René Descartes, quem foi?
Notável matemático e filósofo, iniciou
os seus estudos no colégio jesuíta La Fléche e,
posteriormente, estudou direito em Poitiers.
No campo da matemática, inventou as
coordenadas cartesianas. Na área da Filosofia,
Descartes é considerado o pai da filosofia
moderna. Entenda-se por modernidade o
deslocar da questão ontológica (o que é, o que
há) para a epistemológica (o que posso saber).
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A filosofia cartesiana centra-se decisivamente num inquérito metafísico sobre
a possibilidade da certeza no nosso conhecimento. Em traços largos, parte de uma
questão epistemológica que nunca abandona: «o que me é possível saber com
certeza?», para depois, sobre a rota traçada, mudar o rumo para três questões
metafísicas: a constituição do universo que pretendo conhecer, a relação entre os seus
diferentes domínios («pensamento» e «extensão») e se é necessário postular a
existência de um ser perfeito.
Centrando-nos numa das suas obras mais incontornáveis, a saber, As
Meditações Metafísicas, podemos dizer que esta foi elaborada de modo a fazer pensar
o leitor. De facto, o leitor é convidado a tornar-se o «eu» do texto, passando por fases
consecutivas de dúvida e esclarecimento. Enquanto exemplo de literatura filosófica, as
Meditações Metafísicas ainda não foram superadas e muitas das ideias expressas nesta
obra conquistaram filósofos posteriores. Assim, poder-se-ão apontar, pelo menos, duas
grandes razões para continuar a ler esta obra. Em primeiro lugar, pelo mergulho vivido
no ceticismo (exemplos disso são: o problema dos sonhos, o génio maligno e a
possibilidade de o mundo real e exterior não passar de uma mera ilusão das nossas
mentes), bem como pela incessante procura em responder ao problema colocado pelo
ceticismo, a saber, o problema da regressão infinita1. Em segundo lugar, porque
Descartes dá respostas de referência a praticamente todos os problemas que
interessam tratar ao procurar compreender o conhecimento.
Descartes é habitualmente considerado o pai da filosofia moderna. Ora, se
algo se pode chamar em rigor «modernidade» em filosofia, é precisamente à revolução
epistemológica, ao facto, até então insólito ou periférico, de nos perguntarmos como é
possível conhecer, quais são as condições de possibilidade do nosso acesso às coisas e
pôr essa pergunta no centro e na origem da reflexão acerca do mundo. A partir da
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modernidade, aquilo a que temos acesso de forma imediata é ao nosso pensamento, à
nossa consciência, e é através dele (apenas através dele) que acedemos ao mundo
exterior e que o mundo exterior entra em nós. Somos portanto, em primeira instância,
sujeitos pensantes e não filhos de Deus, devendo, por isso, colocar o pensamento em
primeiro lugar.
Assim à pergunta «qual o objetivo de Descartes?», podemos afirmar que
passa essencialmente por estabelecer um conhecimento seguro e indubitável.

