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PARTE II 
 
 
 

Como Dizer “Crise Ambiental” na Linguagem de Hume 
 
 

Pensar a Linguagem em Hume: As Paixões, o Governo dos Homens e o papel do 
discurso público na Epistemologia de David Hume 

 

 
 
Introdução 
 

Na realização do projecto da obra de Hume não deixa de nos impressionar a manifesta 

influência do paradigma da construção científica da Teoria de Newton, detectável, pelo 

menos, em duas linhas de orientação básicas. A primeira é a intenção de construir um sistema 

da Ciência da Natureza Humana, “capital ou centro das outras ciências. «Se a Matemática, a 

Filosofia Natural e a Religião Natural são dependentes do Homem, que podemos esperar das 

outras ciências, cuja relação com a natureza humana é mais intrínseca e estreita?» 

Refere, designadamente:  

i) a Lógica, (cujo fim único é explicar os princípios e as operações da nossa 

faculdade de raciocinar e a natureza das nossas ideias); 

ii)  a Moral e a Crítica que se ocupam dos nossos gostos e sentimentos;  

iii) e a Política, que considera os homens enquanto agrupados na sociedade, 

dependentes uns dos outros.  

 

Nestas três ciências está abrangido quase tudo o que, de qualquer modo, pode ser do 

nosso interesse conhecer, ou o que pode tender, quer para aperfeiçoar, quer para adornar o 

espírito humano»1. 

A segunda linha que perpassa na construção humeana é a obsessão por simplificar os 

mecanismos do pensar e do sentir, utilizando o mínimo possível de elementos e de conceitos. 

No mapeamento assim concebido, vamos intentar dar passos no caminho apontado por 

David Hume, arrimando-nos nos marcos construídos com os elementos da sua epistemologia, 

designadamente a partir do seu conceito de sensações e de paixões. A direcção desse 

percurso, intentada neste trabalho, é orientada pela busca da via que confira sentido à 

                                                 
1 Tratado da Natureza Humana, David Hume, Ed. Gulbenkian, p.21. Daqui em diante citado por TNH. 
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explicação da existência do governo dos homens, como instrumento do desafio da 

sobrevivência dos Homens e, em segundo lugar, da influência das paixões na governação dos 

Homens e do papel do discurso público na intensificação das paixões sobre a justiça. 

 

Este percurso é assim delineado fazer-se em três etapas: 

 

Capítulo 1 – Elementos da epistemologia de David Hume 
 

Capítulo 2 – Das Paixões 
 

Capítulo 3 – Do governo dos Homens 
 

 
-  O princípio da causalidade e a origem do poder. 

 
-  Os sentimentos (justiça e injustiça;  bem e mal; prazer e dor)  na governação dos 

homens. 
 
 -  De influência da imaginação e do discurso público sobre a intensificação das 

paixões.
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CAPÍTULO 1 

 

Elementos da Epistemologia de David Hume 

 

 

1. Impressões e ideias 

 

O tratado da natureza Humana, inicia-se, exactamente, pela redução ao que há de mais 

básico na natureza humana: «todas as percepções do espírito humano reduzem-se a duas  

espécies distintas que denominamos impressões e ideias.»2. 

Note-se, desde já, que estas não são categorias antagónicas, dualmente opostas. «A 

diferença entre estas reside nos graus de força e vivacidade com que elas afectam a mente e 

abrem caminho para o nosso pensamento ou consciência». Às percepções que penetram com 

mais força e vigilância, chama-lhe impressões e nestas inclui as sensações, paixões e 

emoções, quando fazem o seu primeiro aparecimento na alma. E, por ideias entende as 

imagens ténues das impressões nos nossos pensamentos e raciocínio. Exemplos de ideias, 

neste sentido de Hume, a própria ideia de prazer ou dor. Esta ideia de prazer ou dor, por sua 

vez, quando regressa à alma, produz novas impressões de desejo e aversão, de esperança e 

medo, a que chama impressões de reflexão. Estas, por sua vez, são copiadas pela memória e 

pela imaginação, originando novas ideias. 

Estas impressões de reflexão, a saber as paixões, os desejos e as emoções, têm origem 

nas ideias, antecedem as ideias da memória ou da imaginação, mas são posteriores às 

impressões de sensações.3 

São estas as faculdades da natureza humana que convoca para este mecanismo: 

i) a Memória, onde as ideias copiadas das impressões são mais vivazes: 

ii) a Imaginação, onde a impressão perde totalmente a vivacidade e se torna numa 

ideia perfeita. 

 

Para melhor ordenar, e organizar estes objectos essenciais com que mobila a sua 

construção teórica, faz ainda uma última divisão das percepções (tanto das impressões como 

                                                 
2 David Hume, Tratado da Natureza Humana, Ed. Gulbenkian, Lisboa, p.29. 
3 Ops. Cit. TNH, p.36. 
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das ideias): a divisão em simples e complexas. As simples não admitem separação enquanto 

as complexas já admitem distinção. 

 

2. Princípios da natureza Humana 

 

1º Princípio 

 

De posse destes objectos, propõe-se analisar as suas qualidades e relações entre eles. À 

primeira vista parece que vai retornar à ontologia clássica, com as suas categorias dos 

particulares (objectos) e dos Universais (as qualidades e as relações). Hume, porém, no 

mesmo fôlego4, apressa-se a dissipar quaisquer dúvidas: «o primeiro aspecto que atrai o meu 

olhar é a grande semelhança entre as nossas impressões e ideias em todos os pontos, excepto, 

no seu grau de força e vivacidade. Uns parecem ser, de certo modo, reflexos dos outros». 

