações éticas ou normativas, procurando julgar a his_ 

tória em nome do que deve ser, do melhor governo, mas deve limi-

tar-se a explicar o exercício do poder nas diversas épocas 

tal como pode ser estabelecido a partir do testemunho das 

fontes. Só esta postura metodológica permite escapar das 

interpretações partidárias, que procuram justificar o pre-

sente a partir do passado, em vez de interrogã-lo para cor-

roborar a explicação mais adequada.

"The Moral and Political Philosophy of David Hume'.’. p.

232 .
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CAPÍTULO III

CAUSAS E LEIS NAS EXPLICAÇÕES HISTÓRICAS

III.1. A Histórica como Pesquisa de Fatos Particulares

Na classificação das ciências propostas por Hume na 

Seção XII da 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 vi-

da quotidiana. Já a política alinha-se com a filosofia natu-

ral, a física e a química como ciência de fatos gerais,’’on-

de são investigadas as qualidades, as causas e efèitos de 

uma espécie inteira de objetos"^. Curiosa classificação, que 

aproxima a narrativa histórica do quotidiano da conduta huma_ 

na, ao mesmo tempo que faz do historiador uma espécie de an-

tiquário, ocupado em recolher eventos singulares para uma co 

leção, um inventário; por isso, negando aparentemente o pro-

pósito mesmo da história filosófica. Uma interpretação com 

ressonâncias contemporâneas, como a epistemologia da historia 

proposta por Paul Veyne, por exemplo; no seu livro Comment 

on écrit 1' histoire, ele propõe a leitura da história como 
, 2

"narrativa verídica do quotidiano" . Em todo caso, inteira -

1EHU, XII, iii, § 132. 

2 Paul Veyne, Comment on écrit 1’ histoire, I, i. Sobre a e- 
pistemologia da história de Paul Veyne, ver nosso artigo"Do 
Sublunar ao Celeste: a Trajetória da Cientificidade da His-
tória em Paul Veyne", na Revista Ciência e Filosofia n? j, 
no prelo.
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mente de acordo com as interpretações mais comuns da teoria 

da ciência de Hume, que tomam a teoria da causalidade como 

sua espinha dorsal. Nesse caso, a afirmação de que a pesqui-

sa histórica se ocupa de fatos particulares estaria desauto-

rizando sua pretensão ã cientificidade. Se o objeto da pes-

quisa histórica apresenta poucas regularidades, e os eventos 

narrados caracterizam-se por sua singularidade, não poderia 

ocorrer a observação de repetição ou conjunção constante de 

certos fenômenos, que são a condição de possibilidade de to-

da ciência. Os raciocínios históricos, não podendo contar com 

a certeza decorrente de inferências obtidas indutivamente pe-

la repetição de certos eventos, resultariam de inferências com 

graus inferiores de probabilidade. A historia ocuparia assim 

um lugar secundário na teoria humeana do conhecimento. As 

grandes aproximações entre fenômenos naturais e morais, a de 

fesa que faz Hume da unidade de método entre as ciências da 

natureza e a ciência do homem, não valeriam para a historia. 

Só a política, por ocupar-se de classes de eventos, teria sua 

importância assegurada no projeto de elaboração de uma ciên-

cia do homem, que dispusesse do mesmo grau de certeza das ci^ 

encias da natureza .

Dado o papel da história de constituir a base empírica 

sobre a qual se assenta o edifício filosófico humeano, a impôs 

sibilidade de tornã-la uma ciência teria sérias consequências: 

votaria ao fracasso todo o projeto de elaboração de uma ciên

Hume examina esse aspecto da política no ensaio "Que a polí 
tica pode ser transformada em uma Ciência", onde propõe-se a 
"provar mais decisivamente que é possível em política formu 
lar verdades gerais, que não variam com o temperamerilõ ou a 
educação tanto dos súditos como do soberano" (p. 252).
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cia da natureza humana com base experimental. E esta, por exem 

pio, a leitura de Norton. Se a "ciência da historia", a única 

fonte de dados experimentais seguros, não é afinal "ciência ne 

nhuma", isto mostra que "uma ciência do homem" não é possível. 

Curiosamente, á argumentação de Norton apoia-se na propria na 

tureza do método crítico que norteia a historia filosófica de 

Hume. A questão do escrutínio das fontes, por exemplo, faz 

com que o critério último para a avaliação da evidência histó 

rica resida na "experiência pessoal do historiador , ou tal-

vez mais acuradamente ainda, em sua opinião pessoal". Segundo 

Norton, é essa interferência de critérios subjetivos que 

leva o projeto humeano ao "fracasso em estabelecer o terreno 

comum que ordinariamente aceitamos ser uma condição necessã - 

ria de uma ciência genuína". Para encontrar as "molas e prin-

cípios" da mente humana, Hume pregava o recurso ao relato pa_s 

sado da conduta dos homens; e contudo, para decidir sobre a 

credibilidade dos fatos históricos, era jã necessário "déci^ 

dir quais eram essas molas e princípios", antes dê aprendê-los
4 

dos fatos .

Assim, a ciência da natureza humana ficaria a um passo 

de sua constituição definitiva, naufragada numa circularidade 

sem saída. A ciência do homem fracassa, porque a ciência da 

história fracassa. "0 problema mais embaraçoso que Hume en-

frentou foi o de descobrir quais eram os dados históricos;por 

que falhou em r esolvê-lo, sua filosofia naufragou em mera o- 

pinião". Julgamento severo, com uma atenuante, ainda que nega_

^D.F.Norton, "History and Philosophy in Hume's Thought". pp. 

xlxi i i-xlix.
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tiva: esse duplo fracasso é mais uma prova "que historia e 

filosofia estão inextrincavelmente ligadas no pensamento de 

Hume"^.

Também a crítica de Norton supõe as interpretações mais 

comuns da teoria da ciência de Hume, que associam a postula-

ção humeana da origem empírica do conhecimento ao procedimen 

to indutivo. Os princípios que constituem a ciência da natu-

reza humana deveriam ser obtidos por inferência indutiva da 

leitura da história. Nesse caso, é preciso que a credibilida 

de dos fatos históricos seja estabelecida antes de tudo, uma 

vez que eles constituem ao mesmo tempo o ponto de partida e 

a garantia da certeza desses princípios. Porém tal credibiM 

dade não pode ser estabelecida sem o recurso a esses mesmos 

princípios, como de resto jã examinamos no capítulo I. Embo-

ra segundo outro ponto de vista, essa deficiência epistemõló 

gica do projeto humeano apontada por Norton, e que a leitura 

da Seção XII da Investigação parece confirmar, toma como fun 

damento da teoria da ciência de Hume a sua teoria da causali. 

dade. Retomemos a essa teoria.

Hume ataca o procedimento tradicional da metafísica,que 

atribuía às causas o poder de produzir seus efeitos. A cons-

tatação de uma relação de causalidade implicava no reconheci^ 

mento de uma força ou ligação necessária entre o evento deno 

minado causa e aquele conhecido como seu efeito: a idéia de 

conexão necessária. Hume considera-a a ideia mais obscura da meta 

física, uma vez que entre um fenômeno observável denominado

50p. cit., p. t. 
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causa seguido por outro que tomamos pelo seu efeito, a ligação má 

xima que se node estabelecer é a de uma conjunção constante. 

Os raciocínios fundados na relação de causa e efeito perten - 

cem à esfera das questões de fato. Nossa experiência fornece- 

nos dados da memória ou dos sentidos , que colocamos numa rela 

ção causal: é dessa forma que a relação de causalidade permi-

te-nos ir além das percepções, para que possamos aprender com 

a experiência.

