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“A conexão das idéias implica não a relação de causa a 
efeito, mas somente a de um indício e de um signo à 
coisa significada. O fogo que se vê não é a causa da dor 
que sofro quando dele me aproximo: é o indício que me 
previne dessa dor.” (David Hume Apud Foucault.) “O 
conhecimento que adivinhava, por acaso, signos 
absolutos e mais antigos que ele, foi substituído por uma 
rede de signos construída passo a passo pelo 
conhecimento do provável. Hume tornou-se possível.”  

 
(Michel Foucault)



 
RESUMO 

A arqueologia Foucaultiana surge como uma nova forma de compreender a 
história, tal projeto epistemológico é pensado sob um plano de quadro, o que 
significa dizer que Foucault propõe uma epistémê para cada época com 
discursos e práticas referentes à era pré-clássica (XVI), clássica (XVII e XVIII) e 
moderna (XIX). Essa nova forma de compreender a história trouxe inovações 
para a compreensão da história da filosofia, afinal segundo a proposta de 
Foucault, a modernidade não teria inicio com Descartes, mas, com Kant. Com 
isso não somente Kant e Descartes mudam de contexto histórico, mas outros 
teóricos e filósofos também, como por exemplo, Hume, objeto do presente 
estudo. Sendo assim, o presente trabalho propõe analisar a partir da epistémê 
clássica presente na obra As palavras e as coisas (2007) de Foucault, a 
tentativa de uma nova interpretação para a epistemologia humeana. Alguns 
elementos surgem como centrais para tal inserção, entre eles, a representação, 
marca da era clássica. A memória e a imaginação com suas vertentes negativa 
e positiva e ainda, com princípios norteadores, a gênese, a taxinomia e a 
máthêsis, três elementos constitutivos da era clássica, que juntos caracterizam 
o princípio de busca e ordenação da era clássica. Tais descrições nos levaram 
a perceber a possibilidade de pensar um Hume não somente no plano da 
modernidade, mas, sob um viés clássico. Para tal feito, passamos a verificar a 
existência de elementos que se fizessem presentes tanto na epistémê clássica 
proposta por Foucault, como na epistemologia humeana. Verificamos assim, 
que a teoria da causalidade proposta por Hume se encontra em um plano 
arqueológico Foucaultiano, sobretudo por suas noções de ordenação e busca 
causal, afinal a gênese, a máthêsis e a taxionomia são elementos que juntos 
procuram elencar uma ordenação e um princípio originador. Podemos afirmar 
assim, a existência de uma nova interpretação para epistemologia humeana 
sob a luz da arqueologia Foucaultiana.  

PALAVRAS-CHAVE: Hume. Foucault. Causalidade. Epistémê clássica. 
Arqueologia.    

 

 



 

ABSTRACT 

 

Foucault's archeology emerged as a new way to understand the history, such 

epistemological project is designed under a framework plan, which is to say that 

Foucault proposes an episteme for each season with discourses and practices 

related to the pre-classical (XVI) classical (XVII and XVIII) and modern era 

(XIX). This new way of comprehending the history brought innovations to 

understand the history of philosophy, after all as proposed by Foucault, 

modernity would not start with Descartes, but with Kant. Therefore, not only 

Kant and Descartes are located in different episteme, but also other theorists 

and philosophers such as Hume, the present study object. Thus, this study aims 

to analyze from the classical episteme present in the work The Order of Things 

(2007) by Foucault, attempting a new interpretation to the Humean 

epistemology. Some elements appear as central to such integration, including 

representation, which marks the Classical era. Memory and imagination with 

their negative and positive aspects and also with guiding principles, the genesis, 

the taxonomy and the mathesis three constituent elements of the classical era, 

which together characterize the onset of search and ranking of the classical era. 

Such descriptions have led us to realize the possibility of thinking of Hume not 

for a modernity plan, but under a classic bias. To guarantee this, we verify the 

existence of elements that do present both in classical episteme proposed by 

Foucault as in Hume's epistemology. We note as well that the theory of 

causality proposed by Hume is in an archaeological plan Foucauldian, 

especially for his ordination notions of causal search after all the genesis, the 

mathesis and taxonomy are elements that together seek to list an ordering and 

an originator principle. We can say so, the existence of a new interpretation of 

Hume's epistemology in the light of Foucault's archeology. 

 

KEYWORDS: Hume. Foucault. Causality. Classical episteme. Archeology. 
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INTRODUÇÃO 

  

Ao remetermos aos escritos de Michel Foucault, percebemos que sua 

compreensão de história incide sobre um plano divergente dos demais 

filósofos, pois ele não vê um plano contínuo e linear na história. A composição 

histórica pensada por Foucault fundamenta-se em uma compreensão das 

racionalidades, sendo que para este, cada época possui uma racionalidade 

constituída de discursos e elementos que a caracterize. Esse novo modo de 

compreensão histórica caracteriza o projeto de Foucault compreendido como 

uma arqueologia, ou seja, uma busca de distinções racionais concernentes a 

cada época. Tal diferenciação racional aparece em evidência na obra As 

palavras e as coisas, onde Foucault realiza um trabalho que ele denomina 

como distinções epistêmicas1, destacando as racionalidades da era pré 

clássica, clássica e moderna.  

Neste sentido, o presente trabalho consiste em realizar um exercício de 

interpretação a partir do projeto arqueológico descrito por Foucault em sua obra 

As palavras e as coisas. Nosso objetivo será compreender os elementos que 

constituem a racionalidade clássica, pois para Foucault não há uma relação 

histórica contínua, e sim rupturas epistêmicas, caracterizando uma história em 

quadros, onde cada época possui seus elementos de discurso, conhecimento e 

práticas. Ao realizarmos tal caracterização podemos perceber que alguns 

elementos que na compreensão filosófica usual surgiam em determinada 

época, agora sob a ótica Foucaultiana passa a pertencer à outra época. Desta 

forma, nosso trabalho pretende ir além de uma caraterização de epistémês, ele 

pretende pensar a possibilidade de uma racionalidade clássica para o filósofo 

David Hume.  

                                                           
1 Epistêmica, assim como epistémê, será tomada por Foucault no sentido de caracterização de 

racionalidades de cada época. Neste sentido, Foucault compreende existir uma racionalidade para a era 

Pré clássica, clássica e moderna; como pode ser verificado na obra As palavras e as coisas.  

FOUCAULT, Michel. As palavras e as coisas. 8º ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007. 
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Sabe-se que Hume é considerado pela história da filosofia como 

pertencente à era moderna, afinal a tradição filosófica2 compreende que a 

modernidade seja datada a partir das formulações cartesianas, ou seja, 

naquele momento em que o sujeito aparece como pensante e firmando assim o 

Cogito cartesiano. Seguindo esse raciocínio a modernidade surgiria no século 

XVII, pois nesta época, segundo a tradição filosófica, a subjetividade floresce, 

rompendo com a escolástica, é neste sentido que surge Descartes como marco 

da era moderna. Ainda segundo tal compreensão histórica, Hume se 

encontraria na modernidade, e, portanto, a compreensão de sua epistemologia 

estaria atrelada a era moderna. Neste sentido, alguns estudiosos se puseram a 

interpretar a epistemologia de Hume segundo as correntes de pensamento 

modernas, em ênfase as correntes empirista e a cética. Tal interpretação fez 

surgir diversas interpretações para o conhecimento em Hume, não é nosso 

intuito neste trabalho realizar um analise exaustiva de tais interpretações, para 

tanto será mencionada brevemente cinco das principais interpretações 

atribuídas à epistemologia de Hume, com o intuito de retomar as interpretações 

ao pensamento humeano e verificar a possibilidade de indicar uma 

interpretação divergente das já existentes, são elas: A interpretação naturalista, 

cética, indutiva, observacionalista e irracionalista. Desta forma, nosso trabalho 

terá como objetivo verificar se realmente podemos pensar um Hume clássico a 

luz da arqueologia Foucaultiana, e em caso afirmativo, de que forma essa 

incide sobre as interpretações já existentes.  

Se a tradição filosófica compreende o início da modernidade com 

Descartes no século XVII, Foucault em contrapartida, compreende que a era 

clássica situa-se entre os séculos XVII e XVIII, enquanto a modernidade só 

surgiria no século XIX. Já podemos perceber uma nova divisão histórica, ao 

qual tomaremos como ponto de partida para pensar Hume como pertencente à 

era clássica. Antes de iniciarmos de fato nosso estudo, se faz necessário 

esclarecer alguns conceitos Foucaultianos, entre eles o significado termo 

                                                           
2 A tradição filosófica aqui mencionada refere-se aos manuais de filosofia, aos quais reproduz em seu 
conteúdo um perspectiva continuísta, demarcando Descartes como um marco da modernidade, e ainda 
as épocas como sendo consequências sucessivas. Dentre estes podemos citar, Giovanni Reale (REALE, 
Giovanni. ANTISERI, Dario. História da filosofia vol. 1 ao 7. São Paulo: Paulus,2003) Abbagnano 
(ABBAGNANO, Nicola. História da filosofia vol. 1 ao 14. Lisboa: Editorial presença, s/d) Marilena Chauí 
(CHAUÍ, Marilena. Convite a filosofia. São Paulo: Ática,2014)   
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projeto arqueológico, afinal é esse elemento que Foucault utiliza para pensar 

as racionalidades.  

Foucault ao propor seu projeto arqueológico, estabelece vários níveis 

de racionalidade, que são pensados conforme os elementos epistêmicos, ou 

seja, as características de cada época tratam-se de uma retomada 

historiográfica, isto é, os acontecimentos não mais serão pensados sob uma 

perspectiva continuísta, ao contrário, o projeto de Foucault concentra-se em 

uma arqueologia dos fatos concernentes a cada época. Alguns intérpretes 

compreendem o termo arqueológico de Foucault como um tipo de metodologia, 

uma forma de direcionar uma pesquisa, dizer isso parece cair numa 

simplicidade, afinal de contas o propósito arqueológico vai além de indicações 

metodológicas. Há ainda aqueles que compreendem a arqueologia como um 

indicativo para classificar Foucault dentre os estruturalistas. Essa noção parece 

um pouco equivocada, afinal, apesar de a arqueologia possuir uma estrutura de 

discurso, ela não é sempre a mesma, ela transita entre os mais diversos 

assuntos, de maneira que proporciona a análise do discurso conforme o 

acontecimento e a época em questão.   

Mas, o que seria então a arqueologia? Se pensarmos na palavra 

arqueologia em um sentido, digamos usual, remetemos aos historiadores, 

aqueles que transitam na história em busca de elementos passados para tentar 

compreender o presente. A arqueologia de Foucault está além de propostas 

metodológicas, pois ele parte de uma análise do discurso da epistémê, isto é a 

verdade produzida em cada época, não se trata somente de periodização 

histórica, mas, de entender os discursos e os mecanismos de poder que regem 

determinada época. Trata-se de uma distinção da era pré-clássica, clássica e 

moderna com respeito a diversas questões, como o poder, os saberes, a 

sexualidade, entre outros. Ao realizar tais distinções, Foucault rompe com a 

linearidade, com a causalidade e com a constância dos fatos, um novo modo 

de ver a história é exposto, tendo, assim um plano arqueológico, contrapondo 

toda uma tradição filosófica que estava habituada a pensar na causalidade e na 

linearidade dos fatos da história, com isso ele nos apresenta uma história em 

quadros, com acontecimentos, discursos e elementos concernentes a cada 

época, com suas diferentes características sem remeter a uma conexão causal. 
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Para formular tais rupturas e criar uma história no plano descontínuo, Foucault 

parte de definições epistemológicas presente no pensamento de autores como 

Canguilhem, que propõe uma ruptura no progresso científico, estabelecendo 

uma história da ciência desvinculada de processos lineares. A análise de 

ciência segundo o pensamento de Canguilhem estaria vinculada a uma 

epistemologia da investigação dos procedimentos produtores do conhecimento 

científico, sobretudo ao que se refere às ciências da vida: biologia, anatomia, 

patologia, fisiologia.  “A filosofia de Canguilhem é uma epistemologia: uma 

investigação sobre os procedimentos de produção do conhecimento científico; 

uma elucidação das operações da ciência; uma avaliação da racionalidade 

científica.” (MACHADO, 2007). Trata-se de propor uma ciência desvinculada da 

racionalidade linear, ao fazer isso Canguilhem realiza uma história dos 

conceitos, compreendendo cada ciência segundo suas características, seus 

discursos, e seus critérios. “É determinando o estatuto epistemológico dos 

conceitos de "supervalorização", de "ideologia científica" e de "normalidade" 

que Canguilhem funda a conjunção dos temas da continuidade e da 

descontinuidade em história da biologia.” (PORTOCARRERO, 1994). É a partir 

da conceituação que Canguilhem desenvolve sua epistemologia, sem 

esquecer-se, no entanto, da influência de Gaston Bachelar sobre sua proposta 

epistemológica, pois, Canguilhem aplica as categorias da epistemologia 

bachelardiana a sua história das ciências da vida. O projeto de Bachelard 

consiste em propor uma história livre de processos contínuos, para isso ele 

parte da definição de rupturas epistemológicas, para explicar que a produção 

da ciência é construída a partir de rupturas, sob um plano descontínuo. É a 

partir desta dimensão de rupturas que Canguilhem fará uso na formulação de 

sua teoria, no entanto ao invés de aplicá-la a noções matemáticas como a 

física e a química como fizera Bachelard, Canguilhem aplicara o estudo 

bachelardiano as ciências da vida.  

Neste sentido, podemos compreender a proposta de uma história 

descontínua em Foucault enraizada em conceitos formulados por Bachelard e 

adaptados por Canguilhem em seu estudo das ciências da vida. É necessário 

salientar que o conceito de ruptura epistemológica descrito tanto por 

Canguilhem como por Bachelard está ligado à história da ciência e que tal 
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conceito tomara outra acepção no plano Foucaultiano3. O fato é que essa 

história em quadro proposta por Foucault está relacionada à noção de 

epistémê, compreendida como uma distinção de épocas, com seus discursos, 

acontecimentos e elementos justificados por uma relação de verdade de cada 

época. Essa distinção se fará necessária para nosso trabalho, uma vez que 

será essa noção de elementos epistêmicos que norteará nosso estudo, 

sobretudo, aqueles que concernem a era clássica.  

Será, portanto, entre tais rupturas epistêmicas que nosso trabalho será 

construído, consistindo assim em tentar compreender o termo epistemologia 

presente na teoria da causalidade proposta pelo filósofo inglês David Hume, a 

partir da nova acepção de epistémê presente no projeto arqueológico de 

Foucault. Essa descrição aparece em evidência na obra As palavras e as 

coisas, onde Foucault realiza uma distinção da epistémê clássica e moderna 

referente aos saberes da economia, da biologia e da linguística. Nossa 

proposta é fazer um recorte dos elementos que compõem a epistémê clássica 

e no campo epistemológico de Hume propor uma interpretação que difere 

daquelas que são consideradas as principais correntes interpretativas4 do 

pensamento de Hume. É importante destacar a relevância de um trabalho 

deste cunho, dada à importância dos dois filósofos em questão: Hume e 

Foucault e mais ainda, da nova investida epistemológica proposta ao 

pensamento humeano, fundamentado em uma perspectiva arqueológica 

Foucaultiana.   

Desta forma, o projeto arqueológico de Foucault pode ser 

compreendido como a “história epistemológica das ciências” (Foucault, 1969: 

248), ou seja, uma proposta que enfatiza a verdade de cada época, pois, os 

discursos são produzidos em um regime de verdade conforme cada tempo 

histórico. Foucault tenta mostrar isso nos mecanismos punitivos, na ordem dos 

discursos e nos saberes, usando como método para isso o arqueológico 

discursivo. Trata-se de uma arqueologia das ciências humanas, como é 

destacado no subtítulo da obra As palavras e as coisas, de um recorte dos 

                                                           
3 Essa distinção será tratada com ênfase no segundo capítulo deste trabalho intitulado “A arqueologia de 

Foucault”.  
4 Tais interpretações serão mencionadas rapidamente ainda nesta introdução; e serão tratadas com um 

pouco mais de ênfase no decorrer dos capítulos deste trabalho.  
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diversos mecanismos que articulam os acontecimentos discursivos (REVEL, 

2011). Uma arqueologia como “uma história das condições históricas de 

possibilidade do saber” (CASTRO, 2006). É um caminho para a percepção do 

que fez surgir em uma determinada sociedade, suas possibilidades de saber; e 

não sob uma compreensão linear e contínua da história da razão, como 

podemos encontrar nos manuais de filosofia, a arqueologia de Foucault 

compreende assim, um novo olhar sobre a razão e a história.  

Ao propor esse novo modo de compreensão racional e histórica, 

Foucault utiliza a noção de epistémê, que em sua arqueologia ganha um novo 

sentido, fazendo referência aos discursos referentes a cada época. O conceito 

de epistémê torna-se importante para nossa pesquisa, uma vez que esta tece 

sua compreensão sobre a dualidade de acontecimentos e discursos da época 

clássica e moderna. Para efeito de nosso estudo, iremos nos concentrar 

somente na epistémê da era clássica, período em que segundo a arqueologia 

Foucaultiana, Hume se situa.  

A epistémê pode ser compreendida como um corte epistemológico, tal 

procedimento é realizado por Foucault em diversos momentos ao longo de 

suas obras e sobre os mais diversos assuntos, a exemplo, na obra Vigiar e 

Punir ele retoma os castigos da época clássica, os chamados suplícios e faz 

um paralelo com o sistema presidiário atual, a vigilância, o controle sobre os 

presos. Na obra As palavras e as coisas esse processo é realizado com mais 

ênfase, trata-se de uma arqueologia das ciências humanas, como o próprio 

subtítulo do livro traz. É nesta obra que iremos concentrar parte de nossa 

pesquisa, a escolha dela vem por meio de ser uma obra não muito explorada 

no âmbito acadêmico, tendo em vista ter pouquíssimas pesquisas que 

discutam o conteúdo da obra, em ênfase a respeito da era clássica. A 

justificativa se estende ainda o fato dela trazer os elementos necessários a 

nossa pesquisa, ou seja, os elementos próprios da epistémê clássica. A 

explicação para a demarcação desta época está ainda no fato dela refletir 

sobre a nossa proposta de estudo, isto é, a retomada da epistemologia de 

David Hume um dos mais célebres filósofos britânicos, que faz parte de uma 

tradição empirista, uma filosofia que começa com Guilherme de Ockham no 

século XIV, segue-se com Bacon, Hobbes, Locke – que influenciou em muito o 
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pensamento humeano. Após Hume, a linha empirista continua com Bentham e 

J.S. Mill, Bertrand Russell e a filosofia analítica na atualidade.  

O conceito de epistémê será utilizado neste trabalho justamente para 

tentar pensar além dos limites da linearidade, afinal Foucault questiona toda 

uma tradição que pensa o conhecimento de maneira linear. Nossa proposta é 

justamente fazer uso deste conceito de epistémê para pensar um Hume além 

do campo empírico, e tentar, sobretudo vê uma racionalidade clássica em sua 

epistemologia. 

Para tentar pensar a epistemologia de Hume sob uma arqueologia 

Foucaultiana, faremos uso de duas das suas principais obras sobre o 

conhecimento, a obra Tratado da natureza humana e a obra Investigação sobre 

o entendimento humano. O tratado, obra escrita ainda em sua juventude possui 

vários aspectos da natureza humana, por isso nos limitaremos a parte referente 

ao conhecimento em ênfase o livro I, intitulado “Do entendimento”, que contém 

os aspectos da epistemologia de Hume, A segunda obra, (Investigação sobre o 

entendimento humano) foi escrita por Hume, porque ele sentiu a necessidade 

de tornar a escrita do tratado mais clara, um esforço de revisar sua primeira 

obra filosófica, o tratado. Por isso a importância da obra Investigação sobre o 

entendimento humano para nosso trabalho, afinal o conteúdo da obra 

corresponde resumidamente ao contido no livro I do Tratado da natureza 

humana.  

Antes de começar o estudo sobre da epistemologia de Hume, faz-se 

necessário mencionar algumas das interpretações em torno do conhecimento 

humeano. Como já indicado, iremos analisar cinco interpretações a que 

considera a epistemologia de Hume naturalista, cética, indutiva, 

observacionalista e irracionalista. Não é nosso intuito descrever e fazer um 

estudo aprofundado de todas as intepretações atribuídas ao pensamento do 

filósofo, nem tampouco desmerecê-las tentando invalidar os estudos já 

existentes, o que pretendemos é realizar uma indicação sumária acerca das 

cinco interpretações comumente atribuídas a epistemologia humeana e 
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verificar a possibilidade de pensar um Hume clássico. Vejamos de maneira 

introdutória cada um dessas cinco interpretações5.  

A primeira interpretação situa Hume entre os naturalistas, segundo esta 

vertente o papel de Hume no campo epistemológico seria ressaltar o papel de 

nossas crenças naturais, seria neste sentido uma espécie de confiança da 

nossa sensibilidade natural.  

Segundo esta interpretação, Hume procura mostrar como a 
natureza humana nos dotou de recursos, na maior parte não 
intelectuais, que nos levam inevitavelmente a pressupor ou a 
ter determinadas crenças que a razão é incapaz de justificar 
por meio de argumentos. (CONTE, 2010, p.212).  

Neste sentido os defensores desta interpretação concordam que o papel da 

epistemologia de Hume seria essencialmente ressaltar o papel dos instintos 

proporcionados pela natureza.  

A segunda vertente considera o pensamento humeano como cético, 

para estes Hume discorda da ciência de sua época, propondo um descrédito às 

relações causais.  Neste sentido, Hume e sua epistemologia se enquadrariam 

na vertente cética, uma vez que o filósofo parte do princípio da relação 

impressões e ideias para apoiar seu ceticismo, e com isso não reconhece a 

ciência de sua época como verdadeira, ou seja, ele não admite relações 

causais em uma conexão constante, rompendo com qualquer pressuposto 

metafísico. O próprio Hume preocupou-se em detalhar tipologias de ceticismo, 

como podemos observar em alguns trechos de sua obra Investigação sobre o 

entendimento humano, onde ele dedica toda a seção 12 do livro para tratar a 

respeito. 

Há uma espécie de ceticismo, anterior a todo estudo e filosofia, 

que é muito indicado por Descartes e outros como um 

poderoso meio de se evitar erros e juízos precipitados. [...] Há 

outra espécie de ceticismo, consequente á ciência e á 

investigação, que se dá quando os homens supõem ter 

descoberto o caráter absolutamente falacioso de suas 

faculdades mentais [...] (HUME, 2001,p.201-02)  

                                                           
5 As cinco interpretações mencionadas serão tratada de maneira mais detalhada no primeiro capítulo deste 

trabalho, intitulado “A epistemologia humeana”. 
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O ceticismo de Descartes seria, por assim dizer, o ceticismo metódico, 

da dúvida para alcançar o conhecimento. Enquanto o ceticismo referente à 

ciência seria aquele que muitos homens põe em duvida até mesmo as relações 

dos sentidos. Por isso mesmo, Hume divide esse ceticismo em pirrônico e 

mitigado. O Pirronismo caracteriza-se por um ceticismo exorbitante, ao qual 

duvidaria até mesmo dos sentidos, e a outra vertente, seria denominada de 

ceticismo Mitigado, que Hume também chama de filosofia acadêmica, que teria 

como proposta uma dúvida mais cautelosa e não tão radical como Pirronismo.  

Por essas constatações e nomeações alguns estudiosos6, consideram a 

epistemologia de Hume cética e ainda o colocam como um defensor do 

ceticismo Mitigado.   

O próprio Hume se preocupou em distinguir diferentes tipos de 
ceticismo e deixar claro que defendia uma espécie de ceticismo 
matizado pela aceitação da força da natureza que leva o 
homem a ter as crenças que tem. Rejeitou o assim chamado 
ceticismo excessivo e propôs uma forma de ceticismo mitigado 
(Cf. EHU, 12). O ceticismo mitigado resultaria da moderação do 
pirronismo pela intervenção da força irresistível da natureza. 
Teria a virtude de mostrar os verdadeiros limites da razão 
humana e demais faculdades cognitivas, impedindo afirmações 
dogmáticas, entusiasmo indevido e hipóteses especulativas 
que excedam a evidência científica ou experimental. Manteria a 
dúvida e a suspensão de juízo como maneiras apropriadas de 
evitar o dogmatismo. Segundo esta interpretação, Hume 
procura mostrar como a natureza humana nos dotou de 
recursos, na maior parte não intelectuais, que nos levam 
inevitavelmente a pressupor ou a ter determinadas crenças que 
a razão é incapaz de justificar por meio de argumentos. 
(CONTE, 2010, p.233).  

Desse modo e sob as indicações acima, a epistemologia de Hume seria 

compreendida como um ceticismo, tal interpretação estaria fundamentada sob 

a não admissão por parte do filósofo de uma conexão causal necessária.  

É necessário enfatizar que Hume não admitia a razão como sendo a 

fonte originária do conhecimento, isto é, ele não admitia um conhecimento a 

priori. A partir dessa prerrogativa, surge uma terceira interpretação para o 

pensamento da epistemologia de Hume, a que considera seu pensamento 

irracional. Na obra Tratado da natureza humana, Hume por diversas vezes se 

                                                           
6SMITH, Plínio Junqueira. O ceticismo de Hume. São Paulo: Loyola, 1995.   

