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95

Parte iX

1. “Mas se dificuldades tão grandes acompanham o argumento 
a posteriori”, disse Dêmeas, “não seria melhor aderirmos a esse 
simples e sublime argumento a priori que, oferecendo-nos de-
monstração infalível, exclui duma vez toda dúvida e dificuldade? 
Por este argumento também podemos provar a inFinituDe dos 
atributos divinos que, receio, nunca pode ser asserido com certe-
za a partir de qualquer outro tópico. Pois como pode um efeito 
que ou bem é finito ou bem, pelo que devemos saber, pode sê-lo; 
como pode tal efeito, digo, provar uma causa infinita? Também 
a unidade da natureza divina é bem difícil, se não impossível, 
deduzir-se meramente a partir da contemplação dos trabalhos da 
natureza; e tampouco a tão-só uniformidade do plano, mesmo 
quando concedida, nos dará qualquer segurança desse atributo. 
Ao passo que o argumento a priori...”
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2. “Pareces raciocinar, Dêmeas,” interpôs Cleantes, “como se 
as vantagens e conveniências do argumento abstrato fossem pro-
vas plenas de sua solidez. Mas em primeiro lugar é apropriado, 
em minha opinião, determinar em qual argumento dessa nature-
za escolhes insistir, e em seguida, mais pelo próprio do que pelas 
suas consequências úteis, havemos de tentar determinar que cré-
dito lhe devemos dar.”

3. “O argumento”, replicou Dêmeas, “no qual eu insistiria é o 
comum. O que quer que exista tem que ter uma causa ou razão 
de sua existência, sendo impossível para qualquer coisa produzir-
se a si mesma ou ser a causa de sua própria existência. Remon-
tando, portanto, de efeitos a causas, devemos ou bem continuar 
até uma sucessão infinita, sem nenhuma causa última, ou bem 
devemos por fim ter recurso a alguma causa última, que é neces-
sariamente existente. Ora, que a primeira suposição é absurda 
deve-se provar assim: Na cadeia ou sucessão infinita de causas e 
efeitos, cada efeito é determinado a existir pelo poder e eficácia 
daquela causa que lhe precede imediatamente; mas toda a cadeia 
ou sucessão eterna, tomada em conjunto, não é determinada ou 
causada por nada – e ainda é evidente que ela requer uma causa 
ou razão tanto quanto qualquer objeto particular, que começa 
a existir no tempo. Ademais, é razoável questionar por que esta 
sucessão particular de causas existiu a partir da eternidade e não 
de qualquer outra ou nenhuma. Se não houver um Ser neces-
sariamente existente, qualquer suposição que se possa formar é 
igualmente possível, e tampouco há mais absurdidade em nada 
ter existido por toda a eternidade do que há nessa sucessão de 
causas que constitui o universo. O que é, então, que determinou 
alguma coisa a existir ao invés de coisa alguma, e conferiu ser a 
alguma possibilidade particular, excluindo-a do resto? Causas ex-
ternas se supõem nulas. Acaso é uma palavra sem significado. Foi 
o nada? Mas ele nunca pode produzir coisa alguma. Temos, por-
tanto, que ter recurso a um ser necessariamente existente, que 
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carrega em si mesmo a raZão de sua existência e que não se pode 
supor que inexista sem uma contradição explícita. Consequente-
mente, há um tal Ser, isto é, há uma Deidade.”

4. “Não devo deixar para Filão”, disse Cleantes, “(embora eu 
saiba que levantar objeções é o seu principal deleite) apontar a 
fraqueza desse raciocínio metafísico. Parece-me tão obviamente 
mal fundado, e ao mesmo tempo de consequência tão pequena 
para a causa da piedade e religião verdadeiras, que devo eu mes-
mo me aventurar a mostrar a sua falácia.

5. “Devo começar observando que há uma absurdidade evi-
dente em pretender demonstrar uma questão de fato ou prová-la 
por meio de argumentos a priori. Nada é demonstrável, a menos 
que o contrário implique contradição. Nada que seja concebível 
de maneira diferente implica contradição. O que quer que con-
cebamos como existente podemos conceber também como ine-
xistente. Não há Ser, portanto, cuja existência seja demonstrável. 
Proponho este argumento como inteiramente decisivo e estou 
disposto a confiar-lhe a controvérsia inteira.

6. “Pretende-se que a Deidade é um Ser necessariamente exis-
tente, e esta necessidade de sua existência se tenta explicar afir-
mando que, se conhecêssemos toda a sua essência ou natureza, 
deveríamos perceber ser-lhe tão impossível não existir quanto 
duas vezes dois não ser quatro. Mas é evidente que isto nunca 
pode acontecer enquanto nossas faculdades permanecerem as 
mesmas de agora. Ainda será possível para nós a qualquer hora 
conceber a inexistência do que antes concebêramos existir, e 
tampouco pode a mente estar sempre sob a necessidade de supor 
que qualquer objeto permaneça sempre em existência do mes-
mo modo que estamos sob a necessidade de sempre conceber 
que duas vezes dois é quatro. As palavras existência necessária, 
portanto, não têm significado algum; ou, o que é a mesma coisa, 
nenhum que seja consistente.
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7. “Mas, mais ainda: por que não pode o universo material ser 
o Ser necessariamente existente, de acordo com essa pretensa ex-
plicação de necessidade? Não ousamos afirmar que conhecemos 
todas as qualidades da matéria e, para que possamos determinar 
isto, ela deve conter algumas qualidades que, fossem conheci-
das, fariam sua inexistência parecer uma contradição tão grande 
quanto duas vezes dois ser cinco. Encontro apenas um argumen-
to empregado para provar que o mundo material não é o Ser 
necessariamente existente, e este argumento se deriva da contin-
gência tanto da matéria quanto da forma do mundo. ‘Qualquer 
partícula da matéria’, diz-se*, ‘pode-se conceber que seja aniquila-
da; e qualquer forma pode-se conceber que seja alterada. Uma tal 
alteração ou aniquilação, portanto, não é impossível.’ Mas parece 
uma grande parcialidade não perceber que o mesmo argumento 
não se estende igualmente à Deidade, até onde temos uma con-
cepção sua, e que a mente pode ao menos imaginá-la inexistente 
ou com seus atributos alterados. Têm que ser algumas qualida-
des desconhecidas, inconcebíveis, que possam fazer sua inexis-
tência parecer impossível ou seus atributos inalteráveis – e não 
se pode assinalar nenhuma razão por que essas qualidades não 
pertençam à matéria. Como são completamente desconhecidas e 
inconcebíveis, nunca podem ser provadas incompatíveis com ela.