Hume recusa categoricamente que possamos chegar ao conhe 

cimento da relação de causalidade por meio de raciocínios a 

priori ou por qualquer processo do entendimento, dado que 

dentro da teoria humeana do conhecimento, a origem do conheci^ 

mento é sempre empírica. Contudo, não temos experiência da re^ 

lação causal enquanto relação, conexão entre os fenômenos,mas 

apenas a da conjunção constante de alguns fenômenos: dado um 

fenômeno temos a experiência de ele ser repetidamente acompa-

nhado de outro. A experiência dessa conjunção costumeira en-

tre os fenômenos gera em nós a expectativa de que ela se rep£ 

tira: dado um fenômeno, esperamos que seja seguido de seu a- 

companhante habitual, isto é, confiamos que essa conjunção o- 

corra no futuro tal como no passado. "Sempre que um objeto 

qualquer ê apresentado ã memória ou aos sentidos, leva imedia 

tamente a imaginação, pela força do costume, a conceber o ob-

jeto que habitualmente o acompanha; e essa concepção é acompa 

nhada de um sentimento ou sensação diferente dos livres deva-

neios da fantasia. E nisso que consiste toda a natureza da 

crença"^. Nossas inferências causais, e de modo geral nossas 

6
EHU, V, ii, § 39. 
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inferências sobre todas as questões de fato, dependem do sen 

mento da crença, como uma lei geral que se .verifica em todas 

as operações da mente. Portanto, não podemos falar de cone-

xão, muito menos de conexão necessária entre os fenômenos,c£ 

mo fundamento de nossa ciência: tudo o que dispomos como ga-

rantia da certeza de nossos raciocínios experimentais ê a 

força e a vivacidade desse sentimento de crença que nos faz 

inferir, da conjunção habitual de dois fenômenos no passado, 

a sua repetição no futuro.

Hume não reconhece a existência real da necessidade, en 

quanto poder ou força observável ligando os fenômenos, por 

isso muitos de seus críticos atribuem-lhe o descrédito da 

ciência. 0 problema do conhecimento só poderia ser tratado 

a partir de processos psicológicos, subjetivos. No caso da 

história, essa interpretação autorizaria pensar que os even 

tos históricos são caracterizados por uma particularidade, u 

ma unicidade irredutível ao número de repetições necessário 

ã obtenção de inferências causais gerais, e com elas dos 

princípios gerais da natureza humana que deveriam ser inferi^ 

dos indutivamente dessa experiência repetida dos eventos his_ 

tóricos. Por outro lado, se procedermos a um exame mais aten 

to do tratamento dado por Hume ã questão da necessidade, ve-

remos que ela não pode ser interpretada simplesmente a par-

tir da crítica ã idéia de "conexão necessária" contida em 

sua teoria da causalidade.

111.2. Hume'e a Necessidade Hístórica

Partamos da tese humeana de que os fenômenos constituem 

uma só cadeia causal, e de que nao há ruptura que separe em
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dois universos de conhecimento diferentes as operações dos 

corpos e as operações da mente. "E em verdade, quando consi-

deramos a afinidade com que a evidencia natural e a moral se 

ajustam uma à outra, e formam uma so cadeia de argumentação, 

não hesitaremos em admitir que elas são da mesma natureza e 

derivam dos mesmos princípios". Dessa forma, nenhum fenômeno, 

quer pertença à esfera da natureza, quer seja da ordem das 

ações dos homens, escapa ã "cadeia conexa de causas naturais
_ _ 7

e açoes voluntariafe" que não da margem a intrusão do acaso .

Todos os fenômenos, morais ou naturais, estão ligados por 

relações de causalidade, observáveis ou não, conhecidas ou 

não, e por elas devem ser explicados. Apoiado em tal rede de 

relações, o conhecimento das ações dos homens não é menos S£ 

guro que os dos fenômenos da natureza; e até o momento des-

sas afirmações, Hume não nos adverte que o conhecimento das 

ações dos homens na historia constitua uma exceção. Serã ne-

cessário, portanto, aprofundarmos esta questão, que liga-se 

diretamente ao exame que faz Hume da doutrina da necessidade.

Lembra-nos G. Lebrun que há textos em que o cético Hu-

me não soa menos determinista que Laplace: "Admite-se univer 

salmente que a matéria é atuada em todas as suas operaçõespor 

uma força necessária e que todo o efeito natural é determina 

do com tal precisão pela energia de sua causa, que, nas mes-

mas circunstâncias dadas, não seria possível resultar dela 

nenhum outro efeito

7
EHU, VIII, i, § 70.

8G. Lebrun, "La Boutade de Charing ’Cross", p. 65.

9
EHU, VIII, i, § 64.
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Também Antony Flew cita a mesma passagem, argumentando 

que Hume, em sua doutrina da necessidade, refere-se ã génuí 

na necessidade física, tal como é implicada pelas leis da 

natureza, "Nesse sentido, o que quer que seja ’prescrito' por 

uma lei da natureza é contingentemente necessário; jenquanto 

que qualquer coisa que seja logicamente incompatível com 

uma lei da natureza é contingentemente impossível"^. Isto 

ë, a necessidade contingente dos fenômenos físicos implica 

a impossibilidade de que ocorra o seu contrário. Apenas, di_z 

se "contingente" porque tratando-se dos fenômenos da nature 

za, não apresentam o mesmo tipo de necessidade das rela-

ções formais. Em todo o caso, Flew ressalta que Hume parece 

de início referir-se a esse sentido "forte" de necessidade, 

quando procura defender a homogeneidade dos fenômenos natu-

rais e morais. 0 que quer dizer que a interpretação dos fe-

nômenos históricos também seguiria uma orientação determi - 

nista.

A questão da necessidade apresenta-se então de maneira 

paradoxal na filosofia de Hume. Por um outro lado, em sua 

teoria da causalidade, a refutação'da idéia tradicional de 

conexão necessária entre causa e efeito ë muitas vezes in 

terpretada como uma tentativa de fundamentar a ciência em 

processos fora do controle racional, recusado sua certeza. 

Por outro, Hume afirma claramente a necessidade que vincula 

fenômenos naturais e humanos num único encadeamento causal, 

sem dar lugar para o acaso.Aplicada ã história, essa dupla 

l^A. Flew. "Hume and Historical Necessity", P- 279 .
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leitura resultaria quer na desqualificação da historia como 

ciência, quer na afirmação de um historicismo radical, em 

que as leis históricas teriam a mesma força necessária das 

leis naturais.

Assim, de acordo com o princípio da homogeneidade en-

tre necessidade moral e necessidade física, os fatos da his-

tória não poderiam ter a característica de contingentes e a 

narração histórica a de um tecido de eventos acidentais iso-

lados, reunidos em sua diversidade. Quando Hume explicita a 

tese de uniformidade da natureza humana, ê§tende-a claramen 

te ã história.

”A humanidade e mais ou menos a mesma em 

todas as épocas e lugares, de tal sorte 

que a historia nada tem de novo ou de es-

tranho para nos contar sob este aspecto. 

Sua principal utilidade é descobrir os 

princípios constantes e universais da natu 

za humana, mostrando homens em todas as 

variedades de circunstancias e situações e 

fornecendo-nos materiais para nossas obser 

vaçoes sobre os moveis habituais da açao e 

da conduta humana. Esses registros de guer 

ra, intrigas, facções e revoluções sao um 

tesouro de experimentos pelos quais o fi1o 

sofo político oú moral fixa os princípios 

da sua ciência, assim como o filosofo fisi 

co ou natural toma conhecimento da nature-

za das plantas, minerais e outros objetos 

exteriores pelos experimentos que faz a 

seu respeito

■1EHU, VIII, i, § 65,
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A afirmação da regularidade dos eventos históricos e 

sua utilidade para a construção de uma ciência da naturezahu 

mana, Hume a faz enquanto leitor de historia. Ele escreve a 

parte filosófica de sua obra e procura fundar os princípios 

da natureza humana numa experiência da conduta humana que 

se estenda alem de suas próprias possibilidades de 1 sujeito 

que investiga. Por isso lê a historia escrita por outros, pa 

ra instruir-se sobre "as inclinações e motivos dos homens", 

sabendo que "os homens descritos por Políbio e Tácito se pa-

recem com os que governam atualmente o mundo’,', tanto quanto 

"a terra, a agua e outros elementos examinados por Aristóte- 

les e Hipocrates" se parecem com os de hoje" . Contudo, en-

quanto escritor de historia, Hume chegou a reconhecer a gran 

de porcentagem de acidente que toma parte na composição dos 

eventos históricos; por exemplo, a construção histórica do 

governo mais perfeito é o resultado da combinação de "uma 

grande mistura de acidente que geralmente concorre com um 

pequeno ingrediente de sabedoria e previsão" , ou seja, e 

como se Hume admitisse para a história o que baniu do restan 

te dos fenômenos morais ou naturais: a intervenção do acaso.