A exigência da dúvida. Pensar como se fosse a primeira vez

“Já disse muitas vezes nos meus escritos que a minha
pretensão era imitar os arquitetos, que para levantarem grandes
edifícios em lugares onde a rocha, a lama ou qualquer outro solo
firme está coberto por areia ou gravilha, abrem primeiro fossas, e
tiram de lá […] areia […], para assentar depois os alicerces sobre
terreno firme. Do mesmo modo, eu rejeitei primeiro, como se
fosse areia, tudo o que tinha reconhecido como duvidoso e
inseguro, e tendo considerado depois disso que era impossível
duvidar de que a substância que assim duvida de tudo, ou que
pensa, existe enquanto dúvida, servi-me disso como de uma rocha
firme sobre a qual pus os alicerces da minha filosofia.”
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Descartes viveu numa época marcada por grandes transformações sociais,
políticas e ideológicas. Foram descobertos novos continentes, povos e culturas.
Investigações pioneiras no campo da física (nomeadamente, as de Galileu Galilei)
revolucionaram o entendimento do universo e do lugar do ser humano no mesmo. Num
período relativamente curto, as velhas certezas foram postas em causa. Descartes
confronta-se assim com o problema suscitado pela crise da autoridade dominante em
matéria de conhecimento – as bases da velha ordem rangem e partem-se –, tornandose necessário reerguer o edifício do conhecimento do zero, isto é, sem nenhum preceito
adquirido.
Diz-nos Descartes: o critério do verdadeiro já não pode ser o livro sagrado, a
venerável tradição, nem a palavra do mestre, uma vez que isso sempre termina no
confronto de todos contra todos, cada um com as suas interpretações do texto sagrado
e as suas línguas complicadas. Descartes sente que é necessário apelar à evidência. Mas
o que é a evidência? Poder-se-á responder que é o que conhecemos por nós mesmos e
imediatamente, aquilo do qual não há lugar para versões desencontradas. Para
Descartes qualquer tentativa séria de responder passa por transformar aquela pergunta
nesta outra: como deve ser obtido um conhecimento para que possa ser considerado
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evidente? De modo a responder a esta última pergunta, Descartes escreve um pequeno
tratado de juventude, as Regras para a Direção do Espírito, no qual estabelece um
método: “Por método entendo determinadas regras certas e fáceis; quem as observe
exatamente nunca tomará nada de falso como verdadeiro”. O objetivo do método
procurado é, portanto, duplo: (1) não fazer julgamentos precipitados acerca de todas
essas questões que nos assaltam na vida quotidiana; (2) estabelecer um conhecimento
seguro e indubitável.
Uma vez que as proposições da matemática assumem um carácter evidente,
o método proposto por Descartes será inspirado nesta. Mas que regras estipula?
 Evidência: a evidência consiste em não aceitar precipitada ou preventivamente
como certo qualquer conhecimento que não seja inquestionável;
 Análise: a análise consiste em reduzir o complexo aos seus elementos mais
simples e indivisíveis;
 Síntese: recomposição ordenada no analisado e conhecido;
 Enumeração/revisão: certificação de que nada importante foi omitido.
São, pois, estas quatro regras, diz-nos Descartes, que permitirão guiar a razão,
orientando devidamente as operações fundamentais do espírito: intuição (ato de
apreensão direta e imediata de noções simples, evidentes e indubitáveis) e dedução
(dedução das consequências, com recurso exclusivo ao pensamento, que serão
logicamente necessárias). O método proposto por Descartes, visa, assim, determinar a
ordem pela qual a mente pode conhecer adequadamente as coisas.
Importa salientar que a filosofia cartesiana liga, assim, a verdade à certeza,
uma certeza que resulta tão-somente da evidência. Por sua vez, a evidência,
complementada com o rigor dedutivo será a marca da verdade e o meio de justificação
da crença. Se, por um lado, Descartes procura mostrar que o cético está errado quando
afirma que nenhuma fonte de justificação é satisfatória, por outro, aceita o desafio do
cético, isto é, pôr tudo à prova. Esta dúvida metódica, como é conhecida, funciona como
uma espécie de teste cético: todas as nossas crenças terão de ser submetidas à dúvida
e só serão consideradas justificadas se passarem no teste” (Almeida & Murcho, 2014, p.
190). A ser assim, uma crença é indubitável quando procuramos por todos os meios
duvidar dela mas não conseguimos. Resulta, portanto, de um esforço voluntário e
prolongado na busca de certeza nos fundamentos. A dúvida cartesiana, que inicialmente
corresponde à parte negativa ou destrutiva do pensamento de Descartes, prepara o
caminho para a parte construtiva da filosofia cartesiana, em que os seus aparentes
resultados céticos, como veremos mais adiante, serão superados. Por isso se diz que a
dúvida cartesiana, entre outras características, é metódica e provisória. Metódica
porque procede de forma organizada e sistemática em busca de um conhecimento
absolutamente seguro. Provisória “(…) porque não é um fim em si mesmo, como a
dúvida cética, mas um meio para alcançar a primeira certeza” (Nunes, 2017).
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Ora bem, de que podemos duvidar? Descartes refere que a dúvida pode
aplicar-se onde quer que haja juízo, isto é, onde alguma coisa for suscetível de ser
verdadeira ou falsa.
Evidentemente, a fonte de erro mais habitual são os sentidos. Desde os
antigos isso é uma ideia comum na filosofia, e é fácil entender porquê. Já qualquer
pessoa se equivocou ao avaliar a distância de um veículo num cruzamento ou a
existência de um objeto distante, como uma cabana na montanha. Ora, uma vez que os
nossos sentidos nos enganam algumas vezes, nunca podemos saber se nos estão a
enganar ou não; portanto, nunca devemos confiar nas informações adquiridas através
deles. Mas será este argumento suficiente para nos persuadir de que nunca temos
justificação para acreditar nos nossos sentidos? Afinal, do facto de que, por vezes, os
nossos sentidos nos enganam não se segue que temos boas razões para nunca confiar
neles. Posto isto, Descartes reforça o argumento das ilusões dos sentidos como uma
razão adicional para duvidarmos de tudo aquilo que tenha origem sensível: a indistinção
vigília-sono. Segundo este argumento, uma vez que a vivacidade e a intensidade de
certos sonhos nos convencem muitas vezes de que estamos a ter experiências reais,
quando na realidade estamos apenas a sonhar, não temos forma de distinguir as nossas
experiências de vigília daquelas que temos quando sonhamos. Esta dúvida radical levanos a estabelecer uma suspensão provisória da minha crença no mundo exterior.
Depois de constatar que não podemos confiar nas informações obtidas
através dos sentidos, Descartes vira a sua atenção para as crenças obtidas através do
raciocínio. Com efeito, Descartes apercebe-se que mesmo estas crenças não são
absolutamente certas e indubitáveis, pois podemos cometer erros mesmo nos
raciocínios mais elementares. Assim, o argumento dos erros de raciocínio baseia-se na
ideia de que todos podemos cometer erros nos raciocínios mais simples e, por isso, não
podemos justificadamente acreditar em crenças que tenham origem no nosso
raciocínio.
Levado ao limite, e de maneira a poder pôr, realmente, em causa as verdades
mais elementares da geometria e da aritmética, Descartes introduz uma viragem
inesperada, que se tornou célebre e eleva a dúvida radical a um nível superior: a entrada
em cena do «génio maligno».
“Vou supor, por consequência, não o Deus sumamente
bom, fonte da verdade, mas um certo génio maligno, ao mesmo
tempo extremamente poderoso e astuto, que pusesse toda a sua
indústria em me enganar.”
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Descartes convida-nos a imaginar que existe um génio maligno, um ser tão
poderoso quanto perverso, que se diverte a usar os seus poderes para nos induzir em
erro relativamente a tudo e mais alguma coisa. Nota importante: enquanto a hipótese
do génio maligno não for afastada não podemos estar certos de nada.

4

Descartes, Meditações Metafísicas (2003).