8. “Ademais, remontando a uma sucessão eterna de objetos, 
parece absurdo perguntar por uma causa geral ou primeiro Au-
tor. Como pode alguma coisa que existe desde a eternidade ter 
uma causa, uma vez que essa relação implica prioridade em tem-
po e um começo de existência?

9. “Em tal cadeia também, ou sucessão de objetos, cada parte 
é causada por aquela que a precede e causa aquela que a sucede. 
Onde então está a dificuldade? Mas o Conjunto, dizes, requer 
* Dr. Clarke. [Não encontrei a citação original. Em nota ao volume que organiza, 

Gaskin diz que Hume não cita Clarke, mas parafraseia seu pensamento contido 
em A Discourse concerning the Being and Attributes of God. (HUME, Dialogues 
and Natural History of Religion. Oxford University: Oxford, 2008, p. 207.)]
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uma causa. Respondo que unir essas partes em conjunto, assim 
como unir vários condados distintos em um reino ou vários 
membros distintos em um corpo, se desempenha tão-só por um 
ato arbitrário da mente, e não tem influência alguma sobre a 
natureza das coisas. Se eu te mostrasse as causas particulares 
de cada indivíduo numa coleção de vinte partículas de matéria, 
deveria achar nada razoável se me perguntasses depois qual é a 
causa do conjunto das vinte. Isto é suficientemente explicado ao 
explicar-se a causa das partes.”

10. “Embora os raciocínios que incitaste, Cleantes, possam 
me dispensar”, disse Filão, “de levantar novas dificuldades, ainda 
não posso deixar de insistir noutro tópico. Aritméticos observam 
que os produtos de 9 compõem sempre ou 9 ou algum produto 
inferior de 9, se juntares todos os caracteres dos quais quaisquer 
desses produtos são compostos. Assim, com 18, 27, 36, que são 
produtos de 9, formas 9 juntando 1 a 8, 2 a 7, 3 a 6. Assim, 369 
também é um produto de 9, e se juntares 3, 6 e 9, formas 18, 
um produto inferior de 9.* Para o observador superficial, uma 
regularidade tão maravilhosa pode ser admirada como efeito do 
acaso ou do desígnio, mas um algebrista habilidoso conclui que 
é obra da necessidade e demonstra que este deve ser para sempre 
o resultado da natureza desses números. Não é provável, pergun-
to eu, que toda a economia do universo seja conduzida por uma 
necessidade parecida, embora nenhuma álgebra humana possa 
fornecer uma chave que solva todas as dificuldades? E ao invés 
de admirarmos a ordem dos seres naturais, não seria capaz de 
acontecer que, se pudéssemos penetrar a natureza íntima dos 
corpos, víssemos com clareza por que era absolutamente impos-
sível que eles pudessem admitir qualquer outra disposição? É tão 
perigoso introduzir esta ideia de necessidade à presente questão! 
E ela fornece com tanta naturalidade uma inferência diretamente 
oposta à hipótese religiosa!

* République des Lettres, Août, 1685.
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11. “Mas, largando todas essas abstrações,” continuou Filão, 
“e confinando-nos a tópicos mais familiares, aventurar-me-ei a 
acrescentar uma observação:26 o argumento a priori tem dificil-
mente se achado muito convincente, exceto à gente duma cabeça 
metafísica que se acostumou a raciocínios abstratos e, vendo pela 
matemática que com frequência o entendimento conduz à ver-
dade através de obscuridade e contraria as aparências, transferiu 
o mesmo hábito de pensar para assuntos onde este não deve ter 
lugar. Outra gente, mesmo de bom-senso e ao máximo inclinada 
à religião, sempre sente alguma deficiência em tais argumentos, 
embora talvez não seja capaz de explicar com distinção onde ela 
está. Uma prova certa de que homens sempre derivaram e sem-
pre derivarão sua religião de outras fontes que não esta espécie 
de raciocínio.”

26 A passagem que vai desde o do começo do parágrafo 10 até este ponto foi 
acrescentada entre 1751 e 1763. Toda a passagem foi riscada por Hume e 
depois a instrução acrescentada, também por Hume, à margem: “Imprime esta 
passagem.” A abertura original do parágrafo 11 era: “‘Aventurar-me-ei’, disse 
Filão, ‘a acrescentar a estes raciocínios de Cleantes uma observação:’”
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