0 paradoxo desta postura, no caso da história, decorre 

da dificuldade de conciliar o "determinismo" do tratamento hu 

meano da necessidade com o "irracionalismo" de sua teoria da 

causalidade. Serã preciso, portanto, solucionã-lo.

12
Ibidem

13
History of England, Vol. Ill, cap, XXIII, p. 306.
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111.3. Um Novo Tipo de Necessidade

Seguindo a sugestão de Lebrun, serã preciso supor então 

que o que Hume propõe é uma nova definição de necessidade. Se en-

tendemos por necessidade o reconhecimento de uma relação ob 

servãvel a ligar os fenômenos e determinar o curso das coi-

sas na natureza tanto quanto na conduta dos homens, então a 

necessidade deveria ser afastada da teoria humeana do conhe-

cimento como termo obscuro ao qual não corresponde nenhumaim 

pressão, segundo o critério proposto pelo próprio Hume para 

afastar os emaranhados semânticos da filosofia abstrusa :"Quan 

do suspeitarmos portanto, que um termo filosófico seja empre 

gado sem qualquer significação ou idéia ... bastará pergun-

tar: "De que impressão deriva essa suposta idéia? E, se for 

impossível casá-la com uma impressão qualquer, isso servirá 
14para confirmar a nossa suspeita" . Nesse caso, ao tratar da 

mesma forma que os fenômenos naturais os morais, Hume esta - 

ria de fato igualando-os frente a uma mesma impossibilidade: 

a construção de uma ciência da natureza humana seria tão in-

certa quanto a da ciência da natureza física. Para uma certa 

leitura de Hume, esta é a consequência necessária de seu ce-

ticismo .

E verdade que ele pratica um ceticismo limitado, e que 

inúmeros textos seus nos repetem que nunca atingiremos as 

causas ocultas dos fenomenos , que os poderes pelos quais os 

corpos operam permanecerão sempre completamente desconheci -

Z EHU, II, § 17. 
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dos , impermeáveis â nossa ciência1 . E esse desconhecimento do 

"princípio último", que liga uma causa a seu efeito é o mesmo 

tanto para as conjunções mais frequentes, entre dois fenome 

nos, quanto para as mais extraordinárias^. Mas isto não inva 

lida absolutamente a possibilidade de certeza de uma ciência 

experimental. Ao contrário, privar a ciência experimental de 

seu referencial ontológico, substituindo conceitos como "for-

ça" ou "potência" pela idéia de "conjunção constante. ". Hume 

na verdade restitui a essa ciência a sua possibilidade de cer 

teza, instalando-a novamente no âmbito da necessidade, enten-

dida de uma nova maneira.

0 empirismo de Locke ficou a meio caminho dessa revolu 

ção. Ele julgava que o conhecimento da natureza física ja-

mais poderia pretender a certeza das matemáticas, mas apenas 

dela aproximar-se segundo diversos graús de probalidade .Hume

Por exemplo, no Tratado, Hume critica os filósofos que, pa 
ra explicar qualquer fenômeno ignorado, atribuem-no a uma 
"faculdade" ou "qualidade oculta". THN, I, iv, 4. p. 224. 
Também na Investigação, recorda que, embora o esforço do 
conhecimento dirija-se para a descoberta das causas gerais 
dos fenômenos, as "causas dessas causas gerais", enquanto 
"origens e princípios primeiros são completamente fechados 
ã curiosidade e ã investigação humana". EHU, IV, i, § 26.

16THN, I, iv, 7, p. 267.

"Por mais que a diligencia humana avança, a filosofia útil 
e experimental a respeito das coisas, físicas, científicas, 
continuará fora de nosso alcance ... Certeza e demonstra - 
ção são coisas que não devemos, nestes assuntos, almejar". 
Locke, Ensaio acerca do Entendimento Humano , IV, iii, § 
26.
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afirma contra Locke que os argumentos sobre questões de fato 

não se opõem aos raciocínios demonstrativos da matemática,as 

sim como o provável opõe-se ao certo. "0 sr. Locke divide to 

dos os argumentos em demonstrativos e prováveis. Dentro desse 

ponto de vista, devemos dizer que é apenas provável que os 

homens devem morrer ou que o sol nascerá amanhã "-E verdade 

que os raciocínios demonstrativos derivam sua certeza da 

impossibilidade lógica de seu contrário, e que nos raciocíni 

os sobre questões de fato é sempre possível pensar que o con 

trário poderá ocorrer, sem que isso implique em contradição. 

Contudo, "existem algumas causas que são inteiramente únifor 

mes e constantes na produção de um efeito particular, e até 

hoje não se observou um só exemplo de falha ou irregularida-
- 19 -de na sua operaçao" . Que o fogo queima e a agua sufoca a 

criatura humana são causas dessa ordem, assim como que todos 

os homens são mortais. De resto "pareceria ridículo dizerque 
- - 20é somente provável que o sol nascera amanha" . Do mesmo 

grau de certeza partilha a seguinte afirmação: "Um homem que 

ao meio-dia deixa a 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 de- 

- „21pois

A tais inferências acompanhadas de um grau de certeza e 

quivalente ã de argumentos demonstrativos, Hume atribue o va

18EHU, VI, nota 9.

190p. cit., § 47,

2°THN, I, iii, 11, p. 124.

21
EHU, VIII, i, § 70.
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lor de provas — "argumentos extraídos da experiência que nã0 

deixam lugar a dúvida ou contestação"^ Muitas vezes, porém 

atribuímos a nossas inferências sobre questões de fato graus 

inferiores de certeza, sempre que estas referem-se a causas 

que se tem mostrado mais irregulares e incertas: "o ruibarbo 

nem sempre age como um purgativo ou o ópio como um soporífero 

para todos os que ingerem esses medicamentos". Nesses casos 

em que "efeitos diferentes" parecem decorrer de "causas aparen 

temente idênticas", nossos argumentos tem o valor de nrobabi- 

lidades. Costumamos esperar como mais provável, portanto como 

acompanhado de maior certeza, o evento "mais usual", que no 

passado ocorreu um maior número de vezes, sem contudo deixar 

de levar em conta os vários outros efeitos já ocorridos dàn- 

do "a cada um deles um peso e autoridade particular, conforme 

se haja mostrado mais ou menos frequente no passado" .

Nesse âmbito em que toda experiência do mundo é reparti-

da entre provas e probabilidades, não hã lugar para o acaso. 

Hume introduz sua nova definição de necessidade para as ques 

tões de fato, não apenas quando se trata de provas; também 

no caso das probabilidades, tem que haver cadeias causais ne-

cessárias, no sentido de que a cada efeito corresponde sempre 

uma causa proporcional. Apenas, no caso destas últimas, nosso 

exame experimental das causas falhou em distinguí-las adequa-

damente, e por isso é que apenas aparentemente efeitos dife-

rentes podem decorrer de causas idênticas. 0 que pode parecer 

um fenômeno acidental não é senão um efeito cuja causa nos é

2 2 Op. cit., VI, nota 9.

Op. cit., § 47.
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desconhecida, una irregularidade que se deve a alguma causa 

particular, mas que não invalida de modo algum nossa concep - 

ção de uniformidade e necessidade. Assim, "quando os medica - 

mentos não operam os seus poderes costumeiros", o médico num 

por isso nega "a necessidade e uniformidade dos princípios que 

regem a economia animal" Da mesma forma, o filosofo qüe 

examina as ações dos homens não se deixa enganar por irregularidades 

aparentes, porque confia que os "princípios e motivos interi£ 

res poderão operar de maneira uniforme ... assim como os ven-

tos, a chuva e as nuvens são governados, ao que se supõe, por 

princípios constantes, embora a sagacidade e a investigação hu 

mana nao consigam descobri-los facilmente"J . Os fenômenos em 

geral apresentam-se irregulares, e cabe ã sagacidade do obser 

vador descobrir sua necessidade e regularidade, no caso do 

médico como do astrônomo, como também do moralista.