STRAWSON, P.F. Ceticismo e naturalismo. São Leopoldo: Unisinos, 2008. 
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posiciona contra uma racionalidade pré estabelecida, ou seja, interligada ao 

sistema racional a priori, fato esse que muitos que leem sua obra logo o situam 

como irracionalista. O que Hume enfatiza, no entanto, é que o costume ou 

hábito nos atinge muito antes de termos tempo para raciocinar a respeito: “A 

idéia de afundar está tão intimamente conectada com a de água, e a idéia de 

se afogar com a de afundar, que a mente faz a transição sem o auxilio da 

memória. O costume age antes que tenhamos tempo de refletir”. (HUME, 

2009,p.134) Olhando a partir desse ângulo, podemos perceber que Hume 

propõe um posição secundaria para o raciocínio, ou seja, ele não compreende 

a razão como elemento propulsor para a obtenção do  conhecimento, desta 

forma, seu pensamento é compreendido como de cunho irracional.  

  De todas as interpretações talvez essa seja a mais equivocada, pois, 

como enfatiza Monteiro (2009):  

A rejeição da razão não implica evidentemente, que a 
inferência causal não faça parte do processo humano de 
raciocínio; significa apenas que, quando raciocinamos acerca 
de questões de fato, o passo mais crucial e fundamental que 
nos leva a proceder a inferências assentes em repetições 
observadas não é causado por aquela faculdade 
“demonstrativa” a que damos o nome de razão, mas por um 
princípio instintivo, a ela irredutível ao qual nosso filósofo 
propõe dar o nome de costume ou hábito. A hipótese de Hume 
não expulsa inteiramente a razão do território do raciocínio 
experimental, mas sem dúvida procede a sua desentronização 
– negando-lhe aquela situação privilegiada que a tradição 
racionalista lhe atribuía.  

Assim, de acordo com Monteiro, Hume não faz um desuso da razão, só não 

confere o espaço privilegiado que a era clássica atribuía a ela, uma vez que 

suas formulações epistemológicas se concentraram em um conhecimento a 

posteriori e não a priori.  

Uma quarta interpretação concebe a filosofia de Hume como uma 

espécie de “observacionalismo”, termo cunhado por Randall (1999, p.636-7) 

que acusa Hume de reduzir a ciência a aspectos observacionais. A mesma 

intepretação é encontrada em Ayer (2003,p.181) onde segundo ele Hume só 

aceitaria como ciência as proposições pautadas em eventos repetitivos  

portanto observáveis. Passmore (1968,p.29) também partilha da mesma 

opinião, situando Hume e sua ciência como uma descrição dos fatos 
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observáveis. De fato Hume, para apoiar sua crítica à concepção de conexão 

causal necessária, recorre ao princípio do costume ou hábito para justificar 

essa busca causal de elementos, como exemplifica Hume na passagem 

retirada de sua obra Investigação sobre o entendimento humano: 

Suponde (sic) que uma pessoa que, dotada das mais potentes 

faculdades de razão e reflexão, seja subitamente trazida a este 

mundo. Sem dúvida ela iria imediatamente observar7 uma 

sucessão contínua de objetos, e um evento seguindo-se a 

outro, mas não seria capaz de descobrir nada além disso. [...] 

Suponde (sic), novamente, que ela tenha adquirido mais 

experiência e tenha vivido o bastante no mundo para ter 

observado8 objetos ou eventos similares em constante 

conjunção. Qual é a consequência dessa experiência? Ela 

imediatamente infere a existência de um objeto do 

aparecimento de outro. (HUME, 2011, p.89)  

A partir do fragmento acima, podemos perceber como o elemento 

“observar” está presente na descrição realizada por Hume, quando este trata 

da concepção de objetos novos. A partir desta premissa, a epistemologia de 

Hume estaria situada no âmbito observacional, uma vez que necessita deste 

elemento para inferir a existência de um objeto do aparecimento de outro.  

Por fim, temos a quinta e última interpretação, a que considera a teoria 

humeana como uma teoria da indução. Apesar de Hume não utilizar 

propriamente o termo indução, suas formulações dentro da teoria da 

causalidade deu margem para tal interpretação, sobretudo quando Hume 

apresenta o raciocínio causal. 

A única conexão ou relação de objetos capaz de nos levar para 

além das impressões imediatas de nossa memória e sentidos é 

a de causa e efeito; e isto porque é a única sobre a qual 

podemos fundar uma inferência legítima de um objeto a outro. 

A idéia de causa e efeito é derivada da experiência, que nos 

informa que tais objetos particulares, em todos os casos 

passados, estiveram em conjunção constante um com o outro. 

(HUME, 2009, p.115)  

 

                                                           
7 Grifo nosso. 
8 Idem. 
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Essa interpretação é amplamente usada por Price (1968), enquanto Popper 

(1974) o denomina o Problema de Hume, aos quais atribuem expressões como 

“inferência causal” ou “generalização indutiva” para fazer referência à teoria de 

Hume. Tal intepretação deve-se ao fato de que Hume crítica os princípios 

sustentados em uma razão dedutiva, assim sendo, restaria a indução como 

justificação do pensamento de Hume, como enfatiza Zabeeh (1973,p.179) “Se 

o princípio de indução não pode ser sustentado pela razão dedutiva, a única 

outra espécie de razão para a qual podemos apelar é a indução”. Essa 

percepção parece um tanto reducionista, afinal a teoria do conhecimento 

humeana não pode ser resumida em uma simples distinção entre dedução e 

indução. 

Desta forma, é possível observar diversas interpretações do 

pensamento humeano partindo da sua teoria da causalidade. Nossa tentativa 

será buscar uma interpretação divergente das já mencionadas, para tal 

analisaremos a epistemologia apresentada por David Hume em sua obra 

Tratado da natureza humana e na obra Investigação sobre o entendimento 

humano. A teoria da causalidade será o elemento central a ser analisado na 

epistemologia humeana, pois todas as outras interpretações foram indicadas a 

partir da análise da teoria da causalidade em Hume. Segundo tal teoria não há 

uma relação necessária entre a causa e o efeito, essa relação é pressuposta 

segundo a semelhança e a contiguidade dos fatos9.  

A pretensão de Hume ao formular essa teoria era aquilo que Kant na 

obra Crítica da razão pura realizará um pouco depois, demonstrar os limites do 

conhecimento humano, e foi justamente Hume que contribuiu para este feito 

kantiano, despertando-o do sono dogmático como reconhecera o próprio Kant. 

Sem dúvidas todos esses índices levaram muitos teóricos a formular 

interpretações diversas acerca do fundamento do pensamento de Hume, como 

foi demonstrado anteriormente. Não é, no entanto, nosso propósito criticar ou 

desmerecer essas formulações, sabemos que alguns estudiosos10 do 

pensamento humeano se opõem a esses tipos de interpretações, mas, o que 

                                                           
9 Este aspecto será tratado com mais ênfase no capítulo I deste trabalho. 
10 MONTEIRO, J. P. Hume e a epistemologia. São Paulo: UNESP, 2009. 
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pretendemos é tentar pensar a teoria humeana a partir do plano arqueológico 

de Michel Foucault, isso torna-se possível quando analisamos o conceito de 

epistémê clássica e percebemos alguns elementos que se fazem presente 

tanto na epistémê Foucaultiana como na epistemologia humeana. Algumas 

noções como a de semelhança, por exemplo, ganharam um novo aspecto na 

era clássica, sendo pensada no âmbito da empiria, assim como pensa Hume 

(2000). A noção de causalidade por sua vez, pode ser analisada a partir de 

uma epistémê clássica, afinal na era clássica a ciência da época era a 

máthêsis que funcionava em torno de uma ordenação. Semelhante caso ocorre 

com a gênese, característica da era clássica de acordo com Foucault, 

fundamentado no princípio de ordenação e busca do elemento primeiro, similar 

ao que ocorre com a análise da teoria causal presente na epistemologia 

Humeana. Esses são alguns indícios que possibilitam a tentativa de pensar um 

Hume clássico a partir de uma descrição clássica Foucaultiana.      

Desta forma, surge à problemática que enredará todo o nosso trabalho: 

Como a teoria de David Hume pode ser compreendida a luz da noção de 

epistémê clássica presente na noção arqueológica da obra  As palavras e as 

coisas de Michel Foucault? Será essa problemática que tentaremos responder 

a partir da leitura da obra As palavras e as coisas, (em específico as noções 

correspondentes à era clássica) e da teoria do conhecimento proposta por 

Hume na obra Tratado da Natureza Humana (Livro I) e na obra Investigação 

sobre o entendimento humano.   

Para tentar responder o questionamento acima teremos uma descrição 

da arqueologia do período clássico, ou seja, elencaremos com base na obra As 

palavras e as coisas, os elementos primordiais que compõe esse período, entre 

esses a Gênese para mostrar a necessidade de busca causal entre os 

elementos; a Máthêsis caracterizada como ciência da época, e a taxinomia 

que está ligada a Máthêsis buscando a ordenação e a representação dos 

elementos. Como é característico da própria arqueologia Foucaultiana na obra 

As palavras e as coisas, cada época descrita por Foucault, era pré-clássica, 

clássica e moderna, seguirá uma estrutura pautada no triedro de saberes, isso 

é, fundamentado no conhecimento referente à economia, à biologia e à 

linguagem. Desta forma, esse triedro de saberes é analisado segundo as 
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peculiaridades de cada época e traduz-se na era clássica seguindo cada uma 

sua composição. A gramática geral estudo da ordem verbal, responsável pela 

representação dos discursos da época.  A biologia será constituída pela história 

natural, a qual terá como base uma análise minuciosa dos seres e uma 

descrição dos seres, classificando e ordenando-os segundo uma perspectiva 

linear. A economia por sua vez, será representada por uma análise das 

riquezas, tendo como proposta uma análise da moeda como instrumento de 

troca nas relações deferidas.  

Neste sentido, o presente trabalho será composto por três capítulos, no 

primeiro capítulo será descrito a epistemologia proposta por Hume, em ênfase 

a teoria da causalidade, pois é nessa análise do conhecimento que nos 

concentraremos, tendo em vista a amplitude dos aspectos da natureza 

Humana analisado por Hume. Ainda neste capítulo será exposto algumas das 

interpretações atribuídas a epistemologia humeana, quais sejam as já 

mencionadas anteriormente: a interpretação naturalista, cética, 

observacionalista, irracionalista e indutiva, não será feito um estudo 

aprofundado dessas teorias, mas somente uma descrição básica como forma 

de explicitar essas  interpretações e contrastá-las  com a leitura proposta da 

epistemologia de Hume a partir da arqueologia de Foucault.  

O segundo capítulo será o momento de apresentar a arqueologia de 

Foucault, esta etapa é muito relevante para nossa pesquisa, pois traremos a 

nova interpretação do termo epistémê, proposta por Foucault, que muda tanto 

na grafia como no significado, o termo escrito com a grafia epistémê, é 

compreendida como uma descrição de elementos de cada época, sobretudo na 

era clássica com a descrição de termos como máthêsis, gênese e a taxinomia.   

No terceiro e último capítulo serão tratados elementos característicos 

da noção da epistemologia apresentada por Hume relacionada à epistémê 

Foucaultiana, serão elencados alguns elementos que aparecem na formulação 

epistemológica humeana e também na descrição da epistémê clássica 

proposta por Foucault na obra As palavras e as coisas. Para tal feito dois 

elementos são essências: o primeiro refere-se às relações entre os seres que 

agora serão pensados sob a forma da ordem e da medida, com uma redução 
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dos problemas de medida ao de ordem. Assim toda relação com a máthêsis 

tem por propósito estabelecer uma relação de ordem, eis porque a ordenação 

se caracteriza como a fonte de conhecimento da era clássica. Ordem, 

sucessão, contiguidade são elementos presentes na era clássica e que se 

encontram na epistemologia humeana, sobretudo em sua teoria da 

causalidade, a qual Hume compreende esses fatores de busca causal, de 

relações de semelhança, de ordenamento, como necessários, mas que são 

associados de maneira habitual, ou ainda como pretendemos desenvolver de 

forma arqueológica, segundo a descrição de determinada época.  

Neste sentido, nossa pesquisa não se concentra em minimizar a 

importância das interpretações já existentes para a epistemologia de Hume, 

iremos apresentá-las como forma de situar e retomar o estudo do pensamento 

Humeano, e a partir disso tentar pensar se a epistemologia formulada por 

Hume em torno da causalidade seria passível de uma análise Foucaultiana. 

Trata-se de realizar uma análise em um segundo plano, não somente uma 

análise interna ao pensamento humeano, mas uma tentativa de análise sobre a 

teoria epistemológica de David Hume por um viés da Epistémê de Michel 

Foucault.  
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1 SOBRE A EPISTEMOLOGIA DE HUME E DAS INTERPRETAÇÕES 

FORMULADAS A ELA 

 

Hume ao formular sua epistemologia suscita várias interpretações para 

o seu pensamento, sobretudo porque ela se concentra relação comumente 

admitida entre causa e efeito. Assim, algumas interpretações surgiram no 

intuito de demarcar a epistemologia humeana com o intuito de inserir 

essencialmente dentro de uma corrente filosofia de pensamento. Neste sentido, 

se faz necessário remeter algumas das principais atribuições à epistemologia 

humeana, em ênfase aquelas que transitam entre a corrente empirista e cética, 

são elas: A interpretação naturalista, a indutiva, a cética, a irracionalista e a 

observacionalista. É preciso salientar a importância de fazer essa pequena 

retomada a tais interpretações, tendo em vista o objetivo desde trabalho, isto é, 

tentar propor uma nova forma de compreensão para epistemologia humeana, 

interpretação esta que vai além de linearidades histórica, sendo pensada sob a 

arqueologia e a epistémê Foucaultiana.  

Faz-se necessário, esclarecer o que se entende usualmente pelo termo 

epistemologia, para só então pensarmos tal conceito sobre um plano humeano. 

O termo Epistemologia é compreendido de maneira usual pela filosofia para 

fazer referência a uma disciplina que toma as ciências como objeto de 

investigação. Tratar-se-ia de uma tentativa de junção entre a crítica do 

conhecimento científico, a filosofia e as histórias das ciências. Desta forma, o 

pensamento de Hume é compreendido sobre uma análise epistemológica na 

medida em que seus escritos giram em torno de uma interpretação da ciência 

de sua época. Sua principal teoria está em torno do problema da causalidade, 

ao qual por sua importância e repercussão fora denominado como o Problema 

de Hume.11 Vejamos a seguir como se configura a teoria da causalidade 

formulada por David Hume em sua obra Tratado da Natureza Humana, pois 

                                                           
11 Foi Kant (1970, p.88), nos “Prolegômenos a toda metafísica futura” quem primeiro escreveu sobre “o 

problema de Hume”, mais especificamente como o conceito “o conceito problemático de Hume”.  
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será este elemento da epistemologia humeana que iremos utilizar como 

fundamentando para uma interpretação de um Hume clássico. 

A epistemologia de Hume, com ênfase na teoria da causalidade, gira 

em torno de conceitos como ideia e impressão. Na obra Tratada da Natureza 

Humana, Hume estabelece as ideias como provenientes das impressões, ou 

seja, não possuímos um conhecimento a priori, mas somente através de uma 

relação empírica com o próprio objeto ou ser.  

Pela experiência vemos que, quando uma determinada 
impressão esteve presente na mente, ela ali reaparece sob a 
forma de uma idéia, o que pode se dar de duas maneiras 
diferentes: ou ela retém, em sua nova aparição, um grau  
considerável de sua vividez original, constituindo-se em uma 
espécie de intermediário entre uma impressão e uma idéia; ou 
perde inteiramente aquela vividez, tornando-se uma perfeita 
idéia. A faculdade pela qual repetimos nossas impressões da 
primeira maneira se chama MEMÓRIA, e a outra, 
IMAGINAÇÂO. (HUME, 2000,p.33)       

As ideias estariam assim relacionadas por uma conexão com a memória, ao 

buscarmos em nossa mente a impressão que deu origem a uma determinada 

ideia. No entanto, é possível perceber como Hume enfatiza a diferença 

existente entre memória e imaginação, pois elas não podem ser pensadas sob 

o mesmo significado. Na busca de um argumento que distingue a memória da 

imaginação, vemos que elas se diferenciam somente na força e vividez, já que 

ambas retiram suas ideias simples das impressões. Algumas vezes ocorre que 

a imaginação acaba se confundindo com fatos da realidade, é o que ocorre 

com o mentiroso que de tanto repetir as mesmas mentiras acabam não 

sabendo dizer se tal afirmação é real ou simples fantasia. O que realmente 

difere a imaginação da memória é a vividez dos fatos. 

Vemos, assim, que a crença ou assentimento que sempre 
acompanha a memória e os sentidos não consiste senão na 
vividez das percepções que ambos apresentam, e que 
somente isso os distingue da imaginação. É simplesmente a 
força e a vividez da percepção que constituem o primeiro ato 
do juízo e estabelecem o fundamento do raciocínio que 
construímos com base nela, quando traçamos a relação de 

causa e efeito. (HUME, 2009, p. 115). 

A diferença existente entre memória e imaginação na epistemologia de 

Hume pode ser compreendida por uma relação com a experiência, é através 
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dessa que uma impressão é lançada a mente sob a forma de ideias, cabe a 

esta duas procedências: deixar que ela perca sua vividez ou retenha a real 

vividez da impressão mantendo-a em um grau similar original. As faculdades 

da repetição da impressão chamam-se memória e imaginação. A memória tem 

esse papel de manter a fidelidade da impressão junto à ideia, enquanto a 

imaginação possui a liberdade de agir, transpor e transformar as ideias. A 

imaginação, no entanto, possui um papel fundamental: a conexão das ideias. 

Para alcançar tal feito essa faculdade necessita de alguns princípios universais, 

Hume os classifica e explica cada um deles. Veremos a seguir cada um desses 

princípios como forma de situar a questão central do nosso estudo.  

Hume apresenta sete tipos de princípios de conhecimento ou relações 

filosóficas que agem na associação de ideias, são elas: semelhança, 

identidade, espaço e tempo, quantidade ou número, graus de qualidade, 

contrariedade, causas e efeitos. Hume divide essas sete relações em dois 

grupos, as que dependem inteiramente das ideias comparadas e as que podem 

se transformar mantendo as ideias inalteradas. No primeiro grupo se encontra 

as relações de semelhança, contrariedade, graus de qualidade e proporções de 

quantidade ou numero. Essas relações estão interligadas a ideias a partir de 

uma noção empírica. A semelhança entre dois objetos, por exemplo, é algo que 

nos salta os olhos, e quase não há necessidade de retomá-lo e fazer um novo 

exame. Assim também ocorre com a contrariedade e os graus de qualidade, 

podemos constatar sem mais esforços quando estamos diante de elementos 

opostos ou quando suas proporções são diversas. 

Ninguém jamais poderia duvidar que a existência e a não-

existência destróem-se uma à outra, sendo absolutamente 

incompatíveis e contrarias. E, embora seja impossível formar 

um juízo exato acerca dos graus de uma qualidade qualquer, 

com cor, sabor, calor ou frio, quando a diferença entre esses 

graus é muito pequeno, é fácil decidir qual deles é superior ou 

inferior ao outro quando sua diferença é considerável. E tal 

decisão é sempre tomada à primeira vista, sem necessitar de 

nenhuma investigação ou raciocínio. (HUME, 2000, p. 98).   

Essa mesma aparição se aplica as proporções de quantidade ou de 

número, afinal podemos perceber através de um só olhar uma superioridade ou 

inferioridade entre dois números ou figuras, principalmente quando essa 
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diferença é grande e evidente. Desta forma, essas quatro relações descritas 

acima (semelhança, contrariedade, graus de qualidade e proporções de 

quantidade ou número) estão interligadas à noção de ideia de cada uma, nas 

quais remetem a uma relação empírica sem necessidade de um raciocínio ou 

formulações para que possam ser constatadas.  

Sendo assim, resta-nos o segundo grupo, o qual é composto por 

relações que por serem mais complexas recebem uma atenção maior do 

filósofo, são elas a identidade, situações de tempo e no espaço, e causalidade. 

Essas três relações não dependem da ideia e podem se alterarem ou não, 

enquanto a ideia permanece a mesma.  Esses tipos de raciocínio são 

realizados de três formas: quando ambos os objetos estão próximos aos 

sentidos, quando somente um objeto está, ou ainda quando nenhum dos 

objetos está próximo dos sentidos. Hume compreende como uma percepção a 

relação entre objetos presentes, afinal não necessitaria neste caso de um 

exercício de pensamento. As outras duas formas de relação só podem ser 

empregadas no raciocínio enquanto afetam ou são afetadas por ela.   

Não há nada em nenhum objeto capaz de nos persuadir de que 
ele está sempre distante de outro ou que os dois sejam sempre 
contíguos. E quando, pela observação e experiência, 
descobrimos que essa sua relação é invariável, sempre 
concluímos haver alguma causa secreta que os separa ou une. 
O mesmo raciocínio aplica-se à identidade. Estamos sempre 
prontos a supor que um objeto pode continuar sendo 
numericamente idêntico, ainda que se ausente e se represente 
diversas vezes perante os sentidos. Apesar da descontinuidade 
da percepção, atribuímos a ele uma identidade sempre que 
concluímos que, caso o tivéssemos mantido constantemente 
ao alcance de nosso olhar ou sob nossa mão, ele teria 
transmitido uma percepção invariável e ininterrupta. (HUME, 
2009,p.102) 

A partir dessa constatação, fica evidente que a identidade, assim como 

as situações de tempo e espaço só podem ser admitidas se relacionados aos 

sentidos, não podendo, portanto, ser pensadas além do objeto presente. A 

causalidade seria por assim dizer, a única que tem a capacidade de ir além de 

objetos e existências que não tocamos ou vemos. A exemplo, podemos 

considerar o calor, quando o sentimos, logo associamos tal sensação ao fogo, 

tal associação é realizada sob o pressuposto da relação necessária entre o 

calor e a chama, no entanto, não conseguimos estabelecer um fundamento 
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lógico para esta conexão, ou seja, a conexão entre a causa e o efeito. Nossas 

mentes estão inclinadas a pensar desta forma, ou seja, a causalidade está 

associada a um tipo de relação constante: a de que todo efeito remete a uma 

causa.  

Primeiramente, deve-se admitir que, quando conhecemos um 
poder, conhecemos precisamente aquela circunstância na 
causa que a torna capaz de produzir o efeito; pois, segundo se 
supõe, trata-se de sinônimos. Devemos conhecer, portanto, 
não só a causa e o efeito, mas também a relação entre ambos. 
Pretenderemos, contudo, estar familiarizado com a natureza da 
alma humana e a natureza de uma ideia, ou com a aptidão de 
uma para produzir a outra? Isso é uma verdadeira criação, uma 
produção de algo a partir de nada; o que implica um poder tão 
grande que pode parecer, á primeira vista, além do alcance de 
qualquer ser que não seja infinito. Ao menos se deve 
reconhecer que tal poder não é sentido, nem conhecido e nem 
mesmo concebível pela mente. Apenas sentimos o evento, isto 
é, a existência de uma ideia consecutiva a um comando da 
vontade. (HUME, 2009,p.115)   

Hume concebe a relação da causalidade como uma relação de 

contiguidade, espaço e tempo, trata-se de uma busca relacional entre a causa 

e o efeito em determinados eventos. Ainda com relação aos atributos da 

relação causa e efeito, Hume propõe algumas condições para que seja 

possível a mente realizar esse processo de ligação causal. O primeiro refere-se 

à contiguidade, Hume enfatiza que os objetos só podem ser pensados no plano 

da causalidade se forem contíguos, não se pode admitir que um objeto 

pudesse agir sobre outro em um momento ou lugar afastado.  

Embora algumas vezes possa parecer que objetos distantes 
produzem uns aos outros, descobrimos ao examiná-los que 
estão interligados por uma cadeia de causas contíguas entre si 
e em relação ao objeto distante. E quando, em um caso 
particular, não somos capazes de descobrir essa conexão, 
ainda assim presumimos que ela existe. (HUME. 2009,p.103-4) 

A contiguidade surge para delimitar a existência de uma cadeia de elementos 

que sustenta a relação entre a causa e o efeito.  

A segunda condição é que deve haver uma prioridade da causa em 

relação ao efeito, caso contrário não se pode pensar em causalidade. Tal 

condição faz-se necessária, pois, não havendo tal prioridade, os objetos seriam 

todos coexistentes. Hume compreende assim a contiguidade e a conexão 
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necessária como essenciais a causalidade, mas ao mesmo tempo indica 

alguns limites nesse processo de relação.  

Tendo assim descoberto ou suposto que as duas relações, de 
contiguidade e sucessão, são essenciais ás causas e efeitos, 
vejo que tenho de parar subitamente, e que não posso ir 
adiante pelo exame de um exemplo isolado de causa e efeito. o 
movimento de um corpo é visto como a causa, por impacto, do 
movimento de outro corpo. Quando consideramos atentamente 
esses projetos, tudo que vemos é que um corpo se aproxima 
do outro, porém sem um intervalo perceptível. É inútil 
atormentarmo-nos com mais pensamentos e reflexões sobre 
esse assunto. Não podemos ir mais longe nesse caso 
particular. (HUME, 2009,p.105)  

Hume propõe as condições de possibilidade para se pensar em uma conexão 

causal, mas ao mesmo tempo, demonstra os limites desta conexão, alertando, 

sobretudo, para o processo de partir de um caso particular para um universal.  

E por fim, admite não ser suficiente as relações de contiguidade e prioridade no 

fornecimento de uma ideia completa de causação. “Deveremos, pois, ficar 

satisfeitos com essas duas relações, de contiguidade e sucessão, como 

fornecendo uma ideia completa da causação? De forma alguma. Um objeto 

pode ser contíguo e anterior a outro, sem ser considerado sua causa.” (HUME. 