«Todas as nossas ideias e impressões se assemelham». 

Vale isto dizer que estamos perante relações um-a-um, não de «um-em-muitos»: não 

da relação objecto enquanto exemplificação da ideia. 

Este é o primeiro princípio que estabelece na ciência da natureza humana5: as ideias 

produzem as imagens de si mesmas em novas ideias; mas, como se supõe que as primeiras 

ideias derivam das impressões, continua ainda a ser verdade que todas as nossas ideias 

simples procedem, mediata ou imediatamente, das impressões que lhes correspondem6. 

 

2º Princípio  

(das ideias da memória e da imaginação) 

 

Depois da impressão ter estado na mente pode voltar a aparecer sob uma forma que 

ainda causava um certo grau de vivacidade (acontece na faculdade da Memória) ou sem 

qualquer vivacidade e é uma ideia perfeita (acontece na imaginação). 

A memória conserva a ordem e a posição das ideias simples. A imaginação, ao 

contrário da memória, «tem a liberdade para transpor e alterar as suas ideias». 

                                                 
4 Ops. cit. TNH, p.30. 
5 Ops. cit. TNH, p.35. 
6 Esta questão da precedência das nossas impressões ou ideias está na base da discussão sobre ideias inatas; 
David Hume nota por exemplo que as ideias de paixão e desejo são precedidas por outras percepções mais vivas 
das quais elas derivam e as quais representam. 
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Todas as nossas ideias são copiadas das nossas impressões e «não há duas impressões 

que sejam perfeitamente inseparáveis»7. Qualquer pequena diferença que a Imaginação 

detecta entre as ideias pode produzir uma separação e isto não é mais do que a consequência 

da divisão entre ideias simples e ideias complexas. 

 

3º Princípio  

(Associação entre as ideias) 

David Hume sustenta, porém, que as ideias não são inteiramente desconexas e, tendo 

em conta os dados da experiência de que as mesmas ideias simples se agrupam regularmente 

em ideias complexas, conclui que tem de haver algum princípio de união entre as ideias, sem, 

naturalmente, ter as características da união inseparável. 

Considera, que há qualidades das ideias que propiciam uma transposição suave, dumas 

para outras ideias, e aponta três e só três: a semelhança, a contiguidade no tempo e no espaço 

e a relação de causa e efeito. A imaginação passa facilmente duma ideia para outra que se 

assemelhe ou que seja contígua (no espaço e no tempo), ou quando uma delas é causa e a 

outra é efeito. 

Esta última, a relação de causalidade, é a mais extensa8. Observa que dois objectos 

ficam ligados pela relação de causa e efeito, não só quando um deles produz no outro um 

movimento ou acção qualquer, mas ainda quando tem poder para o produzir.  

 

3. Das relações entre dois objectos 

 

Em termos filosóficos a relação entre dois objectos refere-se a qualquer comparação, 

independentemente de qualquer conexão. 

Convém reter a sua enumeração, sem preocupação, aqui descabida, de as definir: 

i) a semelhança 

ii) a identidade 

iii) o espaço e o tempo 

iv) relações numéricas ou de quantidade 

v) graus da mesma qualidade (p.ex. graus da mesma cor) 

vi) relação de continuidade 

vii) relação de causa e efeito 
                                                 
7 Ops. cit. TNH, p.38. 
8 Ops. cit. TNH, p.40. 
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4. Das ideias abstractas 

 

David Hume subscreve, e evidencia, a opinião de Berkeley9: «todas a ideias gerais não 

são senão ideias particulares adstritas a um certo termo que lhes dá um significado mais 

extenso e faz que evoquem ocasionalmente outros indivíduos a eles semelhantes». Reconhece 

que quando formamos as ideias gerais se faz abstracção dos graus particulares de quantidade e 

qualidade. Mas argumenta que as ideias, por serem cópias de impressões, têm de se originar 

nalgum grau de qualidade e de quantidade e a imagem na mente é apenas a de um objecto 

particular embora a aplicação nos raciocínios se possa tornar geral na sua representação. 

 

5. Teoria do significado das palavras 

 

Depois de se descobrir que há semelhança entre vários objectos, podemos aplicar a 

todos eles o mesmo nome, quaisquer que sejam as diferenças nos graus de qualidade e de 

quantidade. Após se adquirir um hábito deste tipo, ouvir o nome desperta a ideia desse 

objecto e leva a imaginação a concebê-lo em todas as suas circunstâncias e proporções 

particulares. Mas, a palavra, não podendo despertar todos estes indivíduos, «por assim dizer, 

apenas toca a alma e desperta o hábito que adquirimos ao examiná-los». Eles, os objectos, 

ficam apenas potencialmente na mente e prontos para percorrer as várias ideias afim de  

compreender o seu próprio significado do nome expresso. 

É esta a explicação do paradoxo das ideias serem particulares pela sua natureza mas 

gerais pela sua representação. 

Munidos destes elementos da teoria do conhecimento vamos tentar compreender 

algumas análises do âmbito do poder político e da palavra pública como é o caso do ensaio da 

Secção VII Da origem do Governo, do Livro III – Da moral, da Parte II – Da justiça e da 

injustiça.   