É deste ponto de vista que podemos entender a homogenei-

dade que Hume reconhece entre necessidade física e neces-

sidade moral. Se é verdade que os fenômenos humanos nos pare 

cem mais confusos, dificultando um recorte experimental que 

exponha com nitidez a operação uniforme das cadeias causais; 

nem por isso devemos concluir que são de outra ordem que os 

fenômenos naturais, ou que ocorram de manéira menos necessãri 

a. "Os princípios e motivos interiores podem operar de manei-

ra uniforme malgrado essas aparentes irregularidades, assim 

como os ventos, a chuva e as nuvens são governados, ao que 

240p. cit., VIII, i, § 67.

Op. cit., § 68.
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se supõe, por princípios constantes, embora a sagacidade e a 

investigação humana não consigam descobrí-los facilmente". 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 envol 

vidas na produção do evento. "As mais irregulares e inespera-

das resoluções dos homens podem ser frequentemente explicadas 

pelos que conhecem todas as circunstâncias particulares de 
2 6seu carãter e situação" . Portanto, o que Hume nos diz a 

respeito da unidade entre fenômenos naturais e morais nada tem 

a ver com a recusa de um conhecimento seguro; ao contrario, a 

firma que doravante as ciências do homem poderão contar com 

o mesmo grau de certeza sempre atribuído ãs ciências natu-

rais.

111.4. Causas e Leis

A ambiguidade do tratamento dado por Hume à questão da 

necessidade também é admitida por Flew. Mas, enquanto Le- 

brun limita-se a reconhecer uma nova feição da necessidade na 

proposta humeana de explicações causais generalizadoras a to-

do tipo de fenômeno, Flew, embora sem atribuir a Hume o des-

crédito da ciência, insiste na insuficiência da distinção en-

tre causas e leis nos textos humeanos, entre explicações mera 

mente extensivas e aquelas verdadeiramente nomolégicas.

Segundo ele, embora Hume comece por expressar um concei-

26t , . , Ibidem. 
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to de necessidade no sentido nomólógico, abrangendo fenômenos 

naturais e humanos, acaba por atenuar a força dessa acepção, 

ao menos quando se trata dos fenômenos humanos, dos eventos 

da história. As explicações destes fenômenos nunca se apresen 

tariam com a força das leis. Essa diferença de "intensidade" 

pode ser constatada pelo leitor de Hume, porém ele próprio pa 

rece não dar conta dela, uma vez que emprega os conceitos de 

causa e lei sem distinguí-los convenientemente. Isto.é, Hume, 

por vezes trata as leis como meras extrapolações a partir de 
e/longas series ininturruptas de observações uniformes; nesse 

caso, estas poderiam admitir interrupções, a ocorrência do a- 

caso, do evento inesperado - o "maravilhoso" no caso da histó 

ria, de que tratamos no capítulo I. As proposições universa-

is assim obtidas seriam "meramente extensivas" - probalidades, 

na terminologia de Hume. Por outro lado, ao afirmar a absolu-

ta uniformidade da natureza, implica que uma lei da natureza 

é uma "proposição universal verdadeiramente nomológica" — u 

ma prova. Esta constituiria um fundamento suficiente para a- 

fastar como impossível de fato qualquer ocorrência inconsis-

tente com essa lei — um "milagre", por exemplo.

Para Flew, o que Hume de fato discute, "e tenta reconcji 

liar com nossa liberdade de ação, não é a necessidade das 

leis naturais, nem a inevitável consequência dos efeitos 

em relação a suas causas; mas, em vez disso, aquela ampla mar 

gem de regularidade e uniformidade na conduta que com certe-

za é pressuposta e revelada tanto no progresso das ciências 

humanas como na vida quotidiana" . De acordo com essa inter 

2 7A.Flew, "Hume and Historical Necessity", p. 284.
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pretação, o conceito de necessidade contingente só seria ex-

presso por Hume no caso dos fenômenos físicos. Quando se tra-

ta de pessoas, Hume referir-se-ia mais a regularidades . no 

comportamento humano, que permitiriam explicar o passado e 

formular previsões em termos de motivos. 0 historiador estabe^ 

lece as razões de um agente para ter feito algo, mas não im-

plica com isso que ele não poderia ter agido diferentemente.

0 que Flew teme é um certo historicismo oculto por trãs da 

concepção da unidade de explicação para os fenômenos naturais 

e humanos, que acabaria por vincular todo evento histórico a 

um rígido determinismo. E Hume, embora explicitamente defen - 

dendo tal unidade, quando atenua para "regularidades” a neces 

sidade dos fenômenos humanos, de fato reconheceria a impossi-

bilidade de se estabelecer conexões causais entre os fenôme - 

nis humanos que tivessem a força de leis.

Ainda sobre esses dois tipos de explicação J.P. Monteiro 

nos lembra que, tanto as causas quanto as leis são expressões 

de regularidades; o que as diferencia é o alcance pretendido 

pelas explicações assim formuladas. A diferença entre as leis 

das ciências naturais e as explicações causais das ditas ciên 

cias do homem ê que, no caso das primeiras, ninguém admitiria 

seriamente a possibilidade de sua "suspensão”, ou da "súbita 

intervenção de outras leis desconhecidas até agora". Enquanto 

que na sociologia ou na história, "a hipótese de que mesmo 

uma longa e antiga regularidade não tenha sequência, pelo me-

nos em alguns casos, tem uma plausibilidade que ninguém so- 

nha negar" . Portanto, de acordo com a distinção de Hume en

J.P. Monteiro, "Causes et Loi;s dans' les Sciences de l’Homroé", 
p. 8,
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tre provas e probalidades, que Flew jã identificara em termos 

de leis e causas. Contudo, a questão que se coloca ê se ' as 

explicações formuladas em termos de causas terão um estatuto 

epistemológico menor, serão "menos científicas".

0 propõsito do artigo de J.P.Monteiro e mostrar que não. 

As ciências humanas, notadamente a historia, encontraram o 

fracasso todas as vezes que tentaram estabelecer leis verda-

deiras para as sociedades, imputar um determinismo rigoroso ao 

curso dos eventos, nos moldes epistemologicos das ciências d£ 

tas "avançadas". Mas, o fracasso da noção de lei nas ciências 

humanas não representa uma crise de sua cientificidade, antes, 

significa a abertura para o emprego irrestrito da idéia de 

causa como metodologia adequada ao seu objeto.

De resto, Flew sugere que a questão da cientificidade das 

explicações históricas em Hume pode ser resolvida admitindoum 

intercâmbio da filosofia para a história, no sentido em que 

nossas proposições nomolõgicas disponíveis acerca da nature-

za humana, por exemplo, podem servir de cânone para avaliar 

o testemunho histórico. "Os nomológicos que sabemos ou pensa-

mos conhecer, devem servir como cânones fundamentàis de nosso 

criticismo histórico". Por outro lado, para que uma lei possa 

sústentar-se enquanto cânone crítico, é preciso que sua confi^ 

abilidade seja testada,' quer direta e isoladamente, quer atra 

vês do teste da estrutura teórica da qual ela decorre como 

consequência . Isto quer dizer que a evidencia histórica po-

de provocar a revisão da lei, mas pode mesmo assim ser rejei-

2$A.Flew, Hume’s Philosophy.of Beiief, VIII, pp. 206-7. 



134

tada CoKo impossível pela força da lei. E esse campo cie tes- 

ces e a experiência, que inclui a leitura da historia. Os 

meamos dois momentos que nos propusemos a identificar mais 

atias: Hume leitor de historia, Hume escritor de historia. 0 

fato his-t-Qrico g particular, por isso não poderia produzir 

sua prõpria explicação. Mesmo que recorremos a explicações cau 

sais Para a historia, como fundadas em regularidades com u 

ma exiggncia de uniformidade em grau menor do que a requeri-

da para explicações nomológicas, ainda assim elas contém um 

certo grau de generalização que o fato histórico ünico não 

poderia fornecer.

