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191

Posfácio84

O leão tem a cabeça muito grande que é pra não poder fugir da jaula. 
(Millôr Fernandes)

É-nos hoje surpreendente o final dos Diálogos sobre a religião 
natural: Como será possível que Filão, triunfal desde o início, sú-
bito resolva desdizer-se e aceitar a tese de Cleantes, tantas vezes 
rechaçada de tão variadas formas? Ademais, os argumentos de 
Filão são excessivamente convincentes, tornando difícil ao leitor 
aceitar o recuo do cético. Então, é inevitável que se pergunte: 
Como Hume, dispondo de meios mais do que suficientes para 
estropiar a tese de Cleantes, pôde fazer de tal personagem a ven-
cedora dos Diálogos? Qual seria, enfim, a real opinião de Hume?

Aos leitores de séculos mais jovens, não é inexato dizer que 
Hume nos legou uma charada em forma de livro. Às charadas 
não é conveniente que respondamos de antemão, estragando a 
surpresa, mas decerto conviria uma seção de respostas ao final – 
e esta é a razão de ser deste posfácio.

84 Esta é uma versão curta sem revisão bibliográfica de minha dissertação de 
mestrado, defendida em agosto de 2013 na Faculdade de Filosofia e Ciências 
Humanas da Universidade Federal da Bahia, tendo como banca os professores 
João Carlos Salles (orientador), João Paulo Monteiro e Rafael Azize.
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diálogos sobre a religião natural192

uma contradição entre dois livros de hume

os Diálogos são a única obra de Hume voltada à discussão 
exaustiva dos fundamentos da crença em religiões, mas também 
a obra onde o autor jamais fala em seu próprio nome. Nossa 
intenção de determinar qual seja sua real opinião se torna bem 
exequível pelo fato de o tema religião ter mais de um livro seu e 
ser abordado por outro viés.

O outro livro de Hume voltado em específico para o tema é 
a História Natural da Religião. Lá, sabemos que na investigação 
que trate de religião “há duas questões, em particular, que cha-
mam a nossa atenção, a saber: a que se refere ao seu fundamento 
na razão e a que se refere à sua origem na natureza humana.” 
(Int.) São bem diferentes ambas as questões; afinal, seria possível, 
por exemplo, afirmar nula a resposta da primeira e prosseguir à 
explicação de como surgem certas crenças infundadas. Ademais, 
a questão não poderá ser reduzida a uma investigação geral da 
natureza humana por a crença em divindades não ser uniforme 
como a crença de que o fogo queima (Cf. NHR, Int.). Assim, in-
vestigação da História Natural da Religião visa a uma explicação 
apenas genética da crença religiosa: não concerne à validade dos 
raciocínios que conduzem a ela. A outra questão é o objeto dos 
Diálogos sobre a religião natural.

Para estranheza do leitor, a justificativa para que essa pergunta 
pelo fundamento racional passe em branco na História Natural 
da Religião é que ela tem resposta facílima e inevitável: “Todo o 
plano da natureza evidencia um autor inteligente, e nenhum in-
vestigador racional pode, após uma séria reflexão, suspender por 
um instante sua crença em relação aos primeiros princípios do 
puro teísmo e da pura religião” (ibidem). Ora, por esta afirmação 
temos que Cleantes está nada menos que óbvia e forçosamente 
certo. Se uma contemplação da paisagem perfeita que nos rodeia 
basta para calar o opositor, não faz sentido o filósofo escrever 
uma obra sequer para estabelecer a tese – e muito menos para 

dialogos-religiao-natural-miolo.indd   192 01/09/2016   15:33:47



posfácio 193

contestá-la, porquanto incontestável. Pela Introdução da Histó-
ria Natural da Religião, temos que a redação dos Diálogos seria 
completamente supérflua.

Não podemos, porém, dizer que Hume mudou de ideia, ten-
do talvez achado que era uma questão óbvia mas depois atina-
do que não, ou então ruminado uma questão que descobriria 
depois ser facílima: Os Diálogos foram escritos antes da Histó-
ria Natural, e tiveram revisões crebras depois da publicação da 
História Natural. Assim, claro está que Hume não pode assentir 
a tudo o que ele próprio escreve (o que parecerá extravagância 
apenas se desconsideradas circunstâncias históricas). Será que 
ele acreditava que a discussão dos fundamentos da crença numa 
divindade era supérflua ou não?

Felizmente, os Diálogos tampouco são o único texto em que 
Hume trabalha a religião no âmbito epistemológico. Podemos 
apontar este tema tanto espalhado por ensaios, tais como os não 
publicados “Do suicídio” e “Da imortalidade da alma”, quanto 
pelas obras menos específicas, a saber, o Tratado da natureza 
humana (que mesmo com cortes de seções dedicadas a temas 
religiosos rendeu a Hume a pecha de infiel da qual nunca se 
desvencilhara) e a Investigação sobre o entendimento humano, 
que em grande medida reformula o Livro I do Tratado, mas com 
o acréscimo das seções “Dos Milagres” e “De uma providência 
particular e de um estado futuro”. É de notar, especialmente 
nos ensaios não publicados, a ferocidade do ataque humeano 
às crenças religiosas, ou ainda o modo passível de ser considera-
do irônico como Hume fala do fiel: um exemplo é que crer em 
milagres, para ele, é tão contrário à razão que haver quem creia 
pode ser considerado um verdadeiro milagre (cf. EHU, X, §41). 
Mas, se sua posição epistemológica for ferrenhamente contrária 
a qualquer religião, que razão afinal poderemos dar para que te-
nha posto em sua obra trechos que assintam à evidência empíri-
ca da existência divina, ainda mais sendo esta evidência  mantida 
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pelos teístas cristãos que visavam a dar fundamento filosófico às 
suas crenças?

A resposta é a mais simples: censura. A religião, quer no âm-
bito da epistemologia, quer no da moralidade, foi um assunto 
perseguido por Hume desde o início de sua juventude85, e a pre-
ocupação de que suas posições não resultassem em represálias 
se faz notar pela sua correspondência e pelas suas alterações das 
obras. Podemos apontar como exemplo disso a “castração” do 
Tratado da Natureza Humana, que acarretou a retirada duma 
seção sobre os milagres. Temos esta fala de Hume ao seu amigo 
para explicá-la:

Quanto ao Dr. Butler minha opinião concorda com a tua, e 
gostaria muito de lhe ser apresentado. Estou atualmente cas-
trando a minha obra, isto é, cortando suas partes nobres, isto 
é, esforçando-me para que ela cause a menor ofensa possível; 
antes disso, não posso pretender colocá-la nas mãos de Butler. 
(NL, p. 2-3)86

Depois de ter sido lida por poucos amigos de confiança, o des-
tino da versão sem mutilações foi as chamas; não obstante, dizia 
Hume, “quanto à força da argumentação, julgá-la-ás tal como 
está”87. Portanto, o motivo para alterar a obra não fora filosófico, 
mas sim uma receosa autocensura; e como epígrafe, o Tratado 
terminou por trazer a queixosa “Rara temporum felicitas, ubi 
sentire, quæ velis; et quæ sentia, dicere licet.”88 Cabe também 
notar que temos no Dr. Butler um exemplo de leitor com quem 
Hume se preocupe em não ofender: um filósofo do clero (a saber, 

85 Cf. a Carta II deste volume.
86 Servimo-nos da tradução de João Paulo Monteiro em seu Hume e a Epistemo-

logia, p. 159. 
87 Apud MONTEIRO, op. cit., p. 158.
88 “É rara a felicidade dos tempos em que se possa pensar o que bem se entenda, 

e o que se pense se possa dizer.” (Tradução nossa.)
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posfácio 195

um bispo) e defensor da evidência empírica da existência divina 
(i.e., um teísta experimental).

Ante a factual preocupação castradora de não causar ofensa, 
é preciso pôr em questão se Hume assente mesmo a tudo o que 
diz assentir em matéria de religião; noutras palavras, como pelo 
menos uma vez Hume alterou as partes que dizem respeito a re-
ligião no seu texto filosófico por motivo não-filosófico, devemos 
questionar se ele não o fizera noutros momentos. E o que atiça 
ainda mais esta dúvida é ele, tendo escrito ao mesmo tempo a 
História natural da religião e os Diálogos sobre a religião natural, 
dizer na primeira que toda a discussão da segunda tem resposta 
óbvia, resolvida com a mais ingênua e simples contemplação da 
natureza.

Além de colocar esta dúvida, podemos tentar, pressupondo-se 
a simples coerência da obra de Hume, apontar qual tenha de ser 
exatamente a posição do autor acerca do debate contido nos Di-
álogos. Para fazê-lo, é claro, o recurso mais imediato é este texto, 
e confrontaremos os argumentos das personagens a fim de apon-
tar quais sejam os consistentes. No entanto, por Hume não falar 
aí em sua própria pessoa, um bom tira-teima será a Investigação 
sobre o entendimento humano, onde ele põe seus princípios e dis-
cute, à luz da teoria que estabelecera, questões que aparecem 
também nos Diálogos sobre a religião natural.

o cenário intelectual em que surgem os diálogos

Se não hesitássemos em seguir Pânfilo, o discípulo de Cle-
antes que mistura narrativa com opinião, o resultado da discus-
são seria claro: os princípios mais próximos à verdade são os 
do seu mestre. Concordar com a conclusão do narrador e dá-lo 
por porta-voz do autor implica crer que Hume defenda o teísmo 
experimental, que deveria ser abraçado por qualquer ser racional 
que, contemplando o mundo, se dedicasse a pensar sobre a exis-
tência divina – afinal, a perfeição e o bom ordenamento que ele 
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diálogos sobre a religião natural196

encontra o arrebatariam e lhe dariam a certeza de que tais são 
obra dum ser inteligentíssimo e poderosíssimo. Eis então a tese 
teísta: a evidente perfeição do mundo prova um autor inteligente. 
Uma vez que tal tese é nada menos que natural e fundada em 
sentimento arrebatador, sua negação só se explicaria pela teimo-
sia dos ímpios ou dos metafísicos e só encontraria justificativa 
por meio de raciocínios abstrusos que, apenas eles, conseguiriam 
confundir a mente e, ofuscando a evidência do desígnio, desviá

-la daquilo a que está por natureza inclinada.
Conquanto evidentemente despida de argumentação sofisti-

cada e, mais do que isso, contrária a ela devido a sua pretensão 
de naturalidade, ao teísmo experimental não faltavam adeptos à 
época de Hume: entusiasmados com o sucesso da física newto-
niana, intelectuais britânicos viam nesta mais uma evidência do 
desígnio dum criador inteligentíssimo. Entre eles havia o já men-
cionado Dr. Butler, autor d’A analogia da religião – obra que visa 
a expor e fundamentar a religião natural. Mas decerto há de ser 
tarefa espinhosa conferir legitimidade filosófica a argumentos 
que devem apelar à simples obviedade das sensações, fugindo de 
raciocínios abstrusos. O meio que Butler encontrou para executá

-la foi o de afirmar ser inevitável o tipo de raciocínio sobre o qual 
se funda a religião natural; assim, já que é necessário para toda 
a vida comum, deve ser no mínimo lícito (se não forçoso) usá-lo 
em assuntos religiosos e filosóficos.

Butler começa por distinguir o que é relativo à matemática do 
que é relativo a questões de fato a partir do grau de assentimento 
que lhes podemos dar. Por certo, aponta ele, não podemos ter 
uma leve suspeita ou uma forte crença de que triângulos tenham 
três lados, ou de que dois mais dois seja igual a cinco; ao con-
trário, só podemos ou afirmá-los ou negá-los. Diferentemente, 
podemos também duvidar, suspeitar ou crer com toda a força 
que César tenha sido assassinado por Brutus, que ursos existam 
e que sereias cantem para atrair marinheiros. Trata-se, portanto, 

dialogos-religiao-natural-miolo.indd   196 01/09/2016   15:33:47



posfácio 197

de dois tipos diferentes de evidência: um, chamado “evidência 
provável”, é o que comporta diversos graus de assentimento; e 
o outro, chamado “evidência demonstrativa”, é o que não com-
porta.

Tais graus vão da mais baixa presunção à mais elevada certe-
za moral, consistindo esta no “fundamento para uma expectativa 
sem qualquer dúvida”89 e, à medida em que os fatos enunciados 
pelas proposições vão se repetindo, elas vão aumentando em seu 
grau de assentimento. Assim, por mais que não possamos de-
monstrá-lo, jamais podemos perguntar a sério “se o sol nascerá 
amanhã e será visto onde sempre o fora, na figura de um círculo e 
não na de um quadrado”90: esta é uma certeza moral, o grau mais 
elevado de assentimento que se dá a uma evidência provável.

Não se pode, pois, demonstrar que o sol nascerá amanhã, 
embora a isto assintamos com toda a força. Se perguntarmos a 
Butler por que assentimos ou por que temos qualquer evidência 
do tipo provável, sua resposta será que o fazemos por meio de 
um raciocínio, o analógico. A explicação, para ele, se expressa 
mesmo numa palavra:

Aquilo que de modo principal constitui a probabilidade se ex-
pressa pela palavra verossímil, i. e., semelhante a alguma ver-
dade ou evento verdadeiro [...]. Afinal, quando determinamos 
que uma coisa é provavelmente verdadeira ou supomos que 
um evento aconteceu ou acontecerá, é por a mente ter notado 
nisto uma semelhança com outro evento que observamos ter 
acontecido.91

Assim, se sabemos pela experiência que o sol nasceu em todos os 
dias e sempre redondo, ao nos depararmos com uma situação se-
melhante às que foram seguidas pelo nascimento do sol redondo, 

89 “A analogia da religião (Introdução)”, p. 24.
90 Op. cit., p. 25.
91 Op. cit., p. 23.
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diálogos sobre a religião natural198

faremos uma analogia entre elas e a presente para concluir com 
a mais plena certeza moral que o mesmo se dará novamente. Isto 
é o que ele chama de “raciocínio por analogia”92.

A conclusão não poderia ser outra: “para nós, probabilidade 
é o verdadeiro guia da vida”93, um guia do qual não podemos 
escapar. Mas, mais do que isso, um guia do qual não devemos 
escapar, já que, no calor do sucesso da física newtoniana sobre a 
cartesiana, as demonstrações metafísicas e ontológicas estavam, 
por assim dizer, fora de moda. Para Butler, como para o gran-
de público do seu tempo, é claro que quem pretender explicar 
o mundo sem acudir à experiência será tão mal fundamentado 
quanto Descartes, que fracassara em sua física.94 Com a religião 
não poderá ser diferente; e, sobre os pilares inabaláveis da ex-
periência e do raciocínio analógico que nela se funda, é forçoso 
dar por certa a existência de um criador racional, pois há uma 
inegável analogia entre o mundo, que é muitíssimo bem engen-

92 Op. cit., p. 24.
93 Ibidem.
94 A este respeito é interessante notar que ainda na Introdução, e já em 1736, 

Butler assegura aos seus leitores que ele não procederá como Descartes, dando 
por óbvio que ele está errado ao não principiar a filosofia pela experiência: 

“Formar nossas noções da constituição e do governo do mundo com base em ra-
ciocínios, sem fundação para os princípios que assumimos, quer dos atributos 
de Deus, quer de qualquer outra coisa, é construir um mundo sobre hipóteses, 
como fizera Descartes.” (Op. cit., p. 25.) Os Diálogos são quarenta anos mais 
jovens do que a Analogia, e, tratando-se da evolução do público leitor nesse 
ínterim, temos Mossner: “Na primeira metade do século XVIII, duas escolas 
de pensamento religioso floresceram na Igreja Anglicana: o grupo dogmático 
a priori modificando os sistemas filosóficos de Descartes, Espinosa e Leibniz 
[...] e o grupo a posteriori, mais recente, envolvendo uma filosofia religiosa a 
partir da fundamentação de Locke e melhor representada por Joseph Butler. 
[...] Ambos os grupos foram influenciados pela Nova Ciência, especialmente 
como conduzida por Isaac Newton; mas o primeiro estava mais impressionado 
por sua matemática, e o outro por seu empirismo. Entre líderes intelectuais 
importantes, o último grupo foi ganhando lentamente um domínio sobre o 
primeiro. Em 1750, a vitória estava virtualmente completa.” (“The Enigma of 
Hume”, p. 335.) (Tradução nossa.)
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drado, e as máquinas de engenho humano. Como as nossas má-
quinas surgem do nosso engenho racional, através do raciocínio 
analógico está suficientemente provado que o mundo também 
tem um engendrador racional. Provar deste modo a existência 
de Deus era o que fazia aquilo que, no século XVIII, se chamava 

“teísmo experimental”. À moda atual, dizemos que esta é uma 
teologia fundada sobre o argumento do desígnio.

Leiamos agora a formulação de Cleantes, o teísta experimen-
tal dos Diálogos, para sua posição:

Olha o mundo à volta: [...] A curiosa adaptação de meios a fins 
através de toda a natureza se assemelha exatamente, embora 
muito exceda, às produções de engenho humano [...]. Uma vez, 
portanto, que os efeitos se assemelham uns aos outros, somos 
levados a inferir, por todas as regras de analogia, que as causas 
também se assemelham, e que o autor da natureza é dalgum 
modo similar à mente do homem, embora possuidor de facul-
dades muito maiores, proporcionadas à grandeza do trabalho 
que ele executou. (II, §5)

Não é difícil notar a semelhança com a posição do bispo Butler: 
sendo contundente em apontar o mundo, Cleantes também 
pode reivindicar um pedigree newtoniano de filósofo experi-
mental. Como experiência também servirão as que temos de en-
genhos perfeitos criados por homens; e raciocinando conforme 
o guia de nossas vidas, a saber, o raciocínio analógico, inferimos 
que o mundo, o qual observamos ser um engenho perfeito, ana-
logamente tem um criador racional. A diferença é que a grandio-
sidade do mundo em muito supera a dos engenhos humanos; 
portanto, novamente via analogia, temos que seu criador racio-
nal em muito supera o homem.