 

 

 

 

                                                 
9 Ops.ci, TNH, p.46.  
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CAPÍTULO 2 

 

Das Paixões 

 

 

1. Das impressões e das paixões directas 

 

Convém ter presente a divisão estabelecida por Hume na Parte I do Livro II das 

Paixões: 

As impressões originais ou impressões de sensações são as que surgem na alma, sem 

qualquer percepção antecedente: são todas as impressões dos sentidos e todas as dores e 

prazeres corporais. 

As impressões secundárias ou de reflexão são as paixões ou emoções. Isto é, as 

paixões são impressões secundárias mas não esgotam todas as impressões secundárias ou de 

reflexão: também há impressões secundárias como ideias cognitivas. 

As paixões directas (que não derivam de nenhuma afeição ou ideia) são: o desejo, a 

aversão, a tristeza, a alegria, a esperança, o medo, a volição.10 

«As paixões directas são as que nascem imediatamente do bem e do mal, da dor ou do 

prazer. 11». 

As paixões indirectas são as que provém dos mesmos princípios, mas pela conjunção 

de outras propriedades. Nas paixões indirectas inclui: o orgulho, a humildade, a ambição, a 

vaidade, o amor, o ódio, a inveja, a piedade, a malícia, a generosidade. 

A título de exemplo, como explica o orgulho e a humildade, na base da teoria das 

impressões? 

 

2. Das paixões indirectas 

 

O orgulho e a humildade têm o mesmo objecto, que é o “eu”, enquanto sucessão das 

ideias e impressões relacionadas, das quais temos recordação e consciência íntima. 

Se a ideia de “eu” é mais ou menos vantajosa, assim nos exaltamos de orgulho ou nos 

abatemos de humildade.  
                                                 
10 Ops.cit. TNH, p.508. 
11 Ops.cit. TNH, p.328. 
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Mas o “eu” não é a causa do orgulho ou da humildade – é, antes, o seu objecto. 

As causas da paixão do orgulho12 são as qualidades apreciáveis da mente (seja da 

imaginação, do juízo, da memória ou disposição): 

i) vivacidade do espírito 

ii) bom senso 

iii) saber 

iv) coragem 

v) justiça 

vi) integridade. 

Mas as causas da paixão tem outra extensão: abrangem também os objectos que têm 

connosco alguma aliança ou relação (o país, os filhos, os parentes, as riquezas). Há pois que 

destrinçar a qualidade que opera a paixão (a causa) e o sujeito ao qual a qualidade é inerente. 

Isto é, a conjunção das duas ideias (da qualidade e do sujeito inerente) é que são partes 

componentes da causa do orgulho. 

David Hume explica que estas causas excitam o orgulho a partir de princípios 

materiais13: o princípio da associação de ideias, o princípio da associação análoga de 

impressões e o 3º princípio é o de que estas duas espécies de associação se entre ajudam e se 

apoiam uma á outra e que a transição se faz mais facilmente quando ambas se encontram no 

mesmo objecto.  

A primeira razão que invoca para explicar a paixão do orgulho pela teoria das 

impressões é a seguinte14: 

1ª O objecto próprio do orgulho e da humildade é determinado por um instinto original e 

natural e que é impossível estas paixões estenderem a vista para além do “eu”; 

2ª A segunda  qualidade original é a sua sensação, a emoção particular que desperta na alma 

e que constitui o seu ser e essência (questão ontológica da emoção). 

 

Assim, o orgulho é uma sensação agradável e a humildade uma sensação dolorosa. E 

se suprimirmos o prazer ou a dor não há orgulho ou humildade. 

Para raciocinar só há dois caminhos: 

i) comparar duas ideias 

ii) inferir. 

                                                 
12 Ops.cit. Tratado da Natureza Humana, p.331. 
13 Ibidem. TNH, p.336 
14 Ibidem. TNH, p.338 
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Comparemos então duas qualidades da paixão (o seu objecto que é o eu; e a sua 

sensação, que é agradável ou dolorosa) com as outras duas propriedades admitidas das causas: 

a relação com o «eu» e a sua tendência para produzir uma dor ou um prazer é independente da 

paixão. 

O verdadeiro sistema impõe-se com evidência inevitável: 

 A Relação de ideias – A causa que excita a paixão está relacionada com o «eu». 

 A Relação de impressões – A sensação que essa causa produz separadamente está 

relacionada com a sensação da paixão. 

        É nesta dupla relação de ideias e de impressões que a paixão tem origem (no caso 

apontado, por exemplo o orgulho de ser belo, de ser forte ou de ser sábio). 

 Isto é, opera a qualidade em si, que produz prazer e opera sobre o sujeito, que também 

produz prazer. 

  Mas falta explicar ainda como é que a associação de ideias (por semelhança, 

contiguidade ou causalidade) e a associação das impressões (apenas por semelhança) 

explicam o papel exercido pela dupla relação de ideias e de impressões. É simples, explica 

Hume15: cada uma delas converte-se facilmente na que se lhe assemelha e corresponde: «com 

quanto maior facilidade deve fazer-se esta transição?, quando estes movimentos se apoiam um 

ao outro e o espírito recebe um duplo impulso das relações fruto das suas impressões como 

das suas ideias?» 