III. 5. Q Grande Número e o Carãter dos Indivíduos

Seguindo essa sugestão, e à luz das relações entre filo 

sofia e história que jã examinamos na obra de Hume, a aparen 

te contradição entre a afirmação humeana da uniformidade da 

conduta humana e a admissão do acidente na narrativa história 

ca não nos parece difícil de solucionar. E a indicação de co 

mo fazê-los nos é dada pelo próprio Hume. No ensaio "Da 0r£ 

gem e Progresso das Artes e Ciências", uma tentativa de expli_ 

cação do surgimento histórico do comércio e da cultura, Hume 

começa por ser bastante explícito sobre a dificuldade metod£ 

lógica de produzir uma explicação para os fatos da história: 

"Nada requer maior precisão nas investigações dos assuntos hu 

manos, do que distinguir exatamente o que é devido ã sorte e' 

aquilo que provém de causas: tampouco haverá assunto no qual 

um autor esteja mais exposto a enganar-se com falsas sutile-

zas e refinamentos". De novo a intervenção do acaso, contra-

posta ã explicação causal. Só que, desta vez, Hume esclare 

ce o seu sentido, e como lidar com ele. "Separar aquilo que 
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pertence ao acaso daquilo que é causalidade dependera em cada 

caso particular, da sagacidade de cada um". A sagacidade nova-

mente; não é o objeto que não se deixa conhecer, mas o sujeito 

que pode não dispor da necessária acuidade. Contudo, Hume pro-

cura facilitar-nos o exercício da sagacidade, expondo uma 

"norma geral" para estabelecer a distinção entre acaso e causa 

lidade: "Aquilo que dependa de poucas pessoas ê, em grande me-

dida, devido ao acaso, a rçausas secretas ou desconhecidas; aquilo 

que surja de um grande número pode, via de regra, ser analisa- 

do através de causas determinadas e conhecidas” .

Esta norma tem grande aplicação na historia. Os eventos 

que envolvem grande número de pessoas: grupos, facções, clas-

ses ou mesmo nações inteiras, seguem um curso que acaba por 

tornar-se independente das paixões dos indivíduos envolvidos. 

As paixões coletivas têm causas próprias, que suplantam os in-

teresses pessoais; e embora muitos possam escapar a essas ten-

dências, contudo "a multidão serã atingida pela facção comum 

que a governará em todas as ações". Os princípios que atuam 

sobre o caráter dos indivíduos são extremanente delicados e 

sensíveis ãs menores alterações de saúde, educação ou fortuna; 

assim e impossível prever que um indivíduo agirá novamente de 

certa maneira, embora se repitam as circunstâncias de sua ação 

anterior. Jã os princípios que atuam sobre as multidões são 

"de natureza mais grosseira e obstinada, menos sujeitos a mu - 

dança e menos influenciáveis pela fantasia e extravagância pes^ 

soai", por isso podem ser explicados com recurso "a umas pou-

"Da Origem e Progresso nas Artes e Ciências',', n. 29 7.
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cas máximas e observações" . E demonstra a aplicaçao historp 

ca dessas afirmações:

"julgar a partir desta normas as ' revolu-

ções internas e graduais dum Estado vem a 

ser um assunto muito roais digno de estudo 

que as revoluções violentas e estrangeiras, 

que normalmente sao levadas a efeito por 

pessoas isoladas que sao mais influencia - 

dos por teimosia, loucura ou capricho do 

que por interesses e paixões universais. A 

crise dos nobres (lords) e a ascençao dos 

burgueses (commons) na Inglaterra, após os 

estatutos da cessão de propriedade e do au 

mento do comercio e da indústria, sao mais 

facilmente analisados através de princípi-

os gerais que a crise da monarquia espanho 

la ou o florescimento da monarquia france-

sa depois de Carlos V. Tivessem Henrique IV 

o Cardeal Richilieu e Luis XIV sido espa 

nhóis , e Felipe II, III, IV e Carlos II si 

do franceses, e a história das duas nações 
32 teria sido inteiramente diversa"

Isto nos permite voltar ã questão de como Hume escritor 

da Historia da Inglaterra concilia sua explicação da histó 

ria ã "grande mistura de acidente" que intervém na regularida 

de dos eventos, para que, enfim, possamos compreender o senti^ 

do da classificação da historia como pesquisa de fatos parti-

culares, que apontavamos de início. Num certo sentido, a his-

toria sempre explica "fatos particulares". Mesmo aqueles even

31T, . , Ibidem
32 Ibidem
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tos que dizem respeito "ao grande numero" de certo modo sao 

únicos, enquanto acontecimentos no tempo que não tornarão a 

repetir-se. Contudo, as causas desses acontecimentos mais am-

plos podem ser conhecidas facilmente, aplicando-se os princí-

pios daquelas ciências ditas "de fatos gerais", como a polít_i 

ca. Assim procuramos demonstrã-lo no capítulo II. 0 surgi - 

mento de sínteses históricas únicas tais como o "governo sa- 

xão" , a "lei feudal" ou "o absolutismo dos Tudors", pode ter 

suas causas explicadas pela aplicação conjunta dos princípios 

da teoria das formas de governo. Trata-se de fenômenos irre- 

petíveis, que no entanto são manifestações da regularidade com 

que atuam certos princípios da natureza humana na organização 

política. 0 comportamento uniforme desses eventos históricos 

obteria o mais alto nível de certeza na doutrina humeana da 

necessidade que abordavamos mais acima. Jã os eventos histori 

cos que dependem de poucas pessoas, por exemplo, todas as de-

cisões de um rei durante seu reinado, que naturalmente afetam 

o curso dos acontecimentos, porém de uma forma pessoal, não 

podem ser reduzidos a uma explicação pelos princípios gerais 

da teoria política. Esse tipo de evento tende a multiplicar - 

se na história, quanto mais o historiador se afasta da anali-

se das grandes linhas de acontecimentos (a longa duração de

Braudel seria uma boa aproximação) e passa a dar atenção à 

curta duração, aos meandros de nomes e datas que constituem 

o tecido da história feita pelos indivíduos, posto sob as len 
33tes de um microscopio . Esse tipo de evento, vimos, deve- se 

ao "acaso, a causas secretas ou desconhecidas", Mas se formos

33"Os historiadores do século XVIII e do início do século XIX 
haviam estado mais atentos ãs perspectivas da longa duração 
. ..". Fernand Braudel,Escritos sobre a História, p. 47.
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leitores atentos de sua His tória , veremos que nao poderemos to 

mar ã letra esse conselho, Porque afinal, o historiador Hume 

raramente menciona o acaso, procura sempre desvendar os se-

gredos e dificilmente se rende a "causas desconhecidas" sem 

■persistentes tentativas de esclarecimento. Isto ê, o histo-

riador Hume esta mais de acordo com a postura do filosofo Hu-

me, que postula a uniformidade da conduta humana como condi - 

ção de uma ciência do homem.

Na Historia da Inglaterra, o principal instrumento de ex 

plicação dos eventos que dependem de poucos ê a analise do ca 

ráter dos grandes homens. Os capítulos que tratam dos princi-

pais reinados da historia encerram-se invariavelmente com a 

análise do caráter do governante: vinte e seis ao todo, para 

os oito volumes da História.

Em todas as análises de caráter, Hume jamais é categóri-

co em louvar virtudes ou denegrir vícios, mas reconhece sem-

pre uma mistura de características positivas e negativas,com 

o predomínio de umas sobre outras conforme as circunstâncias. 

Assim, o caráter de Carlos I, "como o da maioria dos homens, 

quando não de todos os homens, era misto; mas suas virtudes 

predominavam acentuadamente sobre seus vícios, ou,numa ex 

pressão mais apropriada, suas imperfeições"34. Contudo, como 

muitas de suas qualidades eram acompanhadas de alguma "fragi-

lidade latente", este traço, quando combinado com a "extre-

ma malevolência de sua fortuna", era capaz de aniquilar sua 

boa influência. Isto ê, o caráter sozinho não pode determinar 

o sucesso ou o fracasso das açoes de um soberano; o êxito ou 

34History of England, Vol, VII, Cap. LIX, p. 146,



139

infelicidade de um governante sempre resultam da maior ou me-

nor adequação das principais tendências de seu caráter às 

circunstâncias que o cercam. Um pouco como ojogo entre a for 

tuna e a "virtu" em Maquiavel, para quem o êxito da ação polí 

tica consiste em saber combinar o seu modo de proceder com as 

"particularidades dos tempos , para nelas poder inteivir com 

sucesso35. Carecem portanto de "fundamento razoável” as acusa 

ções dos historiadores que atribuíram â má-fé desse príncipe 

a responsabilidade pelas violações dos direitos dos súditos 

que conduziram à Revolução Inglesa,

"Tivesse ele nascido um monarca absoluto, 

sua humanidade e bom senso teriam tornado 

seu reinado feliz e sua memória preciosa. 