Não é de modo algum arriscado dizer que o parágrafo do 
qual retiramos a citação precedente contenha sozinho toda a 
tese de Cleantes repetida sem alterações ao longo dos Diálogos. 
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Não obstante, os objetivos de Hume ao criar a personagem se-
guramente vão além de caracterizar Butler, pois de fato a gama 
daqueles que respaldam o argumento do desígnio era tão vasta 
quanto ilustre: ia desde advogados mais estudiosos até o então 
reputado maior de todos os filósofos, Isaac Newton.

newton, deus e hume

Embora Newton não tenha redigido obras com o propósi-
to de estabelecer o teísmo experimental, podemos ver que ele 
o corrobora, chegando, por exemplo, a perguntar: “Terá sido o 
olho engendrado sem perícia em ótica?, e o ouvido sem o conhe-
cimento dos sons?” Perante a negativa, dada por óbvia, conclui 
que “é manifesto pelos fenômenos que há um Ser incorpóreo, 
vivente, inteligente, onipresente, que, no espaço infinito, [...] vê 
intimamente as coisas em si mesmas”, e portanto sua filosofia, 
que conhece os fenômenos, nos traz ao “conhecimento da pri-
meira Causa”95. Decerto, o leitor hodierno estranhará o fato de o 
grande físico endossar especulação tão amadora. O porquê ficará 
claro se nos inteirarmos um pouco da discussão epistemológica 
da época; em especial, do embate encarniçado entre Newton e 
Leibniz que punha filósofos newtonianos e cartesianos em par-
tidos opostos.

Anônimo e falando de si em terceira pessoa sobre um texto 
em que suas próprias ideias eram defendidas, Newton compara 
seu método ao de Leibniz e se defende das acusações que lhe são 
feitas por este cartesiano. Interessa-nos aqui a de em toda as suas 
leis e princípios não haver explicações de causas últimas, consis-
tindo portanto em “milagres ou qualidades ocultas”96 – entre es-
sas “maravilhas e absurdidades”97, mesmo, estava nada menos do 
que a lei da gravidade. Para Newton, a discordância entre ele e 

95 NEWTON, Opticks, p. 369-70. (Tradução nossa.)
96 NEWTON, “An account of Commercium Epistolicum”, p. 224. (Tradução nossa.)
97 Ibidem.
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Leibniz era em grande medida uma questão de método: enquan-
to o filósofo matemático de formação cartesiana demandava 
causas para a priori inferir seus efeitos, Newton remetia ao gran-
de mote dos Principia, “Hypotheses non fingo”. Enquanto para 
Newton devemos formar nossas teorias a partir dos fenômenos, 
tomados por efeitos, e por estes descobrir as causas, pelo método 
de Leibniz, ao contrário, se deduziam a priori os efeitos a partir 
duma causa prima estabelecida previamente, à qual chamamos 
de Deus. Aos olhos cartesianos, o “método” newtoniano seria 
uma mera indução nada explicativa, já que, sem dar as razões, 
com suas leis apenas descrevia aquilo que qualquer um vê no 
mundo: objetos cadentes, raios de luz... Mas, por que a natureza 
se porta tal como vemos, continuamos sem saber; o que causa a 
lei da gravidade, tampouco.

Newton se defende: “devem as Leis constantes e universais 
da Natureza, se derivadas do poder de Deus ou da ação duma 
causa ainda desconhecida para nós, ser chamadas de milagres 
ou qualidades ocultas? Isto é dizer maravilhas e absurdidades?”98 
Derivar do poder de Deus as leis newtonianas é aqui a condição 
para que elas não possam ser depreciadas por sua falta de caráter 
explicativo; assim, ele poderá se contrapor a Leibniz em pé de 
igualdade no que respeita à fundamentação, dizendo que 

um ensina que filósofos devem argumentar a partir de fenôme-
nos e experimentos até as suas causas, e então às causas dessas 
causas, e assim por diante até chegarmos à primeira Causa; o 
outro, que todas as ações das primeiras causas são milagres, e 
que todas as leis impressas na natureza pela vontade de Deus 
são milagres e qualidades ocultas, e portanto não devem ser 
consideradas em filosofia99

98 Ibidem. O “se” é grifo nosso.
99 Ibidem.
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Se as causas só podem ser descobertas via observação de fenô-
menos e Deus é uma causa, então temos que poder descobri-lo a 
partir do mundo. Como fazer tal descoberta torna-se uma ques-
tão, e sua resposta é o teísmo experimental.

Ora, sendo Hume nalguma medida um newtoniano notório, 
talvez fosse de esperar que endossasse o teísmo experimental. Ve-
ja-se que, desde o subtítulo do Tratado da natureza humana ele 
descreve seu intento como “Uma tentativa de introduzir o mé-
todo experimental de raciocínio nos assuntos morais”, i.e., nos 
assuntos filosóficos, mas alheios à filosofia natural. Embora nes-
se livro ao descrever seu empreendimento Hume não mencione 
Newton, não é difícil para os leitores colocá-lo como um newto-
niano quer no que diz respeito ao projeto epistemológico, quer 
no que diz respeito ao método. A situação da filosofia, conforme 
nos contava, era a mais desanimadora possível:

O homem dotado de discernimento e de saber percebe facil-
mente a fragilidade do fundamento até mesmo daqueles siste-
mas mais bem aceitos e com as maiores pretensões de conter 
raciocínios precisos e profundos. Princípios acolhidos com 
base na confiança, consequências deles deduzidas de maneira 
defeituosa, falta de coerência entre as partes e de evidência no 
todo – tudo isto se pode encontrar nos sistemas dos mais emi-
nentes filósofos, e parece cobrir de opróbrio a própria filosofia. 
(THN, Int., §1)

Tratava-se, pois, dum modo de raciocinar a desgraçar a filosofia. 
Começava-se com a assunção arbitrária de princípios e continu-
ava com más inferências – e isto entre os mais eminentes filóso-
fos! Por que teriam grandes gênios cometido erros crassos? Pela 
retórica algo cartesiana deste fragmento, vemos serem os maus 
fundamentos e os maus métodos. No Tratado, Hume tentara re-
solver o problema com uma ciência fundamental, a ciência do 
homem, e, por sua vez, “o único fundamento sólido que pode-

dialogos-religiao-natural-miolo.indd   202 01/09/2016   15:33:48



posfácio 203

mos dar a ela deve estar na experiência e na observação.” (THN, 
Int., §7) Eis aqui, portanto, a introdução do método experimen-
tal.

Hume determina tal método desde o começo do Tratado, co-
locando as seguintes normas: (1) temos que “tornar todos os 
nossos princípios tão universais quanto possível”, (2) “explicar 
todos os efeitos pelas causas mais simples e em menor núme-
ro” e ainda que (3) “qualquer hipótese que pretenda revelar as 
qualidades originais e últimas da natureza humana deve imedia-
tamente ser rejeitada como presunçosa e quimérica.” (THN, Int. 
§8) Com efeito, “muitas características enigmáticas da metodo-
logia de Hume se tornam menos enigmáticas quando as coloca-
mos no contexto das regras newtonianas”100: se compararmos às 
normas 1 e 2 acima as regulæ philosophandi I, segundo a qual 

“não devemos admitir mais causas de coisas naturais do que as 
que são tanto verdadeiras quanto suficientes para explicar suas 
aparências” pois “a natureza se apraz com a simplicidade e não 
afeta a pompa de causas supérfluas”101, e II, que diz que “para 
os mesmos efeitos naturais, devemos, tanto quanto possível, atri-
buir as mesmas causas”102.

Entretanto, se comparado ao de Hume, no método de New-
ton há uma ausência bem notável: não encontramos em suas 
regras nenhuma que equivalha àquela terceira regra humeana; 
nenhuma que vede a descoberta de causas últimas e decrete um 
ponto final para as investigações que não seja o conhecimento 
da causa do todo. Para Newton, de fato: se as causas só podem 
ser descobertas via observação de fenômenos e Deus é uma cau-
sa, então temos que poder descobri-lo a partir do mundo; como 
fazer tal descoberta torna-se uma questão, e de fato sua resposta 
terá de ser o teísmo experimental.

100 PassMore, Hume’s Intentions, p. 43. (Tradução nossa.)
101 NEWTON, The Principia, 1995, p. 320. (Tradução nossa da versão inglesa.)
102 Ibidem.
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Mas, se as causas últimas simplesmente não podem ser des-
cobertas, o teísmo deixa de ser necessário à filosofia de Hume.

hume versus butler

Situação adversa seria a de Adão, fosse ele trazido ao mundo 
subitamente e já adulto. Mesmo que com sua razão seja capaz de 
resolver os cálculos mais complexos, ao deparar-se pela primeira 
vez com o mundo, 

ele observaria imediatamente uma contínua sucessão de ob-
jetos, e um evento a seguir outro, mas não conseguiria desco-
brir mais nada além disto. El[e] não seria, no início, capaz de 
apreender por meio de qualquer raciocínio a ideia de causa e 
efeito [...], e não é razoável concluir, meramente porque numa 
determinada ocasião um evento precede outro que portanto 
um deles é a causa e o outro efeito. (EHU, V, §3)

Que dois e três somados resultem no mesmo que quinze dividi-
do por três é coisa mais que sabida e consabida: é coisa impossí-
vel de ser negada sem absurdo, sem que se atente contra a razão 
da qual nós e o nosso Adão somos dotados. Servindo-nos desta, 
podemos efetuar cálculos idênticos quer tenhamos nascido no 
século XVII ou no XXI, quer na Escócia, na Índia ou no Brasil. 
O mundo, contudo, não é assim tão universal: lapões e negros da 
época de Hume não faziam ideia de que o vinho embebeda, nem 
a um príncipe indiano poderia parecer razoável crer que a água 
em algum momento ficasse sólida, mesmo se for muito esfriada.

Ora, é perfeitamente imaginável que ingiramos litros de vinho 
e não nos embebedemos, que a água se muito esfriada não se 
solidifique – podemos mesmo imaginar que ela se transforme 
em vinho e, se bebermos litros deste, nos teletransportemos para 
a Lapônia. Decerto, dificilmente são críveis tais extravagâncias, 
mas nada impede que as imaginemos. Caso contrário é o do tri-
ângulo cuja hipotenusa não seja a soma dos quadrados dos ca-
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tetos, ou o da igualdade entre 5 × 1.000 e 2 - 3. Já sabemos o 
que Butler diria aqui: nos primeiros casos, trata-se de evidências 
prováveis, i.e., que comportam vários níveis de assentimento, ao 
passo que nestes últimos trata-se de evidências demonstrativas, 
i.e., que podem ser apenas afirmadas ou negadas. Para ele, então, 
se quisermos saber de qual destes tipos é uma proposição, basta 
que vejamos o grau de assentimento que lhes conseguimos dar.

O teste, bem como a classificação, para Hume são outros. 
“Todos os objetos da razão ou investigação humanas”, dirá ele, 
“podem ser naturalmente divididos em dois tipos, a saber, as re-
lações de ideias e as questões de fato.” (EHU, IV, i, §1) As afir-
mações a respeito das primeiras são aquelas da geometria, da 
aritmética e da álgebra. Estas, as únicas demonstráveis, reservam 
para si verdade ou falsidade necessárias, pois “mesmo que não 
existisse um círculo ou triângulo na natureza, as verdades de-
monstradas por Euclides conservariam para sempre sua certeza 
e evidência.” (ibidem) Contudo, o contrário duma questão de 
fato nunca implica contradição, e portanto é impossível tentar 
demonstrar sua verdade ou falsidade. Assim, se quisermos saber 
se uma proposição se refere a uma questão de fato ou a uma 
relação de ideia, temos de considerar que “o que quer que con-
cebamos é possível, ao menos num sentido metafísico, mas onde 
ocorre uma demonstração, o contrário é impossível, e implica 
uma contradição” (A, §11). Se uma proposição tiver contradição 
possível, trata-se duma questão de fato, e se não, duma relação 
de ideias.

Embora reserve a necessidade às relações de ideia, Hume não 
faz isto com a certeza: ele recusa uma divisão dos argumentos 
apenas entre demonstrações e probabilidades, mas inclui entre 
estas também as provas, “entendendo-se por provas aqueles ar-
gumentos a partir da experiência que não deixam margem à dú-
vida ou oposição.” (EHU, VI, n.1) Noutras palavras, rememoran-
do Butler: embora não possamos demonstrá-lo, assentimos com 
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toda força a que o sol nasça amanhã. Ora, como dizíamos, Adão 
poderia fazer cálculos; mas, mesmo sendo perfeitamente racio-
nal, não poderia saber que o sol nascerá amanhã. Trata-se duma 
questão de fato, pois podemos imaginar que ele não nasça, ou 
que nasça quadrado, ou ainda que não exista. Será que podemos, 
sendo humeanos, admitir a explicação de Butler segundo a qual 
isto seja causado pelo raciocínio analógico?

Que seja por meio de qualquer raciocínio, analógico ou de-
monstrativo, dirá Hume que certamente não. Ele até admite, 
qual Butler, que

sempre supomos, quando vemos qualidades sensíveis idênti-
cas [like], que elas têm idênticos poderes secretos, e espera-
mos que delas se sigam efeitos semelhantes àqueles de que 
tivemos experiência. Se nos for apresentado um corpo de cor e 
consistência idênticas à daquele pão que antes comemos, não 
hesitaremos em repetir o experimento, antevendo com certeza 
a mesma nutrição e sustento. (EHU, IV, §16)

Mas as semelhanças cessam aqui, e uma discordância de Butler 
se faz manifesta. Sabemos que raciocínios relativos a questão de 
fato, para Hume, se assentam na relação de causa e efeito, pois se 
vemos um relógio numa ilha deserta e inferimos que um homem 
já esteve lá, se ouvimos uma fala racional no escuro e inferimos 
que há uma pessoa, é porque relógios e falas racionais procedem 
exclusivamente de seres humanos, ou seja, são efeitos cujas cau-
sas experimentamos serem exclusivamente humanas. A experiên-
cia e a semelhança têm seu papel fundamental; uma por sermos 
incapazes, apenas olhando o fogo sem jamais tê-lo tocado, de 
inferir que ele queima, e outra por sempre podermos ao ver um 
objeto semelhante ao fogo tomá-lo novamente por fogo. O que 
fazemos, no entanto, não é um raciocínio, a menos que queira-
mos dizer que os filósofos foram por tanto tempo incapazes de 
explicá-lo mesmo que sejam efetuados por bebezinhos – pois 
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estes, tocando o fogo, não ousam repetir o experimento. Hume 
admite (cf. EHU, IV, §16) que da proposição “Constatei que tal 
objeto foi seguido por tal efeito” pode-se passar a esta outra de 
que “Prevejo que outros objetos, de similar aparência, serão se-
guidos por efeitos semelhantes”. “Mas,” diz ele desta passagem, 

se alguém insistir que ela se faz por meio de uma cadeia de ra-
ciocínios, muito gostaria que esses raciocínios me fossem apre-
sentados. A conexão entre essas proposições não é intuitiva. 
É preciso aqui um termo médio capaz de permitir ao espírito 
realizar tal inferência, se é que de fato ela é extraída por algum 
raciocínio ou argumento. Qual seria esse termo médio, devo 
confessar que ultrapassa a minha compreensão, e a quem com-
pete apresentá-lo são aqueles que afirmam que ele realmente 
existe e é a origem de todas as conclusões relativas a questões 
de fato. (ibidem)

Temos, então, Butler em maus lençóis: se o raciocínio analógico 
é o grande guia de nossas vidas, somos forçados a concluir que 
bebês raciocinam, fazem inferências e extraem conclusões ao es-
perarem do leite materno a mesma nutrição de sempre.

Semelhança e experiência, pois, são sozinhas condições neces-
sárias mas não suficientes para explicar o porquê de das mesmas 
causas esperarmos os mesmos efeitos. “Os ovos”, por exemplo, 

“assemelham-se entre si como nenhum outro objeto, e ninguém, 
no entanto, espera encontrar em todos eles o mesmo gosto e sa-
bor.” (EHU, IV, ii, §20) Já a mera experiência de repetições, por 
sua vez, também não basta; afinal, se supusermos que o nosso 
Adão 

tenha adquirido mais experiência e tenha vivido no mundo o 
suficiente para observar que objetos e acontecimentos simila-
res uns com os outros[, q]ual é a consequência desta experiên-
cia? Que el[e] passa a inferir a existência de um objeto do apa-
recimento do outro. No entanto, com toda a sua experiência 
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el[e] não terá adquirido qualquer ideia ou conhecimento do 
poder secreto pelo qual o primeiro objeto produz o segundo, 
e não é por qualquer processo de raciocínio que é levad[o] 
a realizar esta inferência. Apesar disto, [...] vê-se obrigad[o] a 
realizá-la. (EHU, V, §4)

Ora, desde muito antes do surgimento da física espera-se que 
o sol nasça; e desde muito antes da química, que o pão nutra. 
Portanto, sabermos que o sol nasce e que o pão nutre não pode 
implicar conhecermos os motivos disto ou as características dos 
objetos aos quais isto sucede; ou seja, não pode implicar qual-
quer conhecimento ou cadeia de raciocínios acerca das questões 
de fato. Na verdade, raciocinarmos é mesmo indiferente para “in-
ferirmos” certas coisas. Para explicar por que fazemos inferências 
como a de que se o sol sempre nasceu ele seguirá nascendo ou 
a de que se o pão sempre nutriu ele seguirá nutrindo, torna-se 
forçoso concluir que “há algum outro princípio que nos obriga a 
chegar a esta conclusão.” (ibidem) Tal princípio, dirá Hume sem 
meias palavras, é o hábito (cf. EHU, V, i, §5). Estamos habituados 
a ver o sol nascer todos os dias; apenas por isto, sem cálculos 
nem analogias, estamos certos de que ele nascerá amanhã. Assim, 
para o raciocínio acerca de questões de fato serão necessários (1) 
a experiência de conjunção entre dois eventos no passado, (2) a 
semelhança e (3) o hábito, certo instinto que faz universalizar-
mos temporalmente a experiência passada.