Chama aqui à colação, como prova corroborante, a analogia com a crença da 

causalidade, em que, em «todos os juízos formados a partir da causalidade» observou «uma 

impressão presente e uma ideia relacionada; e que a impressão presente dá vivacidade à 

imaginação, e a relação conduz esta vivacidade, mediante uma transição fácil para a ideia 

ligada.».16  

 

3. Do bem e do mal (do vício e da virtude) 

 

 Todas as paixões, hábitos e disposições do carácter que tendem a favorecer-nos ou a 

prejudicar-nos causam-nos prazer ou mal estar. 

                                                 
15 Ops.cit. Tratado da Natureza Humana, pp.339 e 340. 
16 Ibidem, TNH, p.343. 
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  As causas mais manifestas das paixões, o vício e a virtude, quer nasçam do interesse 

pessoal ou dos preconceitos da educação, produzem em nós17 uma dor e um prazer reais e é 

daqui que nasce a aprovação ou a reprovação.  

  Assim ganhamos com a liberalidade dos outros; com a coragem dos que nos 

defendem; e com a justiça que é o sustentáculo da sociedade; a injustiça arruinaria a sociedade 

e por estas razões umas são consideradas como virtudes (quando há um prazer ou mérito)  e 

outras vícios (quando há um mal-estar que acompanha o demérito). 

  Sendo a dor e o prazer da alma as causas primeiras do vício e da virtude, devem elas 

ser também as causas de todos os seus efeitos e, por conseguinte, do orgulho e da humildade. 

  Mas se for falsa esta hipótese da filosofia moral é, porém evidente, que se não são 

causas do vício e da virtude, são pelo menos inseparáveis delas. Um carácter nobre dá-nos 

satisfação; a crueldade e a perfídia desapontam por sua própria natureza. 

  Um prazer, como impressão relacionada ou semelhante18, quando incide num objecto 

relacionado connosco, produz orgulho por uma transição natural. 

  É por isso que19 as relações de contiguidade, ou a de causação, entre a causa e o 

objecto do orgulho, são as únicas necessárias para originar estas paixões; e estas relações não 

são senão qualidades que conduzem a imaginação de uma ideia para outra. 

  David Hume considera20 «que quando o espírito sente a paixão do orgulho ou da 

humildade, ao aparecer um objecto relacionado, há, além da relação ou transição de 

pensamento, uma emoção ou impressão original produzida por outro princípio». A questão é 

saber se a emoção primeiro produzida é a própria paixão ou qualquer outra impressão 

relacionada com ela. 

  Se a natureza produzisse imediatamente a paixão do orgulho ou da humildade esta 

seria completa em si mesma e não precisava de aumento ou adição de qualquer outra afeição. 

Ora deve aparecer com evidência que a relação de ideias, que a experiência mostra ser uma 

circunstância tão necessária para a produção da paixão, seria inteiramente supérflua se não 

apoiasse uma relação de afeições e não facilitasse a transição de uma impressão para a outra. 

São assim as duas associações diferentes de impressões e de ideias, que, unindo as suas forças 

se reforçam reciprocamente na sua acção. 

 

 

                                                 
17 Ops.cit. Tratado da Natureza Humana, p.349. 
18 Ibidem, p.354. 
19 Ibidem, p.359. 
20 Ibidem p.360 
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4. Da propriedade e da riqueza, como causa de orgulho 

 

  Pode considerar-se a propriedade como uma espécie particular de causação21. 

  O nosso pensamento transporta-se naturalmente de propriedade (relação entre uma 

pessoa e um objecto que lhe permite o livre uso e a posse do objecto, sem violar as leis da 

justiça e da equidade moral para o proprietário). Assim, sempre que um prazer nasce dum 

objecto ligado a nós pela propriedade, o orgulho origina-se nesta conjunção de relações (a 

relação entre as ideias da propriedade e do proprietário), o orgulho surge da relação entre a 

impressão da propriedade para a impressão do proprietário (transição da impressão) e depois 

do proprietário para a propriedade (transição de ideias). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21

 Ops.cit., Tratado da Natureza Humana, p.365. 
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CAPÍTULO 3 

 

Do Governo dos Homens 

 

 

1. Da Justiça e da injustiça 

 

  A questão da justiça foi colocada entre parêntesis aquando da análise da propriedade 

como causa do orgulho. Para não perdermos o caminho que nos propusemos ao analisar a 

proposição tópica deste trabalho, falta, efectivamente, perceber como é que o poder dum 

poderoso sobre um súbdito é mais provável de sucesso quando surge prazer no próprio acto 

de obediência. A obediência provoca prazer por ser justa e o que é justo produz prazer? 

  Hume sustenta22 que a justiça produz prazer e aprovação por meio do artifício (isto é 

não há um sentimento natural da justiça) e de invenção provenientes das circunstâncias e das 

necessidades da humanidade. 

  Considera que a acção, para dar prazer ao próprio, deve provir de qualquer motivo 

virtuoso, independentemente do resultado da acção virtuosa. 

  É este o seu 1º princípio23: «a acção só é virtuosa se houver na natureza humana um 

motivo que a produza». 

  Também não é a consideração pelo interesse-próprio, nem pelo interesse público. 

  Só há amor da humanidade24, unicamente como tal, independentemente de qualidades 

das pessoas generosas, de serviços ou de uma relação pessoal connosco próprios. 