Fossem as limitações à prerrogativa em seu 

tempo, bem estabelecidas e certas, sua in 

tegridade tê-lo-ia feito tomar como sagra-

das as fronteiras da constituição. Infeliz 

mente, seu destino lançou-o numa época em 

que os precedentes de muitos reinados ante 

riores favoreciam grandemente o poder arbi 

trãrio, e o genio do povo corria violenta- 
mente para a liberdade" 3$.

Assim, o pobre Carlos,

ceria mais o "epíteto de um

mem" , isto porque "era mais

com sua benigna fragilidade, mere 

homem bom do que de um grande ho- 

capacitado para governar nunl g0

verno estabelecido regularmente, do que para ceder as

T C
Maquiavel, 0 Principe, Cap. XXV.

360p. cit., p. 147.
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pressões de uma assembleia popular ou finalmente submeter-se 

às suas pretensões" . Por razões semelhantes, pelo resultado 

desse confronto entre as tendências pessoais do caráter e as 

circunstâncias da época, Henrique VIII, responsável pelo pre-

cedente de exercício absoluto da prerrogativa real que Carlos 

encontrou estabelecido, mereceria, ao contrário deste, ser cha 

mado um "grande príncipe"; porém, "sua tirania e barbarismo o 
38 excluem do cárater de um bom príncipe"

De qualquer forma, as descrições de caráter são sempre ba^ 

seadas na conduta dos personagens testemunhada na historia, e 

não em especulações sobre seus motivos interiores. Isto é, 

mais na "pessoa -pública" do que no personagem privado. 0 ca-

ráter de Carlos II tem qualidades que só se tornam negativas 

para a pessoa pública. Da mesma forma, uma questão como a da 

sinceridade de Jaime II não deve ser explorada, porque "só 

pode afetar o caráter pessoal do rei, não nosso julgamento de 
- 39sua conduta publica" . Por isso Isabel nao deve ser julgada 

com preconceitos a respeito de seu sexo, por exemplo, criti - 

cando-a pela falta daquelas 'ámãveis fraquezas" que a distin - 

guem. ”0 verdadeiro método de estimar seu mérito é deixar de 

lado todas essas considerações e considerá-la meramente co-

mo um ser racional, posto em autoridade, e encarregado de go-

vernar a Humanidade". Assim, ainda que seja difícil imaginã - 

la como esposa ou amante, "suas qualida les como soberana, em-

X770p. cit., pp. 146-7.

380p. cit., Vol. IV, Cap. XXXIII, p. 266.

390p. cit.. Vol. VIII, Cap. LXXI, p. 306. 
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boia CQ'Tl algumas c.\ceçoes consideráveis, são obieto de indiscutí-

vel aplauso e aprovação"4^.

Nessas analises, Hume também utiliza um instrumental teq 

rico importado de sua ciência da natureza humana, apenas de 

tipo mais sutil, mais adaptado a essas incursões ao interior

dos personagens trata-se dos princípios desenvolvidos em sua

teoria das paixões.

"Ha um curso geral da natureza nas caçoes 

humanas, assim como nas operaçoes do sol 

e do clima. Hã também caracteres peculiares 

a diferentes nações e pessoas determinadas, 

assim como comuns a humanidade, 0 conheci-

mento desses caracteres é fundado na obser 

vaçao de uma uniformidade nas açoes, que 

emanam deles; e esta uniformidade é a es 
- - .41sencia mesma da necessidade"

0 estudo do caráter dos indivíduos, portanto, nao escapa 

à cadeia universal da necessidade. Debruçamo-nos sobre os 

caracteres dos indivíduos procurando encontrar uma evidência 

moral, o resultado da consideração dos "motivos, temperamento 

e situação" dos homens. E operamos baseados nessa evidência,no 

conhecimento que possuímos do caráter alheio, não só em nos-

sos raciocínios sobre a política ou a economia, como em nossa 

vida quotidiana. "Um príncipe que lança um imposto sobre seus 

súditos espera sua aquiescência. Um general, que conduz um 

400p. cit., Vol. V, Cap. XLIV, pp. 449-50.

41THN, II, iii, 1, pp. 402-3.
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exercito, conta com um certo grau de coiagem. Um mercador pio- 

curador procura fidelidade e habilidade em seu feitor ou agen-

te de carga. Um homem, que ordena seu jantar, não duvida da o- 
42 bediencia de seus criados"

Ao analisar o carãter dos grandes homens, Hume busca as 

regularidades fundamentais que possam explicar a "fantasia" das 

ações ou o carãter súbito das decisões. Tais analises de carã-

ter tentam mostrar justamente que por trãs do "acaso" das ações 

individuais, podem ser sempre encontrados princípios regulado"- 

res. E se o historiador dispusesse de informações completas, 

nuciosas e detalhadas, poderia reconstituir uma explicação da 

curta duração, da historia pontilhada de ocorrências sem que 

nada permanecesse incausado. "As mais irregulares e inesperadas 

resoluções dos homens podem ser frequentemente explicadas pe-

los que conhecem todas as circunstâncias particulares de seu ca 

rãter e situação"43. Na verdade, o historiador se depara com o 

elemento acidental na narrativa histórica da mesma forma que o 

medico, o físico ou o filósofo diante da irregularidade em 

seu objeto de ciência: sem surpresa, certo de faltar-lhes ele - 

mentos para discernir as verdadeiras regularidades que secreta-

mente operam sob o "acaso" aparente. Na conduta humana, como na 

natureza, não hã acidente; o que hã e a dificuldade do historia 

dor ou do filósofo de conhecer todas as circunstâncias, dispor 

de todos os dados, para então poder explicar todos os efeitos 

aparentemente acidentais por suas verdadeiras causas. Por isso

42q p . cit., p. 405 .

43EHU, VIII, i, § 68.
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na história, os eventos que dizem respeito ao grande número com 

param-se às provas da filosofia da natureza enquanto que, os 

eventos que são causados diretamente pelas açoes dos indivíduos 

e explicados pelos princípios de seu carãter, comparam-se ao 

conhecimento provável.

Em ambos os casos, porém trata-se da aplicação dos princí 

pios gerais da filosofia.à explicação dos fatos particulares da 

história. A massa informe dos eventos só encontra inteligibili-

dade na teoria, quer seja pela importação de simples conceitos, 

de princípios gerais altamente prováveis ou mesmo de conhecimen 

tos estabelecidos com a força de leis.
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CONCLUSÃO

Toda discussão em torno da explicação dos fatos históricos 

poderia beneficiar-se se compreendida no contexto mais amplo do 

plausível carãter conjectural da teoria da ciência humeana. 0 

próprio Hume assim descreve seu projeto no Tratado: removendo as 

hipóteses fantasiosas da metafísica e da teologia, que são apenas 

o produto de uma "imaginação ardorosa”, poder "estabelecer ãm 

sistema ou conjunto de opiniões, o qual, se não for verdadeiro ' 

(pois isso, talvez, ptesperar em demasia) poderia pelo menos ser 

satisfatório para a mente humana, e poderia suportar o teste do 

mais crítico exame"^. Neste trecho, aparece claramente o quanto 

Hume afinal aceitava hipóteses.