É, pois, até compreensível que se chame Hume de empirista, 
embora devamos também atentar ao fato de que ele, ao falar 
de experiência, não se preocupe com uma existência do mundo 
ou de objetos reais que deem origem às percepções. Aquilo que 
chamamos de experiência são as percepções da mente, as quais 
se dividem em impressões e ideias: as primeiras, mais vívidas, são 
aquilo que percebo agora – sejam os corpos que vejo ao redor, 
sejam meus sentimentos –; as ideias, menos vívidas, são aquilo 
em que penso. E que toda ideia corresponde a alguma impressão 
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vemos porque “todos os materiais do pensamento são derivados 
de nosso sentimento interno e externo” (EHU, II, §5), sendo-
nos impossível pensar algo jamais percebido dalguma maneira.103 
Mas, ao invés de fazer simples descrição psicológica, Hume faz 
também uma regra para determinar se um termo filosófico tem 
significado: se à suposta ideia de um termo não corresponder im-
pressão alguma, é porque na verdade não se tratava duma ideia e 
o termo não tem significado. (Cf. EHU, II, §9) Assim, se falarmos 
de Deus considerando-o um ser benevolente, estaremos usando 
o termo com um significado, pois temos impressão da bondade; 
mas, se dissermos que Deus é um ser tão supremo que comple-
tamente distinto de qualquer coisa jamais percebida, usamos o 
termo sem qualquer significado. Esta regra segundo a qual toda 
ideia tem que corresponder a uma impressão serve para “banir 
todo aquele jargão que por tanto tempo dominou os raciocínios 
metafísicos e os fez cair em desgraça.” (EHU, II, §9)

o ceticismo acadêmico de hume

Ora, porquanto excluímos a racionalidade do âmbito das 
questões de fato, terá o aval de Hume todo ataque a argumen-
tações apriorísticas sobre elas. Para ele, não pode haver cogito 
algum que nos dê qualquer tipo de segurança acerca da realida-
de – isto, que basta para colocá-lo contra toda a metafísica tradi-
cional, basta para que ele se considere muito cético (Cf. A, §26). 
Se Hume fosse apenas um crítico da racionalidade, concordaria 
com uma pirrônica suspensão de juízo quanto a teses filosóficas 
que assegurem a veracidade dos sentidos e ao mundo exterior, 
pois, assim como temos motivos para crer neles, sobram motivos 
para que duvidemos deles. É crença do vulgo, por exemplo, que 
as nossas percepções e os objetos percebidos são o mesmo, 

103 Quanto às sereias, nunca vistas porém pensáveis, as partes que a compõem 
são ideias de coisas já vistas. E, mesmo que se tratasse de animal inteiramente 
extravagante, haveríamos de ter no mínimo ideia das suas cores.
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mas essa opinião universal e primária de todos os homens é 
logo destruída pela mais ligeira filosofia, a qual nos ensina que 
nada pode estar presente à mente a não ser uma imagem ou 
percepção, e que os sentidos são apenas os canais de entrada 
pelos quais estas imagens são conduzidas, sendo incapazes de 
produzir qualquer comunicação direta entre o espírito e o ob-
jeto. (EHU, XII, i, §9)

Tanto é que quando vemos uma mesa de perto e, ao nos afas-
tarmos dela, vemo-la menor, não cremos serem mesas diferentes 
mesmo que tenhamos percepções diferentes suas, mas sim que 
há uma única mesa real cujas imagens mudam quando mudamos 
de posição e que permanece a mesma independentemente do 
nosso ponto de vista.

O cético pirrônico – aquele que levanta objeções a teses filo-
sóficas de modo a não assentirmos a nenhuma delas –, é imbatí-
vel dentro dum cenário exclusivamente racional, e isto significa 
que ele é imbatível frente quaisquer debatedores metafísicos: a 
estes, sempre poderá dizer acerca, por exemplo, da demonstra-
ção da passagem da percepção de objetos à sua existência, que 

“não sois capazes de satisfazer a vossa razão, a qual continua a ser 
incapaz de encontrar, a partir da experiência, qualquer argumen-
to convincente para provar que as percepções estão conectadas 
com quaisquer objetos exteriores.” (EHU, XII, i, §14)

No entanto, Hume não se limita ao papel negativo de crítico 
da racionalidade: vimos já seu intento de constituir uma ciência 
da natureza humana que busca através da experiência e duma 

“observação cuidadosa da vida humana” (THN, Int., §10) estabe-
lecer princípios da natureza humana – e fora já observado algum 
ser humano que de fato duvidasse da existência do mundo exte-
rior ou da causalidade? Naturalmente que não, pois “toda a vida 
humana seria aniquilada se os seus princípios [i.e., do pirrônico] 
fossem adotados de forma constante e universal” (EHU, XII, ii, 
§23), com povos famintos duvidando da tese de que o pão ali-
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menta, saindo pela janela e não pela porta por não ser demons-
trável que os corpos se machuquem com a queda.104

Certamente há uma concordância da parte de Hume com o 
pirronismo em ao menos um aspecto: podem-se, por via racional, 
pôr em dúvida a existência independente de objetos exteriores 
e a confiabilidade dos sentidos. Mais ainda, podemos até expe-
rimentar negá-las: que os sentidos não sejam plenamente confi-
áveis, percebemos através dos experimentos mais triviais – seja 
provar o vinho ora estando doente, ora estando saudável, para 
notar como o sabor muda malgrado não suponhamos que o vi-
nho mude de propriedades conforme a nossa saúde, seja aper-
tar o olho para ver as impressões se duplicarem, malgrado não 
creiamos duplicarem-se também os objetos. Ora, as únicas coi-
sas a que temos acesso dos objetos cujas existências presumimos 
são as impressões – sejam estas de cor, som, cheiro ou sabor. E 

“quando excluímos essas qualidades sensíveis, não resta nada no 
universo que possua tal existência.” (THN, I, iv, 4, §15) Não há, 
pois, uma base racional para afirmar a existência de um mundo 
exterior, de seus objetos ou mesmo que eles amanhã serão regi-
dos pelas mesmas leis físicas que sempre os regeram.

Por outro lado, não haver uma base racional para afirmar es-
sas existências não implica não haver base alguma. Os princípios 
do ceticismo pirrônico têm uma subversora que seja não a razão, 
mas sim 

104 Decerto, não era consequência do pirronismo duvidarmos das coisas quotidia-
nas – e Hume, que cita Sexto com referência detalhada, dificilmente ignoraria 
isto. Ao invés de presumirmos essa improvável ignorância da parte de Hume, 
mais vale atentar à cobrança que ele faz de um resultado para a adoção de 
princípios filosóficos. O problema do pirronismo há de ser, então, o de não 
ter consequência prática possível – ao contrário das tantas outras escolas da 
Antiguidade, que pretendiam ter implicação moral, e, por que não, da filosofia 
do próprio Hume, que condena o monoteísmo como nocivo à moralidade, à 
razão e à política (cf. NHR, IX-XIV).
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a ação, juntamente com os afazeres da vida diária. Esses prin-
cípios podem florescer e triunfar nas escolas, onde, de fato, é 
difícil refutá-los, se não até mesmo impossível. Mas logo que 
deixam a sombra e são colocados, pela presença dos objetos 
reais que estimulam as nossas paixões e sentimentos, em con-
fronto com os princípios mais poderosos da nossa natureza, 
desvanecem-se como fumo e deixam o cético mais persistente 
numa condição igual à dos outros mortais. (EHU, XII, ii, §21)

Embora tenha grande força de um ponto de vista racional exclu-
sivo, este ceticismo sucumbe aos princípios da natureza humana, 
que não permitem duvidarmos da existência do mundo, de esta 
continuar sem nós ou de aquilo que vemos corresponder a obje-
tos reais. Hume, então, não é um pirrônico. Caso nos pergunte-
mos se não deveria ser justamente isto o que é imprescindível em 
filosofia – ser válido do ponto de vista racional – e que, portanto, 
em questões filosóficas devemos adotar princípios pirrônicos, a 
resposta é em parte, novamente, a força da natureza:

A natureza é sempre mais forte do que os princípios. [...] Quan-
do [o pirrônico] desperta do seu sonho, ele é o primeiro a rir 
de si próprio e a confessar que as suas objeções constituem 
mera distração, e tendem somente a mostrar a estranha con-
dição da humanidade, que precisa de agir, de raciocinar e de 
acreditar, sem ser capaz, mesmo pelas mais diligentes investiga-
ções, de ficar satisfeita com a explicação do fundamento dessas 
operações (EHU, XII, ii, §23)

Todos os homens estamos sempre com nossa razão atropelada 
pela natureza, nessa condição caprichosa que nos obriga a crer 
sem qualquer fundamento racional; a crer, p. ex., que o mundo 
existe, que os nossos sentidos nos informam verdadeiramente 
sobre objetos que existem e o ocupam, que o pão alimenta ou 
que as mesmas leis físicas que regeram o passado regerão o futu-
ro. No entanto, não precisamos ficar inertes em filosofia, saben-

dialogos-religiao-natural-miolo.indd   212 01/09/2016   15:33:48



posfácio 213

do-a sempre fadada ao fracasso quando confrontada com a na-
tureza: há ainda outra espécie de ceticismo, o chamado mitigado 
ou filosofia acadêmica.

A maneira então de escapar ao embaraço tanto pirrônico 
quanto metafísico é adotarmos de antemão, sem dúvidas filo-
sóficas, as crenças que somos forçados por natureza a adotar, e 
assim evitar as questões que inquirem além do que pode ser res-
pondido: “um correto juízo”, então, evita “todas as indagações 
remotas e elevadas, limita-se à vida comum e aos objetos que se 
apresentam à prática e à experiência quotidianas”. (EHU, XII, iii, 
§25) Tal postura Hume chama de filosofia acadêmica ou ceticis-
mo mitigado.

Há, pois, que por um lado reconhecer os limites da razão, re-
cusando-se a demonstrar questões de fato e a investigar aquilo 
que está além do seu alcance, mas por outro reconhecer também 
que é inútil (e do ponto de vista prático, impossível) negar todo 
tipo de crença, e, frente às nossas estreitas limitações, abraçar 
aquelas crenças que são imposições da própria natureza humana 

– a de que os corpos existem, que a natureza no futuro se asse-
melhará à natureza passada. Mas não a de que deuses existem.

um déjà-vu da antiguidade

Quando Hume fala que é um filósofo acadêmico e nomeia 
personagens como Filão e Cleantes, ele evoca textos clássicos. 
Assim, embora uso sinonímico de “ceticismo” e “acadêmico” pa-
reça estranho a leitores de hoje, para os quais a Academia funda-
da por Platão remete antes de tudo ao platonismo, se soubermos 
que esta mesma Academia durou o suficiente para que tivesse di-
versos escolarcas e que os derradeiros foram céticos, a escolha de 
Hume fará muito mais sentido. E quando soubermos que o últi-
mo desses céticos se chamava Filão, xará do cético dos Diálogos, 
torna-se mais pertinente inteirarmo-nos do ceticismo acadêmico.
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Para fazê-lo, a fonte será Academica de Cícero, uma vez que 
este fora aluno de Filão, e que dos próprios escolarcas não res-
taram escritos. Cícero redigiu-a em forma de diálogo de modo 
a contrapor a filosofia acadêmica à estoica e, ao cabo, apontar 
o sucesso da primeira e o embaraço da segunda no trato das 
mesmas questões filosóficas. As personagens antagônicas que 
veremos são o próprio Cícero, que defende a Academia, e o ge-
neral Luculo, que defende Antíoco de Ascalão, um eclético de 
viés estoico.

Para importar uma discussão grega, Cícero precisou cunhar 
em latim um vocabulário filosófico; e como muitas dessas ino-
vações continuam vivas, encontram no texto ciceroniano sua 
certidão de nascimento – mas não necessariamente com o mes-
mo significado pretendido pelo filósofo. Preocupamo-nos aqui 
com um deles: comprehensio, compreensão. Originariamente 
comprehendere era um verbo apenas transitivo, com o sentido 
de segurar, prender com as mãos, assim como καταλαμβάνω era 
em grego. Como os estoicos passaram a falar numa κατάληψις 
feita pela mente, ao traduzir o termo Cícero escolheu comprehen-
sio, vindo daí o nosso uso de “compreensão” como sinônimo de 
entendimento e também o uso intransitivo do verbo. Vale, pois, 
ter em mente que quando este uso do termo era um ineditismo 
à época. Sendo metáfora de um gesto físico, implicava sempre 
que quem compreende compreende algo; pressupunha-se, enfim, 
que há algo de objetivo a ser compreendido.

É Luculo quem começa a disputa levantando objeções à Aca-
demia, queixando-se mais especificamente das alterações feitas 
por Filão na filosofia que ali se ensinava. Ele começara a dizer 
que nada podia ser compreendido, ao invés de negar apenas a 
possibilidade da definição daquilo que se compreende. De acor-
do com os estoicos, aquilo que compreendemos, i.e, seguramos 
com nossas mentes, são os objetos reais que existem indepen-
dentemente dos nossos sentidos, e então, quando os compre-
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endemos, é através dos nossos sentidos impressa em nós uma 
representação ou ideia verdadeira. Assim, “quando Filão abala 
e tolhe isto, tolhe o juízo do conhecido e do incógnito, donde 
resulta que nada pode ser compreendido” (Ac., II, 18).

A epistemologia estoica vai além em sua pretensão de conhe-
cimento verdadeiro: podemos descobrir classes entre as repre-
sentações. Quando dizemos que certas coisas são brancas ou 
azuis ou cheirosas, estas, como Luculo diz, são “compreendidas 
com nossa mente, não com nossos sentidos” (Ac., II, 21), e então, 
unindo essas representações, nossa mente compreende outras 
mais sofisticadas como cavalos e homens, e finalmente “se segue 
uma série ligando preceitos maiores […] que abraçou quase intei-
ramente a compreensão das coisas: ‘Se é humano, é um animal 
mortal participante de razão.’” (ibidem) Com os estoicos temos 
então um caminho pleno de certeza e conhecimento verdadeiro 
que nos permite pronunciar acerca do mundo e de suas coisas 
através de lógica proposicional; noutras palavras, podemos dizer 
que partimos de sentidos verdadeiros e construímos uma espécie 
de conhecimento cogente do mundo com eles. Negar confiabili-
dade aos sentidos, portanto, implica arruinar as fundamentações 
do estoicismo.

Luculo deve, então, insistir bastante em sua confiabilidade. 
Por isso chega a defender que se fôssemos postos perante um 
deus não poderíamos ser capazes de pedir sentidos melhores do 
que os que temos (cf. Ac., II, 19) e argumenta que, malgrado 
alguns erros como o do graveto que parece estar quebrado quan-
do posto na água ou nossa confusão ao ver gêmeos idênticos, 
podemos confiar neles se formos sábios e nos treinarmos. Afinal 
de contas, “quando nos valemos de exercício e arte, como não 
são tidas as pinturas pelos olhos e as canções pelos ouvidos?, 
quem não pode discernir quanta força há nos sentidos?” (Ac., 
II, 20) Uma vez que temos conhecimento verdadeiro disponível 
através dos sentidos, a consequência deve ser a de que homens 
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sábios não formam opiniões ou assentem a probabilidades, essas 
intermediárias de ignorância e conhecimento. O homem sábio 
apenas sabe.

Dois pontos serão atacados na doutrina estoica: em primeiro 
lugar o seu fundamento, recusando-se a confiabilidade plena aos 
sentidos; em segundo, ataca-se a própria consequência prática a 
que a doutrina leva, a saber, a de que não agimos ou tomamos 
decisões com base em probabilidades.

Cícero começa sua refutação da tese estoica minando a con-
fiabilidade dos sentidos insistindo naqueles (agora) velhíssimos 
tópicos que provam que os sentidos, por si sós, não são inteira-
mente confiáveis: o graveto que parece estar partido quando pos-
to n’água, o pescoço do pombo que às vezes parece ser branco 
e às vezes colorido etc. (cf. Ac., II, 79). Se os sentidos uma vez 
mentiram, não pode haver razão para crer em sua infalibilidade. 
O próximo passo, mais íntimo à tese estoica, é negar a existência 
dalgum modo de distinguir as representações que correspondem 
a algo real das que não correspondem a nada. Para fazê-lo, tudo 
de que Cícero precisa é apontar ilusões de loucos e bêbados, so-
nhos realistas, ovos e gêmeos idênticos. Como não podemos dis-
tinguir representações com certeza, então nada podemos com-
preender ou segurar com nossas mentes.

No entanto, diferentemente da imagem clichê do cético no 
seu gabinete duvidando de seus próprios sentidos, Cícero enfa-
tiza que a certeza é desnecessária para a ação. De fato, segundo 
ele não é nem a inconfiabilidade dos sentidos que destrói com-
pletamente a doutrina estoica, mas sim o “sistema de Carnéa-
des”105 (Ac., II, 98), que abole a dicotomia entre representações 
verdadeiras e falsas e introduz a probabilidade. “Assim, aquilo 
que vier a ocorrer com ideias prováveis – se nada que seja con-

105 Carnéades foi outro escolarca cético da Academia. Aquele que queira inteirar-
se mais do assunto lerá com prazer Os céticos gregos, de Victor Brochard, e 
Acadêmicos versus Pirrônicos, de Roberto Bolzani Filho.
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trário a tal probabilidade se oferecer – será usado pelo sábio, e 
assim se governará todo o cálculo (ratio) da sua vida.” (Ac. II, 
99) A adequação do sistema de Carnéades é ainda mais evidente 
porque se precisássemos compreender nossas percepções e, con-
sequentemente, ter certeza, “toda a vida seria tolhida” (ibidem). 
Ademais, pode-se perguntar como o sábio estoico seria capaz de 
ignorar representações que ele não sabe se são verdadeiras, “pois 
ele não é esculpido em pedra ou entalhado em madeira; ele tem 
um corpo, tem uma alma, é movido por uma mente, é movido 
por sentidos, de modo que muitas coisas lhe parecem verdadei-
ras”. (Ac., II, 100) Como um ser humano, afinal, o sábio age, e 
age sem certeza. Desde Carnéades, o sábio é aquele que sopesa 
probabilidades quando age ou filosofa.

