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Ìt'lota Introdutória*

Os pr i r rcípros e r ; ìc iocínios concidos nesre volume forarn
crì ì  sLr; ì  r ' ' ; ì ror parre pr-rbl icados ern uma obra ern três volL' .nes
irrci t r , r l . rda Llm Tratado da Nattrr t4t  Humana, que o auror Dro_
;e tar , t  ;á lntcs dc corìc lL l i r  seus estudos universirár ios e que
escre ve Lr e publ i ruu n; ìo rnuiro tempo depois.  Não o .or , r iá.-
rando, porém, urn rrabalho bem-sucedrdo, o al l ror reconhece Lr
seu erro elr Ì  ter ido muito cedo ao prelo e rearranjou todo o
rnater ial  nas seções que se seguem, nes quais espera te r  corr i_
gido algumâs negl igências em ,"u,  , " . io. ín ios anrer iores e,
mais ainda, em sua expressão. Contudo, vár ios escr i rores que
honrar lm a f i losof ia do auror com suas répl icas cuidaranr de
dir ig i r  rodas as suas barer ia-s conrra aquela obra de juve nrude
qrre o âutor nurìc; ì  autor izou, c presumiram rer rr iunfado ern
ceda uma das vancagens que supostâmer-rre alcançaran1 conrrâ
ela;  r - rma prár ica bem co'rrár ia;r  roclas âs re qras d.r  r isura e inr-

o Esr,r  nor ' r  lo i  prc l ì ì r ; Ìdì  por Hunre err t  I775,1ìorÌco. ìnrcs dc srr , r  nror_
re,  p; Ì râ PrcFacr;rr , . ,  segu:.rdo volume de seus Essals and I-r tat tsrsorr  - ! rvr-rnl  SuLr jcr ts,  que corrr inha, alénr da presenre Inve strgaçã0, c:rmbóm a .sc_
grrnda,rursrrgagão, sobrc os pr incípros d;r  mor,r l ,  e um pcqrrer. ìo rrar;rdo
sobre ls pr ixõcs;  todrs elas obras cxtraídas de sua obra dc JLrvcnruclc,o Trat,tdo dcr Nnturt4t Iltnnana. (N. T.)
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prrcialrdade, e urn born exemplo das art imanhas argl lmenrar i-
\ , .1s que o zelo íanícico se jLr lge autor izado â empregàr.  O au-
tor deseja,  doravante,  que os textos a seguir  -  e só elcs -

possam ser considerados como contendo sr-ras opiniões e

Dnrìr  iDros f l losófrcos.



I
ü
fi

r
I
I
I
t
I
i
i

Seção 2

Da origem das idéias

- l -odos admit i rão prontamente que há uma considerável
di ferença entre as percepções da mente guando um homem
sente â . lor de um calor excessivo ou o prazer de uma tepidez
moderada, e quando [raz mais tarde essa sensação à sua me-
rnória,  ou a antecipa pela sua imaginação. Essas faculdades

podem imitar ou copirr  as percepções dos senridos, mas ja-

mais podenr ar ingir  toda a força e vivacidade da experiência
original .  Tudo o que podemos dizer clelas, mesrno quando
operam coÌn o máxirno vigor,  é que represenram seu objero
de uma maneira tão vívida que , i r , Ì . Íe podetnos dizer qure o ve-
rnos or l  sent imos. Exceruando-se, porém, os casos em que a
menle está perturbada pela doença ou loucura, nunca se ar in-
ge um grau de vivacidade capaz de rornar completamente in-
dist inguíveis essas percepções. Todas as cores da poesia, por
cspÌêndidas que sejam, não serão jamais capazes de rerratar os
objetos de tal  maneira que se come a descrição por umâ paisa-
gem real,  e o mais vívido pensamento será sempre infer ior à
mais obtusa das sensações.

Podemos observar que Lrma dist inção semelhantc percorre
todas as demais percepções da menre. Um homem comado de

23c

r:



urn rcesso de fr i r ia é aferado de maneira mtt i to di ferente de

ruì- ì  outro que aPenes Pensa nessa ernoção. Se você nre diz qrre

Llma cert i ì  pessoa está enamorada, eu enrendo faci lmenre o

.1r-rc você quer dizer e formo urna idéra adequada da si tLração

dcssl  pessol ,  mas j rmais confundir ia essa idéia com os tu-

mul los e agi tações re ais da paixão'  Qurndo ref let imos sobre

r)ossas exper iências e afecções passadas, nosso Pensamenro

f,rua como um espelho f ie l  e copia corretamente os objetos,

mas as cores que emPregà são pál idas e se,n br i lho em comPâ-

r lção com as que rer 'e.st i ram nossas percepções or ig inais '  Não

se requer um refrnado dr 'cerninÌento nem grande apr i t ìão

me raf  ís ica para perceber a di ferença entrc elas.

Ern conseqüênci ; r ,  podernos aqui  d iv id i r  rodas as PerceP-

. ,ocs da mente em dtrns c lasses or-r  espécies que se distr ' ,guern

por seus di ferentcs grar.rs de força e v ivacidade, As que são

rnenos fortes e v ivazes são comumcnce denomínadas ptnsa'

rnuttos ou idí ías.  A outra espécie c; l rece de nome em nossa l ín-

gr-r ; r ,  assim como ne maiorta das outras,  e suponho que isco se

c1á porque nunca foi  necessár io para quaÌque r  propósiro '  ex-

cero os de ordem f i losóf ica,  agrupá- las sob algum tenr lo oLt

denominaçío geral .  Vamos então totnar ume pequena l rbe r-

dade e chemá-las í rnpressões, empregando a palavra num scnt i -

do r . rm pouco di ferente do usu" l .  Enrendo pelo ter t . to imprts-

sno, port . r r r ro,  todls as nossas percepçóes mais vív idas,

sempre <1ue ouvi t r tos,  ou vemos, ou sent imos, ou al Ì Ì í Ìmos,

otr  odiamos, ou . iesejamos ou exercetr Ìos nossa vontade. E

iurpressões são disr intas das idéias,  quc são as percepções

r l lenos r ' ív ic{as,  des quais estemos consciences q. . ,ando ref let i -

rnos sobre quaisqire r  umas das sel lsações ou at iv idades aci tna

r11e l lc ionadrs.

z4

Nrda, à pr imeira v ista,  pode parecer mais i l i rnrrado que o

pensamento humano, que não apenas escapa a todo poder e

autor idade dos homens, mas está l ivre acé mesmo dos l imires

da narureza e da real idade. Formar monstros e juncar as mais

incongrucnces fo.mas e aparências não custa à imaginação

mais esforço do que conceber os objecos mais nacurais e fa-

mi l iares.  E enquanro o corpo está conf inado a um único pla-

neca, sobre o qual  rasteja com dor e di í iculdade, o pensemen-

to pode instantaneamente t ransportar-nos às mais distanres

regiões do universo, ou mesmo para além do universo, até o

caos desmedido onde se supõe que a natureza )^z em total

confusão. Aqui lo que nunca foi  v isto,  ou de que nunca se ou-

viu fa lar ,  pode ainda assim ser concebido; e t tada há qtre esteja

fora do alcance do pensamento,  excero aqui lo que impl ica

uma absoluta contradição.

Mas embora nosso pensamento pareça p.rssuir  essa l iber-

dade i l imi tada, um exame mats curciadoso nos mostrarí  qr-re

ele está,  na verdade, conf inado a l rmites basrance esrrei tos,  e

que todo esse podel  cr iador da mente consisre meramente r ' ì . ì

capacidade de compor,  t renspor,  âumenrar ou diminuir  os ma-

rer ia is que os senr idos e a exper iência nos fornecem. Quando

pensamos em uma montanha de ouro,  estamos apenas jun-

cando duas idéias consiscentes,  ouro e nrcntanha, corr^ as quais

estávâmos anter iormenre fami l iar izados. Podemos conceber

um cavalo v i r tuoso, pois podemos conceber a v i r rude a parr i r

de nossos própr ios senr imencos, e podemos uni- la à forma e

figura de um cavalo, animal que nos é familiar. Em suma, rodos

os materiais do pensamenro são derivados da sensação externa

ou interna, e à mente e à vonrade compete apenas misrurar c

compor esses mater ia is.  Ou, para expressar-me em l inguagerr

L\



f i losóí ica, tocìas as nossas idéias, ou Percepções mais tênues,

sÍo copras de nossas impressões, ou PercePções mais vívidas.

Para prová- lo,  bascarão, espero,  os dois argumentos se-

guintes.  Em pr imeiro lugar,  quando anal isamos nossos pen-

sâmentos ou idéias, por mais complexos ou grandiosos que

sejarn, sempre ve r i f icamos que eles se decompõem em idéias

simples copiadas de alguma sensação ou sent imento Prece-
dente. Ì \4esmo aquelas idéias que, à pr ime ira vista. parecetn as

mais afascadas dessa or igem revelam-se, após um exame mais

de cido, dela der ivadas. A idéia de Deus, no sent ido de um Ser

ìnJinitamente intcligente, sábio e bondoso, surge da reflexão sobre as

operações de nossa própria mente e do aumenco i l imitado

dessa.s qual idades de bondade e sabedoria.  Podemos Prosse-
guir  o quanco quiserrnos nessa invest igação, e Pera cada ic{éia

que examinarmos sernpre descobriremos que ela é copiada de

uma impressão semelhante. Aqueles que dese;arern declarar

que essa propr:sição não é r .rrr iversalmenre verdadeira, ou que

admite exceções, só dispõem de um método para refutá- la,

que de resco é simples: apresentar alguma idéia que, em sua

opinião, não derive dessa fonre. Caberá então a nós, se quiser-

lTÌos susten[ar nossa dourr ina, exibir  a impressão, isro é, a

percepção vívida, que a ela corresponde.

Em segundo lugar,  quando um homem não pode, por al-

gr-rrn defci to orgânico, experimentar sensações de urna certa

espécie, sempre ver i f icamos que ele é igualmente incapaz de

fcrmar as idéias correspondenres. Um cego não pode cer no-

ção das cores, l ìcrn um s,- trdo dos sons. Rescicua-se a qualquer

r-rm deles o sent ic lo em que é def ic iente e, ao se abrir  esse novo

canal de e ntrada panì suas sensaçõe s, também se e st .ará abrin-

c{o urn canal  prr , r ; rs idéias,  e ele não tcrá di f iculdades para

conceber esses objetos. O mesmo ocorre quando o objeco
apropriado para provocar unìa certa sensação nunca foi  posro
er.r t  conraco com o órgão: um lapão ou um negro não cêm

idéia do sabor do vinho. E embora haja poucos ou nenhum
exemplo de uma semelhanre def ic iência no domínio mental ,
em função da qual ume pessoa nuncâ r ivesse experimenrado

ou fosse inreiramence incapaz de experimenrar uma paixão
ou sent imento próprio de sua espécie, vemos que a mesma

observação concinuâ vál ida em menor grau: um homem de ín-

dole serena não pode formar idéia de uma crueldade ou espí-
r i to de vingança arraigados, e tampouco é fâcíI  para um cora-

ção egoísca conceber os cumes da amizade e generosidade.
Admite-se prontamente que outros seres podem Jispor de

muitos sent idos que não podemos conceber,  porgue as idéias

deles nunca nos foram apresentadas da única íorma pela qual
uma idéia pode rer acesso à menre, a saber,  por um efer ivo
sent imento otr  sensação.

Há, porém, um fenômeno conrraditór io que pode prouar

que não é absoluranrenre impossível o aparecimento de idéias

rndependentemente de suas correspondenres impressões.