O que é a Filosofia? É a equação do pensamento com a realidade.
2021/2022

Página

É fácil de ver que nos encontramos no ponto crítico do processo da dúvida. A
hipótese do génio maligno torna ainda mais extrema a dúvida cartesiana, razão pela
qual este momento do método é também conhecido como o da «dúvida hiperbólica».
Sentimos que tudo treme e que o conhecimento não pode encontrar um solo firme onde
erguer-se, pois todos os candidatos fracassam. Então, que proveito tiramos nós de uma
dúvida tão radical e tão pouco natural? E a resposta é: a primeira verdade; a única que
não depende de nenhuma outra e que, necessariamente, toda a verdade dela
dependerá. Numa só palavra: o primeiro princípio da filosofia, a saber, «penso (duvido),
logo existo». A capacidade de duvidar, que é um ato da vontade capaz de pôr tudo em
suspenso, encontra um limite: é indubitável que eu pense o que penso, mesmo que
hesite ou me engane. É indubitável que duvido. A esta descoberta, Descartes chama
«cogito», e representa uma exceção à universalidade da dúvida, pois nem sequer o
génio maligno tem poder sobre ele: “(…) que me engane quanto possa, não conseguirá
nunca que eu seja nada enquanto eu pensar que sou alguma coisa”. (Descartes, 2003).
É, pois, da dúvida que brota a primeira evidência. Tal como Descartes afirma:
“(…) notando que esta verdade – penso, logo, existo –, era tão firme e tão certa (…)
julguei que a podia aceitar, sem escrúpulo, para primeiro princípio da filosofia que
procurava” (Descartes, 2017). Eis a primeira proposição absolutamente verdadeira do
projeto cartesiano, proposição essa que será verdadeira de cada vez que se pense.
É a afirmação do cogito que leva Descartes a apreender a regra da evidência,
na primeira das evidências que o espírito humano consegue afirmar, e é com base nisso
que o autor adota, como regra geral, a ideia de que é verdadeiro tudo aquilo que se
concebe de forma clara e distinta. “(…) [julgo que posso] tomar como regra geral que as
coisas que concebemos muito clara e distintamente são todas verdadeiras” (Descartes,
2017, p. 77). Eis, deste modo, a primeira verdade que se torna assim a regra de todas as
outras verdades, pois servirá de alicerce a todo o sistema do saber.
A descoberta do cogito é de uma importância inquestionável no
fundacionalismo cartesiano e tem duas características que devem, por isso, ser
destacadas. Por um lado, é uma crença autojustificada; por outro, ressalta que o
verdadeiro conhecimento das coisas não se obtém nem pela imaginação nem pelos
sentidos, mas pela razão. Em síntese, a descoberta do cogito representa o triunfo sobre
o ceticismo e constitui o modelo a seguir na busca de um conhecimento seguro.
Cumpre, observar que “O que se atinge aqui não é um saber do que sou, mas
que sou” (Tunhas & Abranches, 2012, p. 148). Sou uma coisa que pensa, isto é, um
espírito, um entendimento, uma razão. Deste modo, a natureza do sujeito consiste no
próprio pensamento, ou seja, a existência é afirmada em função do pensamento – res
cogitans. Note-se que esta primeira verdade, a saber, a afirmação do cogito, não é
suficiente para assegurar Descartes de que tem um corpo, nem da veracidade das suas
experiências percetivas, na medida em que pode imaginar-se sem corpo sem que isso
implique a sua inexistência. Por ser assim, conclui que é essencialmente uma substância
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cuja essência ou natureza é unicamente pensar “(…) e que, para existir não precisa de
nenhum lugar nem depende de coisa alguma material” (Descartes, 2017, p. 77). De
maneira que esse «eu», isto é, essa mente ou alma imaterial, existe independentemente
do corpo e é de natureza inteiramente distinta do mesmo. É, então, nesta passagem que
Descarte inaugura o seu mais conhecido dualismo alma-corpo.
O cogito presta, assim, um duplo serviço ao cartesianismo: por um lado
assegura-nos, pelo menos, o conhecimento indiscutível da nossa existência enquanto
seres pensantes; por outro, proporciona-nos o critério para toda a certeza possível:
clareza e distinção. Apesar de tudo, o cogito não é mais do que a primeira das etapas.
Sem dúvida a mais importante, mas não a última. Descartes está consciente que para
podermos estar seguros de que existe algo para além do nosso pensamento2, é
necessário provar que o Génio Maligno não existe, bem como averiguar o que se
encontra na base do pensamento e na origem do sujeito pensante. Posto isto, a segunda
questão à qual nos iremos dedicar é a seguinte: que garantias temos nós de que as ideias
claras e distintas que obtemos pelo nosso pensamento são realmente verdadeiras? Ou,
ainda, “Como pode o meditador alguma vez recuperar o direito de falar do seu corpo e
das coisas materiais?” (Miguens, 2009, p. 21).

Refutar o solipsismo: a exigência do ser perfeito




Ideias adventícias: são ideias que não dependem da sua vontade e parecem ser
causadas por objetos físicos exteriores à mente (exemplos: ouvir um ruído; ver
o sol; sentir o calor da chama;…).
Ideias factícias: são ideias inventadas pela vontade e imaginação, a partir de
outras ideias (exemplos: sereias, unicórnios, centauros;…)
Ideias inatas: são ideias que não parecem ser causadas por objetos físicos
exteriores à sua mente nem dependem da sua vontade (isto é, não são criadas
pela sua imaginação); dependem apenas da nossa capacidade de pensar, ou seja,
correspondem a conceitos matemáticos – como os conceitos de número;
triângulo; círculo; etc – e a conceitos metafísicos – como o conceito de verdade;
Deus.
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Solipsismo: “A crença segundo a qual, para além de mim, só existem as minhas experiências” (Blackburn,
2007, p. 413). Até ao momento, temos um «eu» enclausurado sobre si mesmo. Todavia, este é um
problema ao qual Descartes também conseguirá dar uma resposta e ultrapassar assim este aparente
isolamento.
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Como sair desta prisão do cogito onde nos encontramos tão clara e
distintamente confinados? Descartes convida-nos a inspecionar metaforicamente os
«tijolos da parede» da nossa cela, sendo esses tijolos nada mais do que as nossas ideias.
Objetivo: encontrar ideias claras e distintas. É, nesse momento, que toma consciência
de que existem essencialmente três tipos de ideias na sua mente: ideias adventícias,
ideias factícias e ideias inatas.