Ora, em Academica, pelo menos duas das questões disputa-
das por acadêmicos e estoicos nas pessoas de Cícero e Luculo 
são íntimas à epistemologia de Hume: a confiabilidade dos sen-
tidos e a dependência de conhecimento verdadeiro para a ação. 
A resposta à primeira, ao que tudo indica, leva a uma postura 
absolutamente contrária à de Hume: colocar em cheque a confia-
bilidade dos sentidos. No entanto, cabe notar que não podemos 
nos apressar em, valendo-nos do vocabulário humeano, dar o 
nome de pirrônico a Cícero; afinal, há em primeiro lugar que 
se levar em consideração o adversário do seu discurso, que é o 
estoicismo. Se, para o adversário de Cícero, pelos sentidos somos 
capazes de conhecer a realidade das coisas, é claro que ele há de 
reforçar a falibilidade dos sentidos.

Tratando das percepções, Luculo questiona: “O que se pode 
dizer de tão absurdo quanto o que eles [i.e., os acadêmicos] fa-
lam: ‘É verdade que isto é um signo ou prova daquele objeto, e 
portanto sigo-o; mas é possível que a coisa que ele significa seja 
falsa ou de todo inexistente.’?” (Ac., II, 36) Esta afirmação que 
causa certa repulsa ao estoico pode ser traduzida para o linguajar 
hodierno como a de que, apesar de crermos em nossas sensações, 
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não podemos garantir sua correspondência com objetos reais. É, 
pois, uma tese a cuja negação ninguém hoje se atreve – e é a 
tese que, no linguajar ciceroniano, se abraça ao assentir a uma 
representação. A retenção de assentimento é apenas a negação 
de uma tese estoica muito forte, e o assentimento é aquilo sem o 
que não se podem compreender objetos reais (cf. Ac., II, 36). O 
assentimento é sempre um assentimento a uma representação, é 
dá-la por cópia correta de um objeto externo real.

A epistemologia estoica faz, pois, uma verdadeira confusão 
entre o que mais tarde chamaríamos de lógica e de questões de 
fato; assim, tanto faz sentido dizer que fatos, objetos e repre-
sentações sejam verdadeiros quanto pode ser natural a um ceti-
cismo moderado negar a verdade das representações. Devemos 
ademais chamar atenção ao fato de que a crença não vem à baila 
na discussão do assentimento: assentir a algo é tão-somente dar 
algo por verdadeiro. Não temos, por fim, como defender que “a 
intenção de Cícero era justamente mostrar que é possível viver 
sem crer”106, pois além de ele ter estranhado a afirmação de tal 
possibilidade, o próprio fato de ser possível agir (ou, se quiser-
mos, viver) é enfatizado a fim de demolir a epistemologia estoica. 
Como será, afinal, que o sábio quando desce ao barco tem o co-
nhecimento de como transcorrerá sua viagem? (cf. Ac., II, 100) 
O que Cícero pretende negar não é que creiamos nas sensações, 
mas tão-somente que elas sejam cogentes. E não bastasse isto, ao 
cabo temos um argumento contra a epistemologia estoica que 
poderia ter sido tirado da Investigação sobre o entendimento hu-
mano: se precisarmos de certezas para as nossas ações, toda a 
vida será abolida, e é a nossa natureza – humana, e não pétrea 
– que nos faz dar por verdadeiras as sensações.

Hume, naturalmente, também causaria indignação a Luculo, 
pois sabemos que ele também afirma que agimos em conformi-
dade com nossos sentidos malgrado não possamos assegurar a 

106 SMITH, O ceticismo de Hume, p. 264.
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correspondência entre percepções e objetos percebidos. Como 
acadêmico, para Hume na prática os sentidos são críveis mesmo, 
mas não por qualquer motivo filosófico. Do ponto de vista filo-
sófico eles são da mais absoluta contingência, e podemos descar-
tar seu caráter necessário ao imaginarmos o contrário de tudo o 
que sentimos.

Para isto Hume é cético o suficiente. Havendo meios de dis-
cernir relações de ideias de questões de fato, tudo que não seja 
puramente matemático ou lógico ou geométrico pode ter suas 
reivindicações de verdade descartadas. Como a filosofia não é 
nem matemática, nem lógica, nem geometria puras, então todo 
sistema de filosofia pode ter suas reivindicações de verdade des-
cartadas. Se pararmos por aqui, poderemos atirar no mesmo in-
cêndio dos livros de teologia a Investigação sobre o entendimento 
humano.

É aqui que entra o ponto afirmativo da filosofia acadêmica 
exposta por Cícero: é dever do sábio sopesar probabilidades (e 
não verdades) ao filosofar. Para não atirarmos todos os sistemas 
filosóficos às fogueiras, havemos de sopesá-los, julgar suas asser-
ções e formar as nossas próprias.

Para fazê-lo, devemos usar probabilidades: estas pertencem 
ao domínio das questões de fato mas não chegam a provas, pois 
não temos delas uma experiência exaustiva e invariável (cf. EHU, 
VI, n.1). Hume as divide em probabilidades de chances e de cau-
sas; as primeiras são as de que algo venha a acontecer – como a 
de um dado cair com uma determinada face voltada para cima 

– e as de que as causas tenham tais efeitos – como o de que o 
ruibarbo purgue. Assim, probabilidades são usadas para argu-
mentar sobre questões de fato que não sejam tão certas quanto 
que o fogo queimará ou que pedras cairão. Questões de fato 
como a existência de uma providência e um criador inteligente, 
por exemplo.
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Enquanto os tópicos da metafísica tradicional que visam a 
estabelecer doutrinas filosóficas devem ser submetidos àquele 

“microscópio” (EHU, VII, §4) humeano que examina a legitimi-
dade de suas ideias, aos do teísmo experimental caberá a crítica 
que se valha de probabilidades. E é assim, com raciocínios base-
ados em questões de fato e que não podem ser resolvidos apenas 
com a adoção de um vocabulário claro, que serão criticadas na 
Investigação pontos do teísmo experimental: a analogia como um 
modo de determinar questões de fato na Seção IX, providência 
particular e vida após a morte na Seção XI, e crença em milagres 
na Parte II da Seção X.

Em epistemologia, pois, o terreno apropriado de crítica por 
meio de probabilidades é aquele da religião natural, porquanto 
esta é a que alega resolver questões teológicas de modo experi-
mental. Nada poderia ser mais adequado para ser criticado pelo 
ceticismo acadêmico. Não é por acaso que a personagem crítica 
nos Diálogos tem o nome de Filão.

Mas, se Cícero não dispunha de mecanismos para julgar rela-
ções de ideias e assim criticar uma teologia que sequer existia, já 
se valia ele do ceticismo acadêmico para criticar as existentes de 
então, a saber, a estoica e a epicurista. Nosso livro desta vez será 
o De natura deorum, onde Cícero presencia a discussão entre Ve-
leio, Cota e Balbo, tratando-se de defensores respectivamente do 
epicurismo, da filosofia acadêmica e, como não, do estoicismo. O 
modelo decerto espelha o dos Diálogos sobre a religião natural: 
o autor, não tão escondido quanto o humeano, foge ao debate 
e torna-se narrador do diálogo, que também será reproduzido 
numa correspondência a um amigo, e ao cabo, nas linhas finais, 
o narrador conclui que quem está mais certo é um dos debatedo-
res que não o cético. Até mesmo dois nomes de personagens têm 
seu duplo no debate do De natura deorum: Filão, como vimos, é 
o nome de um filósofo acadêmico que de fato existira, e também 
existiu um filósofo estoico chamado Cleantes.

dialogos-religiao-natural-miolo.indd   220 01/09/2016   15:33:48



posfácio 221

A grande questão discutida na obra, como indica o título, é 
a natureza dos deuses, que tem descrições conflitantes nas teo-
logias epicurista e estoica. Enquanto Veleio exporá e defenderá 
a primeira e Balbo a segunda, Cota – acadêmico discípulo de 
Filão – desde o início avisa que “não sói vir à [sua] mente com 
tanta facilidade o motivo por que algo é verdadeiro quanto por 
que algo é falso” (ND, I, 57). Como aprendera com seu mestre a 
nada saber (cf. ND, I, 17), o papel de Cota no diálogo será não o 
de expositor, mas de crítico das doutrinas teológicas expostas. É 
interessante notar que alguns argumentos dessas teologias pagãs 
que sustentavam mitologias são usados ainda hoje por teologias 
cristãs para sustentar a sua religião, mesmo sendo as religiões tão 
diferentes entre si. Vejamos algum deles.

Para Veleio, é evidente que deuses existem porque isto é con-
senso: “Só [Epicuro] percebeu antes de todos que deuses exis-
tem porque suas noções foram impressas em todas as almas pela 
própria natureza. Pois qual é o povo ou raça de homens que não 
tenha, sem instrução, alguma antecipação dos deuses?” (ND, I, 
43) Esta é provavelmente a única herança epicurista para teolo-
gias mais recentes. A estoica certamente terá sido mais profícua, 
incluindo mesmo o moderníssimo argumento do desígnio. Balbo 
elenca uma série de pontos para provar a existência divina, ape-
sar de, para ele, ela “não precisar de argumento. O que pode ser 
tão manifesto e evidente quando contemplamos o céu e admira-
mos os corpos celestes quanto a excelentíssima mente do deus 
que os rege?” (ND, II, 4), e não bastasse isto, qual Veleio, aponta 
também o consenso da humanidade de modo a provar que um 
deus existe (cf. ND, II, 5).

Quanto a alguns destes pontos em particular, o que Cota tem 
a dizer é que (1) senso comum não deve ser base para teorias 
filosóficas e (2) na verdade nem se trata de um consenso, pois há 
filósofos que negam a existência divina e também povos em que 
ela não seja afirmada (cf. ND, I, xxiii). O argumento do desígnio, 
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por sua vez, era desmantelado enquanto fundador da fé romana 
por, ao olharmos para o céu, não vermos por lá um indício de 
que seja regido por Júpiter em específico, e não por qualquer 
outra sorte de divindade (cf. ND, III, 11).107

a exaustiva refutação do teísmo

Nos Diálogos sobre a religião natural temos três posições dis-
tintas acerca da existência e natureza divinas, cada uma exposta 
por um professor; porém, teses têm-nas somente Cleantes e Dê-
meas. O professor Cleantes é o teísta experimental, cuja tese, a 
que florescia à época de Hume, já conhecemos: a perfeição do 
mundo prova a existência do criador, bem como a sua perfei-
ção. O professor Dêmeas incorpora a metafísica tradicional, her-
deira da escolástica; assim, seu recurso natural para argumentar 
sobre a existência divina é prová-la apenas pela lógica. Já para 
responder à questão acerca da natureza divina, Dêmeas toma a 
natureza humana por frágil, limitada e, se comparada ao Ser oni-
potente criador de tudo, dotada de flagrante inferioridade. Que 
poderia, pois, restar ao homem senão “adorar em silêncio suas [i. 
e., da deidade] perfeições infinitas que o olho não viu, a orelha 
não ouviu e tampouco adentrou o coração do homem conceber” 
(DNR, II, §1)?

Os meios de Dêmeas, pois, são opostos aos de Cleantes, em-
bora compartilhem o fim de fundamentar filosoficamente as 
crenças religiosas. Enquanto o teísmo experimental de Cleantes 
aponta o mundo para provar a existência divina e afirma que 
Deus se assemelha aos homens, a velha metafísica de Dêmeas 
dispensa as contingências mundanas, nega qualquer conheci-
mento da natureza da deidade e garante-a por necessidade lógica, 
independente da experiência.

107 Para um cotejo detalhado dos argumentos de Cota e do Filão humeano, cf. 
PRICE, “Sceptics in Cicero and Hume”.
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O professor Filão, ao contrário dos colegas, não tem uma tese 
teológica, mas, como cético, tem uma postura crítica. Importa 
notar que ele professa o ceticismo mitigado, pois reconhece que 
o cético sempre “terá que agir, [...] e viver e conversar como os 
outros homens, e para essa conduta não é obrigado a dar qual-
quer outra razão que não a absoluta necessidade sob a qual jaz 
de fazê-lo assim” (DNR, I, §9). Por causa de seu ceticismo, ele 
não porá em questão se este mundo existe mesmo ou se os sen-
tidos são confiáveis: ele voltará suas dúvidas tão-somente para 
teorias filosóficas. Já de antemão, na Parte I, podemos ver qual 
seja a postura de Filão quanto à natureza de Deus ou a origem 
do mundo:

quando olhamos além das questões humanas [...], quando 
carregamos nossas especulações para ambas as eternidades 
[...] – para criação e formação do universo, a existência e pro-
priedades de espíritos, os poderes e operações de um espírito 
universal existente sem início e sem fim, onipotente, onisciente, 
imutável, infinito e incompreensível –, precisamos estar bem 
afastados até da mais ínfima tendência de ceticismo para não 
ficarmos apreensivos por termos ido muito além do alcance de 
nossas faculdades. (DNR, I, §10)

Noutras palavras, não dá para ser cético – mesmo mitigado 
– e querer afirmar verdades teológicas. Na verdade, poderíamos 
já saber disto apenas com a Investigação, seguindo a seguinte ca-
deia: a pergunta pela causa do mundo é uma pergunta por uma 
relação de ideias ou por uma questão de fato? Ora, tanto não há 
demonstração matemática ou lógica possível para a existência 
do mundo como também é possível imaginar que ele não exista. 
Qual o nosso guia para o raciocínio concernente a questões de 
fato? Para Butler é a analogia: para ele, sim, basta observar seme-
lhanças entre objetos para afirmar eles que têm causas semelhan-
tes. Mas trata-se de Hume: para Hume é o hábito, o qual temos 
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de fazer inferências causais, as quais, por sua vez, fundam-se em 
experiência prévia. Ora, ao hábito é necessária alguma experiên-
cia, nem que seja uma experiência singular! E temos sequer uma 
experiência do surgimento de um mundo?108

Contudo, os Diálogos não são uma redundância da Investiga-
ção: é apenas naqueles que Hume empreenderá uma refutação 
exaustiva do argumento do desígnio, ou teísmo experimental, pe-
las mais variadas vias. Vejamo-las.

1) Analogia versus causalidade

De fato, mencionar um fenômeno observável como o bom 
funcionamento do corpo humano contrasta o suficiente com si-
logismos e ontologias para podermos conferir o tão prezado ad-
jetivo “experimental” à teoria que o faça. Comprometer-se com o 
rigor científico que usualmente acompanha pretensões de expe-
rimentadores, no entanto, não é coisa que Cleantes faça.

Já conhecemos a analogia fundada em experiência: observan-
do o mundo, vemos que “a curiosa adaptação de meios a fins 
através de toda a natureza se assemelha exatamente, embora 
muito exceda, às produções de engenho humano”; assim, só po-
demos concluir, “por todas as regras de analogia” (DNR, II, §5), 
que as causas se assemelham também. Já sabemos igualmente 
que esse raciocínio analógico se dá conforme a filosofia de Butler 

108 Esta objeção que tiramos a partir da filosofia desenvolvida nas seções II, IV e V 
da Investigação aparece também na boca de “um amigo que aprecia paradoxos 
céticos” (§1), na Seção XI: “Pergunto quem os transportou para as regiões ce-
lestiais [...] para que tão imprudentemente possam afirmar que suas divindades 
realizaram, ou irão realizar, algum propósito além do que efetivamente apare-
ceu?” (§16) O plural aparece por o “amigo” se passar por Epicuro argumentan-
do contra os religiosos atenienses. Mas, além de elas valerem também para o 
argumento do desígnio, de este ser descrito de maneira igual à dos teístas do 
séc. XVIII (cf. §11), o amigo argumenta igualmente contra um ponto ausente 
na religião grega: o da futurição (cf. §21). Os que ignoram a censura terão aqui 
dificuldade em explicar o porquê deste expediente.
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e que é, digamos, estrangeiro à filosofia de Hume – e, ainda mais 
do que isso, que é criticado nela.

Assim sendo, o que Filão fará antes de discutir a inferência 
da analogia é traduzi-la para a filosofia humeana: ele a transfor-
mará, agora, numa relação de causa e efeito. Nosso cético usa 
o expediente de imaginar aquele que Hume chama de Adão, o 
homem sem qualquer experiência do mundo. Como vimos pela 
Investigação, e Filão a repete, tal homem “seria totalmente inca-
paz, a partir meramente de suas ideias, de determinar que tipo 
de cena o universo deve ser ou dar preferência a um estado ou 
situação de coisas sobre um outro.” (DNR, II, §12) Isto porque 
para Filão, como para Hume, tudo quanto seja questão de fato 
é possível de um ponto de vista metafísico; assim, a personagem 
explica a ignorância de Adão dizendo 

que como nada que ele conceba claramente poderia ser esti-
mado impossível ou implicar contradição, toda quimera de sua 
fantasia poderia estar em pé de igualdade; e tampouco poderia 
determinar alguma razão justa por que ele adere a uma ideia ou 
sistema e rejeita outras que são igualmente possíveis. (ibidem)

Por este próprio experimento, ficaria difícil negar o que Filão 
viria a enunciar: “Apenas a experiência pode lhe apontar a verda-
deira causa de um fenômeno.” (DNR, II, §13) É perfeitamente 
concebível, por exemplo, que um mundo ordenado possa surgir 
do caos, ou que brote como uma planta, ou que nasça da insemi-
nação de mundos-pais – enfim, a priori, como nenhuma hipóte-
se concernente a questões de fato pode ser refutada logicamente, 
todas elas são igualmente possíveis.

