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Pânfilo a Hermipo

1. Tem-se notado, meu Hermipo, que embora os filósofos antigos 
exprimissem a maior parte de sua instrução na forma de diálo-
go, este método de composição vem sendo pouco praticado em 
eras mais tardias e tem raramente tido êxito nas mãos daqueles 
que o tentam. O argumento acurado e regular, de fato, tal como 
se espera agora de investigadores filosóficos, lança naturalmente 
qualquer homem à maneira metódica e didática, na qual pode, 
sem preparação, explicar o ponto pretendido e proceder assim, 
sem interrupção, para deduzir as provas sobre as quais tal pon-
to se estabelece. Proferir um sistema em conversação dificilmen-
te parece natural, e enquanto o escritor de diálogo deseja, ao 
apartar-se do estilo direto de composição, dar um ar mais livre 
à sua performance e evitar a aparência de autor e leitor, sujeita-
se a cair numa inconveniência pior e dar imagem de pedagogo 
e pupilo. Ou, se continuar a disputa no espírito natural da boa 
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companhia, lançando numa variedade de tópicos e preservando 
um equilíbrio próprio entre os falantes, muitas vezes perde tan-
to tempo com preparações e transições que o leitor dificilmente 
achará que ele próprio foi recompensado por todas as graças do 
diálogo por causa da ordem, brevidade e precisão que lhe são 
sacrificadas.

2. Há alguns assuntos, no entanto, para os quais a escrita de 
diálogo é peculiarmente adequada, e nos quais é ainda preferível 
ao método de composição direto e simples.

3. Qualquer ponto de doutrina que seja tão óbvio que dificil-
mente admita disputa, mas ao mesmo tempo tão importante que 
seja impossível de inculcar-se com frequência excessiva, parece 
requerer algum método de lidar consigo onde a novidade do 
estilo possa compensar a trivialidade do assunto, a vivacidade 
da conversação possa reforçar o preceito, e a variedade de luzes 
apresentada por várias personagens e caracteres possa não pare-
cer nem tediosa, nem redundante.

4. Qualquer questão de filosofia, por outro lado, que seja tão 
obscura e incerta que a razão humana não possa encontrar ne-
nhuma determinação fixa no que lhe diz respeito, se deve ser 
tratada mesmo, parece levar-nos naturalmente ao estilo de di-
álogo e conversação. A homens razoáveis pode ser permitido 
diferir onde ninguém consegue com razoabilidade ser positivo: 
opiniões opostas, mesmo sem qualquer decisão, proporcionam 
um entretenimento agradável; e, se o assunto for curioso e in-
teressante, o livro nos conduz dalguma maneira à companhia e 
une os dois mais grandiosos e puros prazeres da vida humana: 
estudo e sociedade.

5. Felizmente, essas circunstâncias todas devem se encontrar 
no assunto da religião natural. Que verdade é tão óbvia, tão 
certa quanto a existência dum Deus que as eras mais ignorantes 
reconheceram, para a qual os gênios mais refinados se empenha-
ram ambiciosamente em produzir novas provas e argumentos? 
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Que verdade é tão importante quanto esta, que é o fundamento 
de todas as nossas esperanças, a mais segura fundação da mora-
lidade, o mais firme suporte da sociedade e o único princípio que 
deve nunca se ausentar de nossos pensamentos e meditações? 
Mas, ao tratar dessa verdade importante e óbvia, que questões 
obscuras ocorrem concernentes à natureza desse Ser divino, seus 
atributos, seus decretos, seu plano de providência? Estas têm es-
tado sempre sujeitas às disputas dos homens: acerca destas, a 
razão humana não alcançou nenhuma determinação certa. Mas 
estes são tópicos tão interessantes que não podemos restringir 
nossa investigação incansável no que lhes diz respeito; embora 
nada, senão dúvida, incerteza e contradição tenham, como ainda 
têm, sido o resultado de nossas pesquisas mais acuradas.

6. Isto eu tive recentemente ocasião de observar enquanto 
passei, como de costume, parte do verão com Cleantes e esti-
ve presente a essas conversações dele com Filão e Dêmeas, das 
quais te dei dia desses certa descrição imperfeita. Tua curiosida-
de, contaste-me então, estava tão excitada que tenho necessa-
riamente de entrar num detalhe mais exato de seus raciocínios 
e expor aqueles vários sistemas que desenvolveram a respeito 
de tão delicado assunto como o da religião natural. O contraste 
notável entre seus caracteres elevou ainda mais tuas expectati-
vas enquanto opuseste o espírito filosófico acurado de Cleantes 
ao ceticismo descuidado de Filão, ou comparaste quaisquer das 
suas disposições à rígida e inflexível ortodoxia de Dêmeas. Mi-
nha juventude me tornou um mero auditor de suas disputas, e a 
curiosidade natural às primeiras estações da vida imprimiu tão 
profundamente em minha memória toda a cadeia e conexão de 
seus argumentos que, espero, não hei de omitir nem confundir 
qualquer parte considerável deles nesta exposição.
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