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RESUMO 
 
 
 

Esta dissertação pretende uma abordagem epistemológica dos Diálogos 

sobre a Religião Natural de David Hume por meio da categoria de “filosofia 

trágica”, trabalhada pelo filósofo francês Clément Rosset. Propomos uma 

nova possibilidade interpretativa do pensamento de David Hume, diferente do 

“naturalismo” e além do simples ceticismo. O conceito de filosofia trágica 

permite pensar os Diálogos sobre a Religião Natural como uma obra de 

filosofia trágica, na qual é efetuada, através dos argumentos céticos, a 

completa dissolução do conceito de “natureza”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This Work intends an epistemological approach of David Hume’s Dialogues 

Concerning Natural Religion by French philosopher Clément Rosset’s 

category of “tragic philosophy”. We propose a new interpretative possibility 

of Hume’s thought in the Dialogues, different form the “naturalism” and 

beyond the simple “skepticism”. The concept of tragic philosophy allows one 

to think the Dialogues Concerning Natural Religion as a work of tragic 

philosophy, in which the concept of nature is completely dissolved by the 

skeptic arguments. 
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INTRODUÇÃO 

 
Aprovar a existência é aprovar o trágico: 

consentir em uma intangibilidade da existência em geral, que as noções de acaso,  

artifício, facticidade, não duração descrevem, cada uma em seu nível conceitual. 

É também renunciar a toda exigência de ser para além da soma das existências.  

Ser e trágico opõem-se tal qual o não e o sim, a denegação e a afirmação,  

a necessidade e o acaso, o direito e o fato, a natureza e o artifício. 

O trágico da existência é o prescindir de qualquer referencial ontológico – “não nos  

comunicamos com o ser”, diz Montaigne, mas paradoxalmente seu privilégio é “ser”. 

Por isso a existência só é aprovada se simultaneamente for aprovado o caráter 

 fatídico e artificial: ou a aprovação é trágica, ou não há aprovação.1

 

Iniciamos esta dissertação pela citação do filósofo francês Clément Rosset porque 

nela está contida a essência do trágico: a aprovação incondicional da existência. Nessa 

citação, também estão colocados os conceitos centrais sob os quais se constituirão os 

elementos de uma filosofia trágica que nos possibilitarão construir uma nova perspectiva na 

interpretação dos Diálogos sobre a Religião Natural de David Hume. O entendimento do 

que significa a filosofia trágica e de como devem ser entendidos seus elementos é, portanto, 

fundamental e passa, necessariamente, pelo correto entendimento de seus conceitos 

principais – e cabe a esta introdução cumprir esse papel.  

O primeiro e mais importante conceito para a filosofia trágica é o conceito de 

aprovação: “a aprovação é o critério e o signo próprio do pensamento trágico”.2  Portanto, 

aquilo que define uma filosofia como trágica é a aprovação incondicional da existência – 

daí esta também ser sua essência. Mas o que devemos entender por “existência” na filosofia 

trágica? A existência, para o trágico, não é um conceito que possa ser definido, mas 

somente vivido e aprovado. No entanto, seu sentido se tornará claro quando outros 

                                                 
1 Clément Rosset, A Antinatureza, p. 299-300. 
2 IDEM, Lógica do Pior, p. 51. 
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conceitos forem sendo analisados. E entre esses, o conceito de acaso possui uma 

importância fundamental.  

O acaso, tal como utilizado pelo trágico, pouco tem a ver com seu uso comum. Ele 

não denota nenhuma realidade, apenas descreve um estado cognitivo no qual ainda nada se 

constituiu como um dado, como um acontecimento a partir do qual o pensamento possa 

construir um mundo. Um acontecimento, no sentido ordinário, “é algo que “acontece” ao 

que “é”, “que faz relevo sobre o ser”.3  Neste sentido, nada ao filósofo trágico pode ser 

considerado um acontecimento: “nenhum acontecimento ‘sobrevém’, na medida em que 

tudo já é feito de acontecimento”. 4  Onde “tudo é acontecimento, nada é acontecimento”5: 

há apenas o acréscimo quantitativo a uma quantidade, que não modifica o que existe 

enquanto “qualidade”. 