Para que o homem de todo inexperiente concluísse que o prin-
cípio de ordem é necessariamente racional, e portanto o mundo, 
que é ordenado, tem um ordenador racional, ele poderia obser-
var que quando se atiram a esmo metais, madeira e vidro, tudo 
o que se tem são pedaços dispersos desses materiais; no entanto, 
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se a estes se junta uma mente, então, e somente assim, poderá 
surgir um relógio. Desta experiência seguir-se-ia a conclusão de 
que “há um princípio de ordem na mente, não na matéria. De 
efeitos similares inferimos causas similares. O ajuste de meios a 
fins é semelhante no universo como numa máquina de engenho 
humano. As causas, portanto, têm que ser semelhantes.” (DNR, 
II, §14)

Dois pontos hão de ser ressaltados aqui: o primeiro é que, 
nessa nova formulação de Filão, “ordem, arranjo ou ajuste de 
causas finais não é, por si só, nenhuma prova de desígnio, mas 
apenas na medida em que se tenha experiência de ela proceder 
deste princípio” (ibidem). Decerto não seria nenhum absurdo 
pedir a um teísta experimental que assentisse a isso, uma vez 
que, ao pretender uma analogia, a justifica não puramente pela 
ordem, mas também pelo fato de a ordem proceder de um orde-
nador. Ainda assim, ressaltar isto não deixa de diminuir a força 
do gesto dêitico do deísta: ao invés de dizer “Veja quanta ordem, 
quanto ajuste!”, que é apontar algo de fato sem introduzir uma 
teoria filosófica, o teísta terá de confessar dizer “Veja quanta or-
dem, quanto ajuste! Estes dois necessariamente provêm de desíg-
nio racional!”, o que já foge à mera paisagem e adentra a teoria 
filosófica. O segundo ponto é justamente o desaparecimento, 
nessa tradução humeana, do dêitico no argumento. A analogia 
não mais se impõe baseada em sentimento: trata-se agora tão-
somente duma inferência causal.

E duma inferência causal não tão decisiva quanto a de que 
o sol nascerá amanhã ou que se soltarmos uma pedra ela cai-
rá. Mesmo reformulada, para Filão a analogia de Cleantes con-
tinua tendo falhas graves. Em primeiro lugar, é muito grande a 
dessemelhança entre os objetos comparados. “Onde quer que 
te apartes o mínimo da similaridade dos casos,” diz Filão, “di-
minuis proporcionalmente a evidência; e podes por fim ter uma 
analogia bem fraca, que é confessadamente propensa a erros e 
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incerteza” (DNR, II, §7). Ora, é difícil pensar dessemelhança e 
desproporção maiores do que as que jazem entre a construção 
duma casa e o surgimento do universo. Se é arriscado inferir a 
circulação do sangue em homens a partir da da seiva nas plantas 
(cf. DNR, II, §7), imagine-se o quão mais não o será a inferência 
da criação inteligente do mundo a partir da duma casa. Além da 
imensurável desproporção entre os objetos comparados, há de se 
apontar também a falta de um mínimo rigor científico na com-
paração, pois cientista algum ousaria transferir uma inferência 
acerca do funcionamento duma parte para o funcionamento do 
todo, nem do funcionamento dessa parte já desenvolvida para o 
seu funcionamento num estado ainda embrionário; não se pode, 
portanto, ter mantido alguma espécie de rigor científico quando 
se diz que, porquanto na terra só se vê ordem proveniente de 
desígnio, em todo o universo ordem provém de desígnio, ou que 
porquanto a ordem no mundo hodierno provém de desígnio, na 
origem do mundo ela também só provinha de desígnio. E, sobre-
tudo, há a diferença crucial de termos experiência do surgimento 
de casas, e, mais especificamente, do fato de ela sempre proceder 
do desígnio de um ser racional, mas do surgimento de mundos 
simplesmente não termos experiência alguma. Filão termina en-
tão por resumir e criticar a analogia de Cleantes assim:

quererá algum homem contar-me, mantendo o rosto sério, que 
um universo ordeiro tem que surgir de algum pensamento e 
arte como o humano porque temos experiência disto? Para as-
serir este raciocínio seria necessário que tivéssemos a experiên-
cia da origem de mundos, e com certeza não é suficiente que 
tenhamos visto barcos e cidades surgirem de arte e engenho 
humanos... (DNR, II, §24)

Ao cabo, então, de tão pouco séria, a analogia de Cleantes ao ser 
dita sem pompas se torna difícil de ser enunciada sem risos.
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Logo após essa refutação decisiva, surge uma oportunidade 
exemplar para mostrar como é importante pôr na interpretação 
dos Diálogos a argumentação filosófica em primeiro plano, mes-
mo que não se queira conceder que se trata duma obra escrita 
com vistas na censura, lembrando-nos ao menos de que Pânfilo 
é um narrador parcial.

Trata-se do seguinte: logo após a refutação da inferência ana-
lógica na Parte II, no começo da Parte III Cleantes tenta conven-
cer Dêmeas da correção de sua própria posição refutando Filão 

“por ilustrações e exemplos, ao invés de argumentos sérios e filo-
sofia.” (DNR, III, §1) São duas as ilustrações e exemplos que dão 
oportunidade a Cleantes de inadvertidamente concordar com a 
acusação Filão ao dizer não serem sérias nem filosofia: a de uma 
voz vinda do céu e a de uma biblioteca vegetativa. Se por aca-
so víssemos tal exótica biblioteca, com volumes da Eneida e da 
Ilíada se reproduzindo espontaneamente, quando os lêssemos 
concluiríamos que foram sim escritos, e por um autor inteligente. 
Afinal, a anatomia dos animais, tão sofisticada, ofereceria muito 
mais mostras de desígnio do que os livros da nossa biblioteca 
fictícia, e portanto haveria de ser criação dum ser inteligente. No 
outro exemplo, Cleantes nos manda supor “que uma voz articu-
lada foi ouvida nas nuvens, muito mais alta e melodiosa do que 
qualquer arte humana possa alcançar; [...] que esta voz se esten-
deu no mesmo instante por todas as nações e falou a cada uma 
em sua língua e dialeto” (DNR, III, §2), e que ademais comu-
nicara aos homens belíssimas e sapientíssimas palavras. Como 
ousaríamos negar que tal voz procederia duma inteligência supe-
rior? Eis as objeções que Cleantes acha que Filão faria contra os 
seus exemplos, e que seriam tão válidas quanto as feitas contra o 
argumento do desígnio:

Acaso não poderias dizer que todas as conclusões concernen-
tes a fatos são fundadas em experiência [...], mas que essa voz 
extraordinária, por sua altura, extensão e flexibilidade a todas 
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as linguagens, sustenta uma analogia tão pequena com qual-
quer voz humana que não temos razão para supor uma ana-
logia entre suas causas? E, consequentemente, que uma fala 
racional [...] procedeu não sabias donde, talvez dum assobio 
acidental dos ventos; não dalguma razão ou inteligência divi-
na? (DNR, III, §3)

Ora, se bem tivermos entendido a crítica de Filão, sabemos que 
ele não poderia levantar tais objeções a esses exemplos. Acontece 
que já tivemos experiência do surgimento de livros e de fala ar-
ticulada, e sabemos que estes procedem única e exclusivamente 
de uma mente racional; ou, nas palavras de Hume, sabemos que 

“ouvir uma voz articulada e um discurso racional no escuro as-
segura-nos da presença de alguma pessoa. Por quê? Porque tais 
são os efeitos da constituição da fábrica e do ser humano, e es-
tão intimamente conectados com ele.” (EHU, IV, i, §4) Na certa, 
portanto, seríamos forçados a admitir que um potentíssimo ser 
algo antropomórfico produzira tão espantosos fenômenos – mas 
tão-somente porque temos experiência da produção de livros e 
discursos. Como, ao contrário, não temos experiência do surgi-
mento de mundos, então a refutação de Filão segue intacta.

No entanto, ele não respondera a esses exemplos desprovi-
dos de seriedade e filosofia; ao invés disso, fora interrompido 
por Dêmeas, que aceitara essa defesa de Cleantes. O narrador 
descreve o momento assim: “Aqui pude observar, Hermipo, que 
Filão estava um pouco embaraçado e confuso: mas enquanto ele 
hesitava em proferir uma resposta, para sua sorte Dêmeas inter-
rompeu o discurso e livrou-lhe a cara.” (DNR, III, §10) Mas já 
sabemos que o aparato crítico de Filão dá conta perfeitamente 
dessas objeções; a observação de Pânfilo é apenas a de um dis-
cípulo imaturo de Cleantes. A grande vantagem da interrupção 
pela parte de Dêmeas cremos ser a de levar Filão esgotar a teolo-
gia natural, impedindo que, com apenas uma refutação decisiva, 
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os Diálogos sobre a religião natural tenham só duas partes e en-
tão se furte a uma crítica exaustiva.

2) Um desencontro teórico-argumentativo 

A impossibilidade de fazer uma inferência causal sem hábito 
nem experiência de conjunção entre eventos desaparece do texto, 
e nada há que Cleantes diga para refutá-la. Filão, ainda assim, 
ressuscita o elemento dêitico do argumento e tratará de mostrar 
como tal raciocínio é frágil mesmo que se conceda essa colher de 
chá. Ele agora atacará o argumento de Cleantes insistindo na sua 
arbitrariedade.

Como a questão de qual seja o princípio originador do mun-
do é uma questão de fato e portanto não é possível determiná-la 
a priori, então não há por que eleger a razão como tal princípio; 
assim, não há o que nos impeça de afirmar a seguinte proposição: 

“Um mundo mental ou universo de ideias requer uma causa tan-
to quanto um mundo material ou universo de objetos; e, se simi-
lar em seu arranjo, tem que requerer uma causa similar.” (DNR, 
IV, §7) No que diz respeito à fundamentação empírica ou à falta 
dela, esta proposição hipotética de Filão estará perfeitamente em 
pé de igualdade com a que é pressuposta por Cleantes, a de que 
um mundo mental ou universo de ideias não requer uma causa 
para sua origem.

Ora, as causas do pensamento são das mais misteriosas: os 
duma pessoa se deixam alterar por “uma diferença de idade, da 
disposição do seu corpo, de clima, de comida, de companhia, de 
livros, de paixões” (DNR, IV, §8). Como é, então, legítimo per-
guntar pelas causas do pensamento, asserir uma deidade pen-
sante deixa de ser explicativo: se à pergunta de donde venha o 
mundo material respondermos “do mundo mental”, permanece-
remos abertos a uma nova pergunta, a de donde venha este. As-
sim, será possível um progresso in infinitum: “Mas se pararmos 
e não formos mais longe – para que ir mais longe? Por que não 
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parar no mundo material?” (DNR, IV, §9) Noutras palavras, se 
não pararmos aqui neste mundo, poderemos perguntar também 
pela causa da deidade que usamos para explicá-lo. A resposta de 
Cleantes a isto não é exatamente filosófica: “perguntas-me qual 
é a causa dessa causa [i. e., da deidade]? Eu não sei, eu não ligo, 
isso não me preocupa. Eu encontrei uma Deidade e aqui paro 
minha investigação.” (DNR, IV, §13)

Frente à irredutibilidade de Cleantes, Filão buscará outra vez 
novo expediente: agora se valerá do antropomorfismo que é for-
çosamente abraçado pelo argumento do desígnio ao dizer que 
o mundo fora engendrado racionalmente por uma deidade tal 
qual máquinas por homens. O grande problema é que Cleantes 
diz muito mais da divindade do que que ela seja racional; ela 
será também para ele única, infinita, incorpórea, perfeita e bene-
volente. Salvo esta última, nenhuma das outras características é 
compartilhada por seres humanos.

Filão seguirá com sua tradução para o argumento do desíg-
nio, i. e., continuará a tratá-lo não como uma questão apenas de 
sentimento, mas como uma inferência causal. Assim, necessária 
à tese de Cleantes é a proposição pretensamente experimental 
de que “Efeitos semelhantes provam causas semelhantes” (DNR, 
V, §1): o mundo se assemelha a uma casa, e como a causa desta 
é desígnio racional, então a causa do mundo é desígnio racional 
também. Assim, terá de ser 

certo que, quanto mais parecidos são os efeitos que se veem e 
mais parecidas as causas que se inferem, mais forte é o argu-
mento. Todo desvio de cada lado diminui a probabilidade e 
torna o experimento menos conclusivo. Não podes[, diz Filão 
ao teísta,] duvidar deste princípio nem rejeitar suas consequ-
ências. (ibidem)

As consequências serão as de não se poderem dar tantos atribu-
tos à divindade quanto se pretendem, ou, pior ainda, dar atri-
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butos opostos. Em primeiro lugar, uma vez que o efeito é, até 
onde se saiba, finito, então não haveria meios de afirmar a infi-
nitude da causa, i.e., do criador. Também não haveria meios de 
provar que Deus é perfeito, pois, como somos completamente 
ignorantes de outros mundos por não termos experiência deles, 
não podemos de modo algum julgar sua perfeição – e assim, não 
temos como transmiti-la à sua causa. Nós, humanos, dizermos 
que o mundo é perfeito, é como “um camponês, se a eneiDa fosse 
lida para ele, dizer que este poema é absolutamente impecável 
ou atribuir-lhe o posto adequado entre as produções do espírito 
humano” (DNR, V, §6) mesmo sem ter tido contato com outros 
poemas. Carecemos de experiência e, por conseguinte, de parâ-
metros para tal.

O caso do atributo da unidade é mais grave: vemos sempre 
que, quando têm uma grande empresa, os homens se aliam – na 
construção de barcos e casas, mesmo, sempre são vários ope-
rários (às vezes até obtusos) que seguem um modelo que foi 
aperfeiçoado por eras e eras. Para fazermos uma analogia mais 
forte, teríamos de dizer que há várias divindades que se aliam na 
construção deste mundo, que a arte de construir mundos vem se 
aperfeiçoando por eras e mesmo que ela é executada por deuses 
obtusos incapazes de sozinhos arquitetarem o mundo. E por-
quanto não temos como determinar que este mundo é perfeito 
ou compará-lo a outros, é bem possível que seja um mundo-ras-
cunho, ou um mundo feito por uma divindade infantil inexpe-
riente, ou por outra senil e decrépita. “E por que não tornar-se 
um antropomorfista perfeito? Por que não asserir que a Deidade 
ou as Deidades são corpóreas e têm olhos, um nariz, boca, ore-
lhas, etc.?” (DNR, V, §11) Como aqui nos valemos apenas duma 
analogia – e duma que não foge ao desígnio ou à ideia dum prin-
cípio racional de ordem – que recursos terá o teísta para rechaçar 
teologias que afirmem tais heresias?
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Assim, há um desencontro duplo entre o argumento que com 
que se quer provar a tese e a tese a ser fundamentada pelo o ar-
gumento: a tese de que Deus é uno, imortal e onisciente não se 
segue da analogia com o desígnio racional humano, ao mesmo 
tempo em que da premissa de que há uma semelhança entre o 
engenho humano e o divino também se inferem teologias com-
pletamente diversas das religiosas existentes.

3) A analogia teísta não é a única arrebatadora

Já fora estabelecido que não há como, fundamentados na ex-
periência, darmos preferência à razão como princípio de ordem 
do mundo em detrimento da geração animal. Como o cerne do 
argumento do desígnio é a semelhança, então devemos antes 
pender para esta última, pois 

se examinarmos o universo, ele tem, até onde o conheçamos, 
uma grande semelhança com um corpo animal organizado, e 
parece movido por um princípio semelhante a vida e movi-
mento. [...] O mundo, portanto, infiro eu, é um animal e a Dei-
dade é a alma do mundo, movendo-o e sendo movida por ele. 
(DNR, VI, §3)

Eis, então, mais uma teologia esdrúxula formulada por Filão.
Ora, é fato histórico que certas teologias inventadas por Filão 

não só sejam críveis como tenham sido bem comumente acredi-
tadas: por certo, todos temos conhecimento de que, “diferente-
mente do Gênesis bíblico, o modelo de Hesíodo para o vir a ser 
do cosmos não é o da criação proposital por um Criador desig-
nador, mas, ao invés disso, segue o modelo de procriação duma 
família humana.”109 Se o parâmetro for a passibilidade de crença, 
a inferência de um deus adequado à religião cristã não tem qual-
quer privilégio filosófico sobre a dos numes adequados às pagãs. 

109 CLAY, Hesiod’s Cosmos, p. 14.
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Hume conhecia teologias pagãs – menciona a de Hesíodo 
por sua plenitude de divindades e por elas advirem de geração 
animal (cf. DNR, VI, §13; VII, §15). Mesmo que não o fizesse, 
mesmo que não as conhecêssemos nem nós nem ele, ainda assim 
Hume estranharia a nossa falta de estudo caso insistíssemos em 
ser teístas e defender o privilégio da crença numa origem racio-
nal para o mundo – privilégio que, porquanto pretenso inerente 
à humanidade, deveria se mostrar constante ao longo da história. 
Na verdade, não podemos deixar de reparar no tom acusatório 
de Filão ao dizer: “Tens estudo demais, Cleantes, para te sur-
preenderes com esta opinião que, tu o sabes, foi sustentada por 
quase todos os teístas da antiguidade e prevalece ao máximo em 
seus discursos e raciocínios.” (DNR, VI, §4) A opinião referida 
é aquela de que o mundo é um animal e a divindade é sua alma. 
O tom é eminentemente acusatório quando nos lembramos de 
onde a vimos antes: no De natura deorum (I, 37), como sendo da 
esdrúxula autoria de um estoico chamado justamente Cleantes!

Noutras palavras, é nada menos que indefensável o privilégio 
da crença num criador racional afirmado pelo teísmo ao cha-
má-la de natural ao homem. Os fatos e a história – inclusive a 
história da filosofia – mostram que tal privilégio inexiste, e de-
vem ser considerados pelos estudiosos (inclusive da filosofia de 
Hume) antes de saírem por aí apontando características ínsitas 
da natureza humana.

4) O pendor das probabilidades

Uma crítica repetitiva ao longo dos Diálogos é, como vemos, 
a arbitrariedade: podem-se pelo mesmo raciocínio do teísmo de 
Cleantes inferir diversas teologias que não a pretendida por ele; 
elas devem ter uma espécie de igualdade teórica que não nos 
permita, com fundamentos filosóficos, escolher uma e preterir 
as demais. No entanto, Filão vai além disso ao trazer à baila o 
balanço de probabilidades para colocar a tese teísta em desvan-
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tagem quando comparada a outras: qualquer uma que atribuir 
vida e corpo à divindade (como faziam os pagãos) e outra a ser 
inventada pelo próprio Filão.