Acredito que se admir i rá fãci lmenre que âs diversas idéias
dist intas de cor que enrram pelos olhos, ou as idéias de som
comunicadas pelo ouvido, são realmenre dist inras umas das
ourras, embora ao mesmo rempo assemelhadas. Ora, se isso
ocorre no caso de cores di ferentes, cambém ocorrerá no caso
de tonal idades di ferences da mesma cor,  cada conal idade pro-
duzindo uma idéia disr inra, independenre das demaìs. Pois se
isso fosse negado, ser ia possível ,  pela gradação conrínua de
rons, transformar insensivelmenre uma cor naquela que lhe é
mais remote; e,  se não se admicir  que alguns dos tons inter-
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mediár ios sejam Ci icrentes,  não se poderá consisrenremente

negar que os extremos se;anr iguais.  Suponhamos, enrão, qr- te

runa pessoa usufruiu sua visão durante t r inLa anos e se f ìmi l ia-

rrzou perfei tamerrte com cores de todos os t ipos,  com exce-

çâo, dlgarros,  de unra parr icular conal idade de azul ,  cotn a

clual  nunca teve a ventura de deparar.  Suponhamos que todas

as drfercntes tonal idades dessa cor,  com exceção daquela úni-

ca,  sejarn disposras diante dessa pessoa, descendendo gradual-

me nre da mais escLrr . ì  pare â mais c lara;  é c laro que ela perce-

bcrí  urn e spaço vazio onde íalra aquele com, e perceberá qr-re

t- t ' rquele lugar há. entre as cores conríguas, uma distância maior

que err Ì  q l ra lqr . rer oLl t ro lugar.  Pergunto egora se lhe ser ia pos-

sível  supr i r  essa falra a prr t i r  de sua própr ia imaginação e rra-

zer à su;r  r r rente a idéia c laquela conal idade part icular,  embora

esra jamais lhe tenha sido transrnir ida pelos sent idos.  Acredi-

co que poucos negarão que isso seja possível ,  o que pode ser-

v i r  como proua de que as idéias s imples nem sempre são, ern

rodos os casos, der ivadas das impressões correspondentes,

crnbora esse exemplo seja tão s ingr"r lar  que quase não vale a

pcna examiná- lo,  e tâmpouco merece que, apenÀs por sua cau-

s; , ,  venhamos a alrerar nossa cese geral .

Eis aqui ,  portanto,  uurr  proposição que não apenas parece

s'nples e intel igível  em si  rnesma, mas também capâz, se

apropr iadlmente empregada, de esclarecer igualnrente todas as

disputas e banir  rodo aquele jargão que por tento tempo tem

dominado os arrazoados metaf ís icos e lhes rrazido desgraça,
- fodas as idéias,  especialmente as abstratas,  são neturalmente

fr ; rcas e obscuras:  o intelecto as apreende apenes prrcar i , rmen-

te ,  e l , rs cendem a se confundir  com outrâs idéias assemelhadrs,

e mesmo quando elgum termo e.srá desprovido de um signi f i -

, . . , ' lo preciso,  solnos levados a i rnaginar,  quando o enrpre-

rR
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gemos conr freqüência, que a ele corresponde uma idéia derer-

minada. Ao concrário, todas as impressões, isco é, todas as sensa-

ções, tanto as provenlentes do exter ior  como as do inrer ior ,  são

f orces e vív idas;  os l imires enrre elas estão mais precrsamentÈ

def in idos, e não é f tc i l ,  a lérn disso, incorrer em qualquer erro

ou engano relativamente a elas. Porranro, sempre que alimen-

tarmos alguma suspei ta de que um rermo f i losóí ico esceja sen-

do empregado sem nenhum signi f icado ou idéia associada

(como freqüenrernente ocorre),  precisamos apenas indagar:  /e

que inryrcssao deriva esta supostq idíìa? E se for impossítel atribuir-lhe

qualquer imprtssão, isso senirá para confirmar nossa suspeira. Ao ex-

por as idéias a uma luz tão c lara podemos al imencar uma re-

zoâvel  esperançe de el iminar rodas as controvérsias que po-

dem surgir  acerca de sua nacureza e real idade. '

ìT pt .*" . t  q. ,e aq.," Íes que negarânì a existência de idéias ineras
estivessem epen;Ìs querendo dizer que rodas as idéias são cópias de
nossas impressões, embora se deva confessar que os tcrmos que em-
pregaranì não for;rm escolhidos com a caurela necessár ia nem dcf in i -
dos t io precisamente de forma a evi tar  todo engano acerca dc sua

doucr ina.  Pois o que se quer dizer com ìnato? Se inato é equivalenre a
nrtural ,  então todas as percepções e idéias da mente devem ser adrni-
t idas corno inâras ou narurais,  qualquer que seja o sentrdo que se dê a
essa úlr ima palavra,  ern oposiçío rrnro ao que é incomum quanro ao
que é arr i f ic ial ou ao que é milagroso. Se por inato se c.rrerrder contem-
porâneo a,o nosso nascimento, a disputa parece ser frívola, e não valc muiro
a pena iuvest igar ern que época começa o pensemento,  se antes,  du-
rânte ou depois de nosso nascimenro. Além disso, a palavra ir Ì í ìa ptre-
ce ter s ido tomada usualme nte nurn sencido muiro amplo por Lockc c
outros,  corno signiFicando qualquer uma de nossas percepções, nos-
sas sensaçóes c p;r ixões, be m con' to pcnsementos.  Ora, nesse sentrdo,
eu deselar ia saber o que pode signi f icer a asserglo de que o amor dc s i
mesmo, o ressent ime nro pelas inyúr i : rs ou a parxão entre os sexos não
é ineta.



lv lrs admit indo-sc esses rermos, imprtssõts e idhas, no senrido acim;ì
expl icado, e enrendendo por inato aqui lo que é or ig inal ,  orr  quc não é
copiado de nenhuml impre ssão precedenre,  enrão podemos esscverâr
que todas âs r ìosses l l Ì ìprcssões são inaras e r ìossas idéras não o são.

Perr f ;r ler f ìrncarnc,.te, devo confessar nrinha opinião de que , ncss:r
questão, Locke cai t r  na armadi lha dos escolásr icos,  os qur is,  ao faze-
rerì Ì  Lrso de termos não-def in idos, alongam tediosamente suas dispu-
tas seln JânÌâls tocrr  l ìo pol ì ro em questão. Semelhantes ambigüida-
de s e c i rcunlóquios p:rre cem percorrer os raciocínios daqr.rele f r lósofo
n(ìste conlo na ml iorrr  dos outros rssuntos.

Jo 1l
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Da associacão de idíias

I l  evidente que há um principio de conexão entre os diver-

sos Pensamentos ou idéias da rrrente, e que, ao surgirem à me-

mória ou à imaginação, eles se inrroduzenì uns aos outros

com uln certo grau de método e reglÌ lar idade. lsso é tão mar-

cante em nossos racrocínios e conversações mais sér ios que

qualquer pensâmento part icular que inrerrompe o f luxo o,,r

encedeamento regular de idéias é imediacamente notado e re-
jei tado. Mesmo em nossos devaneios mais desenfreedos e er-

rentes -  e não somente neles, mas âté em nossos próprios so-

nhos - descobriremos, se ref let i rmos, que a imaginação não

correu inteiramente à solca mas houve uma l igação enrre as

diferentes idéias que se sucederam umas às outras. Se a mais
negl igence e indiscipl inada das conversas fosse rranscr i ta,  ob-
servar-se- ia imedraramente algo que a menteve coesa cm cada
uma de suas cransições. Ou, se isso est iver ausente,  a pessoa

qr-re quebrou o f io da drscussão poderia ainda iníormar-r los

que uma sucessão de pensamencos percorrera secretamente

sua mente, levando-a gradualmente a afasrâr-se do assunto da

conversação. Entre di ferences l inguagens, mesmo quando
não podemos suspeirar c lue haja entre elas a menor conexão
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ou contâto, vcr i f ica-.se lnesmo assim que as pl lavras quc ex-

prcssârn as idéias mais complexes correspondem aproximada-

nìcnte urnas às outras; ulxa Prova cabal de que as idéias sirn-

p' les, compreendida-s nas idéias complexas, foram reunidas

por algum pr incípio untversal  que exerceu igual  inf luência

crn toda a hurnanidade.

Embor:a o faro de que di ferentes idéias estejam conectadas

scja demasiado óbvio para escapar à observação, não é de meu

conirecir .nento que algum f i lósofo tenha centado enumerar orr

c lassi f icar todos os prrncípios de associação; um essunto que,

entre tanto,  parece digno de invest igação. De minha parte,  pa-

rcce hrver apenJs rrês pr incípios de conexão enrrc idéias,  a sa-

l,cr, sel:telhdnça, contigüidarle no tempo ou no espeço, e causq otr

eJe ito.

Qr-rc e-sse-s prrncípios sirvam pàra conectar idéias não será,

.Liredi to,  objero de rrruira dúvida. LJm retrato conduz natu-

r l lmence nossos pensamentos para o or ig inal ; '  a menção de

urn côr lodo numa habitação Ìeva naruraÌrnente a uma ind;rga-

çIo or.r  observação relacivas aos demais;t  e,  se pensarmos enì

urm fer imenco, di f ic i lmente conseguiremos evi tar uma ref lc-

xio sobre a dor que o aconpanha.r Mas pode ser di f íc i l  pro-
var sat isfator iamente para o leiror,  ou mesmo para si  próprio,

qLÌe essa enurneração é completa e que não há oucros princípios
cle associação além desses. Tudo que se pode fazer,  em tais

casos, é recaprt i r l r r  d iversos exemplos examinando cuidado-

s;ìrr \ente o pr incípio que l iga os di ferente s perìsamentos uns

aos ourros, não nos de rendo acé que cenhamos cornado o pr in-

r  ( , , , -^1h", . . .

2 Cont igüid.rde.
Crrrs l  c cfc, : .

Jz

cípio tão geral  qr-ranro possível .+ Quanto mais exemplos exa-

nr inarmos, e quanco mais cuidado dedicarmos eo exame, mars

ce r teza adquir i remos de que a enumeração obr ida do conjun-

to é complera e inregral .o Em vez de enrrar em deralhes dcsse

r ipo,  gue nos lcvar iam a rnui tas sut i lezas inúreis,  val Ì ros con-

sidcra,r  a lguns dos efertos dessa conexão sobre as paixões e a

imaginação, conl  o que podemos abr i r  uma área de especula-

ção mais inreressante e raluez mais insrrur iva que a ourra.



Seção {.

Dúvidas céticas sobre as operações

do entendimento

Parte I

Todos os objetos da razão ou rnvest igação humanes po-

dem ser naturalmence divididos em dois t ipos, a saber,  relações

de idíias e qwstões de fato. Do primeiro cipo são as ciências da geo-

mecria.  álgebra e ar icmética, e,  em suma, roda af i rmação que é

incuiciva ou demonstra[ivamente certa. Que o quadraào da hipo-

imusa í igual ao quodraào àos dois laàos é uma proposição gue ex-

pressâ uma relação entre essas grandezãs. Que três vel3s cinco í

igual à metude de trinta expressa uma relação entre esses núme-

ros. Proposições desse t ipo podem ser descobertas pela sim-

ples operação do pensemento, independentemente do que

possa exist i r  em qualquer parce do universo. Mesmo que ja-

mais houvesse exist ido um círculo ou cr iângulo nâ natureza,

as verdades demonscradr, t^ p"r Eucl ides conservariam para
semPre sua certeza e evldencra.

Quesrões de fato, que são o segundo t ipo de ob;eros da ra-

zão humana, não são apuradas da mesma menelre, e ram-

pouco nossa evidência de sua verdade, por grande que seja, é da
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luìesnìì  r ìatLirezì  que a Precedenre. o conrrár io de roda que stão

de fato permanece sendo possível ,  PorqLre não pode jamais i rn-

1't l icar contradição e a mente o concebe cotn a mcsÌrÌiì Facil ida.le

c c lareza, corno algo perfe i tamente ajustável  à real idade. Qur o

sol nao nascerá amanlta não é r"rma proposição rnenos inteligívcl

ncrn irnplica rnais contradição qcte a afirmação de que ele nasrerá;

e ser ia vão, porranto,  tentÀr demonstrrr  sua fals idade, Se ela

fosse dernonstrat ivalnence falsa,  impl icar ia uma contradição e

janrais poder ia ser disr inramente concebida pela rnente.

Assirn,  pode ser urï ì  assunto digno de interesse invest igar

qcral  é a nat l l reza dessa evidência que nos dá garanr ias qu.r i rco a

qualquer existência real  de coisas e qualquer questão de faro,

para alérn do restemunho presence de nossos sent idos oLr dos

registros de nossa rnemória.  Observe-se que tanto os ant. igos

como os modcrnos pouco cul t ivaram essâ parte da f i losoí ia,  e

isso torna mais desculpáveis nossos erros e hesiraçóes ao err ì -

preendermos uma invesr igação tão imporcance, percorrendo

rr i lhas tão di í íceis scm nenhum guia ou or ientação. Esses erros

podem até mesmo reveiar-se úrreis,  est imulando a cur iosidade e

abalando aquela fé e s.g,rr"nça irrefletidas que são a ruína de

todo raciocínio e de roda invest igeção imparcial .  A descoberta

de defei tos na f i losof ia ordinár ia,  se os houver,  não aruará,  pre-

surr ìo,  como um desencor.r jamento,  nìas antes como um esLí-

mulo,  como é usual ,  para buscarmos algo mais pleno e sat isfa-

rór io do que ô que se tem até Àgora proposto ao públ ico.