 

2. O Princípio da causalidade e a origem do Poder 

 

Já vimos, supra, que David Hume estende o princípio da causalidade entre dois 

objectos, não só à relação de causa e efeito quando um objecto produz no outro um 

movimento ou acção qualquer mas ainda quando tem poder para o produzir. Nota que esta é a 

origem de todas as relações de interesse e de dever pelas quais os homens se influenciam 

mutuamente na sociedade e ficam presos nos laços do Governo e da subordinação. 

                                                 
22 David Hume, O Tratado da Natureza Humana, p.551. 
23 Ibidem, p.553. 
24 Ibidem, p.555. 
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São elucidativos os exemplos que David Hume apresenta sobre a causalidade: 

Caso do Patrão: é o homem que, pela sua situação, originada na força ou no acordo, 

tem o poder de dirigir em certos pontos as acções doutro homem a que chama servo. 

Caso do Juiz: é o homem que nos casos de litígio pode, mediante a sua decisão, 

assegurar a posse ou propriedade de uma coisa qualquer a qualquer membro da sociedade. 

Caso dos poderosos: quando uma pessoa é dotada de qualquer poder, nada mais é 

preciso para que esta passe do poder a acto do que o exercício da vontade; e este exercício 

considera-se possível em todos os casos, e provável em muitos deles, especialmente no uso da 

autoridade, em que a obediência do súbdito é um prazer para este e uma vantagem para o 

superior. (Repare-se na assimilação do poder à força de atracção dos corpos; sendo a atracção 

recíproca, a força resultante é exercida sobre o menor)25. 

Conclui assim a sua tese: «são estes portanto os princípios da união ou coesão das 

nossas ideias simples.». «Há aqui uma espécie de atracção, a qual veremos ter no mundo do 

espírito efeitos tão extraordinários como no mundo da natureza». 

Os efeitos manifestam-se por toda a parte mas as suas causas são na maioria dos casos 

desconhecidos e têm de se reduzir a qualidades originais da natureza humana. 

Nos próprios termos de Hume se reconhece a influência do paradigma da Lei da 

atracção dos objectos enunciada por Newton: também na natureza humana há uma espécie de 

atracção entre as ideias simples26. 

As ideias complexas, não são mais do que efeitos da atracção ou associação das ideias 

que são a matéria comum aos pensamentos e raciocínio, a saber: as relações, os modos e as 

substâncias, para além de algumas considerações sobre as ideias gerais e as particulares. 

Retornemos aos casos do patrão, do juiz e, como caso geral, dos poderosos. O acto de 

poder emerge do exercício da vontade, considerando-se possível em todas elas e provável 

quando a obediência do súbdito é um prazer e é uma vantagem para o superior. Penso que 

neste simples enunciado podemos desfibrar os elementos básicos que trata no capítulo das 

Paixões do Tratado da Natureza Humana (no Livro II, designadamente na Secção II – Do 

orgulho e da humildade, na Secção IV – das relações de impressões e ideias e Secção V – Da 

influência destas soluções no orgulho e na humildade, ou Secção X – Da propriedade e da 

riqueza, e na Parte II – Do Amor e do Ódio – Secção I – Dos objectos e casos do Amor e ódio 

e na Secção V – Da nossa estima pelos ricos e poderosos. 

                                                 
25 A este propósito, é interessante registar que o poder da imaginação sobre as paixões pode ser reforçado por 
qualquer circunstância que associa uma nova ideia (por semelhança, antiguidade ou cessação) tornando mais 
vivas as impressões de reflexão constitutivas das referidas paixões (v.pág.492) 
26 Ops.cit. TNH, p.41. 



  

63 
 

Qual é o fio condutor que liga o princípio da causalidade e a emergência das paixões 

acima referidas, nomeadamente do orgulho e humildade, do amor e do ódio? Este representa, 

o objectivo do nosso trabalho: o desafio de saber como é que as impressões e as ideias 

desenvolvem as paixões nos poderosos e nos servos e súbditos, invocando apenas o princípio 

da causalidade. 

Não é neste âmbito que cabe tratar da natureza da causalidade. Mas é o momento de 

dizer em que sentido é que a consideramos, atenta a posição a tomar sobre a disputa de saber 

se ela é uma verdadeira associação em que o 1º objecto é causa do segundo, isto é, que este é 

produzido por aquele ou, ao invés, a associação é apenas a de considerar o par de objectos 

como uma conjunção que se repete mas em que nada nos garante que o 1º está prenhe do 2º 

em ligação umbilical. Pensamos que são muito fortes os argumentos contra a eventual 

pretensão de haver a possibilidade dum raciocínio dedutivo, pois falta sempre a 2ª premissa. 

A haver um nome que designa o fundamento da repetição da conjunção, é razoável e 

satisfatória a atitude proposicional da existência duma crença causal. 

Voltemos ao nosso tópico da proposição em análise. A 1ª parte «o acto do poder 

emerge do exercício da vontade» é uma quase trivialidade, diríamos por definição de acto; o 

mesmo se não diz da proposição subordinada: «considerando-se possível em todos eles e 

provável quando a obediência do súbdito é um prazer e é uma vantagem para o seu superior.» 