Descartes até ao momento sabe que pensa e existe e que, por vezes, duvida
e se engana. Nessa ordem de ideias, conclui que não é perfeito. Reconhece, portanto,
que entre as suas ideias se encontra a ideia de um ser absolutamente perfeito e, nesse
sentido, pergunta: “como posso eu, ser imperfeito, possuir em mim a ideia de um ser
sumamente perfeito? De onde me vem essa ideia?” (Tunhas & Abranhes, 2012, p. 152).
Surgem três possibilidades: ou a ideia de perfeição foi criada por mim (ideia factícia), ou
a recebi do mundo exterior (ideia adventícia) ou, finalmente, existe «eminentemente»
em mim (ideia inata). É, pois, perante tais possibilidades que o autor se irá debruçar,
concluindo que a ideia de perfeição não pode ter sido criado por ele, pois este não é um
ser perfeito e o imperfeito não pode criar o perfeito. Pela mesma razão conclui que
também não a pode ter recebido do mundo exterior, uma vez que no mundo exterior
nada parece haver mais perfeito do que ele – substância pensante . Logo, tal ideia de
perfeição só pode ter resultado de um ser absolutamente perfeito: Deus, a causa
originária da ideia de perfeição. “Deus existe e legou-nos a ideia de perfeição como um
sinal inato da sua ação nas nossas mentes, assim como um artesão deixa a sua marca
gravada no seu trabalho” (Blackburn, 2001, p. 42) – argumento da marca. Deus
implantou a ideia de perfeição no momento da criação, como uma espécie de
assinatura, ou marca, do seu criador. Isto significa que para Descartes, o simples facto
de termos a ideia de Deus é suficiente para podermos concluir que Deus existe. Eis,
deste modo, a primeira prova da existência de Deus cuja existência vai ser garante e
fundamento da verdade.
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A existência de Deus desempenha um papel crucial no fundacionismo
cartesiano, uma vez que a demonstração da sua existência é outra etapa fundamental
do método, pois, além de provar que o Eu não existe sozinho, garante a verdade das
nossas ideias claras e distintas atuais e passadas. Neste sentido, é uma chave que abre
outras duas portas. Em primeiro lugar, dá-me a certeza sobre as minhas deduções
«matemáticas», otimizando assim o terceiro princípio do método e ainda porque afasta
de vez a hipótese de um génio maligno, pois Deus, sendo bom, nunca o permitiria. Em
segundo lugar, estão as consequências para o mundo material. Uma vez mais, Deus,
sendo bom, isto é, perfeito, não pode querer enganar-nos se cremos firmemente na
existência de um mundo real exterior para o qual remetem as nossas perceções. Nesse
caso, não só me é garantido que as ideias que formo desse mundo não brotam em mim
sem causa alguma, mas que, além disso, posso confiar em que, sempre que me sirva de
uma reta razão, essas ideias corresponderão, ponto por ponto, aos seus objetos
materiais. O argumento de Descartes é o seguinte: se Deus existe e é perfeito, então
não pode querer que eu esteja enganado acerca da existência do mundo ou das leis
da natureza que Ele criou; isto porque se o fizesse, não seria bom. Logo, o mundo
existe e eu posso conhecê-lo.
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Por que razão erramos?
Perante o que se acaba de ser afirmado, resta, com efeito, procurar perceber
por que razão erramos. Ou seja, se Deus assegura a fiabilidade da nossa razão e das
nossas experiências, qual é, então, a causa dos nossos erros? É com base nesta questão
que Descartes inaugura um outro tema: o da necessidade de impor limites ao exercício
dos nossos juízos. “Se eu mantiver a minha vontade «nos limites do meu
conhecimento», e se ela se limitar, nos seus juízos, às coisas que lhe são claras e
distintamente representadas pelo entendimento», não posso errar” (Tunhas &
Abranches, 2012, p. 155). Para Descartes o erro é da nossa inteira responsabilidade.
Deus, uma vez que é sumamente bom, criou-nos com livre-arbítrio, e isso acarreta a
possibilidade de fazer más escolhas, como optar por dar o nosso assentimento a coisas
que não concebemos clara e distintamente. Deste modo, quando os sentido nos
enganam é porque nos precipitamos a dar o nosso assentimento a coisas que não
concebemos clara e distintamente, mas apenas de modo confuso e inditinsto.
Descartes consegue assim recuperar todas as crenças que a dúvida colocou
em suspenso e, deste modo, sublinha que apenas poderemos ter ideias claras e distintas
dos atributos essenciais de três tipos de substâncias: substância pensante (res cogitans)
cujo atributo é o pensamento, substância extensa (res extensa) cujo atributo é a
extensão e, ainda, a substância divina (res divina) cujos atributos são a omnipotência,
omnisciência, suma bondade, etc.