Todos os raciocínios reíerentes a questões de fato pare-

ce,n f r ' ,ndrr-se na relação àe causa e eJci to.  É ro-.r , r .  por meio

dessa relação que podemos i r  a lém da evidência de nossa me-

nrór i l  e nossos senr idos,  Se pergr"urtássemos a um homem

por que ele acredi ta em alguma af i rmação factual  acerca de
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algo que escá ausente -  por exemplo, que seu amigo acha-se

no inter ior,  ou na França, e le nos apresentar ia alguma razío, e

essa razão seria algum oucro faco, como uma carca recebida

desse amigo, orr  o conhecimenro c{e seus ancerrores compro-

missos e resoluções. Urn homem que encontre um relógio ou

qualquer ourra máquina em uma i lha deserta concluirá que
homens est iveram anter iormente nessa i lha. Todos os nossos
raciocínios relacivos a fatos são da mesnÌa natureze. E, aqur se

supõe invariave lmente que há uma conexão enrre o faro pre-
sente e o fato que dele.se infere.  Se nada houvesse que os l i -

gasse, a inferência ser ia completemenre incerta. Por que a au-

dição de Lrma voz art iculada e de um discurso com sent ido na

escuridão nos assegura da presença de alguma pessoa? Por-

que esses são os efeiros da const i tuição e do fei t ro do ser hu-

meno, e estão int imamenre conecrados a ele. Se dissecarmos

rodos os oucros raciocínios dessa narureza descobr i remos

que 
"1es 

se fund"rn na relação de causa e efeico, e que essa rc-

lação se apÍesenta como próxima ou remo!a, direta ou colare-
ral .  Calor e luz são efe icos colaterais do fogo, e um dos efei-
tos pode ser legi t imamente infer ido do ourro.

Assirn, se quisermos nos convencer quanto à narureza des-
sa evidência que nos assegura quanro a questões de [aro, de-
vemos invesrigar como chegamos ao conhecrmento de causrs
e efeiros.

Arr isco-rne a af i rmar, a r í tulo de uma proposra geral  que
não admite exceções, que o conhecimento dessa relação não é,
em nenhum caso, alcançado por meio de raciocínios a pr ior i ,
mas provém inteiramenre da experiência, ao descobrirrnos

que cerros objetos part iculares acham-se consrencemente
con;ugados uns aos outros.  Apresente-se um ob;ero a um ho-
mem docado das mais poderosas capacidades nerurais de racio-
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cínio e percepçiro -  se esse objeto for  a lgo de intctramenre

novo pârâ ele, rnesmo o exame mais minucioso de suas qual i -

. . ides sensíveis não lhe permit i rá descobrir  quaisgtrer de suas

causas ou efeicos. Adão, ainda que supuséssemos que suas fa-

culdadcs racionais fossem inreiramence perfei tas desde o iní-

cio,  não poderia rer infer ido da f lu idez e transparência da

água qure ela o sufocaria,  nem da luminosidade e calor do fogo

que esre poderia consumi- lo.  Nenhurn objeco jamais revela,

pelas qual idades que apxrecem aos senridos, nem as causâs

,1,- ,e o produziram, nem os efeicos que dele provirão; e tam-

Douco nossa razão é capaz de extrair ,  sem auxí l io da experiên-

cia, qualquer conclusão referente à existência efer iva de coi-

sas ou quescões de faro.

Ess;r proposição de que causas e eJeitos são descobertos não pela ra-

41ì.o,mas pela experiência será facilmente aceita corn relação a ob-

jeros de que temos a lembrança de nos terem sido outrora

cornpletamente desconhecidos, dado que estamos com cerre-

za conscienres de nossa total  inabi l idade, na ocasião, dc pre-
ver o quc deles resulrar ia.  Apresente-se a um homem não ver-

srdo em f i losof ia natural  duas peças l isas de mármore: ele
jamais descobrirá que elas i rão aderir  uma à ourra de ral  ma-

neira que uma grande íorça é requerida para separá- las ao

longo de urra l inha perpendicular às superf íc ies en1 conteto,

ernbora seja mínima a resistência que oferecem a uma pressão
l.rceral .  Também se admice prontamente, no ceso de fenôme-

nos qrre mosrram pouca analogia com o curso ordinário da

naturezx, quc eles só podem ser contrecidos por meio da ex-

pe r iência, e ninguém imaginaria que a explosão da pólvora ou

r acração do magneto pudessem jamris cer sido descobertas

f)( i r  ergumentos 4 pr ior i .  l )e maneira semelhante, quando se

supõe que um efeico depende de um complicado mecanismo

46 47

oLr estrutura secreca de partes, não renrus di f iculdade em atr i -
buir  à experiência todo o conhecimenr.o que cemos dele,

Quem se apresentará como capaz de fornecer a razão úlcima

pela qual pão e leire são al imenros apropriados para um ser
humano, mas não para Llm leão ou r igreì

ì \4as essa me.sma verdade pode não parecer,  à pr imeira vis-
ta,  dotada da mesma evidêncie no caso de aconcecimenros quc

nos são famil iares desde que viemos ao rnundo, qu. ,pr.r"n-
tâm ulna ínt ima analogia com o curso geral  de natureza, e que
supomos depende rem das qual idades simples de objeros sem
nenhuma escrutura secreta de partes. No caso desses efei tos,
cendemos e pensar que poderíamos descobri- los pela mera
apl icação de nossa razão, sem recurso à experiência. Imagina-
mos que, se t ivéssemos sido crazidos de súbito a esre mundo,
poderíamos cer infer ido desde o início que ume bola cle bi lhar
ir ia comunicar movimento a urÌra outre por meio do impulso,
e que não precisaríamos rer aguardado o resulcado pârâ nos
pronunciarmos com certeza acerca dele. Tal é a inf luência do
hábico: quando ele é mais forre, não apenas encobre nossa igno-
rância, mas cheg;r a oculcar a si  próprioJ e parece não escar
presente simplesrnence porque exisce no mais alro grau.

Para convencer-nos, entretanLo, de que rodas as leis da
natureza e rodas as operaçóes dos corpos, sem exceção, são
conhecidas epenas por neio da experiência, bastarão talvez as
seguintes ref lexóes, Se um objero nos fosse apresenrado e
fôssemos sol ic irados a nos pronunciar,  sem consulta à ob-
servação passada, sobre o eferro que dele resulcará, de que ma-
neira, eu pergunto, deveria a mente proceder nessa operação?
EIa deue invencar ou imaginar algum resulcado para acr ibuir
ao objeto como seu efei to,  e é óbvio que essa invenção rerá de
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se r  lnteiramente erbicrár ia.  O mais atenco exame e escrut ín lo

nio permite à nrentc encontrar o efc i to na suPosla causa, pois

o efei to é toralmente di ference da cat 'sa e não pode, conse-

qüenremente,  revelar-se nela.  O movirneuto da segunda bola

de bi lhar é um aconcecimento complecamente dist inro do

n'rovimento da pr imeira,  e não há nada em um de les que possa

íornecer a menor pisra acerca do outro.  Uma pedra ou umâ

pcça de metal ,  erguidas no ar e deixadas sem apoio,  crem une-

diacamente;  mas, considerando-se o assunto a pr ior i ,  haver ia

porvent l l ra algo nessa si tuação que pudéssemos ident i f icar

co, lo produzindo a idéia de um movimenco para baixo e não

para c ima, ol t  outro movimento qualquer dessa pedra ou Peça

.{e,  rnetal?

E, como em rodas as operações narurais a pr imeira i rnagr-

n; ìção ou invenção de um efeiro part icular é arbi t rár ia quando

rrão sc consulca a exper iência,  devemos aval iar  do mesmo

rnodo o sLtposro eÌo ou conexão entre causa e efeiro que os

l iga entre s i  e torna impossíveÌ que algum oucro efei to possa

resul tar  da operação daquela cause, Quando vejo,  por exem-

ulo,  uma bola de bi lhar movendo-se em l inha reta em direção

a outrâ,  l Ì resmo supondo-se que o movimento da segunda

h,- ,1a se ja acidenralmente suger ido à minha imaginação como

rcsulcado de seu cor l lato or- i  i rnpulso,  t lão me ser ia porvenru-

ra possível  conceber uma cenrena de outros di ferentes resul-

rados que se seguem ig ' . ra lmence bem daquela causal  Não po-

der iam ambas as bolas Permanecer em absoluto repouso?

Não poder ia a pr imeira bola recuar em l inha rera ou sal tar

para longe da segrrnda e- q, ta lqu"r  curso ou direçãoì Todas

essas suPosições são consis lentes e concebíveis.  Por que, en-

tão, deveríamos dar preferência a umã sr ' roosição que não é

mais consistente ou concebível  que as demais? Todos os nos-

+6

sos raciocínios a pr ior i  serão para sempre incl l r ; rzes de nos

lnostrar qualquer fundamento para essa preferência.

l l  Em uma palaura, portanco: codo efei to é um aconcecimen-

ro dist into de sua câuse. Ele não poderia,  por isso mesmo, ser

descoberco na causa, e sua pr imeira invenção ou concepção a

prior i  deve ser inteiramenre arbicrár ia.  E mesmo após rer sido

sugerido, sua conjunção com a cause deue parecer igualmente

arbirrár ia,  pois há sempre muitos ourros efeiros que, para â

razão, surgem corno tão perfeitamente conslstenres e nacurais

quanto o pr imeiro. Em vão, portanco, precenderíamos de-

cerminar qualquer ocorrência individual, ou inferir qualquer

causa ou efei to,  sem a assisrência da observação e experiência.

rz Podemos, a prrt i r  drsso, idenri f icar a razão pela qual ne -

nhum f i lóso[o razoável e comedido jamais pretendeu indicar

a causâ úlcima de qualquer operação natural ,  or.r  exibir  preci-
sarìente a ação do poder que produz qualquer um dos efei tos

part iculâres no universo. Reconhece-se que a suprema con-

quista da razão humana é reduzir  os pr incípios produrivos
dos fenômenos narurais â uma maior simpl ic idade, e subordi-

nar os múlt iplos efei tos parciculares a algumas poucas causas

gerais,  por meio de racrocínios baseados na analogia, expe-
r iência e observação. Quanco às causas dessas causas gerais,
entretanto, será em vão que procuraremos descobri- las; e ne-
nhuma expl icação parcicular delas será jamais capaz de nos

sarisfazer.  Esses móveis pr incípios fundamenrais esrão roral-

menre vedados à cur iosidade e à invescigação humanas. Elas-
t ic idade, gravidade, coesão de parces, comunicação de rnovi-
tnento por impulso -  essas são provavelmente as úl t imas
causas e pr incípios que nos será dado descobrir  na r ìerureza, e
devernos nos dar por sar isfeicos se, por meio de um cuida-
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doso raciocínio e invest igação, puderrnos rePortar os fenô-

l Ì Ìenos part iculares a esses pr incípios ge rais,  or"r  aproxirná-los

de les. A mais perfeicr f i losof ia da espécie narural  apenas de-

tém por algum tempo nossa ignorância, assirn como a mais

perfei ta f i losof ia da espécie moral  ou metaí ís ica serve calvez

apcl ias para descort inar porções mais vastâs dessa tnestna

ignorância.  Assim, o resul tado de toda f i losof ia é a consta-

ração da cegueira e debi l idade humanas, com a qual depara-

mos por roda parte apesar de nossos esforços para evicá- la ou

dela nos esquivarraos,

Mesmo a geometr ia,  quando chamada a auxi l iar a f i losof ia

natural ,  é rncapaz de corr igir  esse defeiro ou de nos levar ao

conhecimenco das causas úl t imas, apesar de toda precisão de

raciocínio pela qual é tão justamente celebrada. Cada ramo da

rrÌatemáticâ apl icada procede e parcir  da suposição de que cer-

ras le is são esrabelecidas pela natureza em sLlàs operações, e o

raciocínio abstraco é empregado ou Para auxi l iar a experiência

na clescoberta dessas leis,  ou para determinar sua inf luência

er ' Ì r  üesos plr t iculare s,  nos quais essa inf luência depende, ern

algr-rm grru preciso, dr disrância e da quanridade. Assirn, é

urna lei  do nrovimento, descoberra Pela experiência, que o

lrrorr Ìenro ou força de qualquer corpo em movi lnel ì to é a râ-

zão compost. l ,  ou proporção, de seu conceúdo sól ido e sua

velocidade; e, conseqr- ientemente, que uma pequena íorçtr

pode remover o maior obsrácr-r lo ou erguer o maior peso se,

por meio de algum drsposit ivo ou maquinário,  pudermos ett-

mentar a velocidade dessa força de modo a fazê-la sobrepujar o

anragonisca. A geometr ia nos a;ucia a apl icar essa lei ,  forne-

cendo-nos as dimensões corretas de todas as partes e grande-

zíìs que podenr entrar ern qualquer espécie de máqurna; mes â

descoberra da próprra lei  cont inua devendo-se simplesmente à

5Ç Jt
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experrência, e todos os raciocínros absrraros do mundo nunca
poderiam nos levar a um passo adiante na direção de sua desco-
berca. Quando racrocrnalnos d pr ior i  e consideramos um obje_
to ou causa apenas tal  como âparece à menre, independenre dc
toda observação, ele jamais poderá sugerlr-nos a idéia de al_
gum objeto dist inco, como seu efei to,  e mulro menos exl_
bir-nos a conexão inseparável e inviolável enrre eres. ser ia
muito sagaz o homern capaz de descobrir  pelo simples racio_
cí ' io que o cr iscal é o efeiro do calor e o gelo o efeiro do fr io,
sem estar previamente famil iar izado com as operações dessas
qual idades.