Os pagãos, como sabemos, viam na geração animal o princí-
pio de ordem do mundo. Primeiro, Filão dirá o seguinte a Cle-
antes:

Se o universo sustenta uma semelhança maior com os corpos 
animais e vegetais do que com os trabalhos de arte humana, é 
mais provável que sua causa se assemelhe mais à dos primei-
ros do que às dos segundos, e sua origem deve ser atribuída 
antes à geração ou à vegetação do que à razão ou ao desígnio. 
Tua conclusão, mesmo de acordo com teus próprios princípios, 
é portanto frouxa e defeituosa. (DNR, VII, §1, grifo nosso)

Como o argumento do desígnio se sustenta pela semelhança en-
tre os efeitos para inferir uma semelhança nas causas, quanto 
mais semelhantes forem os efeitos, mais provável terá de ser a in-
ferência da causa. Ora, se é mais fácil apontar semelhança entre 
seres vivos e o mundo do que entre este e relógios, e se a origem 
dos primeiros é geração ou vegetação e a destes últimos é razão, 
então será mais provável a inferência de um princípio de geração 
ou vegetação. Será mais provável, pois, um sistema de teologia 
que se baseie num destes dois princípios do que um que se ba-
seie em desígnio inteligente e racional. Este mundo poderia ser 
explicado pela cópula de mundos pais ou pela floração doutro 
mundo, e não podemos perguntar donde vêm os mundos pais 
com menos fundamento do que podemos perguntar donde vem 
o designador. E tampouco podemos sem petição de princípio 
estabelecer que o mundo planta ou os mundos animais que ti-
verem dado origem a este têm de ter sido feitos pelo desígnio de 
um ser inteligente – do mesmo modo, poderíamos sempre dizer 
que o Criador precisa ter tido pais.
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E eis agora mais um golpe fatal contra as probabilidades do 
teísmo experimental: para advogar por estas hipóteses, Filão 
pode dizer que tem “pelo menos uma tênue sombra de experi-
ência, o que é o mais extremo que se pode alcançar no presente 
assunto: Observa-se que a razão, em inumeráveis exemplos, sur-
ge do princípio de geração, e que nunca surge de qualquer ou-
tro princípio.” (DNR, VII, §15) Tão fundamental para a retórica 
newtoniana do teísmo experimental, é justamente a experiência 
que diminui muito a probabilidade da doutrina. É que temos a 
experiência invariável de ver a razão surgir da geração animal, 
mas nem uma sequer do contrário, i.e., de a razão engendrar ge-
ração. Inferência analógica por inferência analógica, teremos de 
reconhecer a dos pagãos como mais provável porque eles têm 
uma experiência que os corrobore, ao contrário dos teístas. Se 

“HesíoDo e todos os mitólogos antigos foram tão arrebatados 
por esta analogia que universalmente explicaram a origem da 
natureza a partir dum nascimento animal e cópula” (DNR, VII, 
§16) e a experiência favorece mais esta analogia, por que não 
devemos dizer que os pagãos estavam melhor fundamentados 
filosoficamente? O argumento da tendência natural dos huma-
nos de assentir ao argumento do desígnio tampouco pode ser 
evocado aqui: os mitólogos também foram arrebatados por uma 
analogia que lhes pareceu natural e que foi acreditada por seus 
contemporâneos.

Decisivo, o próximo golpe contra a probabilidade da tese teís-
ta será a formulação duma hipótese que explica a ordem no mun-
do com o menor número de causas. Trata-se de um modelo que 
chamamos hoje (apesar de pré-darwiniana) de seleção natural110: 

110 Sigo João Paulo Monteiro (cf. “Causalidade e Seleção natural” em Hume e a 
Epistemologia) ao dar este nome àquilo que Hume chama de hipótese epicuris-
ta. Não é exato seguir o filósofo, pois a hipótese de Lucrécio, o epicurista, é 
muito mais pormenorizada do que a de Hume e tem as significativas diferen-
ças de a matéria ser infinita para um e finita para outro, e por corpos eternos 
serem impossíveis para um mas não para o outro. Por outro lado, “seleção 
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ao invés de supor algum princípio de ordem exterior à matéria, 
como a razão e a geração, basta supor um que lhe seja intrínseco. 
Antes de formulá-la explicitamente, Filão já a introduz na Parte 
VI, quando Cleantes defende a juventude do mundo se valendo 
do fato de o homem ter transplantado seres vivos dos seus locais 
originários para outros que lhes eram muito propícios; segundo 
o teísta, não seria possível que o mundo fosse eterno e o homem 
nunca tivesse levado, p. ex., a framboesa da Ásia para a Europa. 
Só convulsões naturais poderiam destruir as alterações humanas 
na natureza, e estas últimas devem provar que o mundo é jovem 
(cf. DNR,VI, §8-11). O problema é que não há por que garantir 
que convulsões naturais não aconteçam; ao contrário, diz Filão, 

“é possível remontar a provas fortes e quase incontestáveis so-
bre toda a terra de que cada parte deste globo permaneceu por 
muitas eras inteiramente coberta por água” (DNR, VI, §12), de 
modo que se observa sim que a matéria passa por grandes re-
voluções. Então, sem haver provas em contrário, o mundo pode, 
sim, ser suposto eterno; e, valendo-se disto, Filão lança disfarça-
damente uma hipótese segundo a qual a ordem inere à matéria:

mesmo que a ordem fosse suposta como inseparável da maté-
ria e inerente a esta, ainda assim a matéria pode ser suscetível 
a muitas e grandes revoluções através dos períodos infindá-
veis de duração eterna. As mudanças incessantes, às quais cada 
parte sua está sujeita, parecem anunciar algumas tais transfor-
mações gerais; embora ao mesmo seja observável que todas as 

natural” é frequentemente atrelada a Darwin. Parece-me contudo defensável 
a escolha deste termo se cuidarmos em reservar “evolução das espécies” para 
o darwinismo, sendo por outro lado interessante historiograficamente manter 
as hipóteses epicurista, humeana e darwinista sob um mesmo espectro: todas 
elas tiram a causa externa e explicam a ordem de maneira imanente. Digo 

“historiograficamente” tanto por no passado o epicurismo ter desempenhado o 
papel de adversário do finalismo desempenhado hoje pelo darwinismo com as-
semelhadas implicações teológicas, quanto para afastarmos a superstição atual 
de que as grandes ideias recentes são de todo originais.
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mudanças e corrupções das quais nunca tivemos experiência 
sejam apenas passagens de um estado de ordem para outro, e 
tampouco possa a matéria permanecer para sempre em defor-
midade e confusão totais. (ibidem)

Ordem e caos podem coexistir na matéria (e por conseguinte no 
mundo) desde que a primeira nos seja oculta e o segundo nos 
seja aparente. A ordem no mundo será talvez advinda dalgum 
movimento necessário à matéria, e causará pasmaceira ao teísta 
do mesmo modo que poderia causar-lhe, se não soubesse mate-
mática, o fato de 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.” (DNR, IX, 
§10) Aqui se trata do resultado de uma necessidade intrínseca à 
matemática, e não devemos perguntar quem foi que engendrou 
os múltiplos de nove de modo que seus algarismos somados des-
sem sempre nove ou outros múltiplos de nove.

A hipótese de seleção natural, pois, é a seguinte: há uma 
quantidade finita de matéria, uma duração infinita de tempo, e 
a matéria se move eternamente segundo uma ordem que, em-
bora desconhecida por nós, lhe é inerente. Que a matéria esteja 
sempre em movimento é perfeitamente observável no mundo, e 
supor que alguém a pôs em movimento é “hipótese acompanha-
da de nenhuma vantagem” (DNR, VIII,§4) porque, com quanto 
menos causas explicarmos um fenômeno, melhor. A consequên-
cia dessa junção de infinitude do tempo e finitude da matéria 
que se move sempre é que é bem possível que o mundo se forme 
tal como está e seja destruído várias vezes ao longo da eterni-
dade, pois “um número finito de partículas é suscetível apenas 
a transposições finitas; e deve acontecer, numa duração eterna, 
que cada ordem ou posição possíveis devam ser tentadas num 
número infinito de vezes.” (DNR, VIII, §2)

Temos, pois, uma explicação para a origem do mundo que 
dispensa fatores que lhe sejam externos, e se não for menos ex-
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plicativa do que as de que dispomos, deve ser preferida por conta 
da economia de causas. Afinal, devemos estar bem lembrados de 
que o método newtoniano para a filosofia natural fora trazido 
por Hume também para a filosofia moral e portanto não deve-
mos admitir mais causas do que o necessário.

A objeção que um teísta talvez levantasse é a de que a matéria 
sem designador não alcançaria esse ajuste de meios a fins, essa 
ordem perfeita da natureza. Aqui a temos descartada por Filão, 
mostrando como o mundo ordeiro poderia surgir sem desígnio e 
em conformidade com sua hipótese:

O movimento contínuo da matéria, [...] em transposições me-
nos do que infinitas, deve produzir esta economia ou ordem, e 
por sua natureza mesmo essa ordem, quando uma vez estabe-
lecida, se suporta por muitas eras, se não pela eternidade. Mas 
onde quer que a matéria seja equilibrada, arranjada e ajustada 
assim de modo a continuar em movimento e ainda preservar 
constância em suas formas, sua situação tem necessariamente 
que ter a mesmíssima aparência de arte e engenho que ora 
observamos. (DNR, VIII, §6)

Assim, a própria matéria em suas revoluções infinitas terminaria 
por, em algum momento, formar essa ordem que vemos no mun-
do, que é uma ordem que tende a manter-se por si só até que, 
dalguma maneira rompendo-se, termina por degenerar e a tor-
nar-se outra forma. É o que vemos nos animais, que se tiverem 
defeitos de nascença não conseguem sobreviver, e que quando 
têm roto algo necessário ao seu bom funcionamento adoecem 
ou morrem. De certa forma, a ordem que vemos no mundo é ne-
cessária: se as coisas não forem internamente bem ajustadas, elas 
perecem até mesmo antes de virem a ser. Eis, por fim, o golpe 
fatal desferido contra a inferência teísta:
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É vão [...] insistir nos usos das partes em animais e vegetais, e 
no seu curioso ajuste mútuo. Eu gostaria de saber como um 
animal poderia subsistir se suas partes não fossem bem ajusta-
das. [...] Acontece, de fato, que as partes do mundo são tão bem 
ajustadas [...]. E se não fosse assim, poderia o mundo subsistir? 
Ele não teria que se dissolver tanto quanto um animal [...]? 
(DNR, VIII, §9 – grifo nosso)

Trata-se quase de lógica: só é aquilo que pode ser. Dizemos “qua-
se” porque aí entra em jogo também a experiência que temos do 
mundo e da ordem da natureza. Num mundo essencialmente 
desordenado que demandasse a causa externa de Cleantes – o 
designador necessário para a ordem –, haveríamos de ter algu-
ma experiência de corpos anencéfalos e acardíacos gozando de 
vida longa apesar da necessidade dos órgãos faltosos, casas er-
guidas sem qualquer fundamento apesar da lei da gravidade... 
mas em tal mundo deveríamos inferir a total desordem e negar o 
designador racional. Filão pode, então, selecionar esta hipótese 
como sendo “uma nova espécie de cosmogonia que não é abso-
lutamente absurda e improvável” (DNR, VIII, §8), ao contrário 
daquelas com as quais ele vem lidando ao longo da conversa 
com seus colegas. Ao cabo, “se um ‘princípio de eliminação dos 
inaptos’ é suficiente para explicar a adaptação observável dos 
seres vivos, bem como o mútuo ajuste de seus órgãos, qualquer 
recurso a uma causa divina será equivalente a uma multiplicação 
desnecessária de causas.” 111

5) Misticismo e ateísmo, quase equivalentes

“Céticos numa era, dogmáticos noutra, qualquer que seja o 
sistema que melhor sirva ao propósito desses cavalheiros reve-
rendos de dar-lhes uma ascendência sobre a humanidade, têm 
certeza de fazê-lo o seu sistema favorito e estabelecer o preceito.” 

111 MONTEIRO, op. cit., p. 117.
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(DNR, I, §19) É assim, política e não filosoficamente, que Filão 
explica a modéstia intelectual de Dêmeas, que se humilha peran-
te a Divindade incognoscível. Ademais, notemos que é possível 

– porquanto foi praxe – ser um cético em defesa da fé religiosa.
Para Filão, então, as escolhas filosóficas dos membros do cle-

ro são tomadas com vistas em influência política. Conforme nos 
conta, antigamente, em eras mais ignorantes e com pouco inter-
câmbio cultural, dava-se quase tanto crédito ao que se apren-
dia pela cultura da sociedade em que se vivia quanto ao que se 
aprendia pelos sentidos. Assim, como “os padres perceberam que 
ateísmo, deísmo ou heresia de qualquer tipo poderiam proceder 
apenas do questionamento presunçoso de opiniões recebidas e 
duma crença de que a razão humana era igual a tudo” (ibidem), a 
saída para enfraquecer os questionamentos à fé era enfraquecer 
a razão. Ora, fazê-lo nada mais é do que adotar ceticismo; é dizer 
que nada podemos saber por conta própria e, portanto, só nos 
resta receber do Altíssimo – ele, sim, onisciente – o pouco de que 
precisamos saber, que é como ser salvo.

Daí vem a extrema humildade intelectual de Dêmeas: em te-
ologia, somos incapazes de conhecer qualquer característica di-
vina; em questões morais, deixamos para o sacerdote a recomen-
dação dos princípios a serem seguidos; na vida comum, temos de 
nos conformar com nossa miséria e ansiar pela vida após a morte, 
que é a que realmente importa.

Com uma coisa Filão concordara: somos incapazes de conhe-
cer qualquer característica divina. Como vimos, Dêmeas repartiu 
em dois o questionamento acerca de Deus: há o de se ele existe 
e o de qual seja a sua natureza. Que ele exista, Dêmeas provou 
logicamente; qual seja a sua natureza, está vedado ao nosso frágil 
entendimento. É, pois, natural que se alie a Filão para “provar o 
adorável mistério da natureza divina” (DNR, II, §10).

Precisamos, no entanto, revisar o que Dêmeas prova: que há 
“um ser necessariamente existente, que carrega em si mesmo a 
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raZão de sua existência e que não se pode supor que não exis-
ta sem uma contradição explícita” (DNR, IX, §3), i.e., há uma 
causa prima de que tudo o mais que existe seja efeito. É tão-so-
mente causa, sem qualquer atributo determinado, o que Dêmeas 
chama de Deus. Interessa notar que, sem atribuir certeza lógica 
ao seu raciocínio, Filão diz algo muito parecido: “Nada existe 
sem uma causa, e à causa original deste universo (qualquer que 
seja ela) chamamos Deus e piamente lhe atribuímos todas as es-
pécies de perfeição.” (DNR, II, §3 – grifo nosso). Mas não nos 
apressemos em concluir aqui que há segundo Dêmeas alguma 
determinação de características da deidade, pois lhe atribuímos 

“sabedoria, pensamento, desígnio, conhecimento” apenas porque 
“essas palavras são honoráveis entre homens e não temos outra 
língua ou outras concepções pelas quais possamos expressar nos-
sa adoração por ele” (ibidem); não porque Deus tenha sabedoria, 
pensamento, desígnio ou conhecimento, pois estes são atributos 
humanos. Uma vez que temos de louvá-lo, que seja com as úni-
cas palavras laudatórias de que dispomos, e registre-se a nossa 
boa intenção.

Com mais ou menos o mesmo raciocínio, as ênfases dadas por 
Filão e por Dêmeas em muito diferem no ser postulado. Enquan-
to o metafísico diz que “há um tal ser [necessariamente existente], 
isto é, há uma Deidade” (DNR, IX, §3 – grifo nosso), dando por 
óbvia a identificação entre causa prima e Deidade, o acadêmico 
diz apenas que tal causa é chamada de Deus, e qualquer que seja 
ela. Se hoje estivermos satisfeitos em dizer que a “causa original 
deste universo” é o Big Bang, então é o Big Bang que chamamos 
de Deus.

Por certo, dificilmente conseguimos imaginar alguém rezando 
para o Big Bang ou adorando-o, e a elaboração de teorias físicas 
não acarreta a inauguração de religiões votadas a causas cósmi-
cas recém postuladas ou descobertas. E é certo também que este 
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não é o único ponto a estranhar na concordância de Filão com 
Dêmeas.

O mais evidente, para qualquer leitor mesmo introdutório ou 
superficial de Hume, é que a personagem que pretendamos hu-
meana jamais poderá assentir à demonstração da existência divi-
na. No Tratado, Hume a tinha por simples questão de fato:

É evidente que todos os raciocínios feitos a partir de causas ou 
efeitos terminam em conclusões a respeito de questões de fato, 
isto é, a respeito da existência de objetos ou suas qualidades. 
É também evidente que a ideia de existência não é nada dife-
rente da ideia de um objeto. Quando, após ter[mos] simples-
mente concebido alguma coisa, nós em seguida a concebemos 
como existente, na realidade não acrescentamos nada a nossa 
primeira ideia, e tampouco a alteramos. Assim, quando afirma-
mos que Deus existe, simplesmente formamos a ideia desse ser, 
tal como ele é representado; a existência que a ele atribuímos 
não é concebida mediante uma ideia particular que juntaría-
mos à ideia de suas outras qualidades (THN, I, iii, 7, §2)

Ao mesmo tempo em que explica o que seja a crença – uma al-
teração no modo de conceber uma ideia, como dirá em seguida 

–, Hume já introduz no exemplo, como que mal disfarçada, uma 
crítica à metafísica que morria à sua época. Como Hume já tinha 
estabelecido que questão de fato não se demonstra (cf. THN, I, 
iii, 1), ao colocar a existência de Deus como tal, nada mais pre-
cisa ser dito para que descartemos a prova a priori. Na Investi-
gação sobre o entendimento humano, vimos também o critério de 
ser demonstrável ou não para distinguirmos relações de ideia de 
questões de fato.