Objeções à resposta racionalista de Descartes
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O filósofo e matemático Arnauld, um dos mais brilhantes interlocutores de
Descartes, objetou que as Meditações incorriam num círculo vicioso, pois serviam-se da
evidência para chegar ao conhecimento de Deus, defendendo a seguir que a garantia da
evidência era um Deus veraz.
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David Hume, vida e contexto social e
intelectual
David Hume nasceu em Edimburgo, Escócia,
no dia 26 de abril, de 1711, e faleceu na mesma cidade
a 25 de agosto de 1776. Porém, e antes de analisar a
sua vida, convém parar para pensar no que podia
significar nascer e viver na Escócia do século XVIII.
No século XVIII, a sociedade escocesa passava
por transformações importantíssimas e, em resultado
delas, a Escócia vivia a sua grande idade de ouro.
Com efeito, encontrava-se uma sociedade menos temente a Deus segundo as ideias
conservadoras dos mais velhos e com uma economia dinâmica e virada para o progresso
material. Estas mudanças ocorreram em simultâneo com um esplendor cultural sem
precedentes na sua história. É aquilo que se conhece como «Iluminismo escocês»,
formado por um grupo de pensadores interessados na teoria do conhecimento, na
economia, na história, na moral, etc. David Hume será uma testemunha excecional
deste processo de modernização e, de certa forma, seu autor.
Importa salientar que Hume continua a ser nosso contemporâneo. O seu
pensamento atravessa inúmeras problemáticas, tomando cada assunto com uma
grande seriedade.

Em jeito de introdução: por que razão devemos continuar a ler Hume?
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O desafio que David Hume nos lança é um olhar cuidado ante a seguinte questão:
«o que pode o Homem conhecer?». Toda a sua obra procura analisar o funcionamento
do entendimento humano e o seu alcance, ou seja, as coisas que está preparado para
conhecer e aquelas para que não está. Ao contrário de Descartes, que atribuía um
grande valor à razão e ao conhecimento a priori, David Hume, pelo contrário, privilegia
o conhecimento a posteriori, admitindo que a capacidade cognitiva do entendimento
humano é limitada. Com efeito, defende que é na experiência que o fundamento deve
ser procurado.
Mas como se desenvolve este itinerário? Começa com a teoria do conhecimento
assinalando, entre outras coisas, que a razão por si mesma só nos leva às verdades da
matemática, mas que se quisermos saber se a queda de um asteroide na Terra pode
apagar o Sol ou se um ser humano pode controlar a trajetória orbital dos planetas (coisas
que a priori podemos conceber perfeitamente), temos de nos socorrer da experiência.
Esta, diz-nos Hume, ensina-nos que estes factos não ocorrem, mas não nos indica que
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David Hume levou às suas conclusões lógicas o empirismo de John Locke e, com
isso, tornou impossível a metafísica, o postular e defender teorias que fossem para além
da experiência.

não possam ocorrer. Isto é, tudo aquilo que os sentidos nos transmitem aparece como
algo contingente, portanto, teremos de aprender a viver com esta contingência, com
crenças baseadas em expectativas razoáveis. Mais, isto tem a vantagem de evitar o
dogmatismo, de fazer com que estejamos sempre preparados para aceitar as novidades
que a experiência nos pode fornecer.
E o que fazer com tudo aquilo de que a experiência não nos fala? A conclusão de
Hume é taxativa: tudo aquilo que ultrapasse os limites da experiência será mera «gíria»,
gíria metafísica que por si só é ridícula. Daqui se depreende que David Hume se irá
afastar drasticamente do pensamento de Descartes, afirmando que a existência de uma
divindade não pode ser provada e toda a experiência de que dispomos indica-nos que
somos seres finitos, cuja vida acaba por completo com a morte física. Em suma, Hume,
antes de Nietzsche, experienciou a morte de Deus. Com ele, o Homem volta a ficar
entregue a si mesmo, isto é, sozinho.

A teoria do conhecimento
1. Elementos do conhecimento
É indubitável que Hume tem fama de ser um dos céticos mais importantes da
história da filosofia, mas para um leitor atento do conjunto da sua obra, esse ceticismo
é basicamente teórico. Assim, antes de nos fixarmos no seu sentido amplamente
pejorativo, devemos, portanto, atender à intenção de Hume: estabelecer uma ciência
do ser humano baseada na experiência e na observação.
Como alcançar este objetivo? O elemento fundamental é estudar em primeiro
lugar o que há na nossa mente, tal como um astrónomo se interessa em determinar os
planetas que compõem o sistema solar. Hume teorizará que nada está jamais presente
na mente a não ser as suas perceções (derivadas da experiência), e que estas são de dois
tipos distintos, que denomina, respetivamente, de «impressões» e «ideias» (a diferença
consiste nos distintos graus de força e vivacidade que possuem). Como escreve o filósofo
escocês:
“As perceções que entram com maior força e violência podemos
chamar-lhes impressões, e incluo sob este nome todas as nossas
sensações, paixões e emoções, conforme fazem a sua primeira
aparição na alma. Por ideias entendo as imagens débeis daquela
quando pensamos e raciocinamos.”
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É preciso ter em conta que esta terminologia é própria de Hume e bastante
diferente do uso quotidiano destes termos. Para nós, uma perceção é o ato ou efeito de
perceber, envolvendo, por isso, a organização e interpretação da informação sensorial.
Por outro lado, para o nosso autor, «perceção» é tudo o que está na mente e, conforme

10

David Hume, Investigação Sobre o Entendimento Humano
(2002).