Parte 2

Mas ainda não chegamos a ncnhuma concÌusão smisfatór ia
c_orn relação à quesrão inic ialmente proposra. Cada solr-rção
dí conrinuamenre lugar a uma nove questão rão di f lc i l  qr.r . rr-
to a anrer ior ,  e lcva-nos .a,da vez mais longe em nossàs inves_
trgações. Quando se pergunre Qual í a natureqgr le todos 0., /rorroj
rariocínios acerca de questões defato? a resposra apropriada parece
ser qrre eles se fundam na relação de causa e efeiro. euando
em seguida se pergunca Qual í ofundaïnento de todosoj nojjoJ raciorí_
nios e conclusõcs accrta dessa relação? pode-se dar a resposra effr
unra palavra: a experiência. Mas se ainda perseverermos enì
nosso espír ico esrniuçador e pergunrarmos eual í  ofundamento
de todns as nossqs condusões ít partir da exptriênttal, isto rnrroduz
uma questão nova que pode ser ainda mais di f íc i l  de solucio_
nar e esclarecer.  Fi lósofos que se dão ares de superior sabedo_
ria e conf iança passam por maus bocados quando se dcfron_
tam corn pessoas de índole inquis i r iva que os cxpulsam de
todos os cantos onde se refrrgiam e lerrninam ineviraverrnerre
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por fazê- los cair  em algum di lema per igoso'  O melhor meio de

evi tar  essa confusão é sermos modescos em nossâs Pretel l -

sões, inclusive apontando nós mesmos a di f iculdade antes

que ela seja levantad.r  coutra nós. Dessa forma podemos con-

vercer nossa própr ia ignorância em uma espécie de mérico'

Concentar-me-ei ,  nesta seção'  com ume tarefa fáci l ,  bus-

cando dar apenas ulna resPosta negat lva à questão aqul  Pro-

posta.  Af i rmo portanto que, mesmo após termos exper iência

das operações de ca'- tsa e efei to,  as conclusões que rer i ramos

dessa exper iência nao escão baseadas no raciocínio ou em

qualquer processo do encendimenro. Devemos agora esfor-

çar-nos para expl icar e deíe 'der essa resPostâ.

Devè-se certemente reconhecer qt le e natureza teln-nos

rn: ìnt ido a uma boa distância de rodos os seus segredos, só

nos concedendo o conhecimenro de umas Poucas qual idades

superf  ic ia is dos objetos,  enquanco manrém oculcos os pode-

rcs e pr incípios dos quais a inf luência desses objetos depende

inreiratnente.  Nossos senr idos iníormam-nos da cor '  Peso e

consistência do pão, mas nem os sent idos nem a razão podem

jamais nos informar quanto às qual idades que o tornem aPro-

pr iado à nutr ição e suscento do corpo humano. A visão, ou

sensação, t ransmite-nos uma idéia do movimento real  dos

corpos, r Ì r . ìs quanto à admirável  força ou poder que íaz q. te

um corpo em movimcnto persisra Pàra semPre em sua contí-

nua mudança de lugar,  e que os corPos nunca perdem a não

ser quando a comunicam a outros,  desta não somos caPazes

de formar e meis rerrrotâ concePção. Mas, não obstante essa

ignorância dos poderes'  e pr incípios naturais,  semPre suPo-

I  A palavra poder escit  sendo uslda aqui em scu

Urna e xpl ic. lçío m;rrs ; tcttr lda de seu scntido

cia adic ional  parr  este argumento.  Vc;a-sc a

ser.rt ido vrgo e popul;rr.
t rar ia r inda uma cvidên-

seção / .
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mos, quando vemos qLral idades sensíveis semelhanres, que
clas têm poderes secrelos semelhantes, e esperamos que delas
se sigam efei tos semelÌranres aos de que t ivemos experiência.
Se nos for apresenrado um corpo de cor e consisrência seme-
lhantes às do pão que anrer lormenre comemos, não hesita-
mos em reperir  o experimenco e antevemos com certeze à
mesmâ nutr ição e sustento. Ora, eis aqui um processo mencal
ou inceleccual  do qual  muito 

-e 
agradar i ,  , rË. ,  o fundamen-

ro. Admite-se unanimemenre que não há conexão conhecida
entre qual idades sensívei,  .  poà.r. ,  secreros, e,  conseqúenre-
mente, que a menre, ao chegar a uma tal  conclusão sobre sua
con,Junção consranre e regular,  não é conduzida por nada que
ela .saiba âcerce de suas naturezas. Quanto à experiência passe-
da, pode-se admir i r  que ela provê informação imcdiata e segura
apenas acerca dos precisos objeros que lhe foram dados, e
apenas duranre aq' .rele preciso período de cempo; mas por que
se deveria estender essa experiência ao rempo fururo ou e ou-
tros objeros quer por tudo que sabemos, podem ser seme-
lhantes apenas em aparência? Essa é a questão fundamenral
sobre a qual desejar ia insist i r .  O pão quecomi anrer iorrnenre
al imentou-me; isco é, um corpo de rais e rais qual idades sen-
síveis esreve, naquela ocasião, dotado de cais e cais podcres se-
cretos, mas segue-se porvenrura disso que ourro pão deva
igualmenre al imencar-me em ourra ocasião, e que qual idades
sensíveis semelhanres devam estar sempre acompanhadas de
poderes secretos semelhanres? Essa conseqüência não parece
de nenhum modo necessária.  É pr.ciso no mínimo , . .o. ,h.-
cer que a menle excraiu aqui uma conseqüência, que um cerco
passo foi  dado: 

' - , t t r  percurso do pensamenco e uma inferência
para o quc se exige uma expl icação. As duas proposições se_
guintes estão longe de serem a mesma: Constatei  que tal  objeto
semprt cstert acompanhado dc tal cJeìto, e: prcvcjo qw orrro, oblrtor, d,



crydrência seÍrclhante, e st(Lrão ctcompanhados dc eJeitos stmdhantes. Admi -

t i re i ,  se lhes agradar,  gue é correto infer i r  uÌrre ProPosrção da

outra;  e sei ,  de fato,  que essa inferência sempre é fe i ta '  Mas se

alguém insisr i r  em que ela se faz por n-reio de uma cade ia de

r:rc iocínio,  eu gostar ia que esse raciocínio me fosse aPresen-

c:rdo. A conexão entre essas proposições não é intui t iva.  Re-

quer-se aqui  um termo médio que possibi l i te à menre real izar

uma tal  inferência,  .se é que ela é de faro real izada por me io de

algum raciocínio ou argumenro'  Qual  ser ia esse termo médio,

dcuo conf"ssar que ulcrapassa mitrha comprcensão, e qucm

,-. leve aprescnrá- lo são os que af i rmam que ele realme nre existe

c que é a fonte de todas as nossas conclusões referentes a

quescões de faco.

l i  E,sse argurnento negar ivo deverá com certeza tornar-se

plenanrente convincenre coln o Passar do tempo, se muitos

f i lósofos híbeis e perspicazes vokarem-se Pera ele em suas

invest igações e nenhum deles for  iamais capaz de descobr i r

qualquer proposição ou Passo intermediár io que estabeleça a

lrgação e apóie o entendimento nessa conclusão. Mas como a

quesrão é ainda recente,  pode ser que nem todos os Ìe i tores

conf iern tanto em sua própr ia perspicácia a Ponto de, pelo

simples fato de um argumenro escaPar à sua indagação, con-

cÌuir  que ele realmenre não existe.  Por essa razão, pode ser

necessár io embrenhanno-nos em uma tarefa mais di f íc i l ,  e,

enumerando rodos os ramos do conhecimento humano, es-

forçar*o-r ,os pare moscrar que nenhum deles pode d"r  aporo

a um tal  argument ' ' .

lB Todos os raciocínios podem ser div id idos em dois t ipos,  a

saber,  o raciocínio de monsrrat ivo,  que diz respei to a relações

de idéias,  e o raciocínio moral ,  referenre a questões de fato e

cxisrência.  Parece evidenre que ârgumentos demonstrat ivos

não estão envolv idos neste caso, dado que não é contradi tórro
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que o curso da natureza possa mudar,  e que um objeto apa-
renternente semelhanre aos de que t ivemos exper iêncie poss;ì
v ir  acompanhado de eferros di íerenres ou conrrár ios. Não pos-
so, porventura, conceber de forma clara e distinta que caia das
nuvens um corpo, em rodos os ourros aspecros assemelhado à
neve, e que, concudo, epresenre ao paladar o gosto de sal e ao
tato a sensâção do fogo) I-{á alguma afirmação mais inreligível
do que dizer que rodas as árvores vão florescer em dezembro e
janeiro e perder as folhas em maio e junho? Ora, rudo o que é
intel igível  e pode ser disr inramenre concebido esrá isenro de
contradição, e não pode ser provado como falso por nenhum
argumento demonstrat ivo ou raciocínio abstrato a pr ior i .

Assim, se formos le 'ados, por meio de argunrentos, a de-
posirar conf iança na experiência passada e corná-la o nrodelo
de nossos ju lgamentos futuros,  esses argumenros cerão de ser
apenes prováveis,  ou seja, relacionados a quesrões de fato e de
existência efet iva, conforme a divisão acima mencionada.
Mas, se for aceirrr  nossa expl icação dessa espécie de raciocí-
nio, o faro de que não há ne nhum argumenro desse t ipo apa-
recerá como uma constacação sól ida e sar isfarór ia.  Dissemos
que rodos os argumenros relacivos à exisrência fundam-se na
relação de causa e efeiro, que nosso conhecimento dessa rela-

ção deriva-se inteiramenre da experiência, e que todas as nos-
sas conclusões experimenrais procedem da suposição de que
o fucuro estará em conformidade com o passado. Em visra
disso, esforçar-se para provar esra úlc ima suposição por meio
de argumencos prováveis,  ou argumenros que dizem respeito
:r  exisrência, é evidentemenre andar em círculo e tomar como
dado exatamenre o ponro que escá sendo debat ido.