É neste sentido que, para a filosofia trágica, “o que existe” não constitui uma 

“natureza” mas um “acaso”: 

Só uma certa perspectiva, totalmente relativa, graças à qual se deixam perceber 

certos conjuntos, pode introduzir no homem a idéia de certas naturezas. Donde uma 

definição terrorista de natureza: chama-se natureza uma certa quantidade de 

elementos que, vistos sob um certo ângulo, e a uma certa distância, podem, em um 

certo instante, dar a um observador a impressão de constituir um conjunto. 

“Natureza designa sempre, portanto, não um objeto, mas um ponto de vista”.6  

A dissolução da idéia de “natureza” se constituirá no tema fundamental da filosofia 

trágica, seu “leitmotiv”,7 característica que nos leva à distinção filosófica entre um mundo 

como artifício, mundo trágico, e um mundo como natureza, o mundo naturalista. O mundo 

como artifício – aquilo que existe sem referência a uma “natureza” – é o mundo trágico, 

no qual se dá a aceitação incondicional da existência, a facticidade, a imprevisibilidade de 

todo o ser, o acaso de toda constituição: forma de pensar que implica o desaparecimento 

                                                 
3 Clément ROSSET, Lógica do Pior, p. 49. 
4 Ibid. 
5 Ibid., p. 50. 
6 Ibid., p. 111. 
7 “Leitmotiv que se transmite ao longo da filosofia trágica, aparecendo sucessivamente nos Sofistas, em 
Lucrécio, em Montaigne, Balthasar Gracian, Pascal, Hume, Nietzsche”. (Ibid., p. 99) 
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das fronteiras entre o domínio natureza e o do  artifício.  Já o mundo como natureza 

significa a afirmação da ideologia naturalista: a crença segundo a qual “alguns seres devem 

a realização da sua existência a um princípio alheio ao acaso (matéria) e aos efeitos da 

vontade humana (artifício)” 8: “naturalismo”, aqui, significa a crença na afirmação de que 

“nada se poderia produzir sem alguma razão”.9 Estas duas concepções do real se 

contrapõem na medida em que a idéia de um mundo como natureza implica 

necessariamente a recusa da facticidade do real pela exigência de justificação para aquilo 

que existe – exigência inadmissível ao pensador trágico.10

A partir do exposto, abre-se uma perspectiva interessante para se pensar os Diálogos 

sobre a Religião Natural – a perspectiva trágico-artificialista. Interessante porque, no que 

se refere a sua interpretação, o pensamento de Hume continua aberto a intensas discussões 

entre seus especialistas. O estado da questão é tal como o descreve Oswaldo Porchat: 

É difícil encontrar algum outro filósofo sobre quem, como o corre em Hume, bons 

especialistas sustentem teses tão diametralmente opostas e de quem ofereçam 

leituras à primeira vista tão ostensivamente incompatíveis e inconciliáveis. Afirma-

se decididamente ou nega-se radicalmente um ceticismo em Hume, enfatiza-se ou 

minimiza-se um naturalismo, atribui-se-lhe ou recusa-se-lhe um realismo, ou um 

psicologismo, ou um positivismo e assim por diante. Ou tenta-se combinar de 

vários modos alguns dessas ‘ismos’ e identifica-se sua filosofia com a combinação 

escolhida. Ou distinguem patamares e etapas diferentes em sua obra, que se tenta 

determinar segundo critérios cronológicos, ou segundo a natureza particular das 

temáticas envolvidas (metafísica, teoria do conhecimento, moral etc.), ou segundo 

diferentes intenções perseguidas pelo filósofo (exploração crítica da teoria das 

idéias, construção da ciência do homem, por exemplo), distribuindo-se ‘ismos’ 

pelas etapas discriminadas.11

Dentre todas essas possibilidades de interpretação mencionadas por Porchat, 

destaca-se o naturalismo. Interpretação corrente desde que The Philosophy of David Hume 
                                                 