São duas questões diferentes: uma que sustenta a sua possibilidade em todos os casos, isto é, 

em tese ontológica: havendo uma relação de causalidade entre um poder dum poderoso (uma 

força) e a sujeição, um servo (ou súbdito), accionando a força sobre um objecto este desloca-

se, necessariamente, na razão directa da intensidade da força (desde que não haja uma força 

contrária) (na filosofia natural é o produto da intensidade da força pela distância do seu ponto 

de aplicação ao objecto). Sem forçar a analogia, o que é que no caso do poder dum poderoso 

pode aumentar a possibilidade de mover o outro? O termo comover, isto é, mover com 

simpatia, não estará exactamente na raiz da epistemologia de Hume? É que a segunda parte da 

proposição em análise parece-me bem elucidativa: é possível (desde que nenhuma força se 

oponha à vontade do poderoso – e já vimos que a vontade mergulha nas paixões; na razão, só 

na medida em que alimenta melhor as paixões) e, sem surpresa à luz da teoria das paixões de 

Hume, provável quando a obediência do súbdito é um prazer e, sem contestação, creio, de 

nenhum utilitarista, também na medida em que constitui uma vantagem (interesse) para o seu 

superior. 

O que parece surpreender é a afirmação de que a obediência produz um prazer para o 

súbdito. Vejamos como é que Hume defende este ponto de vista. Há três questões prévias a 
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elucidar no que toca a esta explicação, retirados da epistemologia das paixões: o prazer e a 

dor, o bem e o mal a justiça e a injustiça. Trataremos também da influência da imaginação 

sobre as paixões para compreender como é que o prazer da obediência, se for o caso, pode ser 

ainda susceptível de aumentar com a combinação simultânea de outras paixões. 

  Como é que são estabelecidas as regras da justiça entre os homens? 

  Quais as razões que levam a atribuir à observância das leis uma beleza moral? 

  É a necessidade da existência de viver em sociedade que consegue remédio para a 

conjunção anti-natural da fraqueza do homem e da necessidade de viver em sociedade27. 

  Esta fornece-lhe força, para aumentar o poder, a divisão das tarefas aumenta a 

capacidade e a ajuda mútua salvaguarda-o mais da sorte e dos acidentes. 

  O 1º princípio original da sociedade surge do apetite natural dos servos e a 

preocupação com a prole comum. 

  Há três espécies diferentes de bens que possuímos28: a satisfação interior do espírito, 

as vantagens exteriores do corpo e o gozo dos bens que adquirimos pelo nosso trabalho e boa 

sorte. Assim, a melhoria destes bens é a principal vantagem da sociedade, assim como a sua 

instabilidade e escassez é o principal obstáculo. 

  Ora, o princípio natural da natureza humana, conduz-nos apenas a afeições desiguais, 

com mais intensidade a partir de nós, dos filhos e dos próprios e, portanto, as nossas ideias 

rudes da moralidade conformam-se com essa parcialidade. 

  Então, só no artifício, isto é, através do juízo e do entendimento, através da educação 

se pode concluir que só através duma convenção realizada por todos os membros da 

sociedade se pode dar estabilidade à posse dos bens exteriores. 

  Assim, todos sabem o que podem possuir com segurança e restringir as paixões aos 

seus movimentos parciais e contraditórios. 

  A regra que se aplica à estabilidade dos bens surge gradualmente e adquire força por 

uma progressão lenta e pela experiência repetida dos inconvenientes que há em transgredi-

la29. Esta experiência assegura-nos que o senso do interesse se torna comum, e dá-nos 

confiança na regularidade do seu comportamento para o futuro. A nossa abstinência e a nossa 

moderação baseiam-se na expectativa deste comportamento. 

                                                 
27 Ops.cit., Tratado da Natureza Humana, p.560. 
28 Ibidem, p.562.  
29 Ibidem, p.565. 
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  Só depois de se estabelecer esta convenção (não através de qualquer promessa) sobre a 

abstenção dos bens de outras pessoas e cada um adquirir a estabilidade nas suas posses, é que 

surgem imediatamente as ideias de justiça, de propriedade, de direito, de obrigação. 

  A origem da justiça explica a da propriedade. O mesmo artifício dá origem a uma e a 

outra. 

  É esta a tese de Hume30: é unicamente do egoísmo do homem e da sua generosidade 

limitada, juntamente com a parcimónia com que a natureza providencia a satisfação das suas 

necessidades, que a justiça tira a sua origem. 

  Assim, podemos concluir: 

 

  1º Que a consideração do interesse público é o nosso motivo primeiro e original para 

observamos as regras da justiça. 

 

  2º Que o sentimento da justiça não se baseia na razão, ou na descoberta de certas 

conexões e relações de ideias, itens imutáveis e universalmente obrigatórios. 

 

Conclusão: não é uma relação de ideias que nos dá a preocupação da justiça. São as nossas 

impressões e sentimentos. 

 

Logo, têm origem no artifício e nas convenções humanas. 

 

3. Do bem e do mal 

 

 2ª Questão: porque juntamos a ideia da virtude à justiça e a do vício à injustiça? 

 

  A obrigação natural da justiça, já vimos, é o interesse. 

  Mas para explicar que ela é também uma obrigação moral, isto é, que produz o 

sentimento do bem ou do mal, será necessário examinar as virtudes naturais. 

  Ora, nós nunca deixamos de notar o prejuízo que recebemos, mediata ou 

imediatamente da injustiça dos outros. Mesmo quando a injustiça praticada não afecta o nosso 

interesse, ela é-nos ainda desagradável. Compartilhamos o seu mal-estar por simpatia. Ora 

                                                 
30 Ops.cit., TNH, p.571. 
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tudo aquilo que nas acções humanas produz mal-estar nós chamamos vício e é esta a razão 

pela qual o sentido do bem e do mal moral resulta da justiça e da injustiça. 

 

Tese: 

Assim, o interesse próprio é o motivo original do estabelecimento da justiça; mas uma 

simpatia com o interesse público é a origem da aprovação moral que acompanha a virtude. 

 

4. Do prazer e da dor 

 

A principal fonte ou princípio activo da mente humana é o prazer ou a dor. Quando se 

afectam, somos incapazes da paixão ou acção, de desejo ou volição. 

Os efeitos mais imediatos do prazer e da dor são os movimentos da propensão e da 

repulsa da mente:  

i) volição 

ii) desejo e aversão 

iii) tristeza e alegria 

iv) esperança e receio. 

 

Mas, quando com isto, os objectos que causam o prazer ou a dor adquirem uma 

relação connosco, que dizem as paixões indirectas ao: 

 Orgulho e humildade, 

 Amor e ódio. 

 

Que têm, neste caso, uma dupla relação de impressões e ideias com a dor ou o prazer. 

A dor e o prazer podem provir de quatro origens diferentes31 

. ser útil aos outros ou à própria pessoa, 

. ser agradável aos outros ou à própria pessoa. 

 

Devemos considerar equivalentes, com relação às nossas qualidades mentais: a virtude e o 

poder de produzir o amor ou o orgulho; o vício e o poder de produzir a humildade ou o ódio. 

Devem provir de princípios duradouros da mente (constantes; devemos considerar a 

acção, não isolada, mas a qualidade ou o carácter donde provém. 

                                                 
31 Ops.cit. TNH, p. 680. 
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«a simpatia é a origem da estima que damos a todas as virtudes artificiais»32. 

     

Como dizer “Crise Ambiental” na linguagem de Hume? 

 

 Vimos da relevância que David Hume confere à influência da imaginação e do 

discurso público sobre as paixões.  

  Observa previamente que a crença não é mais do que uma ideia viva ligada a uma 

impressão presente. Esta vivacidade é uma circunstância necessária para excitar todas as 

nossas paixões, as calmas como as violentas. 

  «Nada é mais capaz de introduzir uma paixão na mente do que a eloquência, pela qual 

os objectos são representadas com as mais fortes e as mais vivas cores33». «Isto provém do 

princípio da simpatia ou comunicação; e a simpatia não é senão a conversão de uma ideia 

numa impressão pela força da imaginação.». 

  A verdade do Pensar em David Hume, realiza-se no quadro duma distinção entre 

impressões e ideias. As impressões constituem o que vem directamente dos sentidos e são 

intensivas e fortes contrapondo-se às ideias como percepções menos vivas, na mente, mas 

mais atenuadas34. 

 Para Hume, pensar é uma actividade combinatória das impressões e das ideias. É uma 

actividade que, no limite, poderá levar ao pensamento como puro cálculo – mathesis 

universalis. Trata-se da actividade combinatória da faculdade de compor, aumentar, diminuir 

os materiais que nos são fornecidos pela experiência. Recordar, porém, que as impressões, as 

                                                 
32 Ops.cit. Tratado da Natureza Humana, p.665. 
33 Ibidem, p.495. 
34 Estas considerações não podem ser pensadas fora da tarefa a que Hume se dedicou enquanto concepção da Filosofia e da 
Ciência. Sendo acusado por alguns autores como Randall  e  A.J.Ayer,  como autor duma espécie de “observacionalismo” - 
isto é, “de reduzir a Ciência à descoberta de leis descritivas de relações já observadas”. Isto é, «conceberia as teorias 
cientificas como uma espécie de digestão de observações». Se fosse assim a teoria humeana da inferência causal ou indutiva, 
as relações causais só poderiam ser estabelecidas entre observáveis, isto é para Hume haveria distinção entre inferência 
indutiva e inferência causal, como uma teoria do conhecimento científico. Mas sem dúvida a teoria mais central de Hume é 
uma teoria da inferência causal,  «É esta a concepção humeana do processo de inferência causal, ou indutiva, dada a repetição 
passada, e por acção de um principio da nossa natureza, o costume ou hábito, a relação causal é descoberta pelo espírito, 
antes que ela mesmo «se descubra», ou se manifeste, isto é, antes que os nossos sentidos experimentem uma nova conjunção 
dos mesmos objectos». Refere-se ainda que «o raciocínio indutivo, a inferência causal, é um instrumento de que dispomos 
para conhecer a existência de um objecto «causa ou efeito», apesar de inobservado». Ora, se como diz Donald Davinson “In 
causal relations” (p.82, citado por Paulo Monteiro p.27)  «Hume parece às vezes sustentar que as causas não são exactamente 
eventos (ou objectos), ou (entidades), mas antes “algo mais estreitamente ligado à descrição dos eventos”, então a descrição 
tem que se basear numa qualidade perceptível, e não em qualquer circunstância invisível de que o evento observável seria 
apenas a ocasião. Portanto,  se para se entender a sua inferência causal indutiva quando aplicada à Ciência Humana, na 
Investigação sobre o Entendimento Humano, EHU, as causas humanas fossem apenas baseadas na observação, permaneceria 
um contraste, como acentuou Robinson entre a «lucidez local» e a «obscuridade global» que torna tanta vez fugidio o sentido 
da obra de Hume. A verdade é que a ciência humeana procura seguir os passos da filosofia natural, usando também, como 
anuncia o subtítulo do tratado «o método experimental». Não discutindo aqui esta questão, a conclusão principal da teoria da 
indução é que a inferência indutiva é um efeito do hábito ou do costume e não da razão. Estas questões «servem apenas, para 
sugerir um paralelo entre o problema da indução e do senso comum, ambos concebidos em termos biológicos e evolutivos.». 
Cf. João Paulo Monteiro. Hume e a Epistemologia. INCM. Estudos Gerais. Série Universitária.p.19, 24, 27, 28 e 233. 
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mais vivas, ainda se dividem em duas categorias: as de sensação e as de reflexão. As 