Na real idade, rodos os argumenros que parrem da expe-
r iêncra fundlm-se na semelhançe que observamos enrre os



objecos naturais,  pela qual  somos induzidos â esperar efei tos

sernelhanres eos que descobr i rnos seguirem-se de tais ot ' , je-

tos.  E embora ninguém senão trm insensato ou Iouco jamais

prctendesse pôr em quesrão a auçor idade da exper iência ou re-

)cr tar  essa grande condutora da vida humana, pode-se certa-

mente permitir a um fi lósoío que sua curiosidade seja ampla o

bastante para pelo menos levá- lo a examinar o pr incípio da na-

turezÀ humana que outorga à exper iência essa enorme auror i -

dade e nos faz t i rar  provei to dessa semelhança que a neturez:r

estabeleceu entre os diversos objeros.  De causas que apareccnl

como stmcllt4ntri esperâmos efeitos semelhantes; essa é a súmu-

la de codas as nossas conclusões exper imenrais.  Ora,  parece

evidente que, se essa fosse uma conclusão alcançada pela razão,

ela já ser ia tão perfei ta desde o iníc io,  e com base em um

único exemplo,  quànro depois de um transcurso da expe-

rrôncia cão longo quànto se queira;  mas, de fato,  as coisas

correm de tnodo bem di ferenre.  Ovos assemelham-se entre

si  como nenhunr outro objeto,  e ninguém, no enrento,  com

L.,se nessa aparente s imi lar idade, espera enconrrar em rodos

eles o mesmo gosto e sabor.  É ,p.n",  após um longo decur-

so de exper iências uni formes que obcemos, em objeros de

qualquer espécie,  uma f i rme coní iança e cerreza com relação

a um resul tado part icular.  Mas onde está esse processo de

raciocínio que, de um caso único,  extrai  uma conclusão cão

drferenre da que infere de uma centena de novos casos que

de nenhum modo di ferem daq,:ele caso in ic ia l? Proponho

esse quescão não lanro para levantar di f iculdades, mas para

obrer alguma infornração. Não consigo enconrrar,  sequer

posso imaginar,  nenhum raciocínio desse r ipo.  Minha menre,

porém, esrá sempre rberta a ensinamentos,  se alguém se dig-

nar r  oferecê- los.
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2l Se for diro que ,  de um cerro número de experimenros uni-
f  ornres, nos i rJer inros uma concxão enlre as qual idades sensí-
veis e os poderes secreros, serei  obr igado a coníessar que isso
me pàrece ser a nìesma di í iculdade expressa em rermos di fe-
rentes. A questão permanece: em que passos argumencat ivos
ftrnda-se essa inJcr incia? Onde esrá o rermo médio, as idéias
interpostas que l igam proposições rão distances umas da ou-
rrasì  Reconhece-se que a cor,  a consistência,  e ourras qual i -
dades sensír,eis do pão não aparecem como possuindo por si
rnesmas qualquer conexão com os poderes secretos da nurr i -

ção e sustenro, pois de ourro modo poderíamos infer ir  esses
poderes secreros rão logo essas qual idades sensíveis f izessem
seu aparecimenlo, sem auxí l io da experiência, o que é concrá-
r io à opinião de rodos os f i lósofos e à simples real idade dos
faros, E, is aqui,  porranro, nosso esrado narural  de ignorância
quanto aos podercs e a inf luência de rodos os objeros. Como
remediá- lo pela exper iência? Esca simplesmenre nos exibe
uma rnr.r l t ip l ic idade de efeiros uniformes resulcanres de cer-
ros objetos, e nos ensina que aqueies part iculares objeros, na-
quela ocasião parr icular,  esr iveram dorados de tais e rais for-

ças e poderes. Quando um novo objeto se apresenra, docado
de qual idades sensíveis semelhanres, esperamos encontrar
poderes e forças semelhanres, e procuramos por um efeiro se-
melhance. De um corpo de cor e consistência parecidas às do
pão esperamos nurr iç lo e suscenro semelhances. Mas isso
corn cerreza é un-r passo ou progressão da menre que pede
rrrna explicação. Quando um homem diz: Cotrstatei, cm todos os
casos passados, tais e tats qualidadr sensíveis assotìadas a tais e tais pofu-
fts secretos, e quando diz: Qurrlìdades sensívcis scmclhantcs estt2ra,o
sempre assotiad.as a pod.erts setrrtos semelbanrcs, ele não incorre em
raurologia, e essas proposições não coincidern sob nenhum
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aspecto. Se algrrérn drsscr que uma proposição fbi  rnfer ida da

outra,  deverá confessar que a iníerência não é intuic iva,  e

talr ìpoLrco é demonsrrat iva. De que netureza é ela, enrão) Di-

zer que é experirnenral  é supor resolvida a própne questão

que se invest iga, pois todas as inferências a part i r  da expe-

r iência supóem, como seu fundamento, que o íuturo i rá asse-

n' ,elhar-se ao passadoi e que poderes sernelhantes estarão

assocrados a qual idades sensí l ,eis semelhantes. Se houver qual-

quer suspeira de q' . ,e o curso da narureza possa vir  a modií i -

car-se, e que o passado possa não ser uma regra Para o f t l turo,

coda a experiência se tornará inúr i l  e incapaz de dar or igem a

cr,rr lquer inferência ou concl,rsão. E, portento, impossível

que algum argumenco a parr i r  da experiência possa provar

essa semelhanç;r do plssado com o futuro, dado qt,e codos es-

ses argumentos estío fundados na Pr€ssuposição dessa mes-

t tr , ,  sernelh"nça. Por mais regular que se admita rer s ido acé

agora o curso das coisas,  isso, isoladamente,  sem algum novo

argumenco ou inferência, não prova que, no futuro, ele cont i-

nrrará a sê- lo,  É fúr i l  a legar que conhecemos a nat ' . rreza dos

corpos corn base n:r  experiência passada; sua natureza secre[a

e, conseqüentemente ,  codos seus efeicos e inf luências podern

modif icar-se sem que sLras qual idades sensíveis alcerem-se

minimamente. Isso ocorre algumas vezes, e com relação a al-

guns objetos; por que não poderia ocorrer sempre e com rela-

ção a codos? Qual lógica, qual seqüência de argumentos nos

garânte contra essa suposição? Poder-se- ia dizer que nossa

prát ica refuta nossas dírvidas, mas isso é inrerpretar mal o

signif ic ldo .1e rninha questão, Como agente, esror-r  plena-
nrcnre convencido sobre esse ponto, mas, como f i lósofo que

tern sua parcela de cur iosidade, não direi  de cet ic ismo, quero

cornpreender o fundamento dessa inferência. Todas as leiru-
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ras e invest igações não foram eté egorâ cepezes de pôr í im ì
minha di f iculdade, ou de prover algum esclarecimenro em um
assunco de tamanha imporrância. Haveria algo melhor afazer
do que Í .ra7.er a públ ico essa di f iculdade, mesmo que talvez se
tenha poucas esperanças de obrer uma solução? Desse rrodo,

pelo menos, f icaremos cientes de nossa ignorância,  a inda que
não aumentemos nosso conhecinrenco.

Devo confessâr que se rorna culpado de imperdoável arro-

gância aguele que conclui  que um argumento realmenre não
existe só porque escapou à sua própria investigação. Devo ram-

bém confessar que, ainda que todos os eruditos se renham em-

penhado durante muitas eras em pesquisas infrucíferas sobre
um assunto qualquer, pode mesmo assim ser precipirado con-
cluir confiantemenre que o assunro deve, por isso, ultrapassar
toda compreensão humana. Arnda que tenhamos examinado to-
das as fontes de nosso conhecimento, concluindo por julgá-las

inadequadas pare um tal  assunro, pode restar ainda a suspeira
de que a enumeração não foi  completa, ou que o exame não
íor suficiencemente acur;rdo. Quanro ao presellre âssunro, con-
rudo, há algumas considerações que perecem capazes de afascar
toda essa acusação de arrogância ou suspeira de enganos.

É . .rro que os campônios mais ignoranres e esrúpidos -
não apenas eles, rnas as cr ianças de cenra idade e os próprios
animais -  aperfeiçoam-se pela experiência e ganham conheci-
menco das qual idades dos objeros nacurais pela observação dos
efeitos que deles decorrem. Após ter experirnenrado a sensação
de dor ao locar a charna de uma vela, uma criança tornará codo
o cuidado para não aproximar a mão de qualquer ou[ra vela,
antevendo um eferro semeihance de uma causa que é semelhan-
ce em sua aparência e qual idades sensíveis.  Assim, se alguém as-
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severar cìLle o entendimento da cr iança é levado a ta l  conclusão

por um processo qualquer de argumento ou raciocínio,  é jusco

que eu lhe peça que cxponha esse argumento,  e não haverá ne-

nhum prerexto para se recusar um pedido rão razoável '  Não se

poderá alegar qlre o argumenro é muico complexo e poderá es-

capar à nosse investrgação, pois admit iu-se que ele é tão óbvio

que Lrma sirnples criança ê capaz de compreendê-lo. Portanto,

se houver Ltm momento de hesicação, ot t  se,  após uma ref lexão,

for apresencado um argumento intr incado e profundo'  isso

signi f ica de certo modo desisr i r  da questão e confessar que não

é o raciocínio que nos leva â suPor o passado semelhante ao fu-

turo e e esperer efei tos semelhantes de çausas qr.re são em aPa-

rência se.melhantes.  Essa é a proposição que pretendi  estabele-

cer na presente seçho. Se eu esciver correto,  não precendo ter

feiro qualquer grande descoberta.  E se est iver errado, é-me for-

çoso reconhccer quc, como estudioso, devo ter regredrdo ern

meus conhecimentos,  v isto que não sou hoie capaz de perceber

um argumento com o qual ,  eo que Parece, eu já estava perfei-

tâmente íami l iar izado muito antes de deixar o berço,
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Seção J
Solução cítica dessas dúuidas

Parte I

Assim como â paixão pela rel ig ião, a paixão pcla f i losof ia,
embora tenha por alvo a correção de nossa condura e a e.xcir-
pação de nossos vícios, parece sujeica ao inconvenience de
que, pelo scu manejo imprudenre,  pode servir  apenas pârà
fortalecer uma incl inação que já predomina e arrasrar a menre
de íorma ainda mais decidida pera o lado que já,  atrai  em de-
rnasia, em função das cendências e incl inações de nosso reln-
peramento natural .  É . . r ,o que, ao buscarmos acingir  a eleva-

ção e f i rmeza espir icual do sábio f i lósofo e esforçarmo-nos
para conf inar nossos prazeres exclusivamenre ao campo de
nossas próprias l lerì tes, poderemos acabar tornando nossa
f i losof ia semelhante à de Epictero e ourros e sróicos,  ou seja,
simplesmente um sisrema mais ref inado de egoísmo; e persua-
dir-nos pelo raciocínio a nos afasrar de toda a v i r rude assim
como dos prâzeres do convívio social .  euando exeminamos
corn âtenção a fut i l idade da vida humana e dir igimr:s codos os
nossos pensâmentos pâra â natureza vã e transiçór ia dls ìron_



ras e r iquezas, taÌvez estejamos rodo e sse temPo ape rras sr t is-

f , rzendo rrossa indolência natural ,  a qual ,  por odiar o alvoroço

clo mundcl  e a fat igance servidão aos negócios,  busca t tm si-

mulacro de razão para ceder de forma completa e desconrro-

lada a suas incl inações. Há, no entanco, uma espécie de f i lo-

sof ia que parece pouco str ie i ta a esse inconveniente,  pois não

se harmoniza com nenhuma paixão desordenada da met l re

humana, r Ìem se misrura,  e la própr ia,  a nenhuma afecção ou

incl inação naturais;  e essa é a f i losof ia acadêmica ou cí t ica.  Os

acadêmicos estão constantemente fa lando sobre dúvida e sus-

pcnsão do;uízo,  sobre o per igo das decisóes apressadas, so-

bre conf inar as indagações do entendimenro a ì imi tes bem es-

treiros e renunciar a rodas as especulaçoes que caem fora dos

l imires da vic la e c la prír ic, r  cot id ianas. Conseqüentelnente,

. r ,n l  f i losof ia como cssa é o que há de mais contrár io à indo-

lência acomodada da rnence, sua arrogância i r ref ler ida,  suas

grandiosas prerensões e sua credul idade superst ic iosa. Todas

as paixões são refreadas por ela,  exceto o amot à verdade, e

essa é uma paixão que jamais é,  ou pode ser,  levada a um grau

excessivo.  Surpreende, porranto,  que essa f i losof ia -  que em

rrtrase todas as ocasiões deve mostrar-se inofensiva e inocente

- seja oblero de tan[as censuras e reprovações infundadas.

Mas, ralvez,  a própr ia c i rcunsrância que a torna rão inocente

seja o que pr incipalrrrente a expõe ao ódio e ao ressencimenro

públ icos.  Ao não adular paixões desordenadas, ela conquista

poucos adeptos;  e ao opor-se a rantos r ' íc ios e loucuras,  levan-

t f ,  contra s i  uma mulcidão de in imigos, que a escigmat izrrn

como l iberrrna, profrna e i r re l ig iosa.

Tampouco precisamos temer que essa Fi losof ia,  ao esfor-

çar-se para l imi tar  nossâs invest igaçõcs somence ì  u ida ordr-

nár ia,  venha a subverter os raciocínios própr ios dessa vida e
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levar suas dúvidas rão longe a ponro de aniqui lar não só roda
;r especulação, mas rambém toda a ação. A nâtureze sempre
af irmará seus direicos, e prevalecerá, ao f inal ,  sobre qualquer
espécie de raciocínio absrraro.  Embora, por exemplo,  se,à

preciso concluir ,  como na seção precedente, que em rodos os
raciocínios baseados na experiência a mente dá urn passo que
não cncontra apoio em nenhum argumento ou processo do
entendimento, não há perigo de que esles raciocínios, dos
quais quase todo conhecimenro depende, cheguem a ser afe-
tados por tal  descoberra. Se não é urn argumenro que obriga a
mente a dar este pâsso, ela deue esrar sendo conduzida por al-

gum outro pr incípio de igualpeso e auror idade, e esse prrncí-
pio preservará sua inf luência por rodo o rempo erÌ Ì  que a ne-
tureza humana permanecer e mesma. Descobrir  qual é esse
princípio pode muiro bern recompensar rodas as di f iculdades
da invest igação.

Suponha-se que seja rrazida de súbico a este mundo ume
pessoa dotada, não obstanre, das rnais poderosas faculdades
da razão e ref lexão. É verdade que ela observaria i rrediara-
mente uma concínua sucessão de objetos, e um acontecimcn-
co seguindo-se a oucro, mas não conseguir ia descobrir  mais
nada além disso. Ela não seria,  no início,  capaz de apreender,
por meio de nenhum raciocínio, a idéia de causa e efei to,  já
que os poderes específrcos pelos quais se real izam todas as
operações neturais jamais se manifestâm âos senrrdos, e não é
razoável concluir ,  merarnence porquc em uma cerca ocasião
um aconrecimento precede outro, que o pr imeiro é encão a
causa, e o ourro o eferco. Sua conjunção pode ser arbirrár ia e
casual;  pode não haver razão para infer ir  a exisrência de urn
do aparecimento do outro; e,  em ume palavra, ral  pessoa, ser-,
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exper iência adic ional ,  jamais poder ia conjeturar otr  racloclnar

acerce de qualquer ql lesrão de fàro,  ou estar segura de qual-

quer coisa além do que escivesse imediacamente Presente a

sna memórir  e sens:rção.

Suponhamos agora que ela cenha adquir ido mais exper iên-

cia e v iv ido no mundo o basranre para observar que objeros

oLl  rcontecimenros semelhantes es!ão constantemcnce t tn i -

dos uns aos ourros.  Qur l  é o resuhado dessa exper iência) O

resul tado é que essa Pessoe Passa a infer i r  imediacamente a

existência de um objero a part i r  do aparecimento do ourro '  E,

no e ntanto,  com todtt  sua exper iência,  e la não cerá adquir ido

nenhuma idéia ou conhecimenro do poder secreto pelo qual

o pr im'eiro obieto produz o segundo'  e não é nen[rum pro-

ccsso de racrocínio que a leva a real izar essa inferência '

Ainde assirn,  e la se uê decerminadr a real izí- la i  e '  mesmo que

viesse a se convencer de que o entendimento não ronr l  parte

ne operação, seu pensemenro contrnuar ia t  fazet o l r lesmo

pcrcurso. Há aqui  a lgum ourro pr incípio que a faz chegar a

essa conclusão.

Esse pr incíp ío ê o hábi to os cot tume. Pois sempre que a rePe-

t ição de algum ato ou operação part iculares produz uma Pro-

pensão a real izar novalnente esse mesmo aro ou operação'

serì1 que se esreja sendo i rnpel ido por nenhum raciocínio ou

processo do encendimenco, dizemos invar iavelmence que essâ

propensão é o eíei to do hábi to.  Não prerendemos ter forneci-

r i , , .com o emprego dessa palaura,  a razão úl t ima de uma tal

properrsão: apenas ; ìPontanros urn pr incípio universalmcnte

rcconhecido da natureza humana, e que é bem conl ' recido pe-

lo.s seus efei tos.  Talvez não possamos levar nossas invesr iga-

ções rnais longe do que isso, ncm Pretender oferecer a causa
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dessa causa, mas tenhâmos de nos sat isfazer com esse pr incí-
pìo como o mais fundamenrai que nos é possível  idenrrf icar
em todas as conclusões que r i ramos da experiência. Já é uma
sarrsfação suficiet'rte rermos chegado até aí, para que nos quer-
xemos da esrrei teza de nossas faculdades por não nos levarem
rnais adiante. E é certo que esramos avenrando agui uma pro-
posição que, se não é verdadeira, é pelo menos muico rnrel igí-
vel ,  ao af i rmarmos que, após a conjunção consrance de dois ob-
jetos -  calor e chama, por exemplo, ou peso e sol idez - ,  é
exclusivamente o hábiro que nos faz esperar um deles a parr. i r
do aparecimenro do outro. Essa hipórese parece mesmo ser a
única que expl ica a seguinte di f iculdade: por que exrraímos
de mil  casos unla inferência que não somos capazes de extrair
de um único caso, que deles não di fere em nenhunr aspecro?
A, razão é incapaz de var iar dessa forma; as conclusões que ela
ret i ra da consideração de um único círculo são as mesmâs que
formaria após inspecionar rodos os círculos do unrverso. Mas
nenhum homem, rendo visro apenas um único corpo mo-
ver-se após ter s ido impei ido por ou[re, poderia infer ir  que
todos os outros corpos mover-se- iam após um impulso se-
rnelhante. Todas as inferências da experiência são, pois,  efei-
tos do hábito.  não do raciocínio.r

I  Nada é mais usuaI enrre âutores.  quer sc ocupem de quesrõcs morcis,
polí t icas otJísicas, do que dist inguir enwe raeo e txpcri incu, e srrpor que
essas espécies de :rrgumenração sÍo inceiramenre di ferente s uma da
outra.  As pr imeiras são tomadas como o simples resulrado de nossas
faculdades inrelecruais que, ao considerarem a priori  a nârureza das coi-
sas e examlnâren1 os efei tos que devem seguir-se de sr-ras operagõcs,
estabelecem pr incípios parr iculares da ciência e da f i losof ia.  As úlc i -
mrs se supõem derivadas inceiramente do senrido e da observação, pc-
los quais chegamos a saber o que resul tou efet ivamente da operação
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a.ã* .b letos part icuIares,  tornando-nos c]Pâzes de infer i r  : r  prr-

t ir disso o q,,. d"1., rcsultará no futuro' Assim' por t*.tTPl"; o; t itni

res e rescrtções;\o governo civ i l ,  bem como ã vigência legal  de uma

.onrt i t . , ição, podenl  ser defendidos quer com base na ra{o'  t  qual '  re-

f ic t indo sobre a inrensr f ragi l idad" e corrLtPção da natureza humatta '

"rr i ""  
g".  não se pode toÃ t tgt t t " t tça conf iar  a homem r lgum uma

o., tor id ide i l i rn icaàa, quer conì base na cxpcr i tnda e na hiscór ia '  que

rros informam dos enormes abusos dessa in- tprudente con[ iançâ que a

ambição tem ocasionado em todes as épocas e países'

A mesnrâ distrnção entre razão e experiência Preservâ-se em todrs

;rs dcl iberrções conccrnençes à condução de nossa vida: enquanro o es-

t;rdist;r,  o general '  o nrédico e o negociante exPerlentes grânlctâm con-

fr;rnçr e têm suâs recomendações seguidrs'  o principiante sem. práttca'

po, ìn"ior.,  que sejanr seus talentos naturais'  é negl igencrado. e n1e-

lro.pr.r".1o. Èn',bor^ se admita que a razão pode formar conieturas

muito phusíveis com relação às conseqüências de tr l  e t r l  condutr

pr. t i . . , ï r ,  cm tais .  ta is cr t t ' . ' ' 's tâncias Part iculâres'  e la aincla é corrs i -

l . r rd" i , . ,p.r fc i ta qt 'ando não conta com o auxí l io da experrência '  que

é, úr, i . "  l^p"z '  d.  à^ '  estabi l idt 'de e certeza às máximas der ivrdas do

cstudo e da rei- lcxão'  
oersalmcnre rdmicidr

Mas, não obstante essa dist inçío ser tão unt '

ern ambrs rs esfcras'  r r iva e especulet iva'  da v ida'  não hesi tarei  em de-

. i" .".  qt.  ela é, no f ' . . , , 'do, t"ô"tâ'  e no mínimo superf icial

Se exattr tnarmos aq. 'e l ts arBumentos que'  em qualquer das ciêncirs

;rc ima mencionrdas, são tomados como mero efei to do raciocínto c d ' r

re f lexão, veri f icaremos que eles culminam por í im em elgum princípio

ou conclusão gerais pera os quais não podemos etr ibuir oucrl  razão

scnão a observaçio e a cxper iêìrc ia '  A única di ferenç' l  entre eles e rquc-

las nráxirnas que são url lgo' ' t t t t  consideradrs como o re sultrdo da

pura expcr iên. i ,  é qu. oJpr i 'neiros não podem ser estabelecidos sern
tr lgr* 

pro..rro inr. l . . tu"i  e aiguma ref lexão sobre o que se observou'

para idenr i f icar as c i rcunstâncias que o ceÍcam e restrear suâs conse-

quências; ro Passo qtle enrre as úlr im;rs o rcontecimento de que se tetn

. t" i . . , . , t . , "  i ,  . *  àdo. os asPcctos,  exat lme!ì te semelhante ìquelc

q. 'r .  i rr f". i -o. como o resultado de alguma situação patt icular '  A his-

,ór i "  d.  urn Tibér io ou de t 'm Nero [ ' rz-nos Ìcmer t tm'r  t t rania

semelhanre, caso nossos monârcas se l ibertass' irr ' Ì  das restr ições d;rs lcis

e asscnrbléi ; is .  Mrs a observação de gur lquer f raude ou crueldade na

vrda pr ivada já é suf ic ienre,  desde que se Pense um Pouco'  P; ì r r  nos
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O hábiro é, assim, o grande guia da vida humana. E só esse

princípio que torne nossa exPeriência úr i l  para nós, e faz-nos

esperer,  no Futuro, uma cadeia de aconrecimentos semelhanre

às que ocorrerarn no passado, Sem a inf luência do hábiro se-

ríamos inreiramente ignorantes de toda questão de fato que

extrapole o que es(á imediatamente pÍesente à memória c aos

sencidos. Jamais saberíamos como adequer meios a f ins, nem

como empregar nossos poderes naturais Pare Produztr um

efeiro qlralquer.  Pôr-se- ia de imediato um f im a todâ ação,

bem como à parte pr incipal da especulação.

Íra.zer ì  mesrnâ apreensão, ao servir como exemplo da corrupção ger:r l

da naturcza human;r  e mostrar-nos o per igo que devemos correr ao de-

posirar uma conf i rnça integral  na humanidade. Etn ambos os casos, é

a exper iência que const i tu i ,  em úl t ima enál ise,  o íundamento de nossa

inferência e conclusão.

Não há ninguérn rão jovem e inexper iente que não tenha Formado, a

part i r  da observação, muitas máximas gerais e corretâs relat ivas aos

âssunros humrnos e à conduca da vida, mas deue-se contessar que,

quando chega a hora de pô- las em prár ica,  um homem esrarí  exrrema-

nìente propenso a erros aré que o tempo e exper iências adic ionais ve-

nham ir  expandir  essas máximas e ensinar- lhe seu adequado uso e apl i -

cação. Há, em todas as s i tuações ou ocorrênctas,  um grande núrnero

de circunscâncias pccul iares e apârencemente minúsculas que tendcn-r

a ser de iníc io ignoradâs mesmo pelo homem mais ta lenroso, embora

delas dependr por completo a justeza de suas conclusões e,  em conse-

qúência,  e prudêncir  dc sua condura.  Para não mencionar quc, no caso
de um jovem pr incipiante,  as máximas e observaçóes gerais nem sem-

pre lhe vênr à melr te nas ocasiões apropt i rdas,  nem podem ser apl ica-

das de imedia(o com a devidr tranqüil idade e discernimento. A verd;r-
dc é gue um raciocinador inexperiente não poderia de forma alguma
r;rc iocinar se lhe í r l rasse por completo a exper iência;  e quando dize-

Í ìos que alguém é inexper ie nte es[amos apl icando essr denominrçío
nrm sent ido Àpcnls comparat ivo,  e supondo que ele possui  exper iên-

cra em um grau menor e mais imperfei to.
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Mas aqui  pode ser conveniente observar que'  embora as

conclusões que t i rarnos da experiência nos conduzarn para

l lém do âmbito de nossa memória e de nossos sent idos e nos

assegurenl da ocorrência de íatos nos mais distances lugares e

r-ras épocas mais remotas, é sempre necessário que algum fato

esteja presente aos sent idos ou à memória, para que dele pos-

sarnos part i r  em busca dessas conclusóes. Unt homem que

encontrasse em um terr i rór io deserto as ruínas de st tntuosas

edif icações concluir ia que aquela região havia sido ocupada

eÍÌ l  tempos ancigos por habicances civ i l izados'  mas se ele não

deparasse com nada dessa natureza, jamais poderra fazer tal

inferência.  A hiscór ia nos ensina os acontecimenros que t ive-

ram lugar em eras passad"s, mas temos então de vasculhar os

volumes nos qr-rais essa iníormação está cont ida e'  a Pârt i r
. l . r í ,  conduzir  nosses infcrêrrc ias de ut . t ' t  c{cpoimento Parr  ou-

rro eté chegarmos âos esPectadores e testetnunhas oculares

. lesse.s acon[ecimenros discantes.  Em resumo: se não Part i r -

rnos de elgum Fato,  presente à memória ot t  aos sencidos, nos-

sos raciocínios serão puramente hiporécicos,  e Por melhor

r ]ue os elos rndiv iduais pudessem estar conectados uns aos

outros,  a cadeia de inferências,  como um todo, nada rer ia que

l l re desse sustenteção, e jamais poderírmos, por rneio dela,

chegar ao conhecimenro da existência efet iva de qualquer coi-

sa.  Se lhe pergunro por que você acredira em elgum fato par-

t icuÌar que está reÌacando, você terá de fornecer-rne alguma

razão, e essa razão será alglrm outro Fato conectado com o

pr imeiro.  Mas como não se pode proceder dessa maneira in

rnJini twn, você cleve chegar por f im a algum faco que esteja

presente à sua memória ou âos seus sent idos,  ou então admi-

r l r  q l le sui ì  crença é tnreiramente infundada.
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Qual é,  então, a conclusão que se pode extrair  drsso rudo?
É u-" conclusão simples, embora .o. ,r id.r"u" lmenre afasra-
da, reconheça-se, das reorias f i losóf icas usuais:  roda crença
relacrva a fatos ou à existência efet iva de coisas deriva exciusi-
vamente de algum objero presenre à memória ou aos sencidos
e de uma conjunção habitual  entre esse objero e algum ourro.
Ou, em outras palavras, tendo descoberto, em muicos casos'

que dois t ipos quaisquer de objeros -  chama e calor,  neve e
[r io -  es[ iveram sempre associados um ao outro, se a chama
ou a neve se epresentaretÌr  novamente aos sent idos, a mente é
levada pelo hábito a esperar calor ou fr io,  e a acreditar que ral

qual idade está presence e i rá revelar-se se examinada de perto.
Essa crença é o resultado necessário da colocação da menre
em tais circunstâncias. Traca-se de uma operação da ahna
que, quando escamos nessa siruação, é rão inevirável quanco
senrir  a paixão do amor ao recebermos benefícios, ou a do
ódio quando deparamos com injúr ias. Todas essas operaçóes
são uma espécie de rnsrrnros narurais que nenhum raciocínio
ou processo do pensamenro ou entendimenro é capaz de pro-
duzir  ou de evirar.

Seria perfei tamenre l íc iro que puséssemos, neste ponro,
um f im a nossas pesquisas f i losóf icas. Na maior parre das
questões não podernos jamais dar um único passo adianre: e
em codas elas, após as mais incansáveis e cuidadosas invesri-
gações, é aqui que devemos, por f im, terminar.  Mas nossa cu-
r iosidade será ainda desculpável,  ralvez mesmo elogiável,  se
nos conduzir  a ulrer iores pesquisas e nos f izer examinar mais
precisamenre a narureza dessa crença e da conjunção habitual da
qual ela deriva. Dessa maneira podemos enconrrar algumas
expl icações e analogias que rrarão sacisfação pelo menos
àqueles que emam as ciências absrraras e são capazes de se en-

t ï

li
: Í Ì
;;,tl
,,i'irÍ
r1fl
' 'fI
)  l t l

LIì
t{i

;r,il
,tilt

,ffi
iifl
ì11ü
fl
,ifi
qÍí

ffi
W
'rJ',,ü
!ÍTç
ìrrll;si
t.ü
,iii
rtrl

69



r rerer corn especulações que, Por exacas que sejam, Podem
ainda rerer Lrm certo grau de dúvida e incerteza. Quanto aos lei-

rores de di fercnces predi leções, a parte restance desta seção não

foi  planejada para eles, e as invest igações seguinces podem

n'ruico be m ser entendidas, ainda que ela seja deixada de lado.

Parte 2

t0 Nada é mais l ivre que a imaginação humana, e, embora não

possa ir  além daquele invencário or iginal  de idéias fornecidas

pelos sent idos incernos e externos, ela dispõe de poder i l imr-

tad,,  para.miscurar,  combinar,  separar e dividir  essas idéias

ern rodas as var iedades de f icção e miragens. É-lhe possível
inventar uma série de aconcecimentos que têm toda a aparên-

cia de real idade, atr ibuir- lhes uma ocorrência em um local e

momenco precisos, concebê-los como exisrentes e pincá-los
para si  mesrna com rodas as circunsrâncias apropriadas a um
faco histór ico qualquer,  no qual acredice com a máxima cerre-

za. Em que consisce, en!ão, a di ferença enrre uma f icção desse

ripo e uma crença? Ela não repousa simplesmenre em alguma
idéia pecul iâr que estar ia anexada às concepções que exigem
nosso assent imento e ausent.e de todas as í icções reconheci-

das como tais;  pors, como a mente tem autor idade sobre ro-

das as suas idéias, ela poderia enexar volunrar iamenle esse

p.rr t icular idéia a qualquer f icção, e ser capaz, em conseqüên-

cia, de acredirar no que bem quisesse, o que é conrrár io ao

que constâtamos na experiência do dia-a-dia. Podemos, em
nossa compreensão, junrar a cabeça de um homem ao corpo
dc um cavalo, mas não está em nosso poder acredicar que um
il l  anirnal tenha alquma vez realmenre cxisr ido.
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Segue-se, portânto, que a di ferença encrefrg ão e rençaloca-
l iza-se em alguma sensação ou sent imento que se anexa à se-

gunda, mas não à primeira, e qr.re não depende da voncade
nem pode ser convocado quando se queira. Como qualquer
outro sent imento, ele deve ser provocado pela naturezâ, e

provir  da si tuação parr icular em que e menre se enconcra em
uma determinada ocasião. Sempre que um objero qualquer é
apresentado à memória ou aos sent idos, ele imediatamenre,

pela força do hábito,  leva a imaginação a conceber o objero

que lhe está usualmente associado, e essa concepção é acom-

panhada de uma sensação ou sent imenro que di fere dos deva-
neios sol tos da Íancasia. Nisso consiste toda a nartrreza da
crer lça; pois,  como não há questão de faro na qual se acredire
tão f i rmemente a ponto de não se poder conceber o contrár io,
não haveria nenhuma diferença enrre a concepção a que se dá
o assent imento e aquela que se rejeira,  se não fosse por algum
sentimento que as dist ingue uma da ourra. Se vejo uma bola
de bi lhar movendo-se em direção â ourra, sobre uma mesa
l isa, posso faci lmenre conceber que ela se decenha no mo-
mento do contaro. Essa concepção não impl ica conrradição,
ma-s ainda assim provoce um senrimenco muico di ferenre da
concepção pela qual represenro para mim o impulso e a co-
municação de movimenro de uma bola a ourra.

Se fôssemos rentar àef inir  esse sencimenro, depararíamos
ralvez com uma carefa muito di f íc i l ,  se não impossível;  ser ia o
mesmo que esforçarmo-nos para def inir  a sensação de fr io ou
a paixão da cólera parÀ uma cr iatura que nuncâ teve nenhuma
experiência desses sent imenros. A denominação verdadeira e
apropriada desse senrimenro é crengt,  e jamais alguém se sen-
t i r ia perplexo dianre do signi í icado desse rermo, porque cada

Pessoa está, a cada momenro, conscienre do sent imenro qrre



ele represerrra. Pode não ser rnadequado, contudo, ensaiar

unta lucr içao desse senrimento, com e esperançâ de qLre, por

esse meio, possamos chegar a algttmas analogias que permi-

tam expl icá- lo mais perfei tamente. Af i rmo, encão, que a cren-

ça nada rnais é que uma concepção de um objeto mais vívida,

vlgorose, enérgica, f i rme e constante do que jamais ser ia pos-

sível  obter apenas pela imaginação. Essa diversidade de ter-

mos, aparentemen[e tão pouco f i losóf ica, v isa apenas exPres-

sar aquele ato n'rental  qLre torna as real idades - ou ô que \e

considera como cais -  nrais presentes para nós do que as f ic-

çóes, que lhes dão um peso maior junto ao pens;rmento e uma

inf luência superior sobre as paixões e a imaginação, Uma vez

Quc re Foncorde quanto à coisa, é desnecessário disputar

âcerca de cermos. A imaginação rem o comando sobre todas

a-s suas idéias, e pode junrá- las, rnisrurá- las e modif icá- las de

rodas as maneiras possíveis.  Pode conceber ob;etos f ict íc ios

corn rodas as circunstâncias de rempo e lugar.  Pode dispô-los,

por assim dizer,  diante de nossos olhos em suas verdadeiras

cores, exatarnente como poderiam rer exisr ido. Mas como é

impossível que essa faculdade da imaginação possa, por si  só,

alcançar â crençâr tornâ-se evidente que a crença não consiste

na nacureza part icular ou ordem específ ica de nossas idéias,

mâs nir  maneira como são concebidas e no sent imtnto que tra-

zem à mence. Confesso que é impossível expl icar períei ta-

menre esse sent lmento ou maneira de concepÇão; podemos
fazer uso de palavras que expressam algo que disso se aproxi-

lna, mas sua denominação própria e verdadeira, como obser-

vârrÌos antes, é crença' ,  um termo que todos entendem suf ic ien-

temente na vida cor idiana. E, em í i losof ia,  não poderros i r

mais além da asserção de que acrmça é algo sent ido pela men-

te, que dist ingue entre es idéias provindas do julgamento e as
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f icções da imaginação. Eh lhes dá mais peso e inf luência, faz

que se mostrem mais importances, impõe-nas à consideração

da mence e corna-as o pr incípio direcor de nossas ações. Ltuço

neste insranre,  por exemplo,  a voz de ume pessoa que me é

conhecida, e o som vem como se fosse do cômodo vizinho.

Essa impressão de meus sent idos conduz de imediato meu

pensamenco para essa pessoa, bern como para todos os obje-

tos que a circundam, e eu os represento para mim como exis-

t indo neste momento com as rìesmas qual idades e relações

que eu sabia possuírem anrer iormente. Essas idéias se apode-

rarn de minha mente de trma rnaneira mais í i rme que idéias de

um castelo encantado; elas atuam muito di ferenremente so-

bre o sencimento e cêm uma inf luência muito maior e diversi-

f icada, !ânto ne produção de prazer quanto na de dor,  de ale-

gr ia quanco de pesar.

Tomemos, então, essa doutr ina em coda sua excensão, ad-

rnir indo que o sent imento de crença nada mais é que uma

concepção mais intensa e conscante do que a que acompanha

as meras í icçóes da imaginação, e que essamaneirq de conceber

provém de uma habitual  conjunção do objeto com algo pre-
sente à memória ou âos sencidos. Creio que não será di f íc i l ,
com base nessas suposições, descobrir  ourras operações da
mente análogas a esta, e remeter esses fenômenos a pr incípios
ainda mais gerais.

Já observamos glre a nacureza escabeleceu conexões entre
idéias part iculares e que, cão logo uma idéia sur ja em nosso

pensamento, ela inrroduz sua idéia correlaciva e para ela dir i -
ge nossa arenção, por meio de um dei icado e insensível movi-
tnento. Reduzimos esses pr incípios de conexão ou associação
a três, a saber, semelhança, rcntigiiidade e causagã0, que são os úni-
cos l iames que mancêm nossos pensâmentos coesos e dão or i-

r4
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gcm àquela cadeia regular de ref lexões, ou discurso, que, enì

maior ou menor grau, (em lugar encre rodos os seres huma-

nos. Ora, aqui se levanta uma quescão da qual vai  depender a

solução da presenre di f iculdade: será o caso que, em rodas es-

sas relações, quando um dos obiecos se aPresenra aos sent idos

ou à memória, r  mence não apenas seja conduzida à concepção

do correlat ivo mas alcance dele uma concepção mais íorte e

constante do que de outro modo seria capaz de obrer? Isso pa-

rece ocorrer com aquela crença que provém da relação de causa

c efeico. E, se o mesmo ocorrer com es oucrâs relações ou

princípios de associação, poderá ser estâbelecido como uma

lei  geral ,  gue rem lugar em codas as operações da mente.

t5 Assirn, a t í tulo de um prime iro exPerimento dir igido para

nosso presente propósi to,  podemos observar que'  na Presen-

ç; do recrato de urn amigo ausente, a idéia que temos dele é

evidentemente avivada pela semelhan1a, e que codas as paixões

que essa idéia ocasiona, sejam de alegria ou Pesar,  adquirem

nova íorça e vigor.  Para a produção desse eíeiro concorren-I

tanto uma relação como uma impressão Presente'  Quando o

re[rato em nada se assemelha ao amigo ou, pelo menos, não

pretendia representá-Ìo, sequer dir ige para ele nossos Pensa-
mentos. E se o retra[o, ranto quento o amigo, est iver ausente'

cmbora a menre possa passer do pensamento de um ao Pensa-
mento do ourro, ela sente que a idéia que se tem desce é ances

cufraquecida que avivada por essa transição. Temos Prâzer
en1 conremplar o rettâto de urn amigo quando é posco dianre

de nós, mas quando é removido escolhemos antes considerer

a pessoe diretamente do que por meio da ref lexão sobre uma

irnagem igualmerrre disrante e obscura.

16 As ccr imônias da rel igião catól ica române podem ser con-

side radas casos da Ìnesme natureza. Os dcvotos dessl supers-
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t ição coscumam desculpar-se das momices pelas quais são re-

preendidos alegando que senlem os efett . , . rs benéf icos desses

movimenros, poscuras e a[os exceriores no avivamenco de sua
devoção e escímulo a serr fervor,  os quais de ourro modo de-

cl inar iam se dir igidos inreiramence para objeros distantes e
imater iais.  Esboçamos os objecos de nossa fê, dtzem eles, em

símbolos e imagens percepcíveis aos senridos, e tornamo-los
mais presentes a nós por meio da presença imediata desses

símbolos do que nos ser ia possível  por meio simplesmente de
uma visão e ume contemplação intelectuais,  Objetos sensíveis

sempre têm, sobre a imaginação, urÌra influência maior que

quaisquer outros objetos, e transmitem prontamente essa in-

fluência às idéias com as quais se relacionam e às quais se asse-

melham. De tais práticas e de ral raciocínio limiro-me a inferir

que o efeiro da semelhança no avivamento das idéias é muito
comumi e como en'r  cada ceso deve haver o concurso de uma
semelhança e de rrrna impresslu presence, esÈamos abundan-
temenre supridos de experimenros pare prover a real idade do

princípio que se inrroduziu anter iormenre.

Podemos acrescenter força a esses experimentos medianre
outros de um cipo di feren[e, ao considerarmos os efeiros da
cont igüidade, além dos dasemelhanço. É.". ,o que a disrância di-
minui a força de qualquer idéia e que, ao nos aproximârmos
de algum objero, esse objero, embora não se revele a nossos
sent idos, opera sobre a menre com uma inf luência que imica
uma impressão imediaca. Pensar em um objero qualquer de
pronto transporta a r lence pera o que lhe é concíguo, mas é só
a presença efet iva do objeto que a rransporra com superior v i-
vacidade. Quando estou a pouces milhas de casa, rudo que a
ela se relacionâ roca-rìc muito mais de perro do que quando
estou a duzentas léguas, embora mesmo e esra discância a
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reflexão sobre qr-ralquer coisa nas proximidades de meus ami-

gos ou de minha família produza naturalmence umâ idéia de-

lcs.  l ! Ías como neste úlr imo caso ambos os objetos considera-

dos pela nÌente são rdéias,  a rransição de um para outro,  não

obstanre se f"ça com íaci l idade, não é por s i  só capaz de rrans-

mit i r  r - rma vivacidade super ior  a qualquer uma das idéias,  pela

fal ta de alguma impressão imediaca.t

2 Naturant nobis, ìnquit, datum dimm, an tíïoíc quoào^, ul, tilm cq loca píàmmus,

ín quíbus m,mo.na dtgnos vìros atttpcrimus multum cstt vcri í t t05, f iagts movcanur,

quam siquando eorum tpsorum aut Jacta audiamus aut striptum alíquod. lcganus?

Velut ryo nunc rno!tor, Vmit cnrm mihi Platonis in mtntcm, quan arctpimus pn-

mum hir disputare salilum, cuius etiam illi hortuli propinqui non nrcmoriam solunr

mìbi alJerunt, se d ípsum viàntur ín rcnsptctu mco hic poncrc. Hic Spcusíppus, hic

Xrnonates, br cìus audtor Poltmo; cuius ipsa i l la ussìo Juit ,  quan uiàcmus. Eqtrr '

dmt rtiam curíam nostran, Llostiliam dico, non I'tanr nortam, quac mihi minor cssc

,tidctur postquam tst maior, solcbam inluens, Scipioncm, Catoncm, I.clium, nos'

tr'tÍn rcÍo ín prímis avum cogítare . Tanta vis admonitionis ìnttt in locts; ut non sinc

caus a tx h ts mtmori ae duu a s ì t  dis dpl ina. Cícero, D t F inìbus. Livro V I Cícero

rehtr  pr l rvras de seu rmigo Matco Piso durante v is i ta qrre f izerarn à

Acrdemia em Atcnas: "Quer se crate de um fato da natureza ou de sim-

Plcs i lusão - obseruo'. l  - ,  nossas emoções são mais fortemeute desper-

radas qu.lndo vemos os locais que se diz terem sido freqi ientados por

homens i lustres do que quando ouvimos conter seus fei tos ou lemos

scus escl i tos. É assim que me sinto agora. Vem-me i mente Plarão, dc

quenÌ se diz rer sido o prirnciro a entreter discussões nestc lugar, e de

fato o pcqueno jrrdirn acolá não apenas traz sua memórta mas põe, por

;rssirn drze r,  o próprio homem dirnce de meus olhos. E aqui está Espêu-

sipo, aqui Xenócrrtcs e seu discÍpulo PoÌemo, que costunìava ocupar o

próprio assenro que al i  vemos. E mesmo nosso edifício do Se nado (ref i-

ro-me à Cúria Hostí l ia, não ro novo edi[ício, que n1e parece !er-se ror-

nado menor depois d:r ampli :rção) trazia-me ao pensamento os vultos dc

Cipi ío,  Cat io,  Lél io e pr incipalmente de meu avô. Tal  é o poder dc

cvocação que residc nos locr is,  e não é sem razão que ncles se baseia a

.rr te da mnemônicr" ] ,
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18 Ninguém pode pôr ern dúvida que a causação tenha a mes-

ma inf luência que as duas outras releções de semelhança e

contrgüidade. Pessoas superst ic ioses gostam muito das rel í -

quias de sancos e hornens pios, pela mesma razão que es leva a

buscar símbolos e imagens: a í im de avivar sua devoção e

dar- lhes ume concepção mais forte e profunda daquelas vidas

exemplares que desejam imitar.  Ora, é evidence que uma das

melhores rel íquias que unì devoto poderia obter ser ia o traba-

lho manual de um santo, e se suas roupes e mobi l iár io podem

ser considerados sob essa perspecciva é Porque est iveram al-

gum dia à sua disposição e ele os moveu e atuou sobre eles; e

nesse aspecco podem ser viscos como efeicos impertei tos e

como estando a eie conectados Por uma cadeia de conseqüên-

cias mais curta do que quâlquer uma daquelas pelas qr.rais sa-

bemos da real idade de sua existência.

Suponhamos que nos fosse epresentado o f i lho de um

amigo há muico terr Ìpo morto ou ausente; é claro que esse ob-
jeto far ia instancanean'rente reviver sua idéia correlaciva e tra-

r ia a nossos pensalnentos todas as lembranças dos momentos
ínt imos e famil iares do passado, em cores mais vívidas do que
de outro modo nos ter iem aparecrdo. Eis aqui outro fenôme-

no que parece comprovar o pr incípio acima mencionado.

Podemos observar que, r lesses fenômenos, a crença no ob-

jeto correlar ivo é sempre pressuposca; sem o que a relação

não poderia cer efe i ro.  A inf luência do re trato supõe que acrf  -
di temos que nosso amigo tenha alguma vez exist ido. A conci-

güidade ao lar não poderia excicar as idéias que cemos dele a

ffrenos que acreditemo5 que realmente exista. E eu assevero que
essa crença, quando ulcrapassa o domínio da memória e dos

sent idos, é de uma natureza semelhante e provém de causas

semelhântes às da transição de pensamento e vivacidadc de
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concepção aqui expl icadas. Quando lanço ao fogo um pedaço
dc rnadeira seca, minha mente é imediacamenre levada a con-
ceber que isso aumencará as chamas, não que as excinguirá.
Essa rransição de pensamenlo da causa para o efei to não pro-
cede da razão mas deriva sr.ra or igem inceiramente do hábito e
da experiência. E dado que se inic ia com um objeto presenre
ao.s senridos, ela rorna a idéia ou concepção da chama mais
forte e vívida do que o far ia um devaneio solro e vaci lanre da
irrraginação. Essa idéia surge de imediaro; o pensamenro rno-
ve-se insranteneamente em sua direção e the comunica coda
aquela força de concepção derivada da impressão presenre aos
senridos. Não é verdade que, quando uma espada é empunha-
d;r  conrra meu peiro, a idéia do fer imento e da dor me afeta
m;r is fortemente do que quando me é oferecida uma raça de
vrnho, mesmo que tal  idéia v iesse por acidenre a ocorrer-me

quando do aparecimenco desse úlcimo objero? Mas o que há
em tudo isso capaz de ocasionar uma concepção tão forre, a
nlo ser simplesmenre a presença de um objeto e umâ rransi-

ção habirual para a idéia de um ourro objero que nos acosru-
lnarros a associar ao pr imeiroì Essa é coda a operação da
menre em cada uma de nosses conclusóes relar ivas a questões
de t ì to e existência, e é uma sarisfação descobrir  algumas ana-
logias pelas quais se pode expl icá- la.  Em rodos os casos, é a
tr lnsição a parrr f  c le um objero presenre que dá força e sol i -
dez à idéia que Ihe escá relacionada.

I-{á aqui,  enr; : ìo,  uma espécie de harmonia preesrabelecida
entre o curso da narureza e a sucessão de nossas idéias; e,  em-
bora desconheçamos por complero os poderes e forças que
governam aquele curso, cons[a[amos que nossos pensâmentos
e concepçóes seguiram o mesmo caminho das demais obras da
nâtureza. O hábiro é o pr incípio pelo qual veio a se produzir
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esse correspondência, cão necessária à sobrevivência de nossa

espécie e à cl i reçâo de nossa conduta, em todas as sicuações e

ocorrências da vida humana. Se a presença de um objeto não

excitasse instantàneamente a idéia dos objetos que a ele co-

mumence se associam, rodo nosso conhecimenco rer ia de f i -

car circunscri to à estrei ta esfera de nossa memória e nossos

sent idos, e jamais teríamos sido capazes de ajustar meios a

f ins ou de empregar nossos poderes naturais seia para produ-

zir  o que é bom, seja para evi tar o que é mau. Aqueles que se

encentam com a descoberta e contemplação das causas Jinais
têrn aqui um vasto assunto em que empregar seu fascínio e

admiração,

Acrescenro, a t í tulo de uma conFirmação adicional da teo-

r ia precedenre, que, como essâ operação da mente pela qual

inf ìr imos efei tos semelharrtes de causas semelhances e vice-

versa é tão essencial  à subsistência de todas as cr iatr ,rras hu-

rnanas, não é provável que ela pudesse ser conf iada às falazes

deduções de nossa razão -  que é lcnca em suas operrções, não

está presente em nenhum graLr durante os pr imeiros anos da

infância, e,  na melhor das hipóreses, revela-se extremenÌente

sujeira a erros e equívocos em todas as épocas e períodos da
vida humana. Esrá mais de acordo com a costumeira sabedo-

r ia da natureza que uma ar iv idade mental  tão necessária seja

garanrida por meio de algum inst into ou tendência mecânica,

capaz de mostrar-se infal ível  em suas operações, de manifes-

tar-se desde o pr imeiro aparecimenro de vida e do pensamen-
to, e de proceder independentemen[e de todas as laboriosas

deduções do entendimento. Assim como a natureza ensi-

nou-nos o uso de nossos membros sem nos dar o conheci-

mento dos músculos e nervos que os comandam, do mesrno

rnodo ela implantou em nós um inst into gue leua aJiance o
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Pensamento etr ,  ulTì curso correspondente ao que ela escabe-

leceu para os objetos externos, embora ignoremos os poderes
e as forçns dos qu;rrs esse curso e sucessão regulares de objc-
tos roralmence depcnde.
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