8 Clément ROSSET, A Antinatureza, p. 24. 
9 Ibid. É importante ressaltar que será apenas nesse sentido que “naturalismo” será empregado nesta 
dissertação. 
10 No entanto, não se trata de duas concepções onde uma necessariamente deve estar errada ou ser refuta pela 
outra. Trata-se de duas visões de mundo incomensuráveis: onde o naturalista enxerga a atuação de um 
princípio de ordem subjacente à realidade o artificialista nada vê além do próprio fato. 
11 Oswaldo PORCHAT, cit. in: Plínio JUNQUEIRA SMITH, O Ceticismo de Hume, p. 9. 
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de Norman Kemp-Smith foi publicado em 1941, o naturalismo parece ser, atualmente, a 

interpretação de maior aceitação entre os especialistas. Segundo a interpretação 

naturalista:12 “Hume é o filósofo da natureza humana”,13 e a chave para se entender sua 

filosofia é “vê-lo como levando adiante uma teoria geral da natureza humana do mesmo 

modo como Freud ou Marx ”.14 O papel da filosofia de Hume seria, portanto, não o de 

destruir o conhecimento humano, mas o de construí-lo sob novas bases, ressaltando o papel 

dos instintos e das crenças naturais. O termo “naturalismo”, então, corresponderia à atitude 

metodológica de Hume, adotada na formulação da sua “teoria geral da natureza humana”: 

A teoria de Hume vê cada aspecto da vida humana como naturalisticamente 

explicável. Ele coloca o homem, com sinceridade, dentro do mundo cientificamente 

inteligível da natureza, e, assim, se coloca em conflito com a concepção tradicional 

de um sujeito racional separado.15

Desta forma, a interpretação naturalista ressalta um Hume positivo, onde o 

ceticismo não desempenha outra tarefa senão a de “limpar o terreno” para que, uma nova 

ciência, baseada na natureza humana, possa ser construída em novos alicerces: 

[...] a filosofia de Hume não termina naquilo que é usualmente denominado seu 

ceticismo. Os poderosos argumentos negativos têm um importante ponto positivo. 

Eles mostram que a razão, como tradicionalmente entendida, não desempenha 

nenhuma função na vida humana. Se o homem, o animal racional, tivesse que ter 

boas razões para acreditar em algo antes que pudesse acreditar, então os argumentos 

de Hume mostrariam que nenhum homem racional jamais acreditaria em alguma 

coisa. Mas, é claro, todos nós acreditamos em todos os tipos de coisas a todo o 

tempo. De fato, não podemos fazer nada. ‘A natureza, por uma absoluta e 

incontrolável necessidade nos determinou a julgar, assim como a respirar e sentir’.16

O naturalismo, portanto, se vale do uso que Hume faz do conceito de natureza em 

seus escritos para construir sua interpretação, como se a natureza representasse um 

                                                 
12 Dentre os defensores da interpretação naturalista podemos ressaltar, entre outros, o próprio Norman Kemp 
Smith, Barry Stroud, João Paulo Monteiro. 
13 Barry STROUD, Hume, p.1. 
14 Ibid., p. 4. 
15 Ibid., p. 13. 
16 Ibid., p. 14. 
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princípio, uma determinada força, que agisse nos homens e os determinasse a agir de 

determinada forma. “No entanto, daí derivar um ‘naturalismo’ não é tarefa fácil, nem 

carente de controvérsias”.17 Os apelos constantes de Hume à força da natureza não 

esclarecem o que devemos entender por “naturalismo”.18 Em nenhum momento ele explica 

o que devemos entender por “natureza”.19 Mas, por uma passagem nos Diálogos, podemos 

levantar a hipótese, de que, para Hume, o conceito de natureza é algo vago e 

indeterminado: 

[...] a razão, em suas tramas e estruturas internas é-nos, na verdade, tão pouco 

conhecida quanto instinto ou a vegetação; e, talvez, mesmo esta palavra vaga e 

indeterminada, natureza, à qual o vulgo tudo refere, não seja, no fundo mais 

inexplicável.20

Além disso, não somente na própria filosofia de Hume o conceito de natureza é 

incerto e aberto a discussões; entre os próprios especialistas há incertezas com respeito ao 

que se deve entender por “naturalismo”. Joseph Agassi, por exemplo, reclama da falta de 

cuidado com que esse termo tem sