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David Hume (1711-1776) 

Filósofo escocês  

Nascido em 1711, em Edimburgo. 

David Hume nos diz que esses pressupostos não têm fundamento, portanto 

não tem valor, que essas coisas não correspondem a seres reais e externos, 

independentes do sujeito do conhecimento, quer dizer, não encontramos uma 

‘causa’ andando por aí, não conversamos com um ‘infinito’ e não passamos por 

nenhuma ‘alma’ na rua não é? Essas coisas são apenas nomes gerais com 

que o sujeito (eu, você, todo mundo) nomeia e indica seus próprios hábitos 

associativos de ideias abstratas. Assim, não existiam questões reais, só 

problemas que não se referiam à realidade alguma, que não existiam de fato 

fora da cabeça de quem as produzia. Portanto, todo conhecimento é passível 

de dúvida (ceticismo). Não podemos nos guiar pelo indutivismo, mas pela 

experiência. Por exemplo, o fato de o sol vir a muito tempo nascendo todas as 

manhãs, não garante que amanhã acontecerá o mesmo, somente quando, de 

fato chegar amanhã. 

 

Ouvir, ver, sentir, amar, odiar, desejar ou querer. Toda ideia vem da impressão. 

Nossas ideias têm origem na experiência viva. O encadeamento destas não se 

dá ao acaso, mas segundo uma metodologia e regularidade. 

Três princípios de associação de ideias que são:  

Semelhança: a foto remete à pessoa. 
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Contiguidade de tempo ou lugar: a citação que o time x joga amanhã supõe 

outro jogando junto.  

Causa e efeito: ao sair na chuva sem proteção contamos em ficar molhados. 

A razão opera sobre dois tipos distintos de objetos:  

Questões de ideias: (álgebra, aritmética e geometria).  

Questões de fato: o sol nascerá amanhã’, quanto ‘o sol não nascerá amanhã’. 

Todas as leis da natureza e todas as operações dos corpos são apenas 

conhecidas pela experiência, intelecto algum pode inferir quanto à função do 

desconhecido ou encontrar o efeito na suposta causa. 

O hábito gera a expectativa, propensão a crer, tem caráter psicológico e não 

tem sustentação lógica. A crença nas questões de fato resulta do encontro, na 

memória ou sentidos, entre um objeto e a relação que o hábito estabelece 

entre ele e outro objeto.  

É através de Platão que se chega à ideia de que o homem é composto por 

alma e corpo, formando assim uma visão dualista de homem. 

O homem é tratado como imagem e semelhança de Deus, na perspectiva da 

salvação. É destinada a este homem a salvação, que é projeto gratuito de 

Deus para com sua criatura. 

A concepção de homem no período medieval também é corporal sendo  

constituído por carne (basar), alma (nefesh), espírito (ruah) e coração (Leb). 

O senso comum não questiona a realidade que está ao seu redor, não se 

admira com a regularidade dos fatos e a quase que totalidade de seus 

enunciados diz respeito a fatos particulares. 

A ciência busca tornar o mundo inteligível. A ciência começa com a 

Observação. 
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Popper procura separar o que ele chama de psicologia empírica da lógica do 

conhecimento. A primeira investigaria ou faria uma reconstrução do saber a 

partir do modo como obtemos uma ideia, o que para ele não é tarefa 

necessária ao que ele está propondo, pois poderia se dizer que é algo 

irracional, ou uma inspiração. Primeiro o cientista propõe as teorias e depois é 

que as testa; logo, a ciência não começa com a observação. 

Etimologicamente falando, ética vem do grego “ethos”, que significa morada 

humana e tem seu correlato no latim “morale”, que significa conduta, ou relativo 

aos costumes. 

Todo conhecimento pode ser de dois tipos: 

1) de impressões 

a) as internas, quando há a percepção dos estados internos do sujeito, como, 

por exemplo, quando se percebe a alegria e a tristeza; 

b) as externas, quando se apreende, mediante os cinco sentidos, as coisas 

externas, como ao apreender as cores e as formas de um quadro, ou então o 

gosto e o cheiro de uma torta de limão. 

2) de ideias. 

São representações da memória e da imaginação. Para todas as coisas, 

haveria uma causa (princípio de razão suficiente), tendo, então, a necessidade 

de uma causa primeira, Deus, geradora de todas as demais. 

 Ex: a necessidade de uma causa primeira seria esvaziada, uma vez que 

qualquer relação que ocorre na natureza não é selada pelo princípio da 

causalidade, no sentido de que a causa já estaria em embrião no efeito, sendo 

responsável pelo surgimento deste. 

“A pedra esquenta, porque os raios de sol incidem sobre ela”, podemos 

perceber, através dos sentidos, dois eventos distintos, apreendidos por dois 
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sentidos diferentes. Primeiro, posso perceber, pelo tato, que a pedra esquenta. 

Posso perceber também, pela visão, que os raios de sol incidem sobre a pedra. 

 

Hume mostra que nós, sujeitos do conhecimento, operamos associando 

sensações, percepções e impressões recebidas pelos órgãos dos sentidos e 

retidas na memória. As ideias nada mais são do que hábitos mentais de 

associação das impressões semelhantes ou de impressões sucessivas. 

(CHAUÍ, 1997). 

 

O grau de perfeição é impossível de ser atingido, mas muitos homens sábios 

procurarão colocar sua felicidade em alguns objetos que essencialmente 

dependam deles mesmos e que não é atingido, assim, por qualquer outro 

significado que não seja o determinado pela sua delicadeza de sentimento. 