Quem rememora essa crítica humeana é Cleantes: “há uma 
absurdidade evidente”, diz ele, “em pretender demonstrar uma 
questão de fato ou prová-la por meio de argumento a priori. Nada 
é demonstrável, a menos que o contrário implique uma contradi-
ção. O que quer que concebamos como existente podemos con-
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ceber também como inexistente.” (DNR, IX, §5) O ponto fraco 
que este argumento de Cleantes e a postura de Hume no Tratado 
têm em comum é que elas supõem que o fiel tenha uma ideia 
de Deus, algo a que de modo algum Dêmeas assentiria (lembre-
mos que ideias, ainda por cima, são carregadas de experiência!). 
Mesmo assim, não temos como introduzir a prova a priori na 
filosofia de Hume; afinal, dizer “x existe” é enunciar um fato, e 
fatos não se demonstram. Para isto, não precisamos falar da ideia 
que o fiel forma de Deus. Antes de passarmos à continuidade da 
crítica a esta prova, vejamos o que mais Cleantes tem a dizer so-
bre ela. Seu outro argumento para derrubá-la é justamente o de 
ela postular mais causas do que o necessário! Ele pergunta: “Por 
que não pode o universo material ser o Ser necessariamente exis-
tente, de acordo com essa pretensa explicação de necessidade?” 
(DNR, IX, §7) Ora, como víamos, esta é uma objeção levantada 
por Filão ao sistema de Cleantes: Por que não parar num mundo 
material, ao invés de acrescentar um mundo mental? (E justo um 
mundo mental que não é tão explicativo assim? E por que fazê-lo 
quando há a experiência de a mente advir de geração animal, 
mas não o contrário?) Naturalmente, Filão não levanta objeção 
alguma aos argumentos de Cleantes – apenas complementa seu 
raciocínio mostrando que “é tão perigoso introduzir esta ideia 
de necessidade à presente questão” (DNR, IX, §10) através da-
quele exemplo algébrico dos múltiplos de nove. Introduzi-la ao 
discutirmos a origem do mundo faz com que limemos o número 
de causas se a atribuirmos ao próprio objeto a ser explicado, i.e., 
o mundo. Eis que, mesmo valendo-se de argumentos humeanos 
para atacar um espécime escolástico, Cleantes se deixa atacar por 
Filão com seu princípio de economia – que é certamente abraça-
do pelo próprio Hume.

Cleantes tem outro grande momento humeano ao atacar 
Dêmeas. Enquanto este dera àquele o epíteto pejorativo de an-
tropomorfista, é-lhe devolvido o de místico. Como Dêmeas faz 
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questão de não atribuir qualidade alguma a Deus, Cleantes lhe 
pergunta: “O nome, sem qualquer significado, é dotado de im-
portância tão poderosa? Ou como vós, místiCos, que sustentais 
a incompreensibilidade absoluta da Deidade, diferis dos céticos 
ou ateus, que afirmam que a causa do Todo é desconhecida e 
ininteligível?” (DNR, IV, §1) O que Cleantes nos mostra aqui é 
que, ao cabo, o ceticismo de Dêmeas é muito mais extenso do 
que o pretendido. Quando ele tolhe os poderes da razão, não lhe 
é mais possível postular nada que ela, de tão frágil, possa com-
preender. O argumento de Dêmeas, embora a priori, inadverti-
damente cruza o espaço da lógica e adentra o factual. Assim, terá 
de responder às mesmas perguntas que qualquer pensador afeito 
ao experimental faça. Deus, para Dêmeas, é a primeira causa de 
tudo – e tem que ser, pois é apenas enquanto tal que ele prova 
a sua existência. O que mais seja Deus, Dêmeas não se atreve a 
determinar. Ora, Cleantes, Filão, Hume, Newton, Galileu e nós 
mesmos podemos todos fazer longe da igreja a pergunta de qual 
seja a causa de tudo. Se perguntarmos a um cético, ele dirá “não 
sei”; se perguntarmos a Dêmeas, que nada sabe de Deus senão o 
nome que lhe dá, a resposta há de ser a mesma que a do cético! 
Cleantes ressalta também que é uma escolha, uma arbitrariedade 
chamar a causa de Deus: “Sua [i.e., dos ateus e céticos] consciên-
cia deve ser de fato bem escrupulosa, se se recusarem a chamar 
a causa universal, desconhecida, de Deus ou Deidade e a outor-
gar-lhe tantos elogios sublimes e epítetos sem significado quanto 
quiseres lhes pedir.” (ibidem)

Aqui, pelo menos, Cleantes não argumenta contra si próprio, 
pois dentre os três professores ele é o único que diz saber qual é 
a causa do mundo e conhecer algo da natureza divina. Por certo, 
a acusação de ceticismo feita a Dêmeas respinga em Filão – mas 
sabemos já que para ele ceticismo é objeto de sua profissão, e 
não acusação; aliás, podemos até adivinhar que ele se recuse a 
outorgar elogios sublimes à causa universal. Antes de passarmos 
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adiante, atentemos que Dêmeas tivera ótimas oportunidades 
para romper com Filão antes da Parte XI. Este até mesmo con-
cordara com Cleantes em descartar a prova de Dêmeas da exis-
tência divina!

6) Teístas felizes e metafísicos melancólicos

Se já não nos tivesse sido respondido desde o começo, po-
deríamos perguntar por que Dêmeas investe em expediente tão 
estranho como o de entrar numa disputa para defender que a 
causa pela qual se pergunta tem um determinado nome, mas 
sem dar-lhe significado algum. Fora-nos já respondido por Filão: 
é que ele, como cavalheiro reverendo, tem em vista influência 
política sobre a humanidade. Como, à época em que florescia o 
discurso de Dêmeas, era uma razão muito creditada a que aten-
tava contra a fé, coube aos sacerdotes abraçar uma espécie de 
ceticismo e fazer “declamações contra a razão, contra os sentidos 
e contra qualquer princípio derivado meramente de pesquisas e 
investigações humanas” (DNR, I, §17). Assim, nada sabendo e 
nada tendo condições de questionar, a humanidade nada tem a 
fazer senão seguir aqueles poucos instruídos pelo Altíssimo, aos 
quais pleno poder termina por ser assegurado.

“Céticos numa era, dogmáticos noutra”, dizia Filão. Enquanto 
o ceticismo ficava a cargo de Dêmeas, o dogmatismo ficará para 
Cleantes. É que este é filho doutras eras, mais modernas. Nelas, 
as pessoas, “por um comércio aberto com o mundo, aprenderam 
a comparar os princípios [religiosos] populares de nações e eras 
diferentes”; não era mais trivial, porque única, crer numa deter-
minada religião. Há de ser estabelecido, então, um meio necessá-
rio de afirmar o privilégio da nossa sobre as demais, e para isso 
a razão passará, ao contrário, a ser inflada pelos teólogos: agora, 
eles falam “a linguagem dos estoiCos, platôniCos e peripatétiCos, 
não aquela dos pirrôniCos e aCaDêmiCos. Se desacreditarmos a 
razão humana, não temos mais princípio algum para nos levar à 
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religião” (DNR, I, §19) Tanto a tese de Dêmeas quanto a de Cle-
antes se orientam pela finalidade política de estabelecer a crença 
em suas religiões, e é a este fim que as teorias têm de se ajustar.

O problema é quando os teóricos começam a ter que ajustar 
os fatos para estabelecer o argumento. Como Dêmeas exorta a 
extrema modéstia intelectual e admite que o vulgo não crê em 
Deus por causa de seus raciocínios abstratos, ele explicará assim 
por que os homens comuns são levados a crer:

cada homem sente, de certo modo, a verdade da religião no 
seu próprio peito; e por uma consciência de sua fraqueza e 
miséria, [...] é levado a buscar proteção nesse Ser do qual ele e 
toda a natureza dependem. Tão ansiosas ou tão tediosas são 
até mesmo as melhores cenas da vida, que a futurição é ainda 
o objeto de todas as nossas esperanças e medos. [...] Criaturas 
desgraçadas que somos! (DNR, X, §1)

O mundo, para Dêmeas, é mau, e a condição da existência huma-
na é miserável. E é isso o que explica a crença numa religião tão 
voltada para a futurição.

Ora, evidente que Cleantes não pode assentir a isto: sabe-
mos que Deus existe justo porque há sinais da providência neste 
mundo tão bem engendrado, com estas criaturas tão bem ajus-
tadas de modo a viverem felizes. Filão aqui não deixará de atiçar 
a discordância entre os dois teólogos, e em meio ao discurso 
lamurioso de Dêmeas acrescenta mais uma queixa trazendo à 
baila o mau engendro da natureza que fez os seres vivos de modo 
a viverem em eterno conflito. E o caso mais exemplar desse mau 
engendro é justamente o do homem supersticioso e temente a 
um Deus punitivo, que, tendo em sociedade sobrepujado os ini-
migos reais, inventa-os mais poderosos para si próprio, criando 

“os demônios de sua fantasia que [...] arrasam todo o gozo da 
vida”. (DNR, X, §11) Eis que assim vive tal homem:
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Seu prazer, como ele o imagina, torna-se aos seus olhos um 
crime. Sua comida e repouso lhe causam ressentimento e ofen-
sa. Seu sono e seus sonhos fornecem material para um medo 
ansioso. E mesmo a morte, seu refúgio de todo outro mal, lhe 
apresenta apenas o pavor de calamidades infindáveis e inume-
ráveis. Nem o lobo molesta mais o rebanho tímido do que a 
superstição o peito de mortais desgraçados. (ibidem)

Não podemos deixar de notar aqui o eco do ensaio escrito na 
juventude mas também de publicação póstuma, o “Do Suicídio”, 
onde Hume defende a razoabilidade e a licitude de matar-se 
quando o indivíduo julgar a morte – o termo de todos os males – 
preferível à vida. Só os supersticiosos recusam este remédio e se 
forçam a viver em sofrimento. Paralelamente, não deixamos de 
notar também que essa argumentação do “Do Suicídio” se volta 
sobretudo contra essa retórica religiosa segundo a qual vivemos 
num vale de lágrimas à espera da única vida boa, a de após a 
morte: se esta vida é tão ruim assim, melhor é matar-se; se isto é 
proibido e os gozos são um crime, a superstição tortura o fiel ao 
tornar sua vida detestável porém obrigatória.

E é neste ponto que Filão insistirá secretamente. Se nos Diá-
logos Hume vela a sua posição colocando-a na boca duma per-
sonagem, e na Seção XI da Investigação sobre o entendimento hu-
mano na dum “amigo que aprecia paradoxos céticos” (§1), aqui 
ele duplica o expediente: é um interlocutor hipotético de Filão 
quem pergunta pelos devotos melancólicos: “Mas se eles forem 
realmente tão infelizes quanto pretendem, [...] por que permane-
cem na vida...?” (DNR, X, §17) Enquanto Filão em seu próprio 
nome insiste na ínsita miséria humana, seu interlocutor hipotéti-
co simplesmente a nega (cf. DNR, X, §19).

O diálogo de Filão consigo próprio é interrompido por Clean-
tes insistindo que não sente em si nenhuma melancolia ou cons-
ciência da miséria humana, concordando assim com o interlo-
cutor hipotético. No entanto, Filão continuará com sua retórica 

dialogos-religiao-natural-miolo.indd   248 01/09/2016   15:33:50



posfácio 249

aliada à de Dêmeas; ele insistirá nas consequências do antropo-
morfismo de Cleantes – afinal, embora não assintamos à miséria 
da existência humana, pelo menos não podemos negar que haja 
muitos dos males que Dêmeas lista, tais como peste, guerra e 
fome. Se abraçarmos o antropomorfismo de Cleantes, “as velhas 
questões de epiCuro continuam ainda sem resposta. [A deidade] 
é desejosa de prevenir o mal, mas incapaz? Então é impotente. É 
capaz, mas não é desejosa? Então é malevolente. É capaz e dese-
josa ao mesmo tempo? Donde vem então o mal?” (DNR, X, §25) 
Podemos reformular estas questões quer como um dilema, quer 
como um trilema, a depender do que quisermos entender por 
Deus. Se não tivermos nenhuma ideia dele, elas assumirão uma 
forma de dilema cujas soluções são:

(1) Deus não é bom.
(2) Deus não é onipotente.
Se mantivermos uma concepção antropomórfica, que descre-

ve Deus com essas duas qualidades, temos um trilema ao qual se 
acrescenta esta solução:

(3) Deus não existe.
Claro está, pois, que Dêmeas enfrenta o dilema e Cleantes o 

trilema, ambos de Epicuro ressuscitado.
Num passe de teodiceia, Dêmeas consegue desertar:

Este mundo é apenas um ponto em comparação ao universo; 
esta vida, apenas um momento em comparação à eternidade. 
Os presentes fenômenos maus, portanto, são retificados noutras 
regiões e nalgum período de existência futuro. (DNR, X, §29)

Nalgum plano do qual não temos a mais ínfima experiência, as 
injustiças do presente mundo serão compensadas. Ora, o nos-
so teísta experimental jamais poderá assentir a esta saída. Após 
chamá-la de arbitrária, questiona indignado: “Por onde se pode 
provar qualquer hipótese senão pelos fenômenos aparentes?” (X, 
§30) Seria exaustivo rememorar aqui as críticas de Filão feitas 
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a Cleantes com base nesta cobrança; basta apontar que nova-
mente o teísta, ao atacar Dêmeas, termina por argumentar contra 
si próprio. No entanto, ele tem consciência do desdobramento 
que tal cobrança tem no argumento que então desenvolve; ele 
admite que “o único método de sustentar a benevolência divina 
[...] é negar absolutamente a miséria e desgraça do homem.” (X, 
§31) E isto não lhe parece de início ser um problema, pois não 
hesitará em dizer que “a saúde é mais comum que a doença, o 
prazer que a dor, a felicidade que a miséria. E para cada vexação 
que encontremos, conseguimos, computando, uma centena de 
gozos.” (ibidem)

Por certo: se apenas pelos fenômenos podemos inferir uma 
causa, e daí formar nosso sistema teológico, sendo que este man-
tém a bondade da divindade para com os homens, então os fe-
nômenos tem que ser o da felicidade humana. No entanto, é claro 
que deve se considerar uma temeridade a afirmação dum côm-
puto universal de gozos e vexações. Também é claro que Filão 
não poderia deixar de repreendê-la, e, perante a óbvia falta de 
medidores de felicidade, ele o faz apenas por uma negação (cf. X, 
§33). Ainda assim, continuará sendo um problema o porquê de 
Deus permitir que exista sequer um mal no mundo, e Filão ainda 
virá a insistir nisto.

De resto, a persistência do teólogo cético em afirmar a infeli-
cidade do mundo e a do teólogo dogmático em afirmar a felici-
dade do mundo dá a Filão nova oportunidade de refletir sobre o 
padrismo. Segundo ele, cavalheiros reverendos 

sabem como mudar seu estilo junto com os tempos. Antiga-
mente era o tópico teológico mais popular defender que a vida 
humana era vaidade e miséria e exagerar todos os males e do-
res que aconteceram aos homens. Mas em anos tardios, teólo-
gos, vemos, começam a desdizer essa posição e manter, embora 
ainda com alguma hesitação, que há mais bens do que males, 
mais prazeres do que dores, mesmo nesta vida. Esta variação 
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é a mesma (e advinda das mesmas causas) que apontei antes a 
respeito do ceticismo. (DNR, XI, §20)

Para teólogos, o mundo é mau e o mundo é bom, se isto lhes der 
ascendência sobre a humanidade. Escolhidos com tão pouco es-
crúpulo filosófico, não é de admirar que esses raciocínios sejam 
tão suscetíveis à crítica dum pensador que de fato preze pela sua 
coesão filosófica.

7) Causa amoral

Cleantes, então, fica obrigado a enfrentar o seu trilema. A es-
colha que ele faz é por negar a onipotência a Deus (cf. DNR, XI, 
§1): esta não agravará tanto o seu sistema porque não convém 
a um pensador experimental ficar afirmando infinitudes, das 
quais experiência não é possível, como essa do poder divino. A 
hipótese que ele lança então para salvar sua teologia é que Deus 
é benevolente, e se não fez melhor é porque não pôde; de re-
pente, “pode-se então escolher um mal menor a fim de evitar 
outro maior [...], a benevolência, regulada pela sabedoria e limi-
tada pela necessidade, pode produzir justo um mundo tal como 
o presente.” (DNR, XI, §1)

Uma vez que todo o argumento teísta estabelece um Ser an-
tropomórfico e Filão é humano, nada impede que ele próprio 
troque de posições com Deus. Se nos mostrassem uma casa bas-
tante incômoda, falaríamos mal do arquiteto mesmo sabendo 
que ele não é onipotente, pois é uma questão de bom senso pro-
jetar de acordo com os recursos de que se dispõe. Para isso, não 
precisamos nem conhecer o projeto ou saber exatamente como 
fazer um melhor. Ainda assim, caso se queira contestar isto112, 

112 Butler mesmo reclama daqueles que “se entregam a especulações vãs e fúteis 
sobre como o mundo poderia ter sido forjado de modo diferente e, ao ima-
ginarem que as coisas deveriam ter sido dispostas e continuado segundo um 
modelo melhor do que o que aparece na sua presente disposição e conduta, se 
baseiam na suposição de que as coisas poderiam ser assim.” (Op. cit., p. 26)
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Filão pôde ele próprio apresentar com facilidade quatro circuns-
tâncias que, se alteradas, em muito aumentariam a felicidade dos 
seres vivos. (Cf. DNR, XI, §6-11)

Os fenômenos, pois, são bons e maus, e é exigido pelo siste-
ma de Cleantes que seja a partir deles que se formem noções da 
divindade. Assim, Filão lista quatro hipóteses para a moralidade 
das causas:

que elas são dotadas de bondade perfeita, que elas têm uma 
malícia perfeita, que elas são opostas e têm tanto bondade 
quanto malícia e que elas não têm bondade nem malícia. Fe-
nômenos mistos jamais podem provar aqueles dois princípios 
sem mistura. E a uniformidade e constância de leis gerais pare-
cem se opor ao terceiro. O quarto, portanto, parece de longe o 
mais provável. (XI, §15)

Cleantes nem sequer poderia acudir à outra opção respaldada 
por fenômenos, pois toda a sua analogia visa a fundamentar jus-
to uma divindade única.