O que é a Filosofia? É a equação do pensamento com a realidade.
2021/2022

11
Página

esses conteúdos mentais sejam fortes ou débeis, serão chamados de «impressões» ou
«ideias». Assim, estar apaixonado ou furioso é, para Hume, ter uma impressão, e
recordar que na minha adolescência tive um grande amor é uma ideia.
Por sua vez, as nossas ideias dividem-se em ideias simples e ideias complexas. As
ideias simples correspondem a impressões simples, não podendo ser decompostas
noutras ideias, como, por exemplo, a ideia de azul. Já as ideias complexas correspondem
à combinação de duas ou mais ideias simples, como, por exemplo, a ideia de bola azul.
Sobre este tópico, cumpre ainda observar que as ideias complexas consistem em
combinações de ideias, que podem ter a sua origem na memória e, nesse caso, têm a
mesma configuração que tinham na experiência, ou na imaginação, e aí as ideias são
compostas de uma forma relativamente livre, podendo aparecer juntas duas ideias que
na experiência estavam separadas como a ideia de sereia, por exemplo.
Em todo o caso, persiste a seguinte interrogação: qual a relação entre as
impressões e as ideias? O facto de Hume descrever as ideias como «imagens débeis» já
nos permite adivinhar a sua resposta: as nossas ideias são cópias das nossas impressões,
o que equivale a dizer que nos é impossível pensar algo que não tenhamos sentido
previamente com os nossos sentidos. Por exemplo, um cego de nascença não sabe nada
de cores nem um surdo de sons. Simplesmente, a essas pessoas falta-lhes a experiência
original. A formulação tecnicamente mais correta que nos oferece Hume sobre este
princípio, o chamado princípio da cópia, é a seguinte: «Todas as nossas ideias simples,
na sua primeira aparição, derivam de impressões simples, às quais correspondem e que
elas representam exatamente». Hume, de facto, reconhece que se pode imaginar uma
cidade como Nova Jerusalém, cujo pavimento é de ouro e cujos muros estão construídos
com rubis, apesar de nunca se ter visto tal cidade. Isto é, trata-se de uma ideia complexa
à qual não corresponde qualquer impressão complexa. Mas é uma ideia formada por
ideias simples que remetem para as suas correspondentes impressões. Hume sugerenos, então, que das impressões resultam diretamente todas as nossas ideias simples.
Combinando essas ideias, a nossa mente produz ideias complexas. Mas mesmo as ideias
mais complexas, que podem aparecer muito afastadas da experiência, deixam-se reduzir
às simples. Por isso, ainda que indiretamente, também as ideias complexas são cópias
de impressões.
Em suma, o que este princípio da cópia nos diz é que a experiência tem de
fornecer todos os materiais do pensar. Daqui segue-se uma conclusão muito importante
e que mais uma vez afasta David Hume de Descartes, a saber: não podem existir ideias
das quais não tenha havido uma impressão prévia. Sendo, portanto, as ideias cópias de
impressões, não existem ideias inatas.
Então o que dizer sobre a ideia de Deus? A ideia de Deus, em Hume, referindose a um Ser infinitamente inteligente, sábio e bom, corresponde a uma ideia complexa
que tem por base ideias simples que a mente e a vontade compõem, elevando sem
limite as qualidades de bondade e sabedoria. Com efeito, diz-nos Hume, nenhum objeto
da experiência sensível lhe corresponde.

2. Tipos ou modos de conhecimento
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Relações de ideias, eis alguns exemplos:
 O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos.
 Uma casa amarela é colorida.
 Nenhum casado é solteiro.
De acordo com Hume, as relações de ideias correspondem ao tipo de
conhecimento que pode ser obtido apenas mediante a análise do significado dos
conceitos envolvidos numa proposição. Por exemplo, para saber que a proposição
«Nenhum solteiro é casado» é verdadeira, basta saber o significado dos conceitos de
«casado» e de «solteiro». Trata-se de uma verdade necessária, pois a sua negação «Algum solteiro é casado» - implica uma contradição nos termos. Este tipo de
conhecimento é característico das áreas como a matemática, a geometria e a lógica, e é
um bom exemplo daquilo que anteriormente designamos por «conhecimento a priori».
Questões de facto, eis alguns exemplos:
 O sol vai nascer amanhã.
 D. Afonso Henriques conquistou Lisboa aos Mouros.
 O calor dilata os corpos.
As questões de facto correspondem ao tipo de conhecimento que só pode ser
obtido diretamente através das impressões (ou seja, através da experiência) e que nos
fornece informação verdadeira acerca do mundo. Por exemplo, «A neve é branca» é
uma questão de facto, pois para saber que a neve é branca é preciso ter experiência da
neve e da sua cor. Afirmar que «chove» ou que «a Terra gira em redor do Sol» é
apresentar enunciados relativos a factos e cuja justificação se encontra na experiência
sensível, nas impressões. A certeza das proposições relativas a factos não se fundamenta
no princípio de contradição, já que é possível – ou melhor, não é logicamente impossível
– afirmar o contrário de um facto. Se dissermos que «o Sol não vai nascer amanhã»,
nada nos garante que isso seja impossível. Não é contraditório pensá-lo, ao contrário do
que sucede quando se admite que «2+2=5». As questões de facto traduzem-se, assim,
em proposições que não são necessárias, mas sim contingentes. Este tipo de
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Para além da distinção estabelecida entre os elementos do conhecimento, Hume
também distingue dois modos ou tipos de conhecimento: o conhecimento das relações
que existem entre as ideias – relações de ideias – e o conhecimento de facto – questões
de facto. Este princípio empirista de Hume é acerca de proposições. Este princípio, que
se tornou conhecido por bifurcação de Hume, pode ser formulado assim: todo o nosso
conhecimento proposicional é ou de relações de ideias (proposições intuitiva ou
demonstrativamente certas. Podem ser conhecidas a priori e são verdades necessárias)
ou de questões de facto (proposições que afirmam ou implicam a existência de
entidades concretas. Só podem ser conhecidas a posteriori e são contingentes).