sensações surgem na alma e as reflexões, derivadas das nossas ideias que permanecem na 

mente como próprias. Estas ideias, de prazer ou de dor, regressando à alma é que são 

consideradas impressões de reflexão, como as paixões, os desejos e as emoções. 

  Em relação à verdade, importa ter aqui presente as suas observações no tocante à 

realidade. Sabemos a importância que releva para a sua caracterização as ideias de causação, 

contiguidade e semelhança. O problema de verdade em Hume é a formação das crenças. A 

hipótese de Hume é que «toda a crença tem origem na associação de ideias»35. 

  «Portanto a crença, fazendo com que a ideia emite os efeitos das impressões, deve 

fazer com que ela se assemelhe nestas qualidades, e outra coisa não é senão uma concepção 

mais vivida e intensa de uma ideia»36. 

  Por outro lado, «a crença tem pois como efeito elevar uma simples ideia e um pé de 

igualdade com as novas impressões, e conferir-lhe igual influência sobre as paixões. Só pode 

ter este efeito fazendo aproximar a ideia de impressão em força e vivacidade»37.  

  Também concluí que «assim como a crença é quase absolutamente necessária para 

despertar as nossas paixões, também por sua vez as paixões favorecem muito a crença.»38.  

  Explicada assim a natureza da crença a qual consiste numa ideia viva ligada a uma 

crença, não deixa também de concluir39 que todo o raciocínio provável não é senão uma 

espécie de sensação: «não é somente em poesia e música que devemos seguir o nosso gosto e 

sentimento, mas igualmente em filosofia…Não há conexão que se possa descobrir entre os 

objectos; e não há outro princípio além da ação do costume sobre a imaginação, pelo qual 

possamos do aparecimento de um inferir a existência do outro». 

  Cabe aqui referir uma anotação de João Paulo Monteiro40, a propósito da observação 

de Hume a que, também, Quine aderiu de que não haveria nada de fundamental a separar o 

Senso Comum e a Ciência, «senão um certo grau de requinte metodológico». Sendo certo que 

o que há de comum em ambas as perspectivas é o carácter conjectural das crenças, no entanto, 

que questionar se é da mesma natureza a espontaneidade da conjectura natural e o carácter de 

construção das conjecturas teóricas da Ciência. Parece sensato concordar com a tese da 

ruptura entre o Senso Comum e o Saber Teórico, seja na Ciência seja na Epistemologia. 

Reconhece-se que na espontaneidade do Senso Comum é aceitável considerar que «é 

                                                 
35 Ops.cit. Tratado da Natureza Humana, p.149. 
36 Ibidem,  p.158. 
37 Ibidem, p.157. 
38 Ibidem, p.158. 
39 Ibidem, p.140. 
40 João Paulo Monteiro, Hume e a Epistemologia, p.235. 
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suficiente a semelhança, juntamente com a contiguidade espaço temporal (…) sem nunca sair 

do domínio do observável. Mas a construção de teorias mediante o artifício da analogia situa-

se noutro plano.». Afigura-se-me que na base da diferença entre a teoria da semelhança com 

continuidade no espaço e no tempo, pode justificar, no dizer literário, a configuração do uso 

da metonímia. Do mesmo passo, a saída do domínio do observável para outros domínios, 

situar-se-á no âmbito do uso de frases metafóricas.  

  «A imaginação antecipa o curso das coisas e vê o objecto na situação para a qual ele 

tende, assim como na que é considerada como presente41.». 

O progresso destes sentimentos, sendo natural, é, no entanto, promovido pelos 

políticos para manterem a paz na sociedade humana, esforçando-se por fazer nascer a estima 

pela justiça e a aversão pela injustiça. 

A posição de Hume para descrever a realidade, se for aplicada à descrição do dizer da 

Crise Ambiental, está condicionada pela linguagem em duas vertentes: na primeira, a sua 

relevância na formação das crenças como cálculo combinatório da descrição mais ou menos 

viva das impressões e das ideias; na segunda, a força da crença será mais viva quanto for 

influenciada pela imaginação incendiada pelas paixões vertida na linguagem do louvor e da 

censura do discurso público – logo a sua ligação à ética e à retórica do poder. Isto é, em vez 

da procura da verdade ontológica acaba por declinar-se na lógica da racionalidade dos meios e 

dos fins.  

Assim, o louvor e a censura públicas aumentam a nossa estima pela justiça, bem como 

a educação e a instrução. 

Confrontemos, no próximo capítulo, esta posição sobre o discurso com a tese 

hegeliana da exigência da plasticidade da própria linguagem que desfaça a fixidez das 

posições do entendimento e o imobilismo da estrutura predicativa das afirmações. 

 

                                                 
41 Ops.cit. TNH, p.500. 
 