Este procedimento que dã lugar a inferências hipotéticas co 

mo alternativa para o conhecimento, compreendido como um proces-

so meramente indutivo, parece contudo, não contrariar a teoria hu 

meana do conhecimento científico. No artigo "Indução e Hipótese 

na Filosofia de Hume", João Paulo Monteiro defende a importância 

das inferências conjecturais, na teoria da ciência de Hume. A 

tese de que todo conhecimento deva fundar-se na experiência significa que 

o conhecimento empírico deve restringir-se ãs questões de fato, 

às quais temos acesso através dos sentidos ou da memória. 0 

conhecimento desses fenômenos dã-se por raciocínios que assen-

tam na relação da causalidade, e nesse sentido, a teoria da

1THN, I, iv, 7, p. 272. 
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inferência cansai ê a mais central cm Hume. Mas nao ê a uni ca 

alternativa possível ao conhecimento. 0 escopo da teoria humea 

na acerca do "processo indutivo de descoberta das causas não 

coincide inteiramente com aquele de sua "teoria da descoberta 

científica"2. Porque afinal, o exame do procedimento de Hume 

para estabelecer os princípios fundamentais da natureza humana, 

que são as novas causas descobertas por sua ciência da nature-

za humana, revela que alguns desses princípios são "inobservá-

veis", e jamais poderiam ter sido descobertos através de infe-

rência indutiva. Para esses casos de causas ocultas à observa-

ção, Hume até dispõe de um princípio metodológico de economia 

de hipóteses, "porque se a causa é conhecida apenas pelo efeito, 

jamais devemos atribuir-lhe quaisquer qualidades além das estri. 

tamente necessárias para produzir o efeito". Um princípio de 

simplicidade e parcimônia confirmado para a descoberta de cau 

sas de modo geral: "Quando inferimos uma determinada causa a 

partir de um efeito, precisamos estabelecer uma proporção entre 

uma e outra, e jamais podemos atribuir ã causa quaisquer qualjí 

dades alem das exatamente suficientes para produzir o efeito" . 

Uma regra para a construção dos princípios da natureza humana, 

segundo a qual "as causas que propomos em nossas hipóteses de-

J.P. Monteiro, "Indução e Hipótese na Filosofia de‘Hume", p. 
89.

EHU, XI, § 105. D. Forbes aponta os inúmeros empregos que 
faz Hume da "principal regra para o filosofar" de Newton (EPM, 
Hl’ § 163), que consiste em "explicar todos os efeitos 
a partir das causas mais simples e menos numerosas" (THN, Inr 
trodução, p. xxi) . Por exemplo, a teoria do contrato enquanto 
teoria da obrigação política é recusada como redundante; os 
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vem ser rouco numerosas Cisto ë, o mais geiais que seja possí 

vel) , e simples,: atribuindo-lhes qualidades na proporção exata 

para explicar seus efeitos"4. Os casos em que o próprio Hume 

designa suas teorias com- o termo "hipótese , são por exem 

pio "sua teoria da crença causal como idéia viva, sua teoiia 

da origem desta mesma crença na associação de idéias, suas tep 

rias das paixões e da simpatia", e, mais fundamental, sua teo 

ria do habito", cujo caráter hipotético é defendido pelo autor 

do artigo .

Segundo Monteiro, estivesse Hume persuadido de que sua 

ciência da natureza humana era constituída por um conjunto de 

inferências indutivas, nunca o teria descrito em tais termos: 

não diria que suas inferências são satisfatórias, ele diria

que são verdadeiras; não diria que são testáveis, diria que 

sao verificadas pela experiencia .

Não resumiremos aqui sua argumentação, mas assinalaremos 

um aspecto importante: a admissao de que Hume possa proceder hi 

poteticamente em sua teoria da ciência não retira dela o caxãter 

experimental. Assim, por exemplo, "a hipótese humena do hábi-

to pode ser considerada uma aplicação do método experimental,na 

medida em que pode ser concebida como sugerida pela observação,

deveres de justiça e lealdade, tendo origem no interesse pe-
la manutenção da sociedade enquanto tal, dispensam a hipótese 
de uma garantia ulterior para a obrigação política.

4
J.P.Monteiro, op. cit., p. 108.

^Idem, op. cit., p. 101.

$Idem, "Hume's Conception of Science", p. 10.
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por um lado, e por outro como testada e confirmada por outras 

observações" . De novo o duplo caminho percorrido pelo conhec^ 

mento que mencionavamos mais atrás, tendo como ponto de parti-

da e retorno a experiência, caminho também trilhado pelo conhe 

cimento da historia.

0 método da inferência indutiva so pode dar conta de 

fenômenos onde uma conjunção constante de causa e efeito seja 

observável. Aí o procedimento científico funda-se na observa - 

ção repetida dessa conjunção que dã lugar a generalizações in-

dutivas. Porém hã casos em que só dispomos da experiência repe 

tida de um tipo de fenômeno (efeitos), sem que possamos, atra-

vés da observação, estabelecer uma relação constante com al-

gum outro tipo de fenômeno que o anteceda (causas). Nesses ca-

sos, as causas só podem ser estabelecidas através da formula - 

Ç3 O deYhdpótese; inicialmente plausível e posteriormente con - 

firmada", isto ê, são casos em que se aplica o método hipotéti^ 

co que passa a ser "o principal método da ciência" para Hu- 
8 me .

As reservas de Hume quanto a aceitar hipóteses referem - 

se mais aquelas que têm o caráter de invenções fantasiosas, e 
- 9sao adotadas "meramente por serem plausíveis e agradavéis" . 

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

J.P. Monteiro, "Indução e Hipótese na Filosofia de Hume", p. 
105 .

g 
Idem, op. cit., p. 106.

9
IHN, I, iv, 7, p. 272.
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em "experimentos cuidadosos e exatos, e na observação daqueles 

efeitos particulares que resultam das diferentes circunstan 

cias"10. Isto ê, os princípios da natureza humana não tem uma 

origem observacional direta, já que não são dados enquanto tais 

ã nossa experiência; mas são inferidos a partir de seus efei 

tos observáveis na conduta humana, a fim de explica-los. Quer 

dizer, o problema do conhecimento, para Hume, e funda-lo empi-

ricamente "em um mundo onde nem todos os mecanismos sao obser- 
- . „11 vaveis

10Op. cit., Introdução, p. XXI.

11J.P. Monteiro, op. cit., p. 13.

12THN, I, iii, 16. EHU, IX.

13EHU, IV, i, § 26.

Em um nível trivial, isso pode ocorrer: o fogo ê acompa-

nhado pelo calor, a neve pelo frio, e o calor moderado provo-

ca sensações agradáveis. Alem disso, homens e animais pos-

suem um instinto - o hábito - que os faz esperar que ocorram 

no futuro as mesmas regularidades, isto ê, as mesmas relações 

de causa e efeito de que tiveram experiência no passado . Mas 

a ciência deve ir além disso, e explicar os mecanismos inobser 

váveis que controlam as regularidades observadas. Estes não 

constituem ainda a essência dos metafísicos, não são as "verda 

deiras molas e causas" dos fenômenos naturais; isto implicaria 

em aventurar-se a explicar "os últimos princípios dos fenôme-

nos", que Hume assegura estarem "totalmente ocultos 5 rnrinçi.
- 13dade e investigação humanas" . Trata-se porem, para a ciên-

cia do homem, de "descobrir, pelo menos em algum grau as mo- 
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las e princípios secretos pelos quais a mente humana é atua-

da em suas operações", e também, usando a especulação, desve-

lar "algumas verdades ocpltas que possam contribuir à instru
14 - - -ção da posteridade" . Certamente, tais princípios estão a 

meio caminho de serem as causas primeiras ou últimas dos fenô-

menos; mas tem em comum com elas o fato de serem causas, e de 

estarem ocultas ã mera observação. "A ciência de Hume não tra-

ta de princípios últimos, mas diz respeito a mecanismos que 

são em si mesmos tão inobserváveis quanto aquelas "molas e cau 

sas ultimas

Nesse sentido, a ciência da historia comporta conjecturas 

de todo tipo: avaliando a plausibilidade da evidência no escru 

tínio das fontes; elucidando a conduta de indivíduos particula 

res a partir de princípios do caráter; explicando os eventos 

que envolvem o grande número, recorrendo ã teoria política^. 

Essas intervenções da teoria variariam quanto ao grau de certe 

za da explicação produzida, conforme examinamos acima, mas te-

riam em comum o seu caráter conjectural, presente de resto em 
jiz i 7 

toda a arquitetura da ciência do homem huííêna

140p. cit., I, § 9.