conhecimento é exemplo daquilo que anteriormente designámos por «conhecimento a
posteriori».
Por que razão, importa agora perguntar, a bifurcação de Hume é um princípio
empirista? Porque, de acordo com este princípio, todo o nosso conhecimento da
Natureza ou de entidades concretas é empírico. Note-se, contudo, que Hume não nega
a existência de conhecimento a priori, mas, contra os racionalistas, defende que este se
circunscreve ao domínio das entidades abstratas. Com efeito, apenas o conhecimento
sobre questões de facto nos pode fornecer informações acerca do mundo, pois as
relações de ideias, embora expressem verdades necessárias, referem-se apenas às
relações entre o significado das ideias envolvidas, mas nada dizem acerca do que existe
(é verdade que «Nenhum solteiro é casado», mas isso não nos diz se existem solteiros,
ou não). Para sabermos o que existe na realidade concreta, alega Hume, temos sempre
de recorrer à experiência.
Além disso, Hume reconhece que todo o conhecimento sobre questões de facto
tem de se basear na experiência, caso contrário corre o risco de não ser mais do que um
conjunto de suposições hipotéticas sem qualquer fundamento. Diz-nos David Hume:
“Quando suspeitamos que um termo filosófico está a ser
utilizado sem nenhum significado ou ideia (o que é muito
frequente), devemos apenas perguntar: de que impressão deriva
essa suposta ideia? E se for impossível designar uma, isto servirá
para confirmar a nossa suspeita [de que a nossa crença é
inteiramente destituída de fundamento].”
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Com efeito, e à semelhança daquilo que assistimos em Descartes, também David
Hume rejeita a conclusão do argumento cético da regressão infinita, pois, embora
reconheça que as nossas cadeias de justificações podem, de facto, regredir
infinitamente, deixando as nossas crenças injustificadas, também acredita que estas
podem acabar por desembocar em algo autoevidente, presente à nossa memória ou aos
nossos sentidos que, em última análise, serve de fundamento ou de justificação para
algumas das nossas crenças. Repare-se como a este respeito a perspetiva de Hume
contrasta com a de Descartes. Para Hume todo o conhecimento acerca do mundo tem
necessariamente um fundamento a posteriori. Ao passo que Descartes acreditava na
possibilidade de haver conhecimento a priori acerca do mundo, nomeadamente,
Descartes pensava que, ainda que a experiência sensível seja inteiramente ilusória,
podíamos saber apenas com base no nosso pensamento coisas como: «Eu existo»,
«Deus existe», «Deus não é enganador».
3. Princípios de associação de ideias: a semelhança, a contiguidade e a
causalidade
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Hume pretendia mais do que simplesmente classificar os nossos tipos e
conhecimento e determinar a origem das nossas ideias. Ele pretendia descobrir os
princípios de atração (ou associação) de ideias na mente humana. Na sua opinião, os
conteúdos da nossa mente relacionam-se graças ao funcionamento de três leis: a de
semelhança, a de contiguidade e a de causalidade. É assim que, em virtude da lei da
semelhança, um quadro remeta a nossa mente para o original, é muito provável que o
Centro Cultural de Belém nos incite a pensar no Mosteiro dos Jerónimos, pois estão
próximos, ou que a ideia de fumo nos leve à de fogo, a sua causa.
A causalidade (ou relação causa-efeito) consiste na associação de duas ideias que
ocorre quando representamos duas coisas ou acontecimentos que nos parecem estar
ligados por conexão necessária. Existe uma conexão necessária entre dois
acontecimentos quando a ocorrência de um deles torna necessária a ocorrência do
outro. É justamente esta ideia que coloca um enorme desafio ao empirismo de Hume e
à qual se vai dedicar de forma mais cuidada.
Supomos comummente que há uma relação de conexão necessária entre as causas
e os efeitos e que a causa e que a causa possui algum poder, força ou energia que é
responsável pelo efeito. Pois bem, pergunta-se Hume, o que observamos realmente
numa relação causal? O seu exemplo mais famoso é o do movimento de uma boa de
bilhar que choca com outra que estava em repouso, que, por sua vez, se começa a mover
por causa do impacto. Como observador deste acontecimento, só posso descobrir duas
coisas:
1. A prioridade temporal da causa.
2. A contiguidade no tempo e no espaço da causa e do efeito.
Isto é, percebo que o movimento a que chamo causa é anterior ao movimento que
denomino efeito; percebo o contacto entre as bolas e que não houve intervalo algum
entre o choque e o movimento. Aos do filósofo escocês, este tipo de raciocínio (relações
causais), nunca pode ser descoberto a priori. Diz-nos Hume: para inferirmos um efeito a
partir de uma causa, ou o inverso, precisamos sempre de nos apoiar na experiência.
Vejamos como Hume justifica esta perspetiva:
“Apresente-se um objeto a um homem dotado da mais forte
capacidade e razão natural; se esse objeto for inteiramente novo para
ele, mesmo o exame mais minucioso das suas qualidades sensíveis não
lhe permitirá descobrir quaisquer das suas causas ou efeitos. Adão,
ainda que supuséssemos que as suas faculdades racionais fossem
inteiramente perfeitas desde o início, seria incapaz de inferir da fluidez
e transparência da água que ela o sufocaria, nem da luminosidade e
calor do fogo que este o poderia consumir”
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Voltando, portanto, ao exemplo anteriormente em estudo, se repetirmos o
acontecimento com as mesmas bolas ou outras do mesmo género, em circunstâncias
similares, observaremos sempre que o movimento da segunda bola se segue da
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primeira. Em suma, descobrirei que há uma conjunção constante entre as causas e os
efeitos – ou, como diz Hume, constatarei uma regularidade da natureza –.
Passemos ao aspeto mais surpreendente da perspetiva de Hume sobre o
raciocínio causal. Ao fazer inferências causais, observa Hume, estamos sempre a
pressupor que a natureza se comporta de uma natureza uniforme, isto é, que a causas
semelhantes seguem-se efeitos semelhantes – e, assim, o futuro assemelhar-se-á ao
passado. Este é o princípio da unidade da Natureza. Sem este princípio, não poderíamos
tomar as regularidades observadas no passado como guia para o futuro. A pergunta que
David Hume coloca é: estaremos racionalmente justificados a crer que a natureza irá
comportar-se no futuro conforme se tem comportado até hoje?
Hume considera que não há maneira de justificar racionalmente a nossa
confiança no princípio da uniformidade da Natureza, pois por maior que seja o número
de casos em que experimentamos uma determinada regularidade, jamais estaremos
racionalmente justificados a acreditar que essa regularidade se irá manter no futuro. A
esta conclusão de Hume, deu-se o nome de «O problema da indução».
Assim, à pergunta «Qual é, então, a origem da nossa ideia de necessidade?», que
nos remete para a ideia de conexão necessária, David Hume diz-nos de forma taxativa
que não dispomos de qualquer impressão, pois ninguém vê ou perceciona uma conexão
necessária. É precisamente num sentimento que Hume vai localizar a origem da ideia.
Ou seja, quando aparecem muitos casos uniformes de uma mesma relação – isto é, à
presença de uns objetos similares segue-se sempre a aparição de outros objetos
similares – sentimos uma inclinação ou propensão a associar uns aos outros e, perante
a aparição de um acontecimento, a mente vê-se conduzida, por hábito, à ideia do seu
acompanhante usual e a acreditar que este existirá. Aquilo a que chamamos conexão
necessária não é senão uma projeção «para fora» da nossa confiança no que vai ocorrer,
decorrente do hábito de ver um facto suceder a outro. Ora, o hábito é um guia
imprescindível da vida prática, mas não constitui um princípio racional.
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A nossa confiança na indução não é a única crença comum cujo fundamento é posto
em causa por Hume. Sem refletir muito sobre o assunto, e face à pergunta «Qual a
origem das nossas impressões?», todos nós estamos dispostos a assumir a existência de
um mundo exterior às nossas mentes, que não depende da nossa perceção e que é
verdadeira causa das nossas impressões. Contudo, Hume vai afirmar taxativamente que
desconhecemos as causas originárias das impressões dos nossos sentidos. Todos
acreditamos que são produto, na nossa mente, da ação de um mundo exterior que elas
representam. Mas poderemos ter a certeza disso? Para Hume esta é a pergunta
importante a fazer, e aqui tem de se admitir que o ceticismo não se pode refutar,
embora ao mesmo tempo também não nos convença. De acordo com Hume, nós apenas
conhecemos as perceções e, portanto, a realidade acaba por se reduzir aos fenómenos,
ou seja, àquilo que aparece ou que se mostra. Com efeito, como a realidade a que
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3. O problema do mundo exterior e o ceticismo moderado