É aqui que Dêmeas rompe com Filão. O que ele fizera foi 
negar aquilo que sua tese estabelecia: o ceticismo pleno acerca 
das características da divindade ou causa prima. Sendo cético 
acadêmico, que raciocina sobre fenômenos para formular hipó-
teses prováveis, o que Filão fizera fora nada menos que afirmar 
a maior probabilidade duma característica da causa prima do 
mundo, a saber, a amoralidade.

8) Analogia esvaziada, “Deus” sem significado

Xeque-mate. Enquanto o que Cleantes queria provar é que 
Deus é bom, poderoso, único, racional e que é uma analogia en-
tre a causa do mundo e a causa de máquinas que nos força a 
inferir sua existência, Filão ao longo dos Diálogos já desmontou 
a inferência e excluiu quaisquer características antropomórficas. 
Não bastassem as negativas, chegou mesmo a colocar duas hipó-
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teses prováveis que contrariam a tese de Cleantes: há movimento 
e ordem ínsitos na matéria que produzem o mundo e as causas 
deste são amorais.

O que há a ser salvo dentre os raciocínios de Cleantes? Tão-
somente a analogia, e é somente a isto que Filão pode assentir. 
Eis aqui um trecho famoso em que ele supostamente se converte 
ao teísmo:

Se toda a teologia natural [...] se resume a uma proposição sim-
ples, embora algo ambígua ou ao menos indefinida de que “a 
causa ou causas de ordem no universo provavelmente sustenta 
alguma analogia remota com a inteligência humana”, se esta 
proposição não for capaz de extensão, variação ou explicação 
mais particular, se ela não fornecer nenhuma inferência que 
afete a vida humana ou possa ser a fonte de qualquer ação ou 
proibição, e se a analogia, imperfeita como ela é, não puder 
ser levada para mais longe do que a inteligência humana, nem 
transferida para as outras qualidades da mente com qualquer 
aparência de probabilidade – se este realmente for o caso, o 
que poderá o homem mais inquisitivo, contemplativo e reli-
gioso fazer além de dar um assentimento pleno, filosófico à 
proposição [...]? (DNR, XII, §33)

Ora, havemos de reparar que nenhuma condicional pode aceita 
por qualquer teísta experimental! (Aliás, quando Filão diz “causa 
ou causas”, vemos que ele já exclui mesmo a determinação do 
monoteísmo!) As condições que Filão coloca para que se assinta 
ao teísmo são nada menos que ele se esvazie por completo, res-
tando somente uma analogia frouxa e filosoficamente estéril. E 
quando ele ameaça o teísmo com a perda de qualquer aparência 
de probabilidade caso não se confine àquela proposição que afir-
ma meramente uma analogia, não há como crermos que ele nega 
ou reputa cavilações todas as objeções que levantara durante 
toda a conversa. Senão, por que mais o teísta estaria impossibili-
tado de extrapolar a analogia?
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Terá, então, tal conversão algum significado? Terá, antes disso, 
o conceito concedido de Deus algum significado? E o da reli-
gião verdadeira? Lembremos aquela acusação feita por Cleantes 
a Dêmeas, a de que ele é místico por falar sem significado. Era de 
fato uma acusação para Dêmeas, mas para Filão o mesmo se dá 
com a acusação de ceticismo: não há problema algum dizê-lo ao 
seu respeito por que ele mesmo assume desconhecer aquilo que 
possa receber o nome de “Deus”. Já na Parte II Filão quer evitar 
todos esses embaraços afirmando que ele não sabe o que é Deus, 
e não pode saber porque é cético, i. e., porque “esse assunto jaz 
mui vastamente além do alcance de [suas] faculdades” (DNR, II, 
§24) Quando Filão diz “eu não sei” (ibidem) à pergunta do que 
seja Deus e alude às suas próprias faculdades, fique claro que 
não se trata duma incapacidade ou ignorância pessoal, uma vez 
que o impeditivo são as faculdades humanas e a falta de experi-
ência que os humanos têm do assunto. O problema é que Filão 
não crê que apenas ele próprio e Dêmeas desconheçam o signifi-
cado do vocabulário empregado na discussão, mas também Cle-
antes. Assim como “foi usual entre os peripatétiCos [...], quando 
a causa dalgum fenômeno era demandada, ter recurso às suas 
faculdades ou qualidades ocultas e dizer, por exemplo, que o pão 
nutria por sua faculdade nutritiva e o sene purgava por seu pur-
gativo”, bem se poderia dar uma resposta similar à ordem dos ob-
jetos materiais, podendo excluir-se um criador externo e apenas 

“dizer que tal é a natureza dos objetos materiais e que eles são 
todos originariamente possuidores duma faculdade de ordem e 
proporção.” Não que seja um bom expediente, pois “descobriu-
se que este subterfúgio nada era senão disfarce de ignorância, e 
que esses filósofos, embora menos ingênuos, na verdade diziam 
a mesma coisa que os céticos ou o vulgo, que de bom grado con-
fessaram desconhecer a causa desses fenômenos.” Acrescentan-
do um criador, o que os teístas fazem para explicar a “causa [que] 
produz ordem nas ideias do Ser supremo” é apenas dizer que é 
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“uma faculdade racional, e que tal é a natureza da Deidade”, com 
desvantagem perante os peripatéticos, que também apontavam 
nomes vazios mas sem introduzirem causa extra. Em última ins-
tância, para o teísta o princípio designador da Deidade faz com 
que ela designe: ao cabo, trata-se somente dum meio elaborado 
e nada econômico de “confessarmos nossa ignorância” (DNR, IV, 
§12) acerca das características da causa do mundo.

Bem mais tarde, já na Parte XII, Filão retoma o problema do 
significado no andamento da discussão: ele suspeita que “entra 
algo de disputa de palavras nessa controvérsia, mais do que co-
mumente se imagina.” (DNR, XII, §6) É que, segundo ele, por 
um lado é possível fazer uma analogia entre as relações do mun-
do com sua causa e os artefatos com as suas, mas é possível insis-
tir também em suas discrepâncias. Para Filão (cf. DNR, XII, §6), 
podemos então fazer a escolha de, por conta da analogia, chamar 
a causa de mente ou inteligência. O ponto é que não é apenas 
o caso que “nenhum homem pode negar as analogias entre os 
efeitos” (DNR, XII, §6) específicos de que tratamos aqui, mas 
negar analogias em geral. Afinal, analogias não são fatos dados 
do mundo: nós não as descobrimos, nos as fazemos. Analogias 
são inerentemente arbitrárias, e nenhuma teoria positiva acerca 
dos fatos pode ser cunhada apenas com base nelas sem herdar 
sua total arbitrariedade.

Ademais, um humeano jamais poderia assentir a essas teo-
logias que nos dão uma vaga noção do que seja Deus – quer a 
de Dêmeas, que fala tão-somente duma causa de todo desco-
nhecida, quer a de Cleantes, que fala dum ser antropomórfico, 
bondoso, inteligente, só que sem corpo; que fala, portanto, duma 
mente que apreende sem sentidos ou de sentidos sem órgãos 
sensórios. Lembremo-nos de submeter ambos esses deuses ao 

“microscópio” engendrado nas Investigações sobre o entendimento 
humano (cf. VII, §4), segundo o qual temos que perguntar pelas 
impressões das ideias usadas numa discussão. Se ainda quisésse-
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mos nos referir ao arrebatamento especial que deveríamos ter do 
desígnio da natureza, bem poderíamos tratá-lo como impressão, 
mas é claro que mesmo assim não poderíamos e nem podemos 
apontar a impressão que temos do próprio deus. A consequência 
da regra enunciada na Investigação é clara: se for impossível atri-
buir uma impressão a uma “suposta ideia” (EHU, II, §9), o que 
temos é na verdade apenas “um termo filosófico [...] usado sem 
qualquer significado” (ibidem). De que serve esta conclusão? 
Com esta, “poderemos razoavelmente ter a esperança de eliminar 
todas as controvérsias que possam surgir acerca da sua natureza 
e realidade” (ibidem). Noutras palavras, agora aplicando a con-
clusão ao presente caso: sabendo que “Deus” é um termo usado 
sem um significado preciso, podemos eliminar as controvérsias 
acerca de qual seja a sua natureza e a de se ele é real.

Embora não extraia esta conclusão, Filão lembra o rigor hu-
meano que devemos ter com nossos termos numa discussão:

Todos os homens de razão sã ficam aborrecidos com disputas 
verbais, que tanto abundam em investigações filosóficas e teoló-
gicas; e tem-se visto que o único remédio para este abuso deve 
surgir de definições claras, da precisão daquelas ideias que to-
mam lugar em qualquer argumento, e do uso estrito e uniforme 
daqueles termos que são empregados. (DNR, XII, §7)

Por certo, Deus não é definido ao longo dos Diálogos com mais 
especificidades do que como a causa do universo, e a única per-
sonagem a tratá-lo abertamente enquanto tal e apenas enquanto 
tal é Filão. Mas agora ele não criticará a falta de definição de 
Deus, e sim o único ponto concedido até então, a saber, a ana-
logia, que se baseia na imensa semelhança entre o mundo e os 
produtos de engenho humano. Segundo Filão, 

há uma espécie de controvérsia que, pela natureza mesma da 
linguagem e ideias humanas, está envolta numa ambiguidade 
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perpétua que nunca pode, por quaisquer precauções e defini-
ções, ser capaz de alcançar uma certeza ou precisão razoáveis. 
Estas são as controvérsias concernentes ao grau de qualquer 
qualidade ou circunstância. Os homens podem discutir por 
toda a eternidade se Aníbal era um grande, um grandíssimo ou 
um superlativamente grande homem, qual grau de beleza Cle-
ópatra possuía, de qual epíteto Lívio ou Tucídides é digno, sem 
trazerem a controvérsia a qualquer determinação. (ibidem)

Ora, bem se pode dizer que a semelhança afirmada pelo teísta é 
grande, grandíssima ou superlativamente grande: não temos um 
parâmetro fixo para afirmar graus de semelhança, e nem como 
medi-los ou testar as afirmações que fazemos dele. O argumento 
da analogia permanecerá então sempre sem resolução, estando o 
grau de semelhança afirmado ao gosto do freguês. Para vermos 
que “a disputa concernente ao teísmo é desta natureza e por con-
seguinte é meramente verbal, ou talvez, se possível, ainda mais 
incuravelmente ambígua, ver-se-á com a investigação mais tênue” 
(ibidem): basta pressionarmos ateus e teístas para ver que am-
bos dizem o mesmo, mas discordam na intensidade da analogia 
afirmada:

Pergunto ao teísta se ele não admite que há uma diferença gran-
de, incomensurável porque incompreensível, entre a mente hu-
mana e a divina – quanto mais pio ele for, mais prontamente 
assentirá à afirmativa e mais estará disposto a aumentar essa 
diferença [...]. Em seguida volto-me para o ateu [...] e lhe per-
gunto se, pela aderência mútua e concórdia aparente de todas 
as partes do mundo não há um certo grau de analogia entre 
todas as operações da natureza, em toda situação e em toda 
era; se o apodrecimento dum nabo [!], a geração dum animal, a 
estrutura do pensamento humano não são energias que prova-
velmente mantêm alguma analogia remota entre si, é impossível 
que ele negue isto [...]. (ibidem)
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Aqui, assim como na nota da Parte XII que não é atribuída a 
nenhuma personagem, ao invés de querer enfatizar que o ateu 
cede ao teísta, perguntamos se não seria o caso de enfatizar que 
o teísta cede ao ateu. Se fosse um grande ponto teológico em 
que os dois concordassem, de fato faria sentido dizermos que o 
ateu cede ao teísmo; mas trata-se dum ponto de grande ambigui-
dade, duma analogia já esvaziada de qualquer sentido religioso 
ou doutrinário, declarada mesmo ambígua e tênue. (E é difícil 

“manter o rosto sério” com a imagem sugerida do teísta triunfal 
forçando o ateu a admitir a semelhança entre um nabo podre e o 
universo.) Ao cabo, é o teísta que é reduzido ao ateu, assim como 
o metafísico o fora antes.

Alguns comentadores tentam salvar ao menos o ponto de que 
há para Filão uma religião verdadeira que não tem nenhuma im-
plicação moral e consiste somente no reconhecimento de que há 
um designador do universo. Bom, não insistiremos mais nisto 
de refutar que dá para humeanos assentirem a um designador. 
Quanto a chamar de religião o simples assentimento a uma pro-
posição sem qualquer influência na vida prática, questionamos 
apenas se isto não seria um abuso de termos – assim como falar 
numa doença que não afete a saúde, ou num emprego em que 
não se receba nada para ficar em casa desocupado.

***

Mas, pergunta-se, como conciliar toda a crítica de Filão com o 
final da Parte XII, onde ele recomenda a Pânfilo a proposição de 
que “ser um cético filosófico é, num homem de letras, o primeiro 
e mais essencial passo para ser um cristão são, crente” (§33)? 
Poderíamos especular por alto que talvez ele recomende apenas 
para que o discípulo de Cleantes, de antemão voltado para o 
cristianismo e que portanto quererá tornar-se tal cristão, termine 
por abraçar a posição do próprio Filão; que tratar-se-ia assim 
apenas de mais uma astúcia da personagem que recomendaria 
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uma proposição em que não crê a fim de que um pupilo seja 
bem orientado. De todo modo, o que sabemos por toda a crítica 
de Filão, a qual se vale de aparato humeano, é que ele não pode 
assentir a essa proposição – ou poderia um cristão não crer que 
Deus é uno ou bom ou onipotente?, ou poderia um cético dar 
qualquer atributo destes à divindade?

Cabe então notar, primeiro, que nem tudo o que Filão diz é 
compatível com suas próprias opiniões. Por exemplo, também na 
Parte XII, quando diz:

sou menos cauteloso neste assunto da religião natural do que 
em qualquer outro, tanto porque sei que nunca poderei, neste 
ponto, corromper os princípios de qualquer homem de senso 
comum, quanto porque ninguém, aposto, a cujos olhos eu pa-
reça um homem de senso comum, jamais confundirá minhas 
intenções. (§2)

Mas já sabemos que não há inclinação natural para o teísmo, 
pois os antigos derivaram a origem do mundo de cópula animal. 
A seguir, como que confirmando a opinião de Cleantes, Filão diz:

É com prazer que ouço galeno raciocinar sobre a estrutura do 
corpo humano. A estrutura, diz ele, desvela mais de 600 mús-
culos diferentes, e quem quer que os considere devidamente 
verá que em cada um deles a natureza tem que ter ajustado ao 
menos dez circunstâncias diferentes para lograr o fim a que ela 
se tinha proposto: figura própria, magnitude justa, disposição 
certa dos vários fins, posição do todo mais acima e mais abaixo, 
a inserção devida dos vários nervos, veias e artérias; então, em 
músculos apenas, mais de 6.000 visões e intenções têm de ter 
sido formadas e executadas. (§3)

Mas sabemos que isto contraria o que Filão acabara de dizer: que 
“a natureza age pelos métodos mais simples e escolhe os meios 
mais próprios para qualquer fim” (§2), ao invés desse calculo 
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de 6.000 visões para os músculos de cada animal. Mais ainda, 
sabemos que Filão se baseara em todos os Diálogos na economia 
de causas para fundamentar suas críticas – mais ainda, sabemos 
que a economia de causas é abraçada pelo próprio Hume. A di-
ferença entre as afirmações que fazem Filão ceder ao teísta e as 
que o fazem criticar é fundamentalmente esta: as últimas têm 
embasamento e coesão teóricas; as primeiras, não. Na verdade, 
o embasamento teórico se volta todo contra o que essas frases 
desgarradas dizem.

E o mesmo se dá em proposições assinadas por Hume: en-
quanto, como vimos, na História natural da religião, ele diz 
que “todo o plano da natureza evidencia um autor inteligente, 
e nenhum investigador racional pode, após uma séria reflexão, 
suspender por um instante sua crença em relação aos primeiros 
princípios do puro teísmo e da pura religião” (Int.), na Investi-
gação sobre o entendimento humano fala que “quando as pessoas 
tentam discutir assuntos que ficam inteiramente fora do alcance 
da capacidade humana, como as que se referem à origem dos 
mundos [...], podem ficar muito tempo a esgrimir no vazio nas 
suas infrutíferas disputas” (VIII, i, §1). Frisemos que o teísmo 
pretende justamente decidir a questão da origem dos mundos: 
portanto, dizer que sua decisão é vedada ao entendimento hu-
mano é de antemão contradizer o teísmo. Isto de limitar o enten-
dimento humano sabemos ser coisa de cético; aquilo de assentir 
à verdade dum criador inteligente, coisa de teísta. Ambas, frise-se, 
se opõem. Cremos não precisar lembrar a qual das duas é a filia-
ção declarada de Hume, e tampouco explicar que sua profissão 
de ceticismo não é ociosa nem isolada em sua obra. Que explica, 
então, que haja tais frases desgarradas do sistema e a ele con-
trárias? O esforço do autor para que as obras fossem publicadas 
sem que ele (ou quem as publicasse em seu lugar quando morto) 
não corresse riscos de sofrer uma execração pública ou mesmo 
enfrentar problemas legais, já que no Reino Unido, “quando 
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Hume estava escrevendo os Diálogos, a liberdade de discussão 
estava completa, sujeita apenas a certas limitações convenciona-
das – que não houvesse apologia de ateísmo e nem desafios dire-
tos a afirmações principais da Fé cristã”113. Dentro do conjunto 
duma obra filosófica feita com a preocupação de escapar à cen-
sura, a escolha sã é a de tomar uma frase por legítima somente se 
ela tiver algum respaldo teórico. Isto faz com que descartemos a 
credibilidade dessas proposições teístas.

113 KEMP SMITH in Dialogues concerning natural religion, p. 39. (Tradução nossa.)
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