Quando um homem é possuído por este talento, ele é mais feliz pelos prazeres 

do gosto do que pela satisfação de seus apetites, e recebem mais divertimento 

de um poema, ou de um trecho de raciocínio, que da mais expansiva luxúria 

que se possa permitir. 

Por isso, penso eu, podem ser assinaladas duas razões muito naturais: em 

primeiro lugar, nada é tão proveitoso para o temperamento que o estudo das 

coisas belas, além da poesia, eloquência, música ou pintura. Estes estudos 

desviam a mente da pressa dos negócios e interesses; acalenta a reflexão; 

dispõem à tranquilidade e produzem uma agradável melancolia que, de todas 

as disposições da mente, é a mais apropriada para o amor e a amizade. 

 

Impressões e ideias na Filosofia de Hume. 

Passemos agora a examinar como as teses empiristas de Locke e de Berkeley 

desembocam no filósofo escocês David Hume (1711-1776). Como empirista, 

Hume não aceita o inatismo cartesiano, esposando a tese da tábula rasa 

anteriormente mencionada, não obstante, Hume utiliza o mesmo termo muito 
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usado por Descartes, ideia, para tratar acerca do conhecimento. Segundo 

Hume, todo conhecimento pode ser de dois tipos, quais sejam: 

1) de impressões 

2) de ideias. 

No que refere às impressões (1), podem ser: 

a) as internas, quando há a percepção dos estados internos do sujeito, como, 

por exemplo, quando se percebe a alegria e a tristeza; 

b) as externas, quando se apreende, mediante os cinco sentidos, as coisas 

externas, como ao apreender as cores e as formas de um quadro, ou então o 

gosto e o cheiro de uma torta de limão. 

As ideias (2) por outro lado, são representações da memória e da imaginação. 

Como entender isso? Primeiramente, observemos que as ideias são 

representações fracas das impressões, correspondendo à matéria prima para a 

formação da ideias. Formo a ideia de casa, por exemplo, após a retenção da 

casa na memória, após apreendê-la pelos sentidos. 

Essa representação, um tanto preservada na memória, consiste em cópia 

modificada e empalidecida das impressões. Podemos também formar ideias 

fazendo a composição, mediante a imaginação, de ideias distintas. 

Mas a origem dessas ideias compostas ainda reside na percepção através dos 

sentidos, uma vez que as ideias que serão compostas tiveram origem na 

apreensão de qualidades pelos sentidos. Neste ponto, o empirismo de Hume 

se distingue daquele de Locke e de Berkeley. Em Hume, o homem também é 

tábula rasa ao nascer. Mas, diferentemente do que anuncia Locke e Berkeley, 

em Hume é possível escrever algo na tábula que não seja advindo da 

experiência. 

Em Hume, é possível formar ideias pela imaginação, de modo a inscrevê-las no 

repertório do conhecimento do sujeito cognoscente, sem que, para isso, haja a 

necessidade de adquiri-las somente pelos sentidos, ainda que estes forneçam 

toda a matéria–prima para a produção das ideias. Muito embora Hume 

trouxesse novidades em relação a Berkeley e a Locke, no que diz respeito à 

possibilidade de a imaginação produzir ideias que pudessem ter 
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correspondentes no mundo, isso não seria a principal novidade que ele 

apresentou. Hume ficou muito conhecido por atacar com virulência o princípio 

de causalidade, muito caro à produção do conhecimento. 

 

David Hume e a crítica à metafísica 

 

O sentimento de otimismo positivista no final do século XIX e primeiras 

décadas do século XX. Esse sentimento, mais a crise pela qual passa a 

filosofia, direcionam a maneira pela qual ela se integra a esse novo mundo, 

pensa suas questões e identifica os problemas que surgem a partir do 

desenvolvimento científico e tecnológico. Porém, entre o período retratado 

anteriormente e o que acontecerá um século seguinte temos o criticismo 

kantiano como fundamental ao pensamento contemporâneo e o idealismo 

hegeliano, onde para ambos a crítica que David Hume fez à metafísica clássica 

é muito importante. Nesta aula saberemos mais sobre essa crítica. 

A metafísica moderna toma como certo que o intelecto humano (o pensamento) 

possui a capacidade de conhecer a realidade tal como ela é, que pelas 

operações intelectuais ou pelos conceitos que representam as coisas e as 

transformam em objetos do conhecimento, nós todos temos acesso ao Ser. O 

que Hume faz é por em cheque a possibilidade de o intelecto humano ter 

acesso a este Ser, ou seja, põe em cheque a própria possibilidade do 

conhecimento metafísico.  

Partindo da teoria do conhecimento de Locke e Berkeley, entre outros filósofos, 

Hume mostra que nós, sujeitos do conhecimento, operamos associando 

sensações, percepções e impressões recebidas pelos órgãos dos sentidos e 

retidas na memória. As ideias nada mais são do que hábitos mentais de 

associação das impressões semelhantes ou de impressões sucessivas. 

(CHAUÍ, 1997). 

http://www.musicartecnologia.com/


 

www.musicartecnologia.com                                                                                                      Página 7 
 

 

Bibliografia. 

ABBAGNAMO, Nicola. Dicionário de Filosofia. Ed. Martins Fontes, 2002. 

CHAUÍ, Marilena de Souza. Iniciação à Filosofia. 1a ed., São Paulo: Ed. 

Ática, 2012. 

HESSEN, J. Teoria do Conhecimento. São Paulo: Martins Fontes, 2003. 

 

http://www.musicartecnologia.com/