temos acesso se reduz às perceções, a crença na existência de algo para lá dos
fenómenos carece de fundamento.
Cumpre observar que Hume afasta-se do ceticismo radical, na medida em que
conclui que mesmo não dispondo de um fundamento racional para algumas das nossas
crenças, nomeadamente a crença de que existe um mundo real exterior ou no princípio
da causalidade, vivemos de acordo com as mesmas, baseando-nos no hábito/costume
– esse, como nos diz Hume, grande guia da vida humana. Com efeito, Hume afasta a
possibilidade de uma dúvida hiperbólica/radial, afirmando que esta conduzir-nos-ia a
uma hesitação constante e tornaria a vida prática impossível. Por tudo isto, diz-se que
David Hume adota a posição de um cético moderado.
4. Objeções ao fundacionalismo empirista de Hume

(Consultar o livro de Bertrand Russell, Os Problemas da Filosofia, pp. 84-85)
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 Objeção baseada na argumentação a favor da melhor explicação
Conforme vimos anteriormente, Hume considera que a nossa crença na
Uniformidade da Natureza e na existência dos objetos do mundo exterior não tem
qualquer fundamento racional. Porém, Bertrand Russell, filósofo contemporâneo,
contesta seriamente as posições céticas de Hume, considerando que o filósofo escocês
tem uma ideia bastante redutora e/ou estreita de “fundamentação racional”. De acordo
com Russell, pode ser racional acreditar numa crença, mesmo na ausência de uma prova
concludente, desde que, de entre as alternativas disponíveis, exista uma hipótese mais
plausível do que as outras, sendo mais racional acreditar na sua verdade do que em
qualquer uma das alternativas. Este tipo de argumentação designa-se por
argumentação a favor da melhor explicação.
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 Objeção à imagem da mente como tábua rasa
No século XX, o filósofo americano Jerry Fodor propôs um argumento que põe em
causa a crença partilhada pelos empiristas de que, à nascença, a nossa mente é como
uma tábua rasa (ou folha em branco). Fodor considera que à nascença somos capazes
de aprender uma Língua e qualquer processo de aprendizagem de uma Língua
pressupõe algum conhecimento linguístico, Fodor acredita ter demonstrado a existência
de conhecimento linguístico inato. Explicitando, o argumento de Fodor diz-nos o
seguinte: para aprender uma língua temos de aprender regras. Para aprender regras
temos de ser capazes de as representar. Para poder representar regras temos de ter
algum conhecimento linguístico. Quando nascemos temos a capacidade de aprender
uma Língua. Se quando nascemos temos a capacidade de aprender uma Língua e se para
aprender uma língua temos de ter conhecimento linguístico, segue-se que existe
conhecimento linguístico inato. Com efeito, se encararmos este conhecimento inato do
funcionamento da língua como genuíno conhecimento acerca do mundo, teremos de
abandonar a ideia de que, à nascença, a mente é uma tábua rasa.