4^J.P. Monteiro, op. cit., p. 9.

^Tratamos de cada um desses aspectos separadamente, nos capí-

tulos I, II e III.

D.Forbes reforça o argumento da presença de hipóteses na fi-
losofia de Hume, lembrando que o termo "hipótese" tinha "sig 
nificados diferentes no uso do século dezoito", de modo que 
é possível encontrar "o mesmo pensador desdenhando e contudo 
usando hipóteses no mesmo momento".Hume faz isso, "como qual
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d a Inglaterra na obra de Home. A introdução de referências his 

tóricas nos textos filosóficos garante a fundamentação empíri-

co aos princípios da natureza humana que a reflexão filosófi-

ca tenta estabelecer. Ao escrever a História da Inglaterra, po 

rêm, Hume procura inverter essa ordem: desta vez sao os princí^ 

pios gerais da ciência do homem que intervêm no texto históri-

co para explicã-lo.

Não se trata, pois, como quer Norton, de empreender a nar 

rativa histórica procurando, ao mesmo tempo, nela fundamentar 

os princípios que irão explicã-la. Isto seria nao levar em con 

ta a temporalidade lógica de articulação dos argumentos na 

obra de Hume . Ha uma anterioridade dos princípios, que ja 

compõem o corpo da ciência da natureza humana e da teoria po-

lítica no momento em que defrontam-se com os relatos histór_i 

cos para elucidã-los. A história não tem aí a função de emba- 

sar esses princípios a partir do relato de regularidades: ela 

ê um texto cujas articulações poderão revelar-se a partir de 

explicações conjecturais. Para Hume filósofo a história ê 

ponto de partida, garantindo a origem empírica da ciência do 

homem; para Hume historiador, ela ê ponto de chegada, assegu - 

rando a aplicação empírica dos princípios da teoria.

19 - - -"Os movimentos do pensamento filosofico estão inscritos na 
estrutura da obra, nada mais sendo esta estrutura, inversa - 
mente, que as articulações do método em ato (...) Ora, falar 
de movimentos e de progressão ê, a não ser que se fique em 
metáforas, supor um tempo, e um tempo estritamente metodoló-
gico ou, guardando para o termo sua etimologia, um tempo 
lógico". V. Goldschmidt, "Tempo Histórico e Tempo Lógico na 
Interpretação dos Sistemas Filosóficos", p. 143.
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Tanto a explicação dos fatos particulares da historia se 

guia por princípios gerais, que em certo ponto da >oa

Itíglat^rra Hume procede a uma sugestiva interpretação geial 

das "revoluções da sociedade” desde os tempos primitivos atê 

a sociedade de seu tempo. Trata-se de uma tentativa de explica 

ção da longa duração, utilizando como hipotese_explicativa o 

surgimento e declínio da arte e da ciência. ”0 surgimento, pro 

gresso, perfeição e declínio da arte e da ciência sao obje^ 

tos curiosos de contemplação, e intimamente ligados a uma nar-

rativa das transações civis. Os eventos de nenhum perio4o de-

terminado podem ser completamente avaliados sem considerar os 

graus de progresso que os homens atingiram nesses particula- 

res" . Desde os tempos primitivos ate a epoca de Augusto, o 

processo de aperfeiçoamento da mente humana foi ascendente , 

quando atingiram "quase o estado de perfeição". A partir daí 

principiou o declínio, que gradualmente devolveu os homens ã 

ignorância e ao barbarismo. A extensão e o despotismo do Império 

Romano apagaram a chama que anima os homens a produzir as ar-

tes refinadas. Os governos militares que se seguiram tornaram 

insegura e precária a manutenção de vidas e propriedades, des-

truindo as artes mais ligadas ã sobrevivência como a agricultu 

ra, o comércio e as manufaturas. As invasões bãrbaras acabaram 

de varrer o conhecimento da ciência e da historia jã em declí-

nio, afundando os homens na ignorância, na estupidez e na su-

perstição. 0 período mais baixo desse declínio pode ser fixado 

no século onze, na época de Guilherme o Conquistador. A partir

20 .History of England, Vol. Ill Cap., XXIII, p. 297.
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desse momento o "sol da ciência" começou a ressurgir progressi 

vamente, atingindo a "plena luminosidade" com a lessuneiçáo das 
letras no século XV21. 0 governo feudal nesses tempos ja fun-

cionava como um sistema estabelecido, que embora precário pa-

ra garantir "seja a liberdade ou a tranquilidade, era preferí-

vel a licença e desordem universal que o precederam por toda 

parte" . Tal ressurgimento deveu-se também ao achado acidental 

da cópia do Código de Justiniano por volta de 1.130 em Amal- 

fi, na Italia. Esse "excelente sistema de jurisprudência" di-

fundido pelos eclesiásticos, logo substituiu a "extrema imper-

feição" da antiga lei saxônica que o precedera. E deve-se a 

ele a mudança no curso dos acontecimentos que aos poucos condu 

ziram a sociedade inglesa, particularmente, a uma situação 

"mais favorável a justiça e a liberdade"22/Assim, os aconteci 

mentos históricos, embora atados a uma cadeia causal, tende-

riam a seguir um curso geral que, embora sugerido a Hume pela 

experiência dos fatos, não deixa de ter um caráter conjectu-

ral. Com efeito, ê escapando ao domínio do observável que Hume 

pode sintetizar sua teoria do processo histórico dessa manei-

ra: "Mas há um ponto de depressão, bem como de exaltação, do 

qual os assuntos humanos naturalmente voltam em sentido contra 

rio, e além dos quais raramente ultrapassam, quer no seu avan- 
, 23

Z^Op • cit. , p. 298 

^^Qp. cit., pp. 299-301.

. cit. , p. 298.

ço ou declínio"

Talvez uma concessão do cético Hume ao historicismo, pro-



J 54

curando decifrar um sentido no curso dos acontecimentos que 

transformam as sociedades humanas. Em todo caso, uma confirma-

ção de que a teoria da história humeana nao pode ser reduzida 

ao sentido trivial de sua teoria da causalidade. Certamente,as 

explicações em história são causais. E as causas dos eventos 

particulares são mais difíceis de estabelecer por falta de da-

dos, do que os princípios que governam o curso geral dos acon-

tecimentos. Em ambos os casos, porem, são os eventos que cons-

tituem as raízes empíricas em que se funda o conhecimento his-

tórico, que desempenham o papel de efeitos tecidos na trama de 

testemunhos relatados pelas fontes. A inferência de causas a 

partir desses efeitos, a explicação causal dos eventos, faz-se 

por hipóteses, formuladas dentro de uma teoria geral da nature 

za humana. Os princípios que explicam a história, tanto na lon 

ga duração como na curta, provêm da ciência dos fatos gerais 

da natureza humana, da qual faz parte a teoria política. E é 

porque pode dispor dessa visão geral da historia que Hume avan 

ça a hipótese de um processo histórico que conduziria as so-

ciedades humanas sucessivamente, do ápice ao declínio e nova - 

mente ao ãpice, num movimento de fluxo e refluxo. Uma conjectu 

ra perdida no texto da História da Inglaterra, que ele não pro 

cura explicitar em demasia, visto que não a utiliza para fa-

zer previsões^, que aponta mais uma vez para o carãter 

conjectural de sua ciência da história, do qual uma mera teo- 

24
A esse respeito, ver C. Venning, "Hume ou Property, Commerce 
and Empire in the Good Society: the role of Historical 
Necessity”.
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ria da inferência indutiva não poderja dar conta. So assim a 

Historia deixa de sei' um apêndice curioso ã obra filosófica, 

um relato de particularidades escrito para entretenimento do 

filosofo e de seus leitores. So assim ela perde o seu caráter 

de conhecimento duvidoso, incerto, marginal à teoria da cien - 

cia de Hume. Historia e filosofia só podem ser compreendidas co 

mo duas faces do mesmo projeto teórico humeano com essa condi-

ção, que nos autoriza finalmente a leitura da obra de Hume.hi^ 

tórica e filosófica, como uma unidade.
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