2009,p.105)   

Neste sentido, as duas relações anteriormente mencionadas não 

suficientes para explicar o processo de causação. Não sendo tais relações 

suficientes e tendo enfatizado como Hume compreende as sete relações 

filosóficas no conhecimento humano, e ainda como essas sete relações estão 

interligadas ou não por uma relação direta com as ideias e impressões 

(elementos estes fundamentais na epistemologia de Hume). Agora 

procuraremos tratar de maneira mais enfática a teoria da causalidade.  O que 

foi dito até agora não se torna suficiente para compreender uma análise tão 

profunda como a epistemologia humeana, por isso tentaremos enfatizar esta 

relação segundo as pretensões de Hume, para só assim podermos elencar as 

interpretações dirigidas ao filósofo sobre o aspecto causal.  

Torna-se necessário salientar que Hume não rejeita totalmente a 

relação da causalidade, ele apenas desconsidera sua relação como conexão 
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necessária. Vejamos como se dá a teoria causal formulada por Hume no 

século XVIII.  

Em sua obra Tratada da Natureza Humana, assim como em sua obra 

Investigação sobre o entendimento humano, Hume procura explicar como o 

homem tem acesso ao conhecimento, ou seja, de onde provêm nossas mais 

diversas capacidades cognitivas. Ele começa por definir com base no 

empirismo uma relação entre ideias e impressões. A noção de ideia e 

impressão é a base para a compreensão da causalidade, vejamos como Hume 

estabelece esta relação.  

Comecemos por definir o que significa cada uma delas: por impressão 

Hume entende as percepções mais fortes e vividas, enquanto as ideias seriam 

mais fracas. Assim a ideia seria como o pensar em algum ser ou objeto, e a 

impressão o sentir esse ser ou objeto.  Hume ainda faz outra divisão, que serve 

tanto para as impressões, como para as ideias. Ele divide as nossas 

percepções, isto é, as impressões e ideias em simples, que não admite 

distinção ou separação, e complexas que podem ser distinguidas nas mais 

diversas partes. Assim, as ideias simples se assemelhariam as impressões 

simples, como a ideia simples de vermelho se assemelharia a impressão 

simples de vermelho. Já as ideias complexas derivariam de uma impressão 

complexa, como a ideia de maçã que comporta várias características, como 

cor, sabor e cheiro.  

No entanto, na composição das proposições complexas nem sempre 

uma ideia complexa remete a uma impressão complexa, não há uma cópia 

exata, a exemplo disto Hume (2000, P. 27) cita o exemplo de uma cidade de 

ouro, podemos formar uma ideia de cidade de ouro, mesmo que nunca a 

tenhamos visto, ou seja, juntamos elementos diversos, no caso o ouro e a 

cidade, para formar uma ideia complexa que inexiste na realidade, ou seja, a 

cidade de ouro. “Percebo, portanto, que, embora haja em geral uma grande 

semelhança entre nossas impressões e idéias complexas, não é uma regra 

universalmente verdadeira que elas sejam cópias exatas uma das outras.” 

(Hume, 2000, p. 27) No caso das ideias simples não há exceção, todas as 

ideias simples remetem a impressões simples, a ideia que tenho de vermelho é 
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a mesma que comporta na impressão, e ainda que a imaginação humana 

possa vagar procurando as variantes de vermelho, ainda assim, elas terão 

como fundamento a impressão de vermelho. Hume como um filósofo empirista, 

comporta a relação entre ideia e impressão como fundamentada na experiência 

e observação.  

As lembranças de nossa memória são originadas das nossas 

impressões, sempre quando nos lembramos de algo é porque tal fato, segundo 

Hume, estava em nossa memória, e ao entrar em contato com um objeto 

referente a tal acontecimento, nossa mente retorna através de cadeias até 

chegar ao fato em si. Para explicar de forma mais clara a origem das nossas 

impressões, Hume, estabelece exemplos históricos: como o exemplo de César 

(Hume, 2000, p. 111) todos concordam que ele foi morto no Senado nos idos 

de março, isso porque tal fato foi estabelecido no testemunho unânime de 

diversos historiadores que atribuem lugar e momento a tal acontecimento. 

Desta forma, vemos que há pontos na história onde vários historiadores 

concordam a respeito de tal acontecimento, são testemunhos baseados em 

outros relatos e assim faz-se um regresso até chegar às testemunhas oculares 

do fato ocorrido, ou seja, as pessoas que estavam no local no momento em 

que César foi morto, ou seja, remete a uma relação de experiência e/ou 

observação dos fatos, de uma impressão para formar uma ideia. 

Vemos assim que a memória funciona como um elemento transitório 

entre as impressões e as ideias, uma vez que, ao recordarmos de algum 

acontecimento utilizamos a memória para encontrarmos a impressão que 

produziu aquela ideia. No entanto, Hume não considera como necessária a 

relação existente entre causa e efeito, pois, segundo ele não há uma 

dependência de um em relação ao outro, se considerados em si mesmos, os 

objetos não implicam na existência de outros, eles podem ser pensados e 

concebidos separadamente.   

É fácil observar que, ao traçarmos essa relação, a inferência 
que fazemos da causa ao efeito não deriva meramente de um 
exame desses objetos particulares, nem de uma penetração 
em suas essências que pudesse revelar a dependência de um 
em relação ao outro. Nenhum objeto implica a existência de 
outro se consideramos esses objetos em si mesmos, sem olhar 
para além das idéias que deles formamos. Uma tal inferência 
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equivaleria a um conhecimento, e implicaria a absoluta 
contradição e impossibilidade de se conceber algo diferente. 
Mas, uma vez que todas as idéias distintas são separáveis, é 
evidente que não pode haver tal impossibilidade. Quando 
passamos de uma impressão presente à idéia de um objeto 
qualquer, teria sido possível separar a idéia da impressão, 
substituindo-a por qualquer outra idéia. (HUME, 2009,p.115)  

Vemos desta forma, que Hume não admite um conhecimento a priori  

dos objetos. Tudo que sabemos foi derivado das impressões para formar uma 

ideia. E se não tivermos contato com os objetos, segundo Hume não 

poderemos formar nenhum juízo a respeito. É o que ocorre com os cegos que 

não tem a noção das cores, por exemplo, e com os surdos que lhes faltam à 

noção dos sons, similarmente ocorrerá com a ideia de uma montanha de ouro, 

formamos tal ideia pela noção baseada na impressão que temos da montanha 

e do ouro, assim juntamos os dois conceitos e formamos a ideia de montanha 

de ouro, como Hume demonstra, nossas ideias são copias de nossas 

impressões e estas últimas são ações empíricas. Trata-se assim de uma 

conjunção e não de uma conexão natural entre causa e efeito, como 

compreende Conte (2010,p.222) a esse respeito: 

Dada a análise de Hume, o conhecimento das questões de 
fato, fundado na experiência é possível devido ao hábito e à 
crença, não se confunde com o conhecimento obtido pelo 
raciocínio. Tudo o que a experiência nos revela é uma 
conjunção constante entre fenômenos, e não uma conexão 
necessária que chamamos causalidade. É nesse sentido que 
se pode dizer que a causalidade é uma forma nossa de 
perceber o real, uma ideia derivada da reflexão sobre as 
operações de nossa própria mente que tem como origem a 
ação do hábito sobre a imaginação por ocasião de experiências 
repetidas e não uma conexão necessária entre causa e efeito, 
uma característica do mundo natural. 

Assim, segundo Conte, as formulações de Hume referente à causalidade 

estariam, por assim dizer, em conformidade com uma associação de fatos 

observacionais, uma relação feita pela mente a partir da constância de 

semelhanças entre os objetos resultando assim em uma atribuição causal. 

Mas, conforme Hume, podemos afirmar que a conexão necessária não existe e 

ainda que o empirismo, bem como o aspecto indutivo não se torna suficiente 

para caracterizar a epistemologia de Hume, uma vez que, tais interpretações 

inserem Hume em um plano de continuidade histórica, como se ele estivesse 

representando as características da modernidade, isto é, o empirismo e o 
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ceticismo moderno. Neste sentido, a epistemologia humeana estaria dando 

continuidade à dúvida cartesiana, que começa com um aspecto peculiar da 

incerteza para alcançar o conhecimento, mas que em Hume ganha um tom 

cético mais empírico e, portanto mais enfático.  

Nosso propósito é tentar buscar uma interpretação divergente das 

existentes, isto é, que não compreenda a epistemologia de Hume como algo 

linear e, portanto, contínuo historicamente. Nossa proposta pretende indicar 

que Hume não estava fora dos quadros e dos parâmetros da racionalidade de 

seu tempo, isto é, da epistémê clássica, como assim caracteriza Foucault. 

Nesse sentido, a interpretação de Hume que proporemos mostra um Hume 

bem ajustado à episteme clássica, assim como aqueles em relação aos quais 

seu pensamento diverge ou se opõe, como Descartes. Nossa abordagem 

mostra um Hume da racionalidade como representação, e não simplesmente 

como pertencente a uma determinada corrente filosófica, mas situa-se em um 

nível diferente das interpretações que irei descrever a seguir, pois a 

racionalidade que buscamos para a epistemologia humeana não é algo 

contínuo, mas outro nível de racionalidade, que propõe uma descrição em 

quadros fundamentado em um espaço específico da racionalidade de uma 

época, no caso a era e a epistémê clássica.  

Tendo em vista o que foi dito até o momento a respeito da 

epistemologia humeana, é possível perceber que se trata de uma ampla teoria 

e que por isso mesmo recebeu diversas interpretações. Desta forma 

apresentaremos, ainda que de forma sucinta, algumas das principais 

interpretações destinadas ao pensamento de Hume. Serão cinco as 

interpretações aqui analisadas: A interpretação naturalista, a cética, a indutiva, 

a observacionalista e a irracionalista.  

É necessário ressaltar que nossa análise se dará em torno da teoria da 

causalidade pensada por Hume. A justificação para tal escolha se dá em razão 

da importância desta, pois foi a mais estudada e que proporcionou mais 

estudos acerca da epistemologia de Hume, como enfatiza Ayer (2003, p.77): 

“Nenhum elemento da filosofia de Hume exerceu maior e mais duradora 

influência do que sua teoria da causalidade, que foi com muita frequência 
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atacada, e com muita frequência também mal compreendida.” De fato, alguns 

estudiosos se propuseram a interpretar a filosofia de Hume, entre eles o autor 

citado Ayer, que faz um leitura crítica dos textos humeanos,  

Nem toda essa incompreensão deve ser posta apenas a cargo 
da má vontade dos críticos de Hume. Em alguma medida ele a 
cortejou. [...] Embora Hume seja vulnerável em muitos 
detalhes, em parte devido á sua errônea insistência de fazer 
remontar as idéias á sua origem, e em parte devido á sua 
tendência em simplificar excessivamente os fatos, seus 
postulados fundamentais não só não admitem respostas como 
são inteiramente convincentes. (AYER, 2003, p.77) 

Como podemos observar com Ayer, Hume deu espaços dentro de sua própria 

teoria para diversas interpretações, por isso a importância de tratar de alguma 

delas neste momento, pois, será uma forma de tentar pensar algo diverso das 

interpretações existentes. É preciso ainda salientar que esse aspecto um pouco 

vago no pensamento de Hume, atribuído por Ayer, possa ser fruto de um jovem 

escritor com pouca experiência, tendo em vista que Hume tinha apenas 18 

anos de idade quando escreveu a obra Tratada da Natureza Humana que traz 

pela primeira vez sua teoria da causalidade. Após alguns anos Hume escreve a 

obra Investigação sobre o entendimento humano onde o filósofo resgata a 

teoria da causalidade de maneira mais pontual tornando-a mais clara. Nossa 

proposta, no entanto não é realizar uma análise psicológica de Hume enquanto 

escritor e filósofo, mas analisar as interpretações de sua teoria da causalidade, 

portanto comecemos pela interpretação que compreende a epistemologia de 

Hume como Naturalista.   

1.1 Interpretação Naturalista 

A formular sua teoria da causalidade Hume propõe uma nova 

compreensão para a epistemologia de sua época, pois compreende a relação 

causal divergente de uma conexão necessária. Ao pensar acerca destes 

elementos muitos estudiosos compreenderam a teoria causal formulada por 

Hume sob uma interpretação naturalista. 

Segundo essa interpretação Hume seria um naturalista e, portanto, a 

associação feita pela mente humana na direção de buscar uma causa para 

todo efeito seria algo presente na natureza do homem. De fato, muitas 
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passagens do escritos de Hume proporcionam margem para tal intepretação, 

como podemos observar no fragmento a seguir: 

Para mim, parece haver apenas três princípios de conexão 
entre ideias, a saber: semelhança, contiguidade, no tempo e no 
espaço, e causa e efeito. Que esses princípios servem para 
conectar ideias, creio que é algo quanto ao que não haverá 
muitas duvidas. Uma pintura naturalmente conduz nossos 
pensamentos ao original; a menção a um dos apartamentos de 
um prédio naturalmente inicia uma inquirição ou discurso 
acerca dos demais, e se pensarmos num ferimento, dificilmente 
deixaremos de refletir sobre a dor que a ele se segue. (HUME, 
2001, p.60) 

Podemos perceber no fragmento acima a presença do elemento naturalista na 

associação dos princípios de conexão entre as ideias, sobretudo na relação 

causa e efeito. Neste sentido, pode-se pensar em um Hume naturalista como 

enfatiza Conte (2010, p.28) 

O naturalismo de Hume seria então o reconhecimento de que 
se o conhecimento não é racional, é, entretanto, uma crença 
natural, e que a crença é uma determinação positiva. Hume 
teria elaborado, assim, uma teoria psicológica, mostrando que 
as crenças são inevitáveis. Nossos instintos e crenças naturais 
permitiriam superar as dificuldades enfrentadas pela análise 
racional. Pois, segundo Hume, a natureza nos leva a ter juízos 
e crenças, embora a análise racional nos revele a inexistência 
de justificação e fundamentos para eles, o que nos levaria, por 
si só, a suspendê-los. Hume insiste que temos crenças 
irresistíveis, crenças que podem ser consideradas instintivas e 
naturais, uma vez que não dependem de modo algum de 
deliberação ou escolha e dispensam justificação ou 
fundamento, aliás, inexistentes. 

Essa interpretação da crença natural com um atributo psicológico na análise 

causal foi apreciada por alguns teóricos, como Kemp Smith e Strawson, e cada 

um a sua forma compreendeu a filosofia de Hume como sendo naturalista. 

Vejamos como se apresenta cada um destas. 

1.1.1 Kemp Smith 

Segundo a interpretação de Kemp Smith a epistemologia de Hume não 

pode ser compreendida como um ceticismo radical, apesar de todas as duvidas 

postas a relação causal, Kemp sustenta que Hume só seria cético no que 

concerne as crenças comuns, ou seja, para Hume segundo a interpretação de 
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Kemp,  devemos aceitar as crenças naturais e ignorar aquelas que não são 

naturais.  

Nós não podemos por meio de nossa razão explicar nenhuma 
das características básicas de nossa experiência – a origem de 
nossas sensações, a verdadeira natureza ‘secreta’ da conexão 
causal, a apreensão da realidade externa, a apreciação da 
beleza, o juízo de uma ação como boa ou má. E a alternativa 
não é o ceticismo, mas o teste prático da força humana. Pode-
se mostrar que [...] algumas crenças ou juízos são ‘naturais’, 
‘inevitáveis’, ‘indispensáveis’, e estão assim longe de ser 
atingidos pelas nossas dúvidas céticas” (SMITH, 1905, p.152).   

Desta forma, segundo Kemp, não seria o ceticismo a interpretação correta para 

a epistemologia de Hume, mas a naturalista, por estar ela mesma presente  de 

maneira indispensável em várias de nossas crenças, como na apreciação da 

beleza ou no juízo de ações, realizamos isso por uma força natural e não por 

um procedimento cético. Além de Kemp Smith, Strawson recentemente nos 

proporcionou uma leitura naturalista da epistemologia humeana, é o que 

trataremos a seguir. 

1.1.2 Strawson 

Ao contrário de Kemp, Strawson não propôs uma retirada do campo 

cético do pensamento de Hume, ele o compreendeu dentro do pensamento do 

filósofo presente ao que concernem as dúvidas de determinadas crenças. 

Assim, segundo Strawson, Hume compreende o pensamento cético como vão, 

sem sentido, uma vez que os questionamentos céticos referem-se a crenças 

naturais e básicas.  

Simplesmente não podemos evitar a crença na existência dos 
corpos e não podemos evitar a formação de crenças e 
expectativas em conformidade geral às regras básicas da 
indução [...] Hume expressa frequentemente sua posição 
referindo-se à Natureza, que não nos deixa qualquer opção 
nesses assuntos, senão a de, ‘por uma absoluta e incontrolável 
necessidade’, levar-nos a ‘julgar tal como a respirar e a sentir 
(STRAWSON, 2008, p. 22). 

Podemos perceber como Strawson utiliza elementos da epistemologia de 

Hume sob uma interpretação naturalista para contrapor a intepretação cética, 

ainda que de maneira secundária, pois segundo ele, Hume admite o 

pensamento como sem importância e o julga assim justamente por 
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compreender essas crenças, como na existência dos corpos, como algo natural 

que não se podem admitir dúvidas.  

Tendo como referência Strawson e Kempes, vemos a filosofia de Hume 

ser pensada sob a égide da natureza. Compreender a epistemologia de Hume 

desta forma significa admitir as crenças, as ideias e a relação causal sob 

princípios da natureza humana, aos quais não poderiam ser questionado pelo 

ceticismo ou explicado pela razão, uma vez que eles provêm da natureza 

humana. Assim, como foi mostrado com Kempes, a posição cética não teria 

espaço na epistemologia humeana, no entanto, ela foi admitida por alguns 

teóricos, como veremos a seguir. 

 

 

1.2 Ceticismo  

Hume é um filósofo que põe em dúvida o saber e a ciência de sua 

época, sobretudo ao questionar a relação necessária entre causa e efeito, por 

toda sua proposta de filosofia ele foi interpretado como cético. De fato, Hume 

trata e até classifica tipos de ceticismos, aos quais ele denominou como: 

Ceticismo pirrônico e Ceticismo mitigado. Vejamos o que significa cada um 

destes.  

1.2.1 Ceticismo Pirrônico.  

Este tipo de Ceticismo é compreendido como um ceticismo radical, 

pondo em dúvida tudo que se propõe a ser verdadeiro, questionamentos são 

levantados na tentativa de propor um conhecimento, que na verdade acaba 

sendo limitado. Hume, não considera positivo o ceticismo pirrônico e a respeito 

diz: 

Se me perguntassem se concordo sinceramente com esse 
argumento, que pareço esforçar-me tanto para estabelecer, e 
se sou realmente um desses céticos que sustentam que tudo é 
incerto e que nosso juízo não possui nenhuma medida da 
verdade ou da falsidade de nada, responderia que essa 
questão é inteiramente supérflua, e nem eu nem qualquer outra 
pessoa jamais esposou sincera e constantemente tal opinião. 
[...] Quem quer que tenha se dado ao trabalho de refutar as 
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cavilações desse ceticismo total, na verdade debateu sem 
antagonista e fez uso de argumentos na tentativa de 
estabelecer uma faculdade que a natureza já havia antes 
implantado em nossa mente, tornando-a inevitável. (HUME, 
2009,p.216)  

É interessante observar como o ceticismo total é posto como algo sem 

importância, uma vez que como coloca o próprio Hume, a natureza já postulou 

que determinadas crenças não podem ser postas em duvidas, neste caso 

tentar provar a eficácia do ceticismo pirrônico torna-se algo vão.  

Embora um pirrônico possa jogar a si e aos outros num 
assombro e numa perplexidade momentâneos, em virtude de 
seus raciocínios profundos, o primeiro e mais trivial dos 
eventos da vida jogará suas dúvidas e escrúpulos para o alto, e 
o deixará, em tudo quanto respeita a ação e a especulação, na 
mesma circunstância que os filósofos de todas as demais 
seitas, assim como todos aqueles que jamais se preocuparam 
com quaisquer investigações filosóficas. Quando despertar de 
seu sono, ele será o primeiro a rir de si mesmo e a confessar 
que todas as suas objeções são mero divertimento, inaptas 
para outra coisa que não demostrar a peculiar condição do ser 
humano, que é obrigado a agir, raciocinar e acreditar, de se 
satisfazer quanto aos fundamentos dessas operações, ou de 
remover as objeções que contra elas possam levantar-se. 
(Hume, 2011, p.212) 

Vemos assim que, o ceticismo pirrônico é caracterizado e concebido por Hume 

como uma dúvida que facilmente pela própria natureza, ou pelos sentidos, 

pode ser contraposto, sendo suas colocações infundadas e, portanto sem 

importância para as investigações filosóficas. No entanto, existe outro tipo de 

Ceticismo, denominado como Ceticismo mitigado ou acadêmico, muito 

intérpretes da filosofia humeana, o situa dentro deste ceticismo. Vejamos como 

Hume apresenta o ceticismo Mitigado. 

1.2.2 Ceticismo Mitigado 

O ceticismo mitigado surge na filosofia humeana como uma espécie de 

refúgio do ceticismo pirrônico, pois neste último tínhamos uma duvida 

exacerbada dos eventos e das coisas, de maneira que Hume não o concebia 

de maneira positiva. Em contrapartida, o ceticismo mitigado ou acadêmico seria 

de certa forma resultado do ceticismo pirrônico, no entanto ele atuaria de forma 

mais moderada.  
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Há, entretanto, um ceticismo mais mitigado, também chamado 
de filosofia acadêmica, que pode ser duradouro e útil, e talvez 
resulte em parte do Pirronismo ou ceticismo excessivo, 
contanto que suas duvidas indistintas sejam em alguma medida 
corrigidas pelo senso comum e pela reflexão. (HUME, 2011, 
p.213) 

Neste sentido, muito estudiosos da epistemologia de Hume, concebem sua 

filosofia como cética, sobretudo dentro do ceticismo mitigado, pois eles veem 

no Livro I da obra Tratado da Natureza Humana, diversos elementos na análise 

da indução que caracterizariam a epistemologia de Hume como sendo cética. 

Sobretudo quando Hume admite ser a razão incapaz de promulgar o 

entendimento e o conhecimento das coisas, tratar-se-ia de uma dúvida 

direcionada ao conhecimento a priori, promulgando assim um ceticismo 

fundamentado no empirismo, Hume faz isso quando propõe dúvidas quanto à 

razão, como podemos observar nesta passagem do Livro I, parte 4 da seção 1 

da obra Tratada da Natureza Humana. 

Minha intenção, portanto, ao expor tão cuidadosamente os 
argumento dessa seita imaginária, é apenas sensibilizar o leitor 
para a verdade de minha hipótese: que nossos raciocínios 
acerca de causas e efeitos derivam unicamente dos costume; e 
que a crença é mais propriamente um ato da parte sensitiva 
que da parte cogitativa de nossa natureza.(Hume, 2009,p.216)  

Há neste sentido um dúvida inserida por Hume no que diz respeito à origem de 

nossos raciocínios acerca da indução, e ainda que esta origem não pode estar 

fundamentada na razão e sim nos sentidos. Ainda na mesma seção da obra, 

Hume apresenta novamente aspectos céticos, mas desta vez ele o faz 

referindo-se aos sentidos, quando ele examina o que produz a opinião de uma 

existência contínua. 

Comecemos com os SENTIDOS. É evidente que essas 
faculdades são incapazes de dar origem à noção da existência 
contínua de seus objetos quando estes não mais aparecem a 
elas. Isso seria uma contradição em termos; seria supor que os 
sentidos continuam a operar, mesmo após terem cessado 
qualquer tipo de operação. Tais faculdades, portanto, se têm 
alguma influencia neste caso, devem produzir a noção de uma 
existência distinta, não a de uma existência contínua; e, para 
isso, devem apresentar suas impressões, seja como imagens e 
representações, seja como essas próprias existências distintas 
e externas. (Hume, 2009,p.221) 
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Sendo assim, Hume não admite os sentidos sendo a fonte para a 

relação causa e efeito, pois os sentidos só agem enquanto os objetos estão 

presentes, não podendo ser caracterizado ser considerado além do observado. 

Com isso vemos os limites tanto do plano empírico, com os limites dos 

sentidos, como a imposição de uma espécie de ceticismo que poderia se 

encaixar facilmente dentro do mitigado, uma vez que apesar de duvidar da 

incidência dos sentidos sobre a origem de uma existência contínua, ele os 

atribui como possibilidade de produção de existências distintas e externas, o 

que não se caracterizaria como uma dúvida total, e sim como moderada. A 

partir dessas informações a epistemologia de Hume é inserida como sendo um 

ceticismo moderado como enfatiza Smith (1995,p.156) 

A Investigação (EHU, 129-130) introduz aparentemente uma 
novidade a esse respeito, pois Hume não se assume mais pura 
e simplesmente como um cético, mas como um cético mitigado. 
[...] É impossível não confessar que Hume se via como um 
cético ou um cético mitigado. Além de essas não serem 
poucas, são diversas as maneiras pelas quais o filósofo se 
afirma cético: “nosso ceticismo”, “minha disposição e princípios 
céticos”, “invocar o privilegio de um cético”, “filosofia muito 
cética” etc. Tal número e variedade de expressões parecem 
proibir a interpretação que as vê como meramente retóricas, 
como se não implicassem um compromisso sério com o seu 
conteúdo.             

Desta forma, vemos com Smith a filosofia de Hume situar-se como um 

ceticismo moderado em virtude das muitas colocações e uso do termo cético 

pelo filósofo e ainda por utilizar tal termo para referir-se a causalidade.  

Tendo demostrado às duas interpretações que mais se contrapõe 

mutualmente entre os estudiosos de Hume, é o momento de tratar de uma 

terceira interpretação, a que insere a epistemologia do filósofo como sendo 

uma teoria observacionalista.   

1.3 Observacionalista 

A interpretação observacionalista esta de alguma forma ligada ao 

empirismo, pois para observar elementos ou acontecimentos, é necessário 

manter, ainda que de maneira superficial, um contato com o objeto. Assim, 

para os defensores desta interpretação, Hume ao formular sua teoria da 

causalidade pensa ser a conjunção realizada pelo homem de busca causal, 
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uma relação pautada na observação. De fato, Hume dá certa importância para 

o aspecto observacional, como podemos verificar no clássico exemplo da bola 

de bilhar. 

Eis uma bola de bilhar pousada sobre a mesa, e outra que se 
move na direção da primeira, com rapidez. As bolas se 
chocam; e a que antes se encontrava em repouso adquire 
agora um movimento. Este é um exemplo tão perfeito da 
relação de causa e efeito como qualquer outro conhecido, seja 
pela sensação ou pela reflexão. Examinemo-lo, pois. É 
evidente que as duas bolas se tocaram antes que o movimento 
tivesse se comunicado, e que não houve intervalo entre o 
choque e o movimento. Contiguidade no tempo e no espaço é, 
portanto, unia circunstância requerida à operação de todas as 
causas. É igualmente evidente que o movimento que foi a 
causa, é anterior ao movimento que foi o efeito. Prioridade no 
tempo é, portanto, outra circunstância requerida em qualquer 
causa. Mas isso não é tudo. Se experimentarmos quaisquer 
outras bolas do mesmo tipo, em situação semelhante, 
verificaremos sempre que o impulso de uma produz movimento 
na outra. Eis, então, uma terceira circunstância, isto é, a da 
conjunção constante entre a causa e o efeito. Todo objeto 
como causa produz sempre algum objeto como efeito. Além 
dessas três circunstâncias: contiguidade, prioridade e 
conjunção constante. A primeira bola está em movimento; 
encosta na segunda; imediatamente, a segunda entra em 
movimento. E quando faço a experiência com a mesma bola, 
ou com outras semelhantes, em circunstâncias idênticas ou 
semelhantes, verifico que a partir do movimento e toque de 
uma bola, segue-se sempre um movimento da outra. Não 
posso encontrar nada além disso, por mais que examine a 
questão sob vários pontos de vista. [...] Vejamos, agora, em 
que se funda nossa inferência, quando deduzimos de um que o 
outro ocorreu ou irá ocorrer. Suponhamos que vejo uma bola 
movendo-se, em linha reta, em direção a outra; imediatamente 
concluo que vão entrar em choque, e que a segunda adquirirá 
movimento. (HUME,1995,p.59-60) 

 

Hume nos apresenta neste exemplo um resumo de sua teoria da causalidade, 

pois nela estão presentes os três elementos que constituem as relações de 

causa e efeito: Prioridade, Contiguidade e conjunção constante. É justamente a 

partir desses três elementos que se pode fazer uma leitura do ponto de vista 

observacionalista, pois só podemos inferir um movimento da bola de outra, 

fundamentada na observação constante dos fatos.  

Em diversos momentos da obra Tratado da Natureza Humana, Hume 

apresenta a causalidade sob o aspecto observacional.  
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Primeiramente, pois, observo que a impressão presente não 
tem esse efeito em virtude de seu próprio poder e eficácia. [...] 
De uma segunda observação, concluo que a crença, que 
acompanha a impressão presente e é produzida por um certo 
número de impressões e conjunções passadas, surge 
imediatamente, sem nenhuma operação nova da razão ou 
imaginação. (HUME, 2009,p.132) 

 

Hume parece assim, incidir a partir de etapas a análise da causalidade sob o 

ponto de vista da observação, explicando os fatos segundo a observação da 

constância dos mesmos. Tratar-se-ia de uma regularidade nos fatos 

despertando assim, uma noção habitual que nos levaria a supor uma relação 

de causa e efeito. Randall (1966) é considerado o primeiro a formular uma 

interpretação observacionalista para a epistemologia de Hume, cunhando o 

termo Observacionalismo. Mas, em Ayer (2003), encontramos essa mesma 

atribuição ao pensamento do filósofo. 

É na multiplicação de instancias que Hume acha a chave que o 
conduz ao final de sua busca. Sua teoria é que a observação 
da conjunção frequente e constante das questões de fato de 
tipos recorrentes suscita um hábito mental, ou costume, de 
esperar que essa regularidade se repita. (AYER, 2003, p.91) 

 
Podemos perceber com Ayer uma leitura humeana a partir dos elementos 

descritos anteriormente, ou seja, que a observação na constância dos fatos 

promoveria uma suposta relação de causa e efeito entre os eventos. Em 

contrapartida a esta concepção, Monteiro (2009) pensa ser um equívoco 

conceber a teoria de Hume como sendo observacionalista. 

Para que essa teoria fosse compatível com o 
observacionalismo, exigir-se-ia que tal proposição fosse ela 
mesma a conclusão de uma inferência causal, assente na 
observação de uma conjunção regular entre uma causa e seu 
efeito. Ora, é perfeitamente evidente que, se nesse caso a 
inferência é o efeito, e o hábito ou o costume é a causa, segue-
se que uma tal observação seria simplesmente impossível, 
porque o hábito não é um objeto ou evento observável. 
(MONTEIRO, 2009, p.37). 

 

Diante de tais colocações, temos opiniões diversas, não é nosso objetivo 

contrapô-las a ponto de verificar a veracidade de cada uma destas, nos 

limitaremos a indicá-las como proponentes de interpretação da epistemologia 

de Hume. É justamente neste âmbito, que surge uma quarta interpretação para 

a teoria humeana, a que considera seu pensamento como indutivo, vejamos 

como se dá tal proposta. 



45 

 

 

1.4 Indutiva 

 

Ao analisarmos a teoria da causalidade formulada por Hume, nos 

deparamos com uma interpretação que ressalta a importância da observação 

associado à experiência, ao mesmo tempo em que considera essa relação 

como sendo fruto de um processo que remete a fatos anteriores, e não de uma 

conexão necessária. Neste sentido, a teoria da causalidade não estaria 

fundamenta, segundo o pensamento humeano, em uma proposta dedutiva, isto 

é, não haveria possibilidade de deduzir o efeito para uma determinada causa. 

Sendo assim, a teoria de Hume estaria entre o impasse de uma explicação 

dedutiva ou indutiva, e não sendo a primeira capaz de explicar a teoria da 

causalidade admitir-se-ia ser a segunda e, desta forma, o pensamento de 

Hume seria por assim dizer uma explicação indutiva. “Se o princípio de indução 

não pode ser sustentado pela razão dedutiva, a única outra espécie de razão 

para a qual podemos apelar é a indução” (ZABEEH, 1973, p.179). Ou seja, na 

falta de um elemento dedutivo que explique a relação de causalidade, busca-se 

na indução tal explicação.  

É importante considerar essa interpretação atribuída à teoria de Hume, 

pois ela marca toda uma atribuição dada ao filósofo, deste Price (1968) que 

denominou a teoria de Hume como sendo O problema da indução, e que 

posteriormente foi chamada por Popper (1974) de O problema de Hume.  

Semelhante a Hume, Francis Bacon (1561-1626) elaborou um tipo de 

raciocínio baseado na indução. Para Bacon a indução parte do senso comum. 

Bacon eleva tais generalizações à forma ordenada, de forma que, após se ter 

observado a regularidade de tais generalizações podemos induzir uma lei 

hipotética. Bacon rejeita a lógica aristotélica, já que esta se baseia em uma 

enumeração de casos particulares para atingir um geral. Encontramos uma 

definição da Indução baconiana com Noëlla Baraquin e Jacqueline Laffitte 

(2007, p.35) 

 
O empreendimento de Bacon consiste em abandonar o método 
dedutivo, que se contenta com raciocinar em abstrato e revela-
se totalmente estéril. Somente a experiência é capaz de 
proporcionar novos conhecimentos. [...] Por conseguinte, o 
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procedimento indutivo revela-se fecundo. Ele é a chave da 
interpretação da natureza. 

 

Podemos observar como a conotação acima ressalta a dualidade entre o 

procedimento epistemológico dedutivo em oposição ao indutivo, sendo este 

último considerado relevante dentro da análise proposta. Bacon retoma o 

conceito de indução baseando-se na natureza, conforme as repetições dos 

fenômenos naturais, ao observar esses fenômenos ocorrerem ele remonta um 

lei hipotética com base nas observações generalizadas. Como podemos 

observar nas palavras do próprio Bacon: 

 

Com efeito, a indução que procede por simples enumeração é 
uma coisa pueril, leva a conclusões precárias, expõe –se ao 
perigo de uma instância que a contradiga. Em geral, conclui a 
partir de um número de fatos particulares muito menor que o 
necessário e que são também os de acesso mais fácil. 
(BACON, 2002, p. 33)  

 

Podemos perceber assim, como Bacon constata a partir de analises a indução 

como sendo a conclusão de associações da natureza humana. Hume, assim 

como Bacon faz essa constatação a respeito da natureza humana, ou seja, ele 

percebe em suas análises como o costume associado a repetição culmina em 

um processo psicológico.   

O costume, portanto, é o grande guia da vida humana. É 
apenas esse princípio que nos torna a experiência útil e faz 
com que esperemos para o futuro uma série de eventos 
similares aos que ocorreram no passado. Sem a experiência do 
costume, seríamos inteiramente ignorantes quanto a qualquer 
questão de fato para além do que se encontra imediatamente 
presente á memória e aos sentidos. (HUME, 2011,p.92) 

 

Podemos perceber desta forma que a interpretação a qual atribui a 

epistemologia de Hume como sendo indutiva, está associada às formulações 

feitas pelo filósofo ao fazer a relação entre o costume de eventos passados a 

uma expectativa deles se efetivarem no futuro.    

 
Uma vez tendo verificado que em muitos casos dois tipos 
quaisquer de objetos, como chama e calor, neve e frio, sempre 
estiveram em conjunção, se a chama ou a neve se 
apresentarem novamente aos sentidos, a mente será levada 
pelo costume a esperar calor ou frio, e a acreditar que tal 
qualidade existe e se manifestará com a maior proximidade. 
(HUME, 2011, p.93) 
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Trata-se assim, de uma repetição de acontecimentos associados a 

uma expectativa futura dos eventos. Por essas e outras passagens das obras 

humeanas, muito de seus interpretes, entre eles os já citados anteriormente, 

Price (1968) e Zabeeh (1973) consideram a indução o elemento marcante da 

epistemologia humeana.  

Em contrapartida a toda essa perspectiva de indução fundamentada 

em acontecimentos passados, ou ainda associados à experiência, fez surgir 

outra interpretação, aquela que considera ser a epistemologia de Hume 

irracionalista. Vejamos um pouco mais detalhado tal formulação.  

 

1.5 Irracionalista  

  

  O termo racionalidade é frequentemente usado na filosofia na 

explicação e formulações de teorias, sendo assim, há sempre uma tendência 

de compreensão firmada na racionalidade filosófica. Em virtude de tais 

compreensões, tentarão explicar a teoria da causalidade formulada por Hume, 

utilizando a razão como algo próprio da natureza, ou seja, nós nasceríamos 

(segundo uma decisão racional) dotados de uma razão, e esta seria 

responsável por nossas decisões e teria a capacidade de explicar fenômenos 

naturais e humanos. A racionalidade é um termo tão bem aceito pela filosofia 

que as críticas feitas por Hume a tal racionalidade abalaram as bases 

filosóficas, pois suas críticas revelam ou podem indicar uma visão diferenciada 

da racionalidade, ou seja, a razão dentro da epistemologia de Hume não possui 

o papel central, afinal o filósofo não admite o conhecimento a priori como fonte 

do conhecimento humano.  

Podemos observar nos escritos de Hume certa propensão para admitir 

como irracional sua epistemologia, isto porque, são inúmeras as passagens 

onde Hume enfaticamente minimiza o papel da razão dentro do processo 

cognitivo do homem, bem como ao explicar a contribuição desta na 

causalidade. “A razão jamais pode nos mostrar a conexão entre dois objetos, 

mesmo com a ajuda da experiência e da observação de sua conjunção 

constante em todos os casos passados.” (HUME, 2009, p.121). A citação 

parece desmerecer totalmente a contribuição do papel da razão na análise 
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causal, pois nem mesmo estando associada à experiência e a observação ela 

é capaz de indicar a conexão entre dois objetos, ou seja, razão seria por assim 

dizer incapaz de fundamentar a causalidade dentro do processo cognitivo 

humano.   

 
A razão jamais pode nos convencer de que a existência de um 
objeto qualquer implica a de outro; assim, quando passamos 
da impressão de um á idéia de outro, ou á crença nele, não 
estamos sendo determinados pela razão, mas pelo costume ou 
um princípio de associação. (HUME, 2009, p.126)   

 

Na seção V da obra Investigação sobre o entendimento humano, Hume 

continua a minimizar o papel da racionalidade no processo de associação de 

ideia, sobretudo quando afirma: “Todas as inferências a partir da experiência, 

portanto, são efeitos do costume, não do raciocínio.” (Hume. p.90). Tal 

passagem humeana pode ser complementada por o que diz MOTTA 

(2004,p.35-6) 

 
A busca pelo fundamento racional para a realização de 
inferências causais falha, uma vez que a razão, mesmo com a 
ajuda da experiência, não é capaz de realizá-las. Sempre que a 
mente faz a transição de uma impressão presente aos sentidos 
ou à memória para uma idéia a ela relacionada, não está 
determinada pela razão e sim por algum outro princípio que as 
une na imaginação.  

 

Tendo assim como indicações as passagens acima, podemos concluir que 

foram a partir dessas que alguns estudiosos se puseram a criticar e a definir a 

filosofia Humeana como irracionalista, no entanto, na visão de outros 

estudiosos, ver a epistemologia de Hume como sendo uma filosofia 

irracionalista não passa de um equívoco, pois segundo estes não é por criticar 

o sistema racional, que Hume se porte como um irracionalista, pelo contrário, 

sua filosofia possui muitos elementos racionais, mas outro tipo de 

racionalidade, uma racionalidade amparada pela experiência. Entre os 

afirmadores de uma nova racionalidade para Hume, se encontra Monteiro que 

não compreende a filosofia de Hume sob um aspecto irracionalista, e com isso 

propõe outro tipo de racionalidade para a epistemologia humeana:  

A operação humeana de “humilhação” da razão não constituíu 
um passo na direção do irracionalismo, mas simplesmente uma 
identificação dos limites dessa faculdade e do lugar que lhe 
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competia no esquema geral da cognição humana. 
(MONTEIRO, 2003, p.43) 

De fato, Hume nunca postulou que sua defesa ia ao encontro com 

argumentos irracionais, ele só afirmou que a racionalidade não é capaz de 

explicar a causalidade. Ao fazer isso Hume coloca em dúvida um conhecimento 

cientifico que estava por vim, afinal, a modernidade estava em eminência 

quando Hume fez sua crítica a indução, a ciência sofre um abalo, assim 

também como a racionalidade tida como o elemento primordial da filosofia. É 

preciso salientar, no entanto, que a objeção de Hume é a uma racionalidade 

dotada de conceitos preexistentes, como enfatiza Monteiro:  

A rejeição da razão não implica, evidentemente, que a 
inferência causal não faça parte do processo humano de 
raciocínio; significa apenas que, quando raciocinamos acerca 
de questões de fato, o passo mais crucial e mais fundamental 
que nos leva a proceder a inferências causais assentes em 
repetições observadas não é causado por aquela faculdade 
‘demonstrativa’ a que damos o nome de razão, mas por um 
princípio instintivo, a ela irredutível, ao qual nosso filósofo 
propõe dar o nome de costume ou hábito. A hipótese de Hume 
não expulsa inteiramente a razão do território do raciocínio 
experimental, mas sem dúvida procede a sua desentronização 
– negando-lhe aquela situação privilegiada que a tradição 
racionalista lhe atribuía (MONTEIRO, 2009, p.45).  

Hume apoia a causalidade no mecanismo cognitivo humano, ao 

explicar a causalidade por intermédio de uma experiência ele utiliza à cognição 

humana, a memória, a repetição dos fatos, isso é perfeitamente racional, ainda 

que o princípio lógico ou ontológico da causalidade inexista, pois, não há um 

ser a priori que nos dote de razão, segundo Hume, e nem um esquema lógico, 

um sistema definido e invariável para a causalidade, poderíamos pensar em 

um novo tipo de racionalidade, com um significado e fundamento divergente do 

conceito de razão usual. 

Parece bem confirmada a hipótese de que para Hume a 
possibilidade de fundamentação de uma inferência não está 
exclusivamente pautada na razão demonstrativa a priori, como 
afirmavam os racionalistas, mas também pode se originar de 
outras formas de raciocínio, inclusive raciocínios experimentais. 
Assim, se o que está sendo discutido é válido, não soa 
paradoxal chamarmos racionais as inferências causais 
humeanas. (MOTTA, 2005, p. 91-2)  
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Portanto podemos afirmar que as intenções de Hume não é 

desmerecer a razão, excluindo suas contribuições para a história da filosofia e 

para o conhecimento acerca do mundo. O que fez nosso filósofo foi analisar as 

contribuições de alguns filósofos, e quando estas se mostravam insatisfatórias 

ele as contornava com o conhecimento empírico e observacional, mas nunca 

irracional. Como diz Marina Velasco (2002, p. 35) “O conhecimento causal tem 

influência em nossas ações, mas o impulso para agir não surge da razão; ele 

só é dirigido por ela”. As formulações feitas por Hume a respeito da 

causalidade não exclui a razão, ele só reformula este conceito, ou melhor, abre 

caminho para criticas ao método científico que seriam levantadas 

posteriormente por filósofos como Popper e aos conceitos ontológicos que 

seriam criticados por Nietzsche e Heidegger na modernidade. 

Acima forma apresentadas algumas das interpretações feitas a partir 

da epistemologia humeana, evidente que há outras formulações em direção ao 

pensamento de Hume, sobretudo ao que concerne a causalidade, mas em 

virtude dos objetivos propostos foram elencadas somente as principais 

intepretações de alguns teóricos.  

Dentre as interpretações tivemos a concepção naturalista que insere 

Hume como um filósofo atuante na natureza e nos princípios humanos, 

segundo esta via de pensamento Hume seria um filósofo naturalista por 

considerar natural o processo de associação entre causa e efeito. A 

intepretação cética, por outro lado o insere como um “destruidor” de ideais tidos 

como verdadeiros, tanto ao que concerne a critica a metafísica geral, como 

enquanto crítico da ciência.  

Isso, contudo, não diminuiria em nada a sua grandeza, pois 
mostrar que uma espécie de especulação não pode ser feita ou 
aceita é uma tarefa tão importante e tão difícil quanto construir 
uma filosofia. Ao contrário, pode ser um mérito maior destruir 
filosofias do que meramente propor mais um sistema entre 
tantos outros. A meditação profunda sobre a obra de Hume nos 
levaria à conclusão de que toda empresa filosófica estaria 
fadada ao fracasso, cometendo os mesmos erros e contendo 
os mesmos defeitos das outras filosofias. (SMITH, 1995, p. 
1920). 

Haveria por assim dizer, um confronto entre a interpretação naturalista e a 

cética, na medida em que a primeira o vê como um apreciador da natureza, e a 
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segunda como um alguém inclinado a reformular as ideias existentes 

fundamentado na dúvida. Ainda a respeito da concepção cética, vimos à 

existência de dois ceticismos: o pirrônico e o mitigado, sendo Hume 

enquadrado no ceticismo mitigado por se tratar de um ceticismo menos radical 

se comparado ao ceticismo pirrônico, que exerce uma dúvida extrema nas 

relações de conhecimento.  

A terceira interpretação propõe ser a epistemologia de Hume 

essencialmente observacionalista, pois segundo o próprio filósofo é a partir da 

observação constante dos fatos que pensamos haver uma conexão necessária 

entre a causa e o efeito. Entre os defensores desta concepção encontra Ayer, 

que faz uma leitura de Hume destacando a contribuição do autor para as 

diversas interpretações de sua epistemologia.  

A quarta interpretação é considerada bastante usual na filosofa 

humeana, a indução, que tende a inferir fatos futuros conforme acontecimentos 

passados. Foi a noção indutiva que proporcionou à crítica de Hume a noção de 

causalidade, pois ele considera ser o aspecto indutivo o principal agente na 

formulação da causalidade, assim consideram os defensores dessa 

interpretação.  

Por fim temos a quinta interpretação que vê Hume como um 

irracionalista, isto deve-se ao fato de Hume não admitir a razão como tendo a 

capacidade de explicar a relações causais no processo de cognição humana. 

Como foi mostrado anteriormente são diversas as passagens no Tratado da 

natureza humana, bem como na obra Investigação sobre o entendimento 

humano, onde Hume cita a razão como incapaz de fundamentar as ideias na 

produção da conexão causal, ela seria por assim dizer incapaz de promover 

isto. No entanto Monteiro, bem como Mattos afirmam ser essa compreensão 

equivocada, pois a pretensão de Hume não é desmerecer a razão e sim fundar 

um novo tipo de racionalidade fundamentado na experiência.  

Desta forma, podemos considerar que essas interpretações foram 

muito instigantes no sentido de tentar compreender a epistemologia Humeana. 

No entanto, tentaremos propor uma interpretação diversa das mencionadas 

acima, trata-se de compreender a epistemologia humeana a luz da arqueologia 
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de um filósofo moderno chamado Michel Foucault. É justamente a partir do 

projeto arqueológico de Foucault, tendo como ênfase a epistémê clássica, que 

tentaremos pensar uma interpretação para a epistemologia de Hume tendo 

como referência a arqueologia Foucaultiana. O plano arqueológico de Foucault 

será nosso ponto de partida, tendo como foco a era clássico. Tentaremos 

mostrar que nossa análise situa-se em outra compreensão da racionalidade, 

diversa daquela tomada como parâmetro de análise das interpretações 

apresentadas. Nossa proposta consiste em compreende a epistemologia 

humeana sobre outro plano de racionalidade, tendo como ênfase a epistémê 

clássica presente no projeto arqueológico de Michel Foucault.  

Portanto, se faz necessário compreender em que consiste a 

arqueologia Foucaultiana, quais seus pressupostos e ainda como ela se 

apresenta na era clássica. No capitulo que segue será apresentado à 

arqueologia clássica do pensamento de Michel Foucault, onde serão elencados 

os principais elementos que formam a epistémê da era clássica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 

 

 

2 A EPISTÉMÊ DO PERÍODO CLÁSSICO SEGUNDO UMA DESCRIÇÃO 

FOUCAULTINA. 

 

O projeto arqueológico de Foucault tem por objetivo descrever os 

elementos que compõem e justificam a verdade e o sistema de cada época. No 

decorrer deste capítulo nos deteremos em tentar compreender os elementos 

característicos da era clássica descritos por Foucault em sua obra As palavras 

e as coisas, ao que se refere o conhecimento. Para compreender melhor as 

noções e características da era clássica, se faz necessário elencar, ainda que 

de maneira sucinta, os elementos que sustentavam a descrição do 

conhecimento no Renascimento, isso é, na era que antecedia a era clássica. 

Vejamos a seguir como era compreendido o conhecimento na era pré-clássica.  

A época que antecedia a era clássica, era a do Renascimento ou ainda 

a pré-clássica, tomemos esse último nome como forma de identificar tal 

período. Na era pré-clássica, portanto, o conhecimento possuía a marca da 

similitude, nesta época procurar a semelhança entre os seres ou objetos era a 

melhor forma de chegar ao conhecimento. Algumas figuras aparecem para 

compor a relação com a similitude, são elas: a conveniência, a emulação, a 

analogia e o jogo das simpatias. Vejamos como se insere cada uma das figuras 

nesse jogo de semelhança característico da era pré-clássica.  

2.1 Era pré-clássica 

A primeira figura designada como conveniência, refere-se à ordenação 

das coisas, dos seres para que haja a possibilidade de semelhança entre eles. 

Trata-se de dois elementos para compor uma semelhança. A exemplo, 

Foucault (2007, p. 25) fala a respeito da junção alma e corpo elas possuem 

cada uma sua própria composição, a alma entendida como espírito, metafisico, 

mas que se materializa no corpo, que por sua vez, é físico e ao mesmo tempo 

corrompível pelas paixões da alma. Vemos assim, uma junção entre corpo e 

alma:  
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 A alma e o corpo, por exemplo, são duas vezes convenientes: 
foi preciso que o pecado tivesse tornado a alma espessa, 
pesada e terrestre, para que Deus a colocasse nas entranhas 
da matéria. Mas, por essa vizinhança, a alma recebe os 
movimentos do corpo e se assimila a ele, enquanto o “corpo se 
altera e se corrompe pelas paixões da alma”. Na vasta sintaxe 
do mundo, os diferentes seres se ajustam uns aos outros; a 
planta comunica com o animal, a terra com o mar, o homem 
com tudo o que o cerca. (FOUCAULT, 2000, p.34)  

Haveria assim, uma relação entre os seres ou elementos, que a convenientia 

seria capaz de aproximar por intermédio da semelhança. 

A convenientia é uma semelhança ligada ao espaço na forma 
de “aproximação gradativa”. É da ordem da conjunção e do 
ajustamento. Por isso pertence menos ás próprias coisas que 
ao mundo onde elas se encontram. O mundo é a 
“conveniência” universal das coisas [...] Assim, pelo 
encadeamento da semelhança e do espaço, pela força dessa 
conveniência que avizinha o semelhante e assimila os 
próximos, o mundo constitui cadeia consigo mesmo. Em cada 
ponto de contato começa e acaba um elo que se assemelha ao 
precedente e se assemelha ao seguinte. (FOUCAULT, 2007, p. 
25-26) 

No trecho acima é possível observar como a conveniência age como uma das 

formas da similitude, juntando os extremos inseridos na natureza para compor 

uma semelhança que marca, sobretudo, a era pré-clássica e ainda como a 

cadeia de sucessão de fatos se assemelha, como uma cadeia de elementos 

interligados por elos que se constroem a cada ponto de começo.  

A segunda característica da era pré-clássica é aemulatio ou 

emulação que assim como a conveniência atua na junção das coisas, mas que 

diferente desta, procura a semelhança das coisas a distância. Nesta forma de 

similitude não há como saber qual foi o causador do outro, ou seja, qual 

produzira a semelhança no outro, como dois gêmeos que se assemelham 

perfeitamente, sem que seja possível dizer qual deles trouxe a semelhança ao 

outro. Semelhante a isso ocorre com a aproximação entre o homem e símbolos 

da natureza, Foucault cita exemplos da busca da semelhança entre o brilho 

dos olhos do homem com o sol, a natureza e o homem se aproximam mesmo 

estando distantes. A terceira forma de similitude age sobre o homem e nos 

mais diversos campos, trata-se da analogia, ela age fora dos objetos, assim 

consegue observar muito bem os aspectos dos seres e realizar a analogia 

entre eles. O homem é o mais envolvido nas analogias, ele é o ponto saturado 
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desta forma de similitude, pois nele tem-se um atlas universal, afinal podemos 

buscar semelhança do homem com animais, astros, elementos da natureza, 

enfim, uma vastidão de elementos podem ser utilizados para buscar uma 

analogia com o homem, ele é envolvido por essas analogias e ao mesmo 

tempo transmite as semelhanças que recebe ao mundo.  

Por fim temos a quarta forma de semelhança, trata-se do jogo das 

simpatias, essa forma de similitude assume um aspecto peculiar, pois envolve 

as semelhanças em um jogo de tornar as coisas idênticas misturando-as.  

A simpatia é uma instância do Mesmo tão forte e tão contumaz 
que não se contenta em ser uma das formas do semelhante; 
tem o perigoso poder de assinalar, de tornar as coisas 
idênticas umas ás outras, de misturá-las, de fazê-las 
desaparecer em sua individualidade – de torná-las, pois, 
estranhas ao que eram. A simpatia transforma. (FOUCAULT, 
2007, p.32) 

Eis, portanto, a importância desse jogo dentro das relações de semelhança, 

sua pretensão de superar essa unidade de considerar-se apenas uma das 

formas das similitudes e proporcionar esse jogo que pode tornar-se perigoso, 

se pensar suas noções de verdade, afinal elas associam um significado a um 

elemento que algumas vezes não a correspondem, como no caso das rosas 

fúnebres, (utilizado pelo próprio Foucault como exemplo na obra) que são 

misturadas e associadas à morte por estarem presentes nos funerais, ou seja, 

dar-se um significado para as rosas associando-as a morte, por elas estarem 

comumente nos funerais. Seria, portanto uma forma de misturar e transformar 

o conceito das rosas dos funerais com a tristeza, pela simples aproximação 

destas com a morte.  

São, portanto, essas quatro formas que constituem uma das 

principais marcas da era pré-clássica, a similitude, é ela que governa e dita às 

formas de conhecimento da época, afinal é por intermédio da comparação, da 

busca incessante de semelhança entre objetos e seres que o homem constitui 

o saber e a verdade dessa época.  

O homem, o mar, uma casa ou outras pessoas eram vistos 
como uma só coisa, sendo um fruto do outro e cada um 
existindo proporcionaria a existência a outros. A água e fogo 
estariam misturados, a felicidade e infelicidade unidas, logo 
tudo estaria completo, havendo uma completude em todos os 
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objetos da Terra. Por isso, diz-se que neste período do 
Renascimento – até o fim do século XVI. Isso porque – ainda 
segundo Foucault – o mundo enrolava-se sobre si mesmo: a 
terra repetindo o céu, os rostos mirando-se nas estrelas e a 
erva envolvendo nas suas hastes os segredos que serviam ao 
homem. Com essa unidade e não identidade do céu e do 
homem, da natureza e das outras coisas, a representação. 
Logo, essa união faria com que não existisse a identidade, não 
havendo diferença entre real e representação. (COELHO, 
2011, p.95) 

Como nesta época o conhecimento dava-se por intermédio da 

similitude entre natureza e homem, por exemplo, noções como identidade e 

representação inexistiam, elas só irão surgir na era clássica, como veremos 

mais adiante. Podemos perceber com isso elementos arqueológicos de 

Foucault, pois a similitude representa a verdade do conhecimento da era pré-

clássica, caracterizando assim a epistémê desta época.  

No Renascimento essa episteme é caracterizada 
fundamentalmente pela semelhança, onde o pensamento era 
visto pelo prisma de uma cosmologia do mundo na qual as 
coisas poderiam ser compreendidas e ordenadas 
fisiologicamente (SILVA, 2004, p.89).  

Tratava-se assim, de uma correspondência entre as palavras e as coisas, o 

mundo era tecido sob a égide da semelhança, essa era a prosa do mundo na 

Renascença. A compreensão do homem no mundo está naquilo que ele vê, é 

uma espécie de entrecruzamento. A linguagem também possui suas 

características na era pré-clássica, ela está associada a assinalações que só 

podem ser percebidas por intermédio da semelhança. Há assim, uma 

superposição da similitude sobre a hermenêutica e a semiologia, o século XVI, 

ao que se refere à linguagem, é marcado pela busca do sentido e da luz 

daquilo que se assemelham. Ela é assim estudada como uma das coisas da 

natureza, e desenvolvida sobre o sistema ternário, levando em consideração as 

marcas nas coisas designadas.  

Não há uma ligação direta entre significado e significante, 
ou seja, a palavra casa não necessariamente precisava 
ser nomeada de casa, não há nada na junção desses 
fonemas /k/,/a/,/z/,/a/ que nos leva a identificá-los com o 
objeto casa. Essa não ligação direta entre o som e o 
sentido permite uma diferenciação da palavra casa em 
cada idioma. Porém, é importante destacar que 
diferenciação da palavra casa em cada idioma que 
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mesmo não havendo uma relação direta significado e 
significante, há uma relação verdadeira da linguagem com 
o objeto. (FOUCAULT, 2007, p.25) 

A linguagem nessa época era vista como sagrada, pois havia sido dada por 

Deus, essa noção de herança divina situava a linguagem como divina. No 

entanto a partir do século XVII, essa noção de sagrado e de conhecimento 

através da noção de similitude começa a ser alterada, isso porque para 

compreender determinados objetos fazia-se necessário sempre dispor de dois 

objetos para que pudesse assim realizar a relação de similitude. Essa 

necessidade torna o conhecimento vago e impreciso e com isso vai perdendo 

espaço para justificar-se como elemento principal de uma época.  

Nessa passagem de conhecimento pré-clássico para o classicismo, 

fica evidente a proposta arqueológica de Foucault, sobretudo porque ele 

consegue realizar o corte epistemológico de uma época a outra, e quando o 

realiza não o faz por desmerecer um saber a outro, mas se caracteriza melhor 

na compreensão e desenvolvimento do conhecimento de cada época. Se na 

era pré- clássica a semelhança marcava o limiar do conhecimento, a era 

clássica será empreitada sob a luz da representação e da ordem. Não se trata 

mais de procurar semelhanças, mas de criar identidades a partir de 

representações, trata-se assim de buscar a identidade das coisas e representá-

las através de palavras. Vejamos alguns desses aspectos característicos da 

era clássica.  

 2.2 O conhecimento na Era Clássica  

A preocupação com o conhecimento sempre esteve presente na 

história da filosofia, essa preocupação, no entanto, se apresentava de 

diferentes formas. Enquanto na era pré-clássica como vimos, o conhecimento 

estava pautado na similitude, na era clássica vemos essa era passada ser 

criticada por não mais assumir um aspecto verdadeiro do conhecimento. 

Críticas como a de René Descartes e Bacon ao aspecto da similitude vêm se 

firmar na era clássica como uma forma de ruptura com o conhecimento na era 

pré-clássica. Vejamos como esses filósofos compreendem o desgaste do 

conhecimento enquanto similitude.  
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2.2.1 Francis Bacon  

Bacon faz uma crítica empírica à noção de semelhança e compreende 

que procurar na semelhança o fundamento para o conhecimento é uma 

espécie de ilusão, ele as apresenta sobre as denominadas críticas dos ídolos.  

Encontra-se, já em Bacon, uma crítica da semelhança. Crítica 
empírica, que não concerne ás relações de ordem e de 
igualdade entre ás coisas, mas aos tipos de espírito e ás 
formas de ilusão ás quais elas podem estar sujeita. Trata-se de 
uma doutrina do quiproquó. (FOUCAULT, 2007, p.70)    

Podemos constatar com Foucault, que o feito por Bacon com relação à 

crítica a semelhança não esta fundamentada em regras, mas aos tipos e 

formas de ilusão as quais ela esta sujeita. São os denominados ídolos, o 

primeiro deles é os ídolos da caverna que se referem às opiniões que 

formamos por engano dos nossos sentidos, enquanto os ídolos do teatro fazem 

referência às opiniões que formamos em nós mesmos em decorrência de 

autoridades. Ambos os ídolos, isto é, tanto os ídolos da caverna quanto os 

ídolos do teatro fazem com que cremos que as coisas se assemelham. “Os 

ídolos da caverna e os do teatro fazem-nos crer que as coisas se assemelham 

ao que aprendemos e ás teorias que formamos para nós; outros ídolos fazem-

nos crer que as coisas se assemelham entre si” (Foucault, 2007, p.71). Esses 

ídolos levam o espírito humano a supor que as coisas possuem mais ordem e 

semelhança do que realmente possuem.  

Outra espécie de ídolo formulada por Bacon são os ídolos da tribo, que 

são originadas da nossa própria natureza humana, não há como evitá-las, pois 

segundo essa concepção, esses ídolos estão impregnados na tribo 

denominada humana. 

Os ídolos da tribo estão fundados na própria natureza humana, 
na própria tribo ou espécie humana. É falsa a asserção de que 
os sentidos do homem são a medida das coisas. Muito ao 
contrario, todas as percepções, tanto dos sentidos como da 
mente, guardam analogia com a natureza humana e não com o 
universo. O intelecto humano é semelhante a um espelho que 
reflete desigualmente os raios das coisas e, dessa forma, as 
distorce e corrompe. (BACON, 1979, p.21)   
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São por assim dizer as ficções espontâneas do próprio espírito. Os ídolos do 

fórum, por sua vez, são as opiniões formuladas por nós em consequência das 

relações de linguagem e de nossas relações com os outros, são as confusões 

de linguagem, um único termo designa várias coisas de naturezas diferentes, 

por exemplo. Assim, para Francis Bacon o sujeito está em um processo de 

ilusão ao conceber a semelhança como conhecimento, culminando assim com 

os ídolos que foram mencionados anteriormente.    

2.2.2 René Descartes 

A crítica de Descartes representa a exclusão da semelhança no 

pensamento clássico como forma de saber, no entanto, é preciso lembrar que 

“Se Descartes recusa a semelhança, não é excluindo do pensamento racional 

o ato de comparação, nem buscando limitá-lo, mas, ao contrário, 

universalizando-o e dando-lhe assim sua forma mais pura.” (Foucault, 2007, 

p.72) Descartes não abandona totalmente a semelhança, ele a utiliza como 

instrumento juntamente com a dedução e intuição para o conhecimento.  

Existem dois meios de realizar a similitude, através da comparação de 

medida e a de ordem. A de medida refere-se a grandezas, multiplicidades, a de 

ordem, esta merece uma atenção importante em nossa análise, uma vez que, é 

a linearidade dos fatos que marca um dos aspectos da era clássica. Essa 

ordem é acrescida de um conhecimento linear, pois não é possível conhecer a 

ordem das coisas de maneira isolada, mas descobrindo aquilo que lhe é mais 

simples até chegar a mais complexa. Essa ordenação muito se assemelha ao 

método Cartesiano, que elabora seus conhecimentos segundo uma ordem 

gradativa do mais simples ao mais complexo, é possível perceber assim, como 

Descartes transformava e participava desse aspecto da era clássica. Essa 

ordem é a busca de justificar um fenômeno decorrente de outro, esse tipo de 

comparação instiga e gera um movimento de causalidade, ou seja, tudo que 

existe na natureza estaria engendrado por um movimento causal, que permitiria 

passar de um elemento a outro. Assim as duas formas de comparação deixam 

seus aspetos peculiares à era pré-clássica e vão tomar outros aspectos na era 

clássica.  
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O semelhante, que fora durante muito tempo categoria 
fundamental do saber – ao mesmo tempo forma e conteúdo do 
conhecimento – se acha dissociado numa análise feita em 
termos de identidade e de diferença; ademais, quer 
indiretamente por intermédio da medida, quer diretamente e 
como que nivelada a ela, a comparação é reportada à ordem; 
enfim, a comparação não tem mais como papel revelar a 
ordenação do mundo; ela se faz segundo a ordem do 
pensamento e indo naturalmente do simples ao complexo. 
(FOUCAULT, 2007, p.82) 

Ou seja, o papel da ordenação que cabia às coisas, de correspondência entre 

os seres e objetos vai assumir outro aspecto, antes buscada a causalidade no 

pensamento, agora será analisada a partir da natureza do homem, em seus 

aspectos racionais, será uma nova racionalidade, referente a uma nova época. 

A ordenação da era pré-clássica para alcançar a similitude, dará lugar a uma 

ordem fundamentada na análise para formar categorias, alcançando assim, 

segundo o conhecimento da era clássica, o domínio do estudado, assim como 

das identidades e das diferenças. As coisas não estão mais assinaladas em 

busca de interpretação, assim se faz necessário buscar conceitos que 

exemplificam melhor o conhecimento da era clássica, podemos destacar a 

princípio três elementos, são eles a Máthêsis, a Taxinomia e a Gênese. Antes 

de começarmos a falar a respeito destes, vejamos um aspecto da era clássica 

que de alguma forma se relaciona com a máthêsis, é o mecanicismo que serviu 

de fundamento a muitas teorias filosóficas e que também está presente na era 

clássica. 

2.2.3 Mecanicismo 

A era clássica, assim como a história, foram pautadas em uma ordem e 

direcionamento linear, Foucault ao propor o projeto arqueológico pensa essa 

história de acordo com os acontecimentos concernentes a cada época, é um 

grande passo para outra interpretação da história da filosofia. Tal proposta de 

Foucault surge a partir dos indícios de linearidade histórica constatada por ele, 

vejamos como esse aspecto histórico incide nos elementos da era clássica. 

A linearidade irá atuar juntamente com a ordem dos fatos para produzir 

o denominado mecanicismo, que é a junção de vários elementos para a 

produção de um determinado evento. Em uma das definições do termo: 

“Determinismo rigoroso, representado pelo conceito de causalidade necessária 
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infiltrada em todos os fenômenos da natureza.” (ABBAGNANO, 2000, p.654). O 

mecanicismo teria por característica a busca pela ordem dos fatos.  Dentre os 

filósofos que desenvolveram a teoria mecanicista podemos citar Galileu, 

Hobbes e Descartes.   

 Na física, Galileu (1564-1642) desenvolveu sua teoria mecanicista a 

partir de estudos da astronomia, ele observou a ordenação dos astros, a 

dependência de um em relação ao outro e então, adaptou essa mesma 

ordenação na natureza física.  

O mecanicismo cartesiano, que constituiu mais tarde um obstáculo, 

teria sido primeiro como que o instrumento de uma transferência, e teria 

conduzido um pouco à sua revelia, da racionalidade mecânica à descoberta 

desta outra racionalidade que é a do ser vivo. (FOUCAULT, 2007, p.142)  

Podemos perceber assim, uma mudança de perspectiva, enquanto em Galileu 

a observação guia o conhecimento mecânico, em Descartes será a razão a 

responsável por tais formulações. “Aprendi a não crer demasiado firmemente 

em nada do que me fora inculcado só pelo exemplo e pelo costume; e assim, 

pouco a pouco, livrei-me de muitos erros que podem ofuscar a nossa luz 

natural e nos tornar menos capazes de ouvir a razão.” (DESCARTES, 1979, 

p.33). Podemos perceber com Descartes uma rejeição ao observacionalismo e 

ao mesmo tempo uma promulgação da razão em direção à obtenção da 

certeza do conhecimento. Para tal feito Descartes propôs um mecanicismo com 

a matematização do mundo e das coisas existentes.  

Outro representante da teoria mecanicista é Thomas Hobbes, segundo 

sua teoria os pontos causa e efeito são equivalentes, ou seja, são termos 

indissociáveis. Desta forma, haveria fatores que juntos e interligados 

determinariam o efeito, caso falte algum desses fatores o efeito não será 

produzido, mas se todos os fatores estiverem presentes a causa será 

composta e concomitantemente o efeito. Assim temos: 

Causa é a soma ou agregado de todos os acidentes, tanto no 
agente quanto no paciente, que concorrem para a produção do 
efeito proposto, de um tal modo que não se pode entender que 
todos existem sem que o efeito exista, ou que, estando 
qualquer deles ausente, que o efeito exista. (HOBBES, 
Thomas, 2005, p.59) 
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Desta forma, a relação causa e efeito seria algo que dependeria de um 

agregado de acidentes para produzir um efeito, a junção desses agregados 

seria chamado de causas e o que decorresse dessa junção seria o efeito. A 

partir disto, Hobbes também faz a distinção entre causa necessária e causa 

contingente, onde a contingente seria aquela que não impede que o efeito se 

realize, e quanto à necessária seria aquela que na ausência acarretaria a 

impossibilidade da ocorrência do efeito. Como diz Hirata: 

 
Deste modo, causa integral, causa suficiente e causa 
necessária se tornam conceitos intercambiáveis, pois só é 
suficiente a causa que é integral, isto é, a causa que dispõe da 
totalidade dos requisitos ou condições sine quibus non. E uma 
causa integral ou suficiente não pode, por definição, ser 
deficiente, sendo necessária a produção do efeito uma vez que 
a causa é dada. (HIRATA, 2010, p. 38)  

 
Vemos assim, que a relação de causa e efeito inferida por Hobbes é 

mecânica e pressupõe uma junção de causas para que o efeito venha a 

ocorrer. Contudo, Hobbes não foi o único a defender uma conexão necessária 

da causalidade e da ordem dos fatores; John Locke, empirista e filósofo inglês, 

também aceita uma relação necessária entre causa e efeito. Segundo Locke ao 

observarmos a constante vicissitude das coisas, não podemos deixar de 

observar também, a qualidade, as substâncias e como tais particulares 

começam a existir, e vemos sua existência atribuída a outro ser. 

 

Desta observação apreendemos nossas ideias de causa e 
efeito. A que produz qualquer ideia simples ou complexa 
designamos pelo nome geral de causa, e que é produzida, 
efeito. [...] Deste modo, mediante o que nossos sentidos são 
hábeis para descobrir nas operações dos corpos entre si, 
apreenderam a noção de causa e efeito, a saber, que a causa 
é isto que faz com que outra coisa, seja ideia simples, 
substância, ou modo, comece a ser, e efeito o que tem seu 
começo a partir de alguma coisa. (LOCKE, 1999, p.131) 

  

Vemos dessa forma que Hobbes tenta explicar como o mecanicismo 

afeta as percepções do conhecimento humano, e ao mesmo tempo Locke com 

sua teoria da causalidade explica como o conhecimento humano está 

fundamentado na percepção dos fatos e na justificação de uma causa para 

todo efeito. Hobbes e Locke representam cada um com sua teoria, a 
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ordenação, a busca da causalidade, da linearidade e a mecanização do 

período clássico. Esse mecanicismo acrescido de ordem vem substituir a 

semelhança que desde a era pré-clássica instituía o conhecimento. Na era 

clássica, a semelhança necessitará de representação e identidade.  

A tarefa do pensamento consistirá, então, em elaborar um 
método de análise universal que, estabele\cendo uma ordem 
certa entre as representações e os signos, reflita a ordem do 
mundo. A semelhança deixa de ser a forma comum às palavras 
e às coisas e também de assegurar o nexo entre elas. No 
entanto, a Época Clássica não a excluiu de maneira absoluta, 
mas a situa no limite da representação e como condição dela. 
Com efeito, a ciência geral da ordem a exige duplamente: por 
um lado, é necessário proporcionar um conteúdo às 
representações e, por outro, é necessário que a semelhança 
seja a ocasião da comparação. A ideia de gênese reúne essas 
duas exigências desenvolvendo-se, em primeiro lugar, como 
uma analítica da imaginação, análise da faculdade de referir a 
temporalidade linear da representação à espacialidade 
simultânea da natureza, e, em segundo lugar, como uma 
análise da natureza, análise da possibilidade e da 
impossibilidade de reconstituir, a partir da natureza, uma ordem 
representativa (CASTRO, 2009, p. 143)  

 

Vemos com Castro que a era da representação se constrói sobre três 

aspectos: Gênese, taxinomia e máthêsis, todas essas pensadas no campo 

empírico. Vejamos a seguir cada um desses elementos.  

2.3 Gênese  

Quando pensamos acerca do termo gênese na filosofia, remetemos de 

imediato ao argumento ontológico, ou seja, a busca de um ser ou elemento que 

justifique a existência dos seres e das coisas. Podemos pensar com o 

argumento ontológico uma busca dos princípios causais da natureza, a relação 

da causa com o efeito. Tal fato torna-se comum em virtude da compreensão 

linear e causal que foi frequentemente utilizada ao longo da história.    

Foucault trata da gênese para caracterizar um dos elementos da 

epistémê clássica, ela é compreendida como uma analítica da natureza, uma 

busca de ordem causal que fazia parte da busca de origem do século XVIII.  

Reencontrar a origem, no século XVIII, era recolocar-se o mais 
perto possível da pura e simples reduplicação da 
representação: pensava-se a economia a partir da troca, 
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porque nesta as duas representações que cada um dos 
parceiros fazia de sua propriedade e da do outro eram 
equivalentes; oferecendo a satisfação de dois desejos quase 
idênticos, elas eram, em suma, “semelhantes”. Pensava-se a 
ordem da natureza, antes de qualquer catástrofe, como um 
quadro onde os seres se sucederiam numa ordem tão cerrada 
e numa trama tão contínua que, de um ponto a outro dessa, 
sucessão, dar-se-ia um deslocamento no interior de uma 
quase-identidade, e, de uma extremidade a outra, estar-se-ia 
sendo conduzido através da superfície lisa do “semelhante”. 
Pensava-se a origem da linguagem como a transparência entre 
a representação de uma coisa e a representação do grito, do 
som, da mímica (da linguagem de ação) que a acompanhava. 
Enfim, a origem do conhecimento era buscada do lado dessa 
seqüência pura de representações — seqüência tão perfeita e 
tão linear, que a segunda tinha substituído a primeira sem que 
se tomasse consciência disso, uma vez que ela não lhe era 
simultânea, que não era possível estabelecer entre as duas 
uma diferença e que não se podia experimentar a seguinte 
senão como “semelhante” à primeira; e somente quando 
aparecia uma sensação mais “semelhante” a uma precedente 
do que todas as outras, é que a reminiscência podia exercer-
se, a imaginação representar novamente uma representação e 
o conhecimento firmar-se nessa reduplicação. Pouco importava 
que esse nascimento fosse considerado fictício ou real, que 
tivesse valor de hipótese explicativa ou de acontecimento 
histórico: na verdade, essas distinções só existem para nós; 
[pág. 454] num pensamento para o qual o desenvolvimento 
cronológico se aloja no interior de um quadro, sobre o qual ele 
só constitui um percurso, o ponto de partida está 
simultaneamente fora do tempo real e dentro dele: ele é essa 
dobra primeira pela qual todos os acontecimentos históricos 
podem ter lugar. (FOUCAULT, 2007, p.454).  

 

Podemos observar com essa longa passagem uma definição de 

gênese nos termos clássicos, uma vez que, ela sempre estava relacionada 

com algum elemento da natureza ou do conhecimento, seja na origem da 

linguagem ou de uma ordem no ciclo da natureza, o fato é que de alguma 

forma remeteríamos à noção causal. O fato é que na era clássica a gênese 

estaria associada à semelhança tanto para se representar como para buscar 

seu elemento originador, era uma forma de explicar o conhecimento. 

Encontramos no já mencionado Descartes essa mesma preocupação 

com relação ao conhecimento, ele rompe com a lógica aristotélica e elabora um 

modelo matemático baseado na intuição e dedução, única via para chegar ao 

conhecimento. A intuição nasce exclusivamente da razão, é a concepção de 

um espírito puro, não tendo necessidade de recorrer à memória. A dedução por 
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sua vez, tira toda sua certeza da intuição. É um processo que supõe um 

encadeamento lógico de ideias. Desta forma, Descartes enumera seu método 

por etapas, mais precisamente quatro. 

O primeiro era de nunca aceitar coisa alguma como verdadeira 
sem que a conhecesse evidentemente como tal. [...] O 
segundo, dividir cada uma das dificuldades que examinasse 
em tantas parcelas quanto fosse possível e necessário para 
melhor resolvê-las. O terceiro, conduzir por ordem meus 
pensamentos, começando pelos objetos mais simples e fáceis 
de conhecer. [...] E, o último, fazer em tudo enumerações tão 
completas, e revisões tão gerais, que eu tivesse certeza de 
nada omitir. (DESCARTES, 2001, p.23). 

Portanto, podemos perceber que o método cartesiano está fundamentado em 

etapas, onde este descreve como alcançar o conhecimento pleno, livre de 

qualquer especulação. Trata-se assim, de diversas formas para compreender o 

uso do conhecimento em prol de uma explicação para o conhecimento 

humano, elas apontam para uma busca gradual do conhecimento.   

Assim, enquanto a analítica da imaginação não possui uma impressão 

que lhe corresponda, ela se encontra em desordem, não há uma representação 

em espaço. É a analítica da natureza que a partir da duplicação da 

representação restitui a ordem, a identidade e as diferenças das coisas. A 

imaginação seria assim uma percepção fraca e vaga, pois no plano empírico 

não possui uma impressão que a represente. A era clássica representa o 

estudo da natureza e da natureza do homem, porque essa natureza permite se 

representar, é um ajuste na imaginação e na semelhança que faz surgir à 

ordem das coisas. Esse ajuste permite agora pensar a semelhança a um plano 

empírico, pois se faz necessário algo que represente a natureza para que a 

ciência da ordem possa se fazer presente na era clássica. O que há agora, na 

era clássica, e uma relação entre a semelhança, a representação e a gênese 

como aspecto elementar desta época.  

Desta forma, a uma tentativa de explicar a era clássica como uma 

época conferida ao mecanicismo, outros como uma matematização da 

natureza, no entanto, a era clássica não se limita a esses aspectos, pois ela 

possui outros dois elementos que agregados à gênese fundamentam a era 

clássica, são a máthêsis e a taxinomia. A máthêsis que como ciência, 
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permanece inalterada e constante até o século XVIII e a taxinomia que está 

associada à máthêsis por uma relação de continuidade e ordem, vejamos a 

seguir um pouco sobre cada uma destas.  

 

2.4 Máthêsis e Taxinomia 

 

Máthêsis e taxinomia estão interligadas, por este motivo trataremos 

desses aspectos conjuntamente.  A máthêsis é entendida como a ciência da 

ordem e da medida, se na era pré-clássica tínhamos a semelhança como fonte 

de conhecimento, na era clássica ela só estará presente enquanto associada à 

ordem e a representação das coisas. Como foi mencionado anteriormente, há 

uma tentativa de mecanicismo da era clássica, assim como de uma 

matematização da época, tendo em vista os projetos cartesianos, bem como as 

premissas da ciência da época. No entanto, para Foucault o fundamental da 

epistémê clássica não é o sucesso ou fracasso do mecanicismo, mas, uma 

relação com a máthêsis.  

É necessário, com efeito, distinguir três coisas. Houve, por um 
lado, o mecanicismo que, num período afinal bastante curto 
(quase apenas a segunda metade do século XVII), propôs um 
modelo teórico para certos domínios do saber como a medicina 
ou a fisiologia. Houve também um esforço, bastante diverso em 
suas formas, de matematização do empírico; constante e 
contínuo para a astronomia e uma parte da física, foi 
esporádico em outros domínios — às vezes tentado realmente 
(como em Condorcet), às vezes proposto como ideal universal 
e horizonte da pesquisa (como em Condillac ou Destutt), às 
vezes também recusado em sua possibilidade mesma (em 
Buffon, por exemplo).Todavia, nem esse esforço nem as 
tentativas do mecanicismo devem ser confundidos com a 
relação que todo o saber clássico, em sua forma [pág. 77] 
mais geral, mantém com a máthêsis, entendida como ciência 
universal da medida e da ordem. Sob as palavras vazias, 
obscuramente mágicas de “influência cartesiana” ou de 
“modelo newtoniano”, os historiadores das idéias têm o hábito 
de misturar essas três coisas e de definir o racionalismo 
clássico pela tentação de tornar a natureza mecânica e 
calculável. Os outros — os semihábeis — esforçam-se por 
descobrir sob esse racionalismo o jogo de “forças contrárias”: 
aquelas de uma natureza e de uma vida que não se deixam 
reduzir nem à álgebra nem à física do movimento e que 
mantêm assim, no fundo do classicismo, o reduto do não-
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racionalizável. Essas duas formas de análise são, uma e outra, 
igualmente insuficientes. Pois o fundamental, para a epistémê 
clássica, não é nem o sucesso ou o fracasso do mecanicismo, 
nem o direito ou a impossibilidade de matematizar a natureza, 
mas sim uma relação com a máthêsis que, até o fim do século 
XVIII, permanece constante e inalterada. (FOUCAULT, 2007, 
p.77-78) 

 

Sendo assim, podemos considerar com Foucault, que apesar de todas 

as contribuições do mecanicismo e uma astronomia pautada sob o âmbito da 

matematização, não são esses elementos suficientes para caracterizar, por 

assim dizer, a era clássica. A máthêsis seria assim um dos elementos que 

mereceria mais destaque nessa época do que os já mencionados. A máthêsis 

que é entendida como a ciência da ordem e da medida, se na era pré-clássica 

tínhamos a semelhança como fonte de conhecimento, na era clássica ela só 

estará presente enquanto associada à ordem e à representação das coisas.  

Essa relação com a Ordem é tão essencial para idade clássica 
quanto foi para o Renascimento a relação com a interpretação. 
E assim com a interpretação do século XVI, superpondo uma 
semiologia a uma hermenêutica, era essencialmente um 
conhecimento da similitude, assim a colocação em ordem por 
meio dos signos constitui todos os saberes empíricos como 
saberes da identidade e da diferença. [...] De um lado, a teoria 
geral dos signos, das divisões e das classificações; de outro, o 
problema das semelhanças imediatas, do movimento 
espontâneo da imaginação, das repetições da natureza. Entre 
os dois, os saberes novos que encontram seu espaço nessa 
distância aberta. (FOUCAULT, 2007, p.79-80) 

Vemos assim toda uma ruptura com relação à caracterização do 

conhecimento da era pré-clássica para a era clássica. O signo deixará de ser a 

marca depositada no objeto a espera de uma interpretação para florescer, e 

passa a constituir o meio para a representação desses objetos. Assim o signo 

na idade clássica é definido sob três variáveis: a primeira refere-se à origem da 

ligação que pode ser natural, quando o refletido designa o reflexo, ou de 

convenção, quando uma palavra designa por convenção um determinado 

objeto. Não há mais nesse sentido, um segredo depositado pelos signos nas 

coisas para que os homens o desvendassem, assim como uma relação com o 

divino torna-se inexistente. O signo está ligado às coisas por conexões, uma 

relação de signo ao significado, que irá gerar a causalidade, a relação de causa 

e efeito tratada por Hume em sua epistemologia.  
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A segunda variável do signo diz respeito ao tipo de ligação do signo 

que pode tanto pertencer ao grupo que ele designa ou ser separado deles. 

Foucault segue o raciocínio da lógica de Port-Royal para explicar o tipo de 

ligação entre os signos e conclui com isso que a ligação do signo tem a função 

de desenrolá-los e percorrê-los passo-passo. (Foucault, 2007, p.84) Por fim a 

terceira variável refere-se à certeza da ligação, um signo pode ser tão 

constante capaz de nos proporcionar a certeza deste, mas pode em 

contrapartida, ser simplesmente provável. Todas essas variáveis estão 

dissociadas da semelhança e se constituem como domínios do conhecimento 

empírico.   

Desta forma, a principal propriedade dos signos seria sua capacidade 

de reduplicação, isto é, de representar e ser representada, como enfatiza 

Foucault nas palavras de Port Royal: “O signo encerra duas idéias, uma de 

coisa que representa, outra de coisa representada; e sua natureza consiste em 

excitar a primeira pela segunda”(Port Roay. Apud Foucault, 2007, p.88). O 

signo precisa representar, mas essa representação precisa se achar no próprio 

signo, trata-se de uma relação do significado ao significante. Vemos a partir da 

lógica de Royal surgir um elemento característico da era clássica e também 

peculiar à arqueologia Foucaultiana, trata-se da representação em quadros. 

Quando Port-Royal afirma ser a linguagem uma espécie de representação, ele 

concorda assim com uma atribuição do signo como pertencente a um conteúdo 

representando nele mesmo, trata-se de uma reduplicação do signo sobre si 

mesmo.  

Uma idéia pode ser signo de outra não somente porque entre 
elas pode estabelecer-se um liame de representação, mas 
porque essa representação pode sempre se representar no 
interior da idéia que representa. Ou ainda, porque, em sua 
essência própria, a representação é sempre perpendicular a si 
mesma: é, ao mesmo tempo, indicação e aparecer; relação a 
um objeto e manifestação de si. A partir da idade clássica, o 
signo é representatividade da representação enquanto ela é 
representável.  (Foucault, 2007, p.89) 

Ou seja, o signo na era clássica tem a função de representar, tanto a si mesmo 

enquanto objeto representável como os demais objetos e seres. Essa nova 

empreitada do signo como representação trouxe algumas consequências, a 

primeira delas é a inserção do signo co-extensivo à representação, como 
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associava Hume a imaginação aos signos das percepções, para ele a 

imaginação estava associada a impressões que tivera empiricamente.  

Segunda consequência é a exclusão da possibilidade de uma teoria da 

significação, pois, uma vez que o signo é estendido ao campo da 

representação, fica impossível pensar em uma teoria da significação, pois, os 

fenômenos só são dados em uma representação, e esta ligadas entre si aos 

signos como uma cadeia. A terceira e última consequência é a teoria binária do 

signo, isto é, a relação da significante ao significado, que só pode ser pensada 

através da representatividade, um representando o outro.   

Faz-se necessário mencionar que essa teoria do signo torna-se 

importante na era clássica, pois assume um papel que na era pré-clássica 

estava associada à similitude e na era clássica estará presente como papel 

representativo das coisas. Essa representação e ordem das coisas constituirá a 

máthêsis o segundo elemento da epistémê clássica, pois é ela que atua na 

ordem dos elementos.  

O que torna possível o conjunto da epistémê clássica é, 
primeiramente, a relação a um conhecimento da ordem. 
Quando se trata de ordenar as naturezas simples, recorre-se a 
uma máthêsis cujo método universal é a álgebra. Quando se 
trata de pôr em ordem naturezas complexas (as 
representações em geral, tais como são dadas na experiência), 
é necessário constituir uma taxinomia e, para tanto, instaurar 
um sistema de signos. Os signos estão para a ordem das 
naturezas compostas como a álgebra está para a ordem das 

naturezas simples. (Foucault, 2007, p.99) 

Vemos surgir juntamente com a máthêsis outro elemento constitutivo 

da era clássica, a taxinomia, elas estão entrelaçadas, máthêsis e taxinomia, 

uma se reporta a outra conforme a natureza das representações empíricas. A 

taxinomia é a imaginação em potência e permite ainda trazer a continuidade, 

isto é, permite a ordem das coisas, trata-se de uma análise para compreender 

a continuidade das coisas, isso mesmo fez gerar na era clássica um busca por 

uma origem das coisas e dos seres.  

Desta forma, vemos taxinomia, máthêsis e gênese se entrelaçarem 

para compor os elementos da era clássica. A era clássica se caracteriza assim 

com uma busca da verdade dos objetos segundo sua representação, e tal 
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representação só se realiza enquanto interliga aos signos, buscando as 

identidades e as diferenças, elementos atuantes da taxinomia que propõe a 

diferença dos seres, enquanto a gênese busca sua continuidade e a máthêsis a 

ciência da ordem e das igualdades.  

Essa três noções agem separadas, cada uma segundo sua 

configuração para realizar seu propósito enunciado, isto é, compor a verdade 

discursiva da época. Algumas vezes elas se articulam entre si, como no caso 

da taxinomia e da máthêsis. A era clássica possui ainda outros elementos, uma 

vez que a epistémê clássica tem por propósito analisar a gramática geral, que 

se refere ao domínio dos signos, história natural que faz referência à ciência 

que articula a continuidade da natureza e, por último, a teoria da moeda e do 

valor, ciência dos signos que permite as trocas na equivalência entre as 

necessidades e desejos humanos. Vejamos a seguir como esses três campos 

constituem-se pautados na ordem para proporcionar coerências aos 

elementos.  

2.5. Gramática Geral 

Ao estudarmos a obra As palavras e as coisas, percebemos que 

Foucault organiza as ideias da obra em torno de um triedo de saberes, quais 

sejam: A linguagem, a biologia e a economia. Foucault analisa como esse 

triedo de saberes se apresenta na era pré-clássica, clássica e moderna. Tendo 

como fundamento nosso estudo, trataremos da representação deste triedo de 

saberes na era clássica, como forma de situar melhor o elemento no nosso 

estudo. Comecemos pelo saber linguístico, que na era clássica é representado 

pela gramática geral.   

Sabemos que a era clássica tem como principal características a 

representação, é nesta época que o conhecimento se dará por intermédio da 

representação acrescido da ordem e da linearidade. Sendo assim, a linguagem 

dessa época está permutada deste mesmo conhecimento, pois o estudo da 

linguagem se faz a partir das análises dos signos, trata-se de uma análise 

representativa e, portanto, individual, uma vez que, as ideias remetem aqueles 

signos presentes no espírito de quem os fala.  
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Em contrapartida, seria errôneo reduzir a gramática geral a uma 

simples lógica da linguagem, pois ela possui um papel muito mais 

representativo. “A gramática geral é o estudo da ordem verbal na sua relação 

com a simultaneidade que ela é encarregada de representar”. (Foucault, 2007, 

p. 115). Desta forma, o objeto da gramática geral é o discurso, que surge como 

sequencia lógica dos signos verbais. É importante destacar o objeto da 

gramática geral, uma vez que, ele representa mais um dos aspectos da 

arqueologia, afinal ao analisar o discurso dos signos pode remeter a um 

discurso de verdade de cada época, pois ela não se detém nas línguas ou no 

pensamento, mas no funcionamento entre a representação e a reflexão, longe 

de indicações imediatas. Todo esse uso da gramática geral trouxe algumas 

consequências, a primeira é que podemos perceber a repartição da linguagem 

na era clássica, de um lado temos a retórica que define a espacialidade da 

representação, enquanto a gramática trata da articulação e da ordem da 

linguagem, de como a análise da representação se apresenta diante de ordens 

sucessivas. Já falamos como a gramática atua como reflexão, pois bem, essa 

constitui a segunda consequência, por atuar como reflexão na linguagem, ela 

demostra a relação que pode ter com à universalidade, e essa relação propicia 

duas formas: Língua universal e Discurso universal. A língua universal na era 

clássica não refere-se à linguagem primitiva, mas, a um signo, uma marca 

capaz de indicar as relações e as representações nos elementos. “Ela inventa 

signos, uma sintaxe, uma gramática, em que toda ordem concebível deve 

encontrar seu lugar” (Foucault.2007,p.117) Quanto ao Discurso universal, é um 

discurso que tem por função a ordem única, ele percorre todo o campo do 

saber para fazer surgir sua possibilidade a partir da representação. (Foucault, 

2007,p.117). Desta forma, percebemos e podemos afirmar que o ser da 

linguagem na era clássica é reduzido à representação, sendo a relação dessa 

última com o universal estabelecido por intermédio da linguagem, ou seja, para 

que a representação do representável fosse possível se fazia necessário o uso 

da linguagem.  

Essa importância atribuída à linguagem fez com que a era clássica a 

colocasse como entrecruzada ao conhecimento, essa seria por assim dizer a 

terceira consequência do uso da gramática geral. Linguagem e conhecimento 
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funcionaram apoiando uma na outra, “Saber é falar como se deve e como o 

prescreve o procedimento certo do espírito” (Foucault, 2007, p.120). Para o 

saber como para a linguagem, trata-se de atribuir signos representáveis, aos 

quais seja possível compreender segundo uma ordem necessária, essa 

imbricação saber e falar está presente na era clássica, pois no século XVI ele 

inexistia, sendo compreendido como um segredo a ser partilhado.  

Ora, vê-se que essa relação da análise e da ordem na linguagem é 

algo peculiar a era clássica, tendo em vista que durante o século XVI, na então 

era pré-clássica, a linguagem é compreendida por etapas históricas, como que 

filiadas umas as outras. No decorrer do século XVII a linguagem terá tarefa de 

tramar e compreender as representações, segundo um ordem estabelecida por 

ela própria. O tempo passará a ser assim na linguagem seu modo interior de 

análise, e não mais seu lugar de origem. Essas seriam as consequências do 

uso da gramática geral. E tendo exposto esses pontos, Foucault compreende o 

campo epistemológico da gramática geral, atentando para suas significações. 

Quando Foucault usa o termo geral referindo-se à gramática não quer dizer 

com isso, que se trata de uma compreensão geral da linguagem, ou seja, de 

estabelecer leis gramaticais. O geral diz respeito à gramática no sentido de 

função representativa do discurso, haverá assim várias gramáticas, segundo as 

próprias línguas existentes, mas a gramática geral não tem por função buscar 

as regras que defina todas essas línguas, mas procurar em cada língua seu 

modo de articulação, mostrando o sistema de identidades de cada uma dessas.  

A gramática geral não visa a definir as leis de todas as línguas, 
mas a tratar, por etapas, cada língua particular, como um modo 
de articulação do pensamento sobre si mesmo. Em toda língua 
tomada isoladamente, a representação se provê de 
“caracteres”. A gramática geral definirá o sistema de 
identidades e de diferenças que esses caracteres espontâneos 
supõem e utilizam. [...] A gramática geral deve estudar a 
maneira pela qual as palavras designam o que elas dizem, 
primeiramente no seu valor primitivo (teoria da origem e da 
raiz), depois, na sua capacidade permanente de desvio, de 
extensão, de reorganização (teoria do espaço retórico e da 

derivação). (Foucault, 2007, p. 128-129).  

Assim, a gramática geral atua nas diversas línguas procurando suas 

representações sob a perspectiva do discurso vigente, trata-se de uma análise 

do sistema que compõe suas identidades. Creio ser suficiente o que foi dito até 
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agora a respeito da gramática geral, tendo em vista o objeto do nosso estudo 

que não se detém a uma análise linguísta, mas a caracterização dos elementos 

componentes da era clássica, e a gramática geral representa o sistema de 

signos e de linguagem dessa época. Tendo esclarecido este ponto, creio ser o 

momento de passarmos a segunda caracterização: A história natural.     

 

2.6 História Natural 

 

A história natural está na era clássica em um plano estrutural ao que 

concerne a organização dos elementos de forma linear, ela permite conhecer 

os indivíduos a partir de uma caraterização subsidiada por um quadro contínuo 

e universal. Isso significa dizer que, a história natural está no entrelaçamento 

entre as palavras e as coisas, em um plano representativo. Isso porque na era 

clássica, o conhecimento era representativo e não mais fundamentado na 

similitude como outrora, sendo assim fez-se necessário a história natural, uma 

história que não necessita de descrições elementares, buscando as 

características semelhantes ao descrever uma planta, como ocorria na era pré-

clássica. Na era clássica há muito mais uma representação desses elementos 

que condizem com a história natural, trata-se de um espaço proporcionado 

pelas palavras e as coisas com a capacidade de representar e nomear. 

A instauração, na idade clássica, de uma ciência natural não é 
o efeito direto ou indireto da transferência de uma racionalidade 
formada alhures (a propósito da geometria ou da mecânica). É 
uma formação distinta, tendo sua arqueologia própria, ainda 
que ligada (mas segundo o modo de correlação e da 
simultaneidade) à teoria geral dos signos e ao projeto de 

máthêsis universal. (Foucault, 2007, p. 178-179). 

Ou seja, a história clássica é própria da arqueologia clássica, pois ela utiliza 

diversos elementos desta época, quais seja a linearidade, a representação, a 

análise, entre outros. Trata-se de observar, de lançar um olhar minucioso sobre 

as coisas, assim constituem uma história da natureza seguindo os próprios 

elementos naturais, a observação nessa época segundo esse aspecto torna-se 

elementar e essencial.    
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Assim disposta e entendida, a história natural tem por condição 
de possibilidade o pertencer comum das coisas e da linguagem 
à representação, mas só existe como tarefa, na medida em que 
coisas e linguagens se acham separadas. Deverá, pois, reduzir 
essa distância, para conduzir a linguagem o mais próximo 
possível das palavras. A história natural não é nada mais que a 
nomeação do visível. Daí sua aparente simplicidade e esse 
modo de proceder que, de longe, parece ingênuo, por ser tão 
simples e imposto pela evidência das coisas. (FOUCAULT, 
2007, p. 181).  

Toda essa estrutura própria da história natural implica uma relação com 

a própria linguagem, assim como ocorrerá com a gramática geral, pois a 

história natural ao analisar as representações fixa seus elementos comuns e 

estabelece signos a partir destes e com isso nomeia e classifica os seres. 

Desta forma há uma relação entre a história natural e a máthêsis, uma vez que 

ambas estão estruturadas na organização linear dos seres e dos objetos. Esse 

processo contínuo está altamente presente na era clássica e vem configurar-

se, juntamente com a representação, marcas da era clássica, tendo como 

subdivisões a máthêsis, a taxinomia e a gênese como foi demostrado 

anteriormente. Esse processo contínuo peculiar na era clássica está presente 

na divisão epistemológica proposta por Foucault na obra As palavras e as 

coisas, isto é, uma análise da economia, da linguagem e da biologia, esse 

triedro de saberes é analisado segundo as peculiaridades de cada época e 

traduz-se na era clássica em composições lineares. A gramática geral 

representa a linguagem da era clássica, tratando-se assim de uma linguagem 

representativa dos signos. A biologia será constituída pela história natural, a 

qual terá como base uma análise minuciosa dos seres e uma descrição dos 

seres, classificando e ordenando-os segundo uma perspectiva linear. A 

economia por sua vez, será representada por uma análise das riquezas, tendo 

como proposta uma análise da moeda como instrumento de troca nas relações 

deferidas. Vejamos como se constitui o aspecto econômico na era clássica.   

2.7 Análise das riquezas  

Através de todo um sistema de trocas a análise das riquezas constitui o 

objeto da economia na era clássica, trata-se de observar a moeda como 

instrumento epistemológico da época aqui descrita. Sendo assim a moeda será 

compreendida segundo duas teorias a da moeda como signo e da moeda como 
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mercadoria, no entanto ambas se direcionam a uma interpretação da moeda 

enquanto representação das trocas e da riqueza.  

No século XVII, há uma valorização dos signos monetários, trata-se de 

uma representação das riquezas, trata-se de um tipo de garantia valorativa dos 

elementos para os homens. 

Dizer que a moeda é uma garantia é dizer que ela nada mais é 
que um tento recebido com consentimento comum – pura 
ficção, por conseguinte; mas é dizer também que ela vale 
exatamente aquilo por que foi dada, pois que, por sua vez, 
poderá ser trocada por essa mesma quantidade de mercadoria 
ou seu equivalente. A moeda pode sempre reconduzir as mãos 
de seu proprietário o que acaba de ser trocado por ela, assim 
como, na representação, um signo deve poder reconduzir o 
pensamento aquilo que representa. (Foucault, 2007, p.250-
251).   

Desta forma, a moeda enquanto signo representa as trocas econômicas na era 

clássica; não se trata de empreender uma teoria econômica moderna, mas de 

pensar a moeda como um elemento representativo dentro da análise da 

riqueza.  

Em contrapartida, temos a teoria que afirma ser a moeda um 

instrumento de mercadoria, que depende diretamente de uma relação de 

quantidade, de maneira que, se a quantidade de moedas for superior a de 

bens, logo haverá uma desvalorização monetária, e se houver um inverso, ou 

seja, uma elevação de bens em relação à existência monetária acarretará em 

uma atribuição valorativa as moedas. “O poder de representação e de análise 

da moeda varia com a quantidade de espécies, de um lado, e com a 

quantidade de riqueza, de outro” (Foucault, 2007, p.253). Ou seja, ambas as 

teorias são apresentadas, conforme se desenvolva a teoria monetária. O que é 

relevante perceber é como a análise da riqueza marca com ambas as teorias 

acerca da moeda, em ênfase como instrumento de troca, seja no intuito 

representativo ou no de mercadoria, ambas teorias funcionam como 

intercâmbio diferido.  

Num caso, a moeda, aliviada em si mesma de todo valor 
mercantil, mas assegurada por um valor que lhe é exterior, é 
aquilo “pelo qual” se trocam mercadorias; no outro caso, a 
moeda, tendo em si um preço, é ao mesmo tempo aquilo “pelo 
qual” e “para o qual” se trocam as riquezas. Em ambos os 
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casos, porém, a moeda permite fixar o preço das coisas graças 
a certa relação de proporção com as riquezas e a certo poder 
de fazê-las circular. (FOUCAULT, 2007, p. 253) 

É essa relação monetária que caracteriza a análise das riquezas que compõe a 

descrição dos elementos da era clássica e torna-se suficiente ao que foi dito 

até agora a respeito da economia para nosso objetivo de compreender os 

aspectos da era clássica.  

Desta forma, fica evidente que a proposta de compreensão 

Foucaultiana está esclarecida segundo uma arqueologia cujos elementos 

clássicos vieram com a taxinomia, máthêsis e gênese buscando elencar a 

linearidade e a causalidade dos acontecimentos. Tivemos ainda uma 

compreensão arqueológica de Foucault segundo o triedro de saberes que 

serviram para fundamentar a epistémê do Renascimento e da era clássica, 

sendo a linguagem representada com a gramática geral, fazendo o estudo dos 

signos representativos; na biologia com a história natural trazendo o aspecto da 

linearidade das espécies em uma compreensão representativa e por fim a 

economia com a análise das riquezas seguindo uma proposta analítica da 

moeda. Todos esses elementos foram pautados na representação, elemento 

que norteou o conhecimento na era clássica, assim como a similitude na era 

pré-clássica.  

Tendo esclarecido esses aspectos parece termos elencando os 

princípios norteadores da epistémê clássica, quais sejam a representação, a 

linearidade, a junção dos elementos a uma representatividade em 

concomitância a uma noção de gênese, tudo isso traduz a ruptura com a era 

renascentista, onde a semelhança produzia o conhecimento. Neste sentido 

cabe pensar dentro dos elementos mencionados que concernem à era clássica 

a epistemologia humeana, tendo em vista que sua teoria da natureza humana 

perpassa muitos dos elementos que estão presentes na era clássica. Neste 

sentido, tentaremos expor a partir da descrição epistemológica clássica a 

epistemologia humeana, para tentar confirmar ou não sua interpretação a partir 

de uma arqueologia Foucaultiana.   
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3 UM HUME CLÁSSICO A PARTIR DA ARQUEOLOGIA FOUCAULTIANA. 

 

Até agora foi abordado algumas noções que fundamentam o propósito 

deste terceiro capítulo, ou seja, fazer uma leitura da epistemologia humeana a 

partir da noção de epistémê clássica presente na arqueologia de Foucault. É 

preciso salientar que a arqueologia de Foucault propõe uma nova 

compreensão dos acontecimentos na história da filosofia, uma vez que, 

segundo os preceitos foucaultianos, a idade clássica estaria situada no século 

XVII e XVIII, inserindo aí Descartes, Hume e tantos outros que normalmente 

são representados como filósofos modernos.  

Neste sentido, Hume estaria inserido na era clássica, com todas as 

propriedades presente na descrição epistêmica de Foucault, ou seja, com a 

Máthêsis, a gênese e a taxinomia, elementos que juntamente com a 

imaginação e a semelhança sob um viés empírico caracterizam a 

epistemologia humeana.  

A questão crítica certamente existiu no século XVIII, mas ligada 
à forma de um saber determinado. Por essa razão não poderia 
adquirir autonomia e valor de interrogação radical: não cessou 
de vagar numa região onde se tratava da semelhança, da força 
da imaginação, da natureza e da natureza humana, do valor 
das ideias gerais e abstratas, em suma, das relações entre a 
percepção da similitude e a validade do conceito. Na idade 
clássica12 - Locke e Lineu, Buffon e Hume o testemunharam – 
a questão crítica é a do fundamento da semelhança e da 
existência do gênero. (FOUCAULT, 2007, p.224)  

Desta forma, podemos perceber uma divisão de acontecimentos para a 

demarcação da história da filosofia, afinal Descartes não será mais 

considerado o filósofo que marca o início da era moderna, pois, segundo a 

descrição arqueologia de Foucault, Descartes estaria inserido na era clássica 

juntamente com Hume, e seria Kant o filósofo que marcaria o inicio da 

modernidade.      

No fim do século XVIII, uma nova configuração aparecerá, 
emaranhando definitivamente para olhos modernos o velho 

                                                           
12 Grifo nosso. 
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espaço da história natural. De um lado, a crítica se desloca e 
se destaca do solo onde nascera. Enquanto Hume fazia do 
problema da causalidade um caso de interrogação geral sobre 
as semelhanças, Kant, isolando a causalidade, inverte a 
questão; lá onde se tratava de estabelecer as relações de 
identidade e de distinção sobre o fundo contínuo das 
similitudes, ele faz surgir o problema inverso da síntese do 
diverso.  (FOUCAULT, 2007, p.224-5) 

Podemos perceber com a citação acima como Foucault estabelece uma 

distinção e percebe Hume como pertencente à era clássica, enquanto Kant 

estaria como marco da modernidade.  

No entanto, não parece ser suficiente o que foi dito até agora para 

pensar um Hume dentro da era clássica. Sendo assim, e tendo como objetivo 

uma explanação da epistemologia de Hume (em ênfase sua teoria da 

causalidade) a partir de um olhar Foucaultiano, partiremos segundo os pontos 

da descrição de epistémê clássica presente na obra As palavras e as coisas, 

tentando relacionar com a teoria da causalidade presente nas obras Tratado da 

natureza humana e Investigação sobre o entendimento humano, ambas de 

David Hume. Iniciaremos assim com um aspecto bastante relevante para nossa 

pesquisa: a semelhança.  

3.1 A semelhança na era clássica em Hume 

 O marco da era renascentista era a similitude, pois tudo girava em 

torno de um jogo de semelhanças, como um signo depositado nos objeto à 

espera de uma interpretação comparativa, assim funcionava a busca por 

conhecimento na era pré-clássica. O marco essencial da era clássica é a 

representação, a similitude deixa de ser o centro do conhecimento, mas não 

desaparece por completo, ao invés de isentar-se de importância, a semelhança 

é reformulada na era clássica.  

Como no século XVI, semelhança e signo se interpelam 
fatalmente. Mas de um modo novo. Em vez de precisar de uma 
marca para que seja desvendado seu segredo, a similitude é 
agora o fundo indiferenciado, movediço, instável, sobre o qual 
o conhecimento pode estabelecer suas relações, suas medidas 
e suas identidades. Dupla reviravolta: porque é o signo e, com 
ele, todo o conhecimento discursivo que exigem um fundo de 
similitude, e porque não se trata mais de manifestar um 
conteúdo prévio ao conhecimento, mas de dar um conteúdo 
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que possa oferecer um lugar de aplicação ás formas do 
conhecimento. (FOUCAULT, 2007,p.94)  

Sendo assim, não é mais o signo que está à espera de um objeto semelhante 

para que seja assim interpretado. Trata-se de uma similitude empírica, própria 

da busca pelo conhecimento clássico. Hume ao tentar explicar as relações de 

conhecimento presente na natureza humana, destaca a semelhança dentro do 

processo de causalidade, afinal a busca de uma causa para todo efeito reside 

no fato de percebermos um acontecimento singular e torna-lo universal.  

A noção de semelhança apresentada por Hume está na associação 

para produção de ideias, pois, toda ideia remete a uma impressão presente, 

isto é, a algum acontecido real, empírico. Hume recorre desta forma a 

experiência para explicar essa relação e conclui que a ideia de algo, ou de 

algum acontecimento é avivado na relação com a semelhança. Como podemos 

perceber na citação a seguir, quando Hume fala da importância da experiência 

associada à semelhança dentro do princípio de causalidade. 

Confesso que, para provar um princípio tão importante, confio 
sobretudo na experiência. O primeiro experimento a que 
recorremos para obter tal prova é o seguinte: podemos 
observar que, ao nos ser apresentado o retrato de um amigo 
ausente, a idéia que temos dele se aviva de forma evidente 
pela semelhança, e que todas as paixões que essa idéia 
ocasiona, quer de alegria, quer de tristeza, adquirem nova 
força e vigor. (HUME, 2009, p.129) 

Vemos assim que a semelhança está dentro do princípio de causalidade, como 

forma de avivar um determinado acontecimento que esteja vagamente em 

nossa memória. Mas, assim como mencionou Foucault em suas descrições 

epistêmicas, não se trata de uma semelhança como centro do conhecimento, e 

sim, uma semelhança associada ao empírico, como vimos acima com o 

exemplo de Hume. Afinal, por intermédio de um simples retratado nos vem à 

tona a lembrança avivada que estava outrora vaga em nossa mente, é uma 

associação da lembrança do sujeito e sua semelhança com o retrato, que 

agora presente nos ocasiona mais força e vigor à ideia do amigo.  

Podemos ainda neste sentido, pensar a relação feita entre os 

supersticiosos que tem grande estima por santos, esse apreço existe e se 

intensifica por emblemas e imagens.  
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É evidente que uma das melhores relíquias que um devoto 
poderia conseguir seria algo produzido pelas mãos de um 
santo; e se as roupas e apetrechos deste podem ser 
considerados como relíquias, é por terem estado algum dia à 
sua disposição, tendo sido tocados e afetados por ele – e, 
nesse sentido, devem ser considerados como uma espécie de 
efeitos [as imperfect effects], conectados a ele por meio de 
uma cadeia de consequências mais curta que aquelas que nos 
levam a conhecer a realidade de sua existência.  (HUME, 2009, 
p.131)  

Assim a fé e admiração com esses santos surgem de uma relação empírica 

com o santo enquanto homem, a relação da associação de semelhanças entre 

os objetos e os santos surge dessa busca empírica de objetos em um processo 

causal.  

A semelhança é inserida dentre as fonte de relação filosófica, no 

entanto, ela não é a mais importante na produção do conhecimento, como 

pensou também Foucault, agora ela esta associada à experiência para que os 

objetos sejam representados, já que a representação é o elemento que marca 

a era clássica.  Neste sentido a semelhança possui um espaço na era clássica, 

tanto no processo de construção da relação causal, como na produção do 

conhecimento, mas agora ela está muito mais associada ao aspecto da 

empiricidade do que a centralidade da epistémê desta época.  

A similitude na era clássica (isto é, uma filosofia da análise) 
desempenha um papel simétrico ao que a diversidade 
assegurará no pensamento crítico e nas filosofias de juízo. 
Nessa posição de limite e de condição (aquilo sem o que e 
além do que não se pode conhecer), a semelhança se situa do 
lado da imaginação ou, mais exatamente, ela só aparece em 
virtude da imaginação, e a imaginação, em troca, só se exerce 
apoiando-se nela. (FOUCAULT, 2007, p.94-5)  

Vemos assim que a semelhança necessita de outro elemento para se exercer 

na era clássica, e este elemento é a imaginação, que é caracterizada  como um 

fator importante na construção do conhecimento. Com Hume a imaginação 

ganha um papel importante, sendo tratada como uma ideia que não remete a 

uma impressão real, mas a uma impressão imaginária a partir de uma 

impressão verdadeira. Como ocorre quando temos a ideia de infinito, não 

temos de maneira empírica um contato com o infinito, não temos uma 

impressão de infinito para formular a ideia de infinito, mas temos a impressão 

do fim, sabemos como e quando algo é finito, e a partir dessa impressão 
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imaginamos o temos infinito. Vejamos a seguir como age a imaginação dentro 

da epistemologia de Hume, e ainda como essa se relaciona a epistémê 

clássica.  

3.2 A imaginação na epistemologia humeana e na epistémê Foucaultiana.  

A epistemologia de Hume é marcada por sua teoria da causalidade, ele 

analisa o processo de busca causal, como não sendo algo necessário, isto é, 

ele admite a possibilidade de pensar a causa e o efeito de forma distinta, e não 

somente, como uma conexão impossível de ser separada. Ao longo de sua 

análise, Hume propõe alguns elementos que atuam no sentido de proporcionar 

essa busca causal, segundo ele, esta inferência esta presente em nossa 

natureza humana como resultado de um processo habitual e empírico.  

Dentre os elementos elencados por Hume ao longo de sua trajetória 

epistemológica, a imaginação ganha um espaço importante, isso porque ela é 

pensada sobre o plano da produção de ideias, no curso ininterrupto do 

pensamento, pois se trata de uma transição tão simples, que nossa mente não 

consegue perceber que está havendo uma sucessão de ideias e ao mesmo 

tempo uma conexão entre causa e efeito, como podemos confirmar com Hume: 

É evidente que, como as ideias das diversas qualidades 
distintas e sucessivas dos objetos são unidas por uma relação 
muito estreita, a mente, ao percorrer a sucessão, deverá ser 
levada de uma parte a outra por uma transição fácil, e não 
perceberá a mudança mais que se estivesse contemplando o 
mesmo objeto imutável. Essa transição fácil é o efeito ou, 
antes, a essência da relação; e como a imaginação toma 
imediatamente uma idéia por outra, quando sua influência 
sobre a mente é similar, assim acontece que qualquer 
sucessão de qualidades relacionadas é logo considerada como 
um único objeto contínuo, existindo sem qualquer variação. O 
curso ininterrupto do pensamento, sendo semelhante nos dois 
casos, facilmente engana a mente, e nos faz atribuir uma 
identidade à sucessão cambiante de qualidades conectadas. 
(HUME, 2009, p.252-3)        

Podemos perceber na citação acima a explicação na associação de causa e 

efeito e ainda sua relação com a imaginação e a semelhança, pois, nossa 

mente ao observar uma sucessão de acontecimentos, acaba projetando 

através da imaginação a continuidade ininterrupta do mesmo processo. Com 

isso, a semelhança dos acontecimentos leva à mente a imaginar essa relação 
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por tantos casos futuros, e com isso cria uma relação de causa e efeito, e ao 

mesmo tempo em que observa as qualidades e com isso produz uma 

identidade. Mas, ressalva Hume, se nossa mente por um instante conceber 

esses acontecimentos como fora de uma cadeia constante, alterando o curso 

de compreensão de tais elementos como sendo sucessivos, ficará perceptível 

que a conjunção causa e efeito como constante e necessária não mais se 

justificará.   

A identidade é um elemento muito presente na era clássica, e como tal 

aparece também associado à relação de causalidade, pois ele funciona como 

um signo que define um determinado ser ou objeto, não mais como na era pré-

clássica com o sistema de correspondência, mas, como uma enumeração de 

elementos que permitam a definição da identidade. “A enumeração completa e 

a possibilidade de determinar em cada ponto a passagem necessária ao 

seguinte permitem um conhecimento absolutamente certo das identidades e 

das diferenças” (FOUCAULT, 2007, p.76).  

Vemos assim, Hume e Foucault em uma sintonia, no sentido de 

atribuição da identidade, pois como foi demonstrado, ambos pensam ser a 

constância e a enumeração completa dos fatos e das ideias determinante na 

construção de uma identidade. Mas, creio já ter nos detido bastante nessa 

questão da identidade, tendo em vista nosso propósito, sendo assim, voltemos 

de fato para a análise da imaginação. 

É preciso salientar, assim como o próprio Hume realizou, a distinção 

entre imaginação e memória. Tal diferenciação deve ser feita, para evitar 

determinadas confusões, pois às vezes não sabemos se um fato realmente 

ocorreu ou não, isto é, se a ideia é fruto de nossa memória ou de nossa 

imaginação.  

Tanto a imaginação como a memória é proveniente das impressões, 

esta última como mencionado anteriormente13 é o elemento originador das 

ideias, a impressão seria assim como o sentir a coisa, enquanto a ideia seria 

como o pensar na coisa, sendo, portanto, menos vivaz que a impressão. Se 

                                                           
13 Capítulo 1: “Sobre a Epistemologia de Hume e das interpretações formuladas a ela” do presente 

trabalho.  
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ambas tiram suas ideias simples das impressões, o que as distinguem? Após 

muitas análises, Hume conclui ser a força e a vividez que diferencia a memória 

da imaginação. 

A memória não é conhecida nem pela ordem de suas idéias 
complexas nem pela natureza de suas idéias simples, segue-
se que a diferença entre ela e a imaginação está em sua força 
e vividez superior. Um homem pode dar vazão a sua fantasia 
imaginando-se como personagem de uma cena passada de 
aventuras. E não haveria possibilidade de distinguir essa cena 
de uma lembrança de um tipo semelhante, se as idéias da 
imaginação não fossem fracas e obscuras. (HUME, 2009, 
p.113) 

Com o fragmento acima parece não haver dúvida sobre a distinção existente 

entre memória e imaginação, ainda assim Hume utiliza inúmeros exemplos 

para ilustrar e tonar mais clara tal discrepância. Como no testemunho de um 

acontecimento  

É frequente acontecer que, quando dois homens estiveram 
envolvidos em um episódio, um deles se lembre dele muito 
melhor que o outro, e tenha a maior dificuldade do mundo para 
fazer que seu companheiro se lembre também. Enumera em 
vão diversas circunstâncias [...] Aqui, a pessoa que esqueceu 
recebe inicialmente do discurso da outra todas as idéias, com 
as mesmas circunstâncias de tempo e lugar, mas as considera 
como meras ficções da imaginação. Entretanto, assim que é 
mencionada a circunstância que toca sua memória, 
exatamente as mesmas idéias aparecem sob uma nova luz, 
produzindo como que uma sensação [feeling] diferente daquela 
que antes produziram. (Hume, 2009, p.113-4).        

Podemos comprovar com Hume que a diferença existente entre a memória e a 

imaginação é justamente a força e vividez do acontecimento, pois é através de 

uma circunstância capaz de remeter claramente e assim tocar a memória de 

ambos os envolvidos em um determinado evento, que a memória é acionada, 

deixando de ser considerada como elementos imaginários, por não haver uma 

concretude eficaz.  

Apesar de tais diferenciações, a memória pode ainda ser confundida 

com a imaginação, quando, por exemplo, um acontecimento perde sua força, a 

lembrança não está mais tão presente na memória, fazendo surgir à dúvida, 

isto é, se o acontecimento realmente ocorreu, ou se é apenas fruto da 

imaginação. O contrário também pode vir a ocorrer, ou seja, a imaginação ser 
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confundida com uma memória, Hume (2009, p.115) cita o exemplo do 

mentiroso para ilustra tal situação. O que ocorre com o mentiroso é que de 

tanto ele proferir um acontecimento falso como sendo verdadeiro, ele acaba 

com certo tempo, se acostumando, digamos assim, com essa mentira, e já não 

consegue distinguir se ela realmente ocorreu ou não. O costume e o hábito da 

mentira vêm agir influenciando a natureza, fixando a ideia com forma e vividez, 

e assim o mentiroso acaba tomando a ideia imaginária como sendo real, fruto 

de um acontecimento presente na memória.  

Tal confusão de termos altamente propícios na natureza humana, que 

pode ser relacionado ao que Foucault chama de dois momentos opostos da 

imaginação, isso porque a imaginação possui um aspecto positivo, que seria o 

de transformar o tempo linear em representação, enquanto o aspecto negativo 

seria o da desordem da natureza nas impressões. Mas porque Foucault 

denomina como sendo positivo e negativo tais momentos? Primeiramente a 

imaginação aqui surge como interligada a uma gênese, isto é, uma unidade de 

dois momentos opostos. Essa gênese só torna-se possível de duas maneiras: 

no momento negativo da imaginação, onde ela exerce uma duplicação da 

representação, e com isso impede que se perceba diretamente a identidade, a 

verdade das coisas. “O poder da imaginação é tão-somente o reverso ou a 

outra face de sua falha” (FOUCAULT, 2007, p.97) A fase negativa da 

imaginação é como Hume denominou e diferenciou-a da memória, ou seja, a 

falta de vividez nos acontecimentos, que não permite conceber algo como 

verdadeiro.  

Em contrapartida, temos o momento positivo da imaginação, que 

Foucault compreende como a relação existente entre a semelhança e a 

imaginação. A representação só ocorre por intermédio da repetição de 

conteúdos muito próximos, ou seja, acontecimentos que se assemelham uns 

com outros, e a partir disto a imaginação teria como propósito intuir os 

acontecimentos futuros conforme os foram no passado, assim agiria a 

imaginação no processo de representação da análise da natureza. Foucault 

utiliza o termo “analítica da imaginação” para falar do momento positivo da 

imaginação, assim como Hume a imaginação para tratar da natureza humana 

no processo de conhecimento. Neste sentido, Foucault menciona Hume: 
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É nesse burburinho de uma natureza múltipla, mas 
obscuramente e sem razão recomeçada, no fato enigmático de 
uma natureza que, antes de toda ordem, se assemelha a si 
mesma, que Condillac e Hume buscaram o liame entre a 
semelhança e a imaginação. (FOUCAULT, 2007, p.97)  

A imaginação estaria assim ligada à semelhança no que diz respeito à 

observação dos fatos e a indução destes no futuro. Com isso temos um 

entrelaçamento entre imaginação, semelhança e representação. Eles são 

pensados conjuntamente e a semelhança é tratada com ênfase na 

epistemologia humeana, sobretudo quando ele analisa as relações filosóficas e 

compreende que somente três das sete relações estariam presentes nos 

princípios da conexão entre impressão e ideias, são elas: a semelhança, a 

contiguidade no tempo e no espaço e a relação de causa e efeito. 

Embora seja óbvio demais para escapar à observação que as 
diferentes ideias são unidas por conexão, jamais soube que 
algum filósofo tenha tentado enumerar ou classificar todos os 
princípios de associação; assunto este, entretanto, que parece 
digno de curiosidade. Para mim, parece haver apenas três 
princípios de conexão entre ideias, a saber: semelhança, 
contiguidade no tempo e no espaço, e causa e efeito. (HUME, 
2011, p.59-60)   

Tais elementos são centrais na epistemologia de Hume, aqui se tem destacado 

o papel da semelhança, que a rigor perpassa a contiguidade (semelhança e 

ordem no espaço) e sucessão (semelhança e ordem no tempo, ou relação 

causa e efeito). Tais elementos estão na base da formação do hábito que 

constitui a ideia de causalidade e de imaginação em Hume. 

O fato é que esses três conceitos aparecem justamente para dar 

destaque ao estudo da natureza e da natureza humana, que como o próprio 

Foucault destaca, ganhou espaço na era clássica para assegurar a 

interdependência entre imaginação e semelhança. “Natureza e natureza 

humana permitem, na configuração geral da epistémê, o ajustamento da 

semelhança e da imaginação, que fundam e tornam possíveis todas as 

ciências empíricas da ordem.” (FOUCAULT, 2007, p.98) Assim a imaginação 

seria apenas um elemento pertencente a natureza humana, enquanto a 

semelhança seria um elemento da natureza, ambos se relacionando para as 

coisas serem representadas, afinal não é mais a similitude a marca do 

conhecimento como fora na era renascentista, agora a representação é 
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considerada a marca da era clássica, ela se fará necessária para que o 

conhecimento possa se configurar dentro da epistémê clássica Deste modo, 

veremos a seguir como a representação surge e se configura como elemento 

central da epistémê clássica e ainda como ela se relaciona coma epistemologia 

humeana.   

3.3 A representação em Hume 

Com o fim da semelhança como sendo a marca do conhecimento, a 

representação surgiu como sendo o elemento norteador da era clássica. Essa 

mudança foi proporcionada, sobretudo, por questões epistemológicas, pois a 

semelhança não suportava mais a busca de conhecimento que surgia. A 

linguagem, por exemplo, deixará de ser ternaria, pela relação entre conteúdo, 

marcas e similitudes que ligam ás marcas as coisas designadas. Em 

contrapartida, na era clássica a linguagem será binária, tendo em vista ser 

definida segundo a ligação de um significante com o significado.  

A disposição binária do signo, tal como aparece no século XVII, 
substitui-se a uma organização que, de modos diferentes, era 
sempre ternária desde os estóicos e mesmo desde os 
primeiros gramáticos gregos; ora, essa disposição supõe que o 
signo é uma representação duplicada e reduplicada sobre si 
mesmo. Uma idéia pode ser signo de outra não somente 
porque entre elas pode estabelecer-se um liame de 
representação, mas porque essa representação pode sempre 
se representar no interior da idéia que o representa. 
(FOUCAULT, 2007, p.89) 

É o que ocorre, por exemplo, com o quadro, que só tem por conteúdo aquilo 

que ele representa, e ele só aparece representado por uma representação. As 

cores, as formas e imagens contidas naquele quadro é a representação de 

uma ideia. É em meio a representações de ideias, que Port-Royal formula sua 

lógica, onde segundo ele o signo encerraria duas ideias, uma da coisa que 

representa e a outra da coisa representada, sendo por natureza o estímulo da 

primeira pela segunda. Neste contexto de representação podemos perceber 

uma conexão com a teoria humeana, na medida em que Hume admite ser a 

ideia derivada de impressões, ou seja, quando temos a ideia de algo, é porque 

já tivemos um contato empírico com algum dos elementos que levaram nossa 

mente a formular tal ideia.  
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Quando as idéias representam adequadamente seus objetos, 
todas as relações, contradições e concordâncias entre elas são 
aplicáveis também a estes. Tal é, como podemos observar em 
geral, o fundamento de todo o conhecimento humano. Ora, 
nossas idéias são representações adequadas das mais 
diminutas partes da extensão; e, não obstante todas as 
divisões e subdivisões que possam ter sido necessárias para 
se chegar a essas partes, elas jamais poderão se tornar 
inferiores algumas idéias que formamos. (HUME, 2009, p.54-5) 

Vemos assim, como as partes compõe os objetos, para ocorrer a 

representação dos mesmos. Não há mais um busca de semelhança, mas, uma 

representatividade a partir das ideias provindas de impressões. “As idéias 

sempre representam os objetos ou impressões que derivam” 

(HUME.2009,p.63) Pode-se admitir assim, que a representação age, segundo 

Hume, por intermédio da junção de diversos atributos provindos de impressões 

empíricas para formar a ideia de determinada coisa ou ser.  

A linguagem também possui um papel importante na era clássica, 

sendo associada também a representação. Como já mencionado, Foucault vê 

a gramática geral como sendo a representante da linguística na era clássica, 

sendo definida como “O estudo da ordem verbal na sua relação com a 

simultaneidade que ela é encarregada de representar”. (FOUCAULT, 2007, p. 

115). A gramática geral teria por objetivo analisar como se configurava os 

discursos da era clássica.   

A linguagem atrelada à representação também se fará presente na 

epistemologia de Hume, sobretudo quando este trata da relação existente entre 

o discurso e os objetos representados. “As palavras ou discursos dos outros 

têm uma estreita conexão com certas idéias existentes em suas mentes; e 

essas idéias também têm uma conexão com os fatos ou objetos que 

representam.” (HUME, 2009, p.143) Podemos perceber em ambos os casos, 

ou seja, tanto na gramática geral descrita por Foucault, como nos discursos 

exemplificados por Hume, a linguagem como um instrumento para representar 

a ideia, o objeto ou ainda um acontecimento.  

A representação seria desta forma, o elemento que guia o 

conhecimento, o responsável pela formação da epistémê clássica como 

estabeleceu Foucault, da mesma forma, a representação marca a formação do 
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conhecimento na epistemologia humeana, agindo na formação de ideias, 

derivadas das impressões. Podemos perceber assim o elemento norteador da 

era clássica, ou seja, a representação, surgir como conceito formador do 

conhecimento, tanto na epistémê Foucaultiana, como na epistemologia 

humeana.  

A representação não age sozinha, ele possui três elementos que juntos 

caracterizam a epistémê da era clássica, são eles a Gênese, a Máthêsis e 

Taxinomia que foi tratado de maneira geral anteriormente. A seguir tentaremos 

expor como esse três elementos se apresentam na epistemologia proposta por 

David Hume.  

 

3.4 Gênese em Hume 

 

Em termos de definição a gênese pode ser pensada como uma 

analítica da imaginação e da natureza, a imaginação que como vimos 

anteriormente é caracterizado na era clássica como um fator importante na 

construção do conhecimento. Quando remetemos a história da filosofia 

constatamos que ela propõe com relação a vários contextos, a busca de uma 

gênese, deste um princípio ordenador, a um elemento causador. Desta forma, 

o conhecimento também ficou atrelado à busca da gênese. A era clássica, 

descrita por Foucault, pressupõe existência de três elementos: A gênese, a 

máthêsis e taxinomia, que agiriam conjuntamente por uma rede de elementos 

formando e caracterizando a epistémê  clássica.  

Neste sentido, percebemos como Foucault contempla o quadro 

referente à era clássica como sendo a época da ordem e da representação. “A 

época clássica, que corresponde aos séculos XVII e XVIII, é, para Foucault, a 

idade da representação. A episteme clássica é regida pela categoria da ordem 

e todo real pode ser reduzido a um quadro que esquematiza a ordem.” 

(SOUZA, 2003, p.4)  

A era clássica representa o estudo da natureza e da natureza do 

homem, como representação, já que a natureza permite se representar como 
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um ajuste na imaginação e na semelhança que faz surgir à ordem das coisas. 

O que há agora, na era clássica, é a ciência da ordem, a gênese como aspecto 

elementar desta época. Tal ordenação está imbuída de uma busca causal, isto 

é, de procura pelo elemento primeiro, da gênese. Vemos assim, esses 

elementos se apresentarem na epistemologia humeana.  A princípio, Hume 

questiona o porquê de uma busca causal, ou seja, porque necessitaríamos de 

uma causa para todo efeito?  

Porque uma causa é sempre necessária. Comecemos pela 
primeira questão, a respeito da necessidade de uma causa. 
Trata-se de uma máxima geral da filosofia tudo que começa a 
existir deve ter uma causa para sua existência14. Costuma-se 
pressupor essa máxima em todos os raciocínios, sem se 
fornecer ou exigir prova alguma. Ela supostamente está 
fundada na intuição, sendo uma dessas máximas que, embora 
possam ser negadas verbalmente, não podem ser 
sinceramente postas em dúvida pelos homens. Mas se a 
examinarmos segundo a idéia de conhecimento anteriormente 
explicada, não descobriremos nela nenhuma marca de uma tal 
certeza intuitiva. Ao contrário, veremos que sua natureza é 
bastante alheia a essa espécie de convicção. (HUME, 2009, 
p.107) 

 Esse questionamento e posicionamento duvidoso de Hume com 

relação à necessidade existente entre causa e efeito permeiam toda a sua 

epistemologia, com ênfase na causalidade. Hume admite ser usual em sua 

época a busca pela gênese, pela causa das coisas e dos seres, mas ressalta 

ser uma afirmação arbitraria. Segundo ele não há uma conexão necessária 

entre a causa e o efeito, sendo assim uma convicção intuitiva sobre a 

causalidade não pode ser comprovada, mas há outra espécie de convicção, 

afinal Hume não exclui a relação causal, ele apenas não a atribui como uma 

conexão necessária.  

A ideia utilizada por Hume para mostrar a inexatidão de associação, 

está fundamentada em uma análise de sua época, bem como de afirmações 

contemporâneas as suas. Como enfatiza FERNANDES, 2012, p.53 “Hume 

demonstra, através de argumentos, que esta máxima não pode estar nem 

demonstrativamente, nem intuitivamente correta, e para tal feito, perpassa por 

vários filósofos, apresentando as falhas dos argumentos dos mesmos.” 

                                                           
14 Grifo do autor. 
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Podemos ainda perceber neste pequeno fragmento, que a noção de origem 

assim como está na epistémê  clássica, surge na análise da causalidade como 

forma de questionar a origem do conhecimento. 

Na obra As Palavras e as coisas, Foucault retrata a gênese como o 

elemento analisado na linguagem, na economia e na biologia, isto é, no triedo 

de saberes clássico. Com isto, a ordem que aparece na era clássica faz 

referência a uma análise empírica do ser e da representação, sendo ambas 

contextualizadas no âmbito da ordem. A gênese seria assim o princípio da 

analogia que proporcionaria a representação.  

A ordenação da empiricidade se acha assim ligada à ontologia 
que caracteriza o pensamento clássico; este, com efeito, se 
acha desde logo no interior de uma ontologia, tornada 
transparente pelo fato de que o ser é dado sem ruptura à 
representação; e no interior de uma representação iluminada 
pelo fato de que ela libera o contínuo do ser. (FOUCAULT, 
2007, p.285) 

Podemos também aqui remeter a Hume, pois ele percebe a natureza humana 

como inclinada a fazer associações de busca de elemento criador primeiro, ou 

seja, da gênese do empírico, isto porque é a partir da observação dos fatos que 

se procura o elemento primeiro, portanto pode ser definido como uma 

ordenação da empiricidade como queria Foucault.   

Neste sentido a era clássica seria constituída por uma relação com a 

linearidade e a causalidade, produzindo assim uma retomada da gênese, 

elemento presente tanto na era clássica como na epistemologia humeana. 

Além da gênese, a era clássica possui outros dois elementos que agregados à 

gênese fundamentam a era clássica, são eles: a máthêsis e a taxinomia. 

Vejamos a seguir como é caracterizado cada um desses elementos. 

3.5 Máthêsis e taxinomia em Hume 

A máthêsis surge na era clássica representando a ordem, é o momento 

que pela primeira vez ela surge no plano empírico. A representação é pensada 

em quadros ordenados, seguidos de suas identidades. Com isso a 

possibilidade de pensar sobre um plano ordenado foi possível, e ainda, marcou 

a epistémê da era clássica. Juntamente a Máthêsis temos a taxinomia que 
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estão interligadas, por este motivo trataremos desses aspectos conjuntamente.  

A máthêsis é entendida como a ciência da ordem e da medida, se na era pré-

clássica tínhamos a semelhança como fonte de conhecimento, na era clássica 

ela só estará presente enquanto associada à ordem e a representação das 

coisas.  

O que torna possível o conjunto da epistémê clássica é, 
primeiramente, a relação a um conhecimento da ordem. 
Quando se trata de ordenar as naturezas simples, recorre-se a 
uma máthêsis cujo método universal é a álgebra. Quando se 
trata de pôr em ordem naturezas complexas (as 
representações em geral, tais como são dadas na experiência), 
é necessário constituir uma taxinomia e, para tanto, instaurar 
um sistema de signos. Os signos estão para a ordem das 
naturezas compostas como a álgebra está para a ordem das 
naturezas simples. (FOUCAULT, 2007, p.99) 

Essa relação apresenta dois elementos essências: o primeiro refere-se 

às relações entre os seres que agora serão pensados sob a forma da ordem e 

da medida, com uma redução dos problemas de medida ao de ordem. Assim 

toda relação com a máthêsis tem por propósito estabelecer uma relação de 

ordem, eis porque a ordenação se caracteriza como a fonte de conhecimento 

da era clássica. 

Nesse sentido, a análise vai adquirir bem depressa valor de 
método universal; e o projeto leibniziano de estabelecer uma 
matemática das ordens qualitativas se acha no coração mesmo 
do pensamento clássico; é em torno dele que gravita todo esse 
pensamento. (FOUCAULT, 2007, p.78).  

 O projeto de uma busca por ordenação dos elementos, compõe e 

caracteriza a era clássica, seja por intermédio da máthêsis ou mesmo através 

de uma matemática das ordens como formulou Leibniz, que representa muito 

bem a época em questão quando apresenta a ordem e a medida sob um 

projeto qualitativo. Assim para Leibniz tudo deve ter uma causa e com isso 

fórmulas, leis do real que teriam a capacidade de explicar a composição do 

conhecimento, são eles: o principio da razão suficiente, que afirma ter uma 

causa para tudo que existe, esse principio é importante, pois é justamente essa 

necessidade de uma busca causal que Hume trata em sua teoria 

epistemológica da causalidade, ao analisar as associações da mente humana 

com relação à questão causa e efeito.  
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O segundo princípio é o de continuidade, que afirma haver uma 

continuidade na natureza, ou seja, ela não é composta em saltos, há uma 

linearidade que a constitui como contínua. E o terceiro princípio que seria o dos 

indiscerníveis, isto é, duas coisas não podem ser idênticas, senão formariam 

um só ser. É possível observar como o último princípio caracteriza a ruptura 

com a era pré-clássica, pois não há uma busca pelo semelhante, ao contrário 

buscar a identidade dos objetos na semelhança caracteriza-se como um 

conhecimento incerto. Desta forma, Leibniz propõe uma superação do Cogito 

cartesiano e uma formulação fundamentada nas ordens qualitativas.  

Apesar da relação do projeto Leibniziano com a máthêsis da era 

clássica, tal ligação não significa uma matematização como fundamento do 

conhecimento da época, em contrapartida ela faz surgir domínios empíricos, a 

experiência aparece pela primeira vez no conhecimento clássico, sendo assim, 

os empiristas terão como base esse projeto empírico para fundamentar suas 

formulações, sobretudo as relações de conexão causal.  

É neste plano empírico que a semelhança ganha um novo aspecto. Se 

na era pré-clássica a similitude era o centro do conhecimento, na era clássica 

ela surgirá interligada a experiência. Afinal, existem dois meios de realizar a 

similitude, através da comparação de medida e a de ordem. A de medida 

refere-se a grandezas, multiplicidades, a de ordem, esta merece uma atenção 

importante em nossa análise, uma vez que, é a linearidade dos fatos que 

marca um dos aspectos da era clássica.  

Essa ordem é acrescida de um conhecimento linear, pois não é 

possível conhecer a ordem das coisas de maneira isolada, mas descobrindo 

aquilo que lhe é mais simples até chegar a mais complexa. Essa ordenação em 

muito se assemelha ao método Cartesiano, que elabora seus conhecimentos 

segundo uma ordem gradativa do mais simples ao mais complexo, é possível 

perceber assim, como Descartes participa desse aspecto da era clássica. 

Como Descartes a apresenta, a Mathesis universalis constitui 
“uma ciência geral”, responsável por explicar “tudo o que se 
pode buscar acerca da ordem e da medida”. Assim sendo, o 
seu objeto próprio é posto pelo binômio ordem/medida. Ela 
pretende estudar tudo o que se possa obter desse binômio, 
todas as suas propriedades. Por essa razão não se apresenta 
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preocupada com o estudo de objetos determinados, pois que 
trata exclusivamente da “ordem e da medida”, ainda que os 
tome em geral. (SARDEIRO, 2008, p.27)  

 

Essa ordem é a busca de justificar um fenômeno decorrente de outro, 

esse tipo de comparação instiga e gera um movimento de causalidade, ou seja, 

tudo que existe na natureza estaria engendrado por um movimento causal, que 

permitiria passar de um elemento a outro.  

A proposta de Foucault seria, portanto mostrar que tanto Descartes 

quanto Leibniz se situam dentro do projeto de constituição de uma máthêsis 

universal, não obstante suas diferentes abordagens. Para Descartes a 

mathesis seria organizada a partir da ordem e da medida quantitativa e em 

Leibniz seria a ordem e a medida qualitativa.  

A Máthêsis seria por assim dizer a ciência da ordem e da medida, 

características essa da era clássica e também presente na teoria da 

causalidade proposta por Hume, quando este passa a analisar os elementos da 

associação entre causa e efeito. “Uma vez que não é o do conhecimento ou de 

um raciocínio cientifico que derivamos a opinião de que uma causa é 

necessária para toda nova produção, tal opinião deve vir necessariamente da 

observação e da experiência” (HUME, 2000, p.110) Essa passagem é 

importante porque destaca a constatação de Hume com relação a origem do 

conhecimento, que não sendo atribuído a um conhecimento a priori, seria por 

assim dizer relacionado a experiência, que surgirá na episteme clássica 

relacionada a similitude, isto é, observa-se as semelhanças nos fatos, 

acontecimentos, elementos e a partir disso estabelece-se um conexão de 

causa e efeito.  

Percebemos dessa forma, uma nova concepção de semelhança, que 

perde seu espaço na centralidade do conhecimento como atribuído na era pré-

clássica e passa ser pensado no plano da ordem, como pensara Hume ao 

formular a noção de causalidade unindo assim, ordem, imaginação e 

semelhança. Se pensarmos uma forma de atribuir uma relação causal, será 

somente por intermédio da imaginação que conseguiremos tal relação. É 

preciso imaginar para alcançar um estágio de fatos sucessivos a outros. De 
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alguma forma a similitude tem uma importância, mas não como papel central 

do conhecimento, mas antes como intermédio para que a representação seja 

reconhecida.  

Vê-se o duplo requisito. É preciso que haja, nas coisas 
representadas, o murmúrio insistente da semelhança; é preciso 
que haja, na representação, o recôndito sempre possível da 
imaginação. E nem um nem outro desses requisitos pode 

dispensar aquele que o completa e lhe faz face.  (FOUCAULT, 
2007, p.95-96) 

Podemos perceber que a semelhança na epistémê da era clássica só 

existe enquanto representação e ordenação, e neste último encontramos a 

ciência dessa época, para compreender os aspectos da epistémê clássica.  

Vemos surgir juntamente com a máthêsis outro elemento constitutivo 

da era clássica, a taxinomia, elas estão entrelaçadas, como uma forma de 

representação, cada uma segundo suas peculiaridades. Enquanto a máthêsis 

propunha uma análise das naturezas simples, a taxinomia funciona e age na 

representação das naturezas compostas. A taxinomia implica ainda uma 

imaginação da ordem das coisas, que pode ser associadas à teoria causal de 

Hume, quando mesmo ser vermos de fato um acontecimento imaginamos que 

ele vai ocorrer, fundamento em eventos anteriores, trata-se do principio 

indutivo, que ao observamos um acontecimento ocorrer, logo o imaginamos em 

um momento futuro com as mesmas disposições. Por isso, trata-se de uma 

natureza complexa, porque ela pressupõe o não observável, tendo em vista 

presumirmos eventos futuros.  

Neste sentido, há de se considerar a relação entre esses três saberes: 

máthêsis taxinomia, gênese. A máthêsis como a ciência da ordem, que se 

interliga a taxinomia , assim como a gênese que busca na taxinomia um 

elemento primeiro, encontrando as diferenças elencadas por esta.  

Vê-se que estas três noções – máthêsis, taxinomia, gênese – 
designam menos domínios separados que uma rede sólida de 
interdependências que define a configuração geral do saber na 
época clássica. A taxinomia não se opõe à máthêsis: aloja-se 
nela e dela se distingue; pois ela também é uma ciência da 
ordem – uma máthêsis qualitativa. (FOUCAULT, 2007, p.99).  
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Essas três noções agem separadas, cada uma segundo sua 

configuração para realizar seu propósito enunciado, e ao mesmo tempo se 

articulam conjuntamente para compor a ciência da ordem, caracterizando-se 

como os elementos constitutivos da epistémê clássica. A compreensão dessas 

três noções se articula a noção de causalidade presente do pensamento de 

David Hume, uma vez que, este busca mostrar como o homem está em busca 

da origem e da ordenação dos acontecimentos. 

Desta forma, tendo por fundamento as relações realizadas até agora, 

podemos afirmar a possibilidade de se propor uma nova interpretação da 

epistemologia humeana, sobretudo nas relações existentes entre os termos 

Foucaultianos da era clássica e das transposições feitas com relação à 

epistemologia proposta por Hume.   
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS      

 

A arqueologia Foucaultiana surge como uma nova forma de 

compreender a história, tal projeto epistemológico é pensado sob um plano de 

quadro, o que significa dizer que Foucault propõe uma epistémê para cada 

época com discursos e práticas referentes à era pré-clássica (XVI), clássica 

(XVII e XVIII) e moderna (XIX). Essa nova forma de compreender a história 

trouxe inovações para a compreensão da história da filosofia, afinal segundo a 

proposta de Foucault, a modernidade não teria inicio com Descartes, mas, com 

Kant. Com isso não somente Kant e Descartes são analisados a partir de 

epistémês distintas, mas outros teóricos e filósofos também, como por 

exemplo, Hume, objeto do presente estudo. 

Nosso trabalho teve como objetivo primordial, fazer um exame 

minucioso da era clássica, na tentativa de verificar e comprovar a hipótese 

levantada inicialmente: se a partir das descrições feitas por Foucault seria 

possível compreender a epistemologia de Hume como pertencente à era 

clássica. Para alcançar tal objetivo foi realizado todo um trabalho de cunho 

teórico, tendo sido realizado conforme etapas abaixo.  

Em um primeiro momento foi feita uma contextualização da 

epistemologia humeana, ou seja, quais os elementos utilizados por Hume em 

sua teoria epistemológica. Devido aos escritos do filósofo ser bastante amplo, 

tanto que o levou a escrever um Tratado da Natureza Humana, nos 

concentramos no que diz respeito ao estudo de cunho epistemológico, com 

ênfase na causalidade. Desta forma, foram constatados alguns elementos 

como continuidade, gênese, relação causa e efeito, imaginação, todos esses 

mencionados por Hume em sua análise de conexão causal.  

Tendo esclarecimento os conceitos da epistemologia humeana, 

passamos a remeter de maneira rápida, algumas interpretações dirigidas às 

teorias de Hume ao longo da história. Essa etapa foi de grande importância 

para nossa pesquisa, uma vez que, nosso propósito era exatamente propor 
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uma interpretação diferente a teoria humeana, por isso se faz necessário 

mencionar as formulações já existentes. Todas as interpretações, assim como 

a nossa, tiveram como foco o problema da causalidade. A primeira 

interpretação foi a que considerava Hume como um naturalista. Essa 

concepção era defendida por Kemp Smith e Strawson, que compreendem as 

descrições feitas por Hume com relação à causalidade, como algo próprio da 

natureza humana.  

Uma segunda interpretação defendida por Smith P.J, considera a 

epistemologia de Hume como essencialmente cética. Isso se deve ao fato do 

filósofo não concordar com a conexão necessária entre causa e efeito. A 

posição cética é ainda dividida entre Pirrônica, que seria uma espécie de 

ceticismo excessivo, e o ceticismo mitigado, como sendo menos radical. Tal 

distinção é feita pelo próprio Hume em sua obra Investigação sobre o 

entendimento humano. É nesta última acepção de ceticismo que Hume é 

enquadrado. 

A terceira interpretação, defendida por Ayer, coloca a epistemologia de 

Hume como sendo observacionalista. Ayer chega a essa conclusão afirmando 

que Hume considera que a associação entre causa e efeito é realizada com 

base em dados observacionais. Observa-se um acontecimento e deste se 

conclui eventos futuros. Uma quarta interpretação insere a epistemologia de 

Hume como indutiva, essa posição é defendida por Zabeeh e Price que 

identificam as teorias humeanas como sendo de cunho estritamente indutivo. 

Por fim, é a imaginação, que é caracterizada na era clássica como um fator 

importante na construção do conhecimento. Com Hume a imaginação ganha 

um papel importante, sendo tratada como uma ideia que remete a uma 

impressão, mas que é menos vívida que a memória.  

 A quinta interpretação aparece com bastante ênfase nos escritos de 

Monteiro, onde ele realiza uma análise de algumas compreensões que insere a 

epistemologia de Hume como irracionalista. Tal interpretação parte do 

pressuposto de que Hume desconsidera formulações a priori, portanto, haveria 

segundo tal formulação um desprezo à racionalidade e uma identificação com o 

irracional.  
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Tendo em vista o que foi dito até o momento com relação a algumas 

das interpretações atribuídas a epistemologia de Hume, é necessário pontuar 

algumas noções para tornar evidente a possibilidade de uma interpretação 

divergente das já existentes. Primeiro há que se destacar a diferença de nível 

das análises precedentes em relação a que proponho. Todas elas partem de 

uma ideia de racionalidade linear, constante e única, enquanto a análise que 

apresento pressupõe uma racionalidade específica da era clássica, analisada 

em um plano mais transcendental, como condição de possibilidade racional da 

epistemologia Humeana, a epistémê clássica.  

Segundo, que se Hume se enquadra na epistémê clássica, ele se 

enquadra na racionalidade clássica, não fazendo muito sentido atribuir a sua 

filosofia a designação de irracional ou cética, afinal como demonstrado 

anteriormente, vimos que ele se enquadra bem na racionalidade da era 

clássica.   

Terceiro, que as interpretações, indutiva e observacionalista, ainda que 

afirmem a prioridade do empírico para Hume, não o conectam suficientemente 

com os problemas da semelhança, da ordem e da sucessão, elementos que 

conferem racionalidade ao empreendimento humano. 

Quarto, que a interpretação naturalista opõe equivocadamente 

conhecimento racional e crença natural no pensamento de Hume. Foi 

demonstrado que a natureza humana se articula com a racionalidade a partir 

das noções de ordem e sucessão próprias do período clássico, portanto não 

haveria essa oposição entre conhecimento racional e natureza, como uma 

espécie de certeza natural, já que ambos estão no plano da representação da 

epistémê clássica. 

Tais considerações nos permite pensar uma interpretação que não 

limita a epistemologia de Hume a um plano empírico ou cético, mas propõe 

pensá-la sobre outro nível de racionalidade, interligado a um plano 

arqueológico, caracterizado por elementos da epistémê clássica, seguindo uma 

descrição foucaultiana.  
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Tendo feito tais ponderações com relação às interpretações do 

pensamento humeano, passamos a elencar os elementos que compõe a teoria 

Foucaultiana na era clássica. No decorrer da descrição, constatamos que a 

representação seria a marca desta época, e ainda que a semelhança, marca 

da era pré-clássica, agora tornava-se um elemento auxiliar, sendo pensada sob 

um plano empírico. Nesta descrição foi ainda enfatizado a importância da 

gênese, da máthêsis e da taxinomia, que agiriam cada uma dentro de suas 

especificidades para proporcionar uma articulação em direção a uma busca da 

ordem e da representação.  A gênese como elemento de primeiro princípio, a 

máthêsis como ciência da ordem, que parte da própria gênese para buscar 

uma ordenação, e a taxinomia que age com a máthêsis para analisar os 

discursos de ordem da época.  

Depois de realizadas todas as contextualizações, é o momento de 

responder a questão inicialmente levantada, ou seja, se seria possível uma 

leitura de um Hume clássico a partir das descrições arqueológicas e 

epistêmicas de Foucault. Tendo em vista o que foi exposto até o momento, 

podemos afirmar a real possibilidade de inserção de uma nova interpretação, 

além das já existentes. No entanto, a nossa interpretação insere a 

epistemologia humeana em um plano histórico diferente do usual, retirando-o 

da modernidade e o inserindo na era clássica. Tais constatações tiveram como 

base o projeto descritivo e arqueológico de Foucault, que elenca os elementos 

da epistémê clássica e assim, pudemos perceber como esses se 

apresentavam na epistemologia humeana.  

Dentre os fatores elencados por Foucault em sua descrição epistêmica 

alguns se apresentaram relacionados aos encontrados na epistemologia 

humeana. A semelhança, por exemplo, que perde o centro do conhecimento na 

era clássica e passa a ser pensada no plano empírico. A memória que funciona 

como um elemento representativo na epistémê clássica e que na epistemologia 

humeana surge associada à representatividade e vividez da teoria causal. E a 

imaginação, que é caracterizada na era clássica como um fator importante na 

construção do conhecimento. Com Hume a imaginação ganha um papel 

importante, sendo tratada como uma ideia que remete a uma impressão real. 
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Além desses aspectos, outros elementos também foram de suma importância 

para tal contextualização, são eles: A Gênese, a Máthêsis e Taxinomia.  

A gênese, que na era clássica tem a função de buscar o elemento 

ordenador. Tal elemento aparece na epistemologia de Hume quando ele 

considera o processo de causa e efeito como interligado a busca de primeiro 

elemento ordenador. O segundo elemento é a Máthêsis, considerada a ciência 

da ordem. A ordenação é um dos aspectos mais presente na teoria da 

causalidade analisada por Hume, uma vez que ela propõe uma sequência de 

acontecimento, isto é, a o efeito sempre provindo de uma determinada causa. 

Por fim, temos taxinomia que juntamente com a gênese e a máthêsis se 

entrelaçam para buscar a ordenação e a continuidade, própria da era clássica. 

É justamente, essa relação de ordem e de indução que tanto inquietava Hume, 

e, portanto o impulsionou para uma analise do problema da causalidade.  

Tendo como premissa o que foi dito até o momento, podemos concluir 

que a epistémê da era clássica estava voltada para o campo da representação 

e ainda, que para essa representação ocorrer de fato, fazia-se necessário, 

alguns outros elementos, dentre eles, a gênese, a máthêsis e taxinomia que 

interligado proporcionam a epistémê da era clássica. Podemos ainda concluir 

de tal estudo que esses elementos aparecem enfaticamente na epistemologia 

de Hume, sobretudo em sua análise acerca da causalidade, tendo em vista 

seus elementos serem compostos por aqueles presentes na era clássica, quais 

sejam, a ordenação, a gênese, e a articulação existente entre ambos.  

Desta forma, podemos concluir a possibilidade de uma nova 

interpretação para a epistemologia humeana, sobretudo quando pensada em 

outro nível de racionalidade isto é, a de uma epistemologia voltada para a era 

clássica, sob um prisma da arqueologia Foucaultiana. Tal interpretação nos 

permite pensar algumas indicações sobre as teorias já realizadas, tendo em 

vista a existência de dois níveis de racionalidade, uma pensada sobre a 

linearidade e fundamentada em correntes filosóficas, e outro nível racional, 

formulado por Foucault, respaldado nas epistémês de cada época.  Esse 

desnível nos permite concluir que as outras interpretações atribuídas à 

epistemologia de Hume tornam-se questionáveis, sobretudo por estarem em 
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um nível diferente da que foi proposta. São esses questionamentos que 

descerra margem para introduzirmos nossa interpretação, e, portanto, concluir 

a possibilidade de uma interpretação da epistemologia humeana a luz da 

arqueologia foucaultiana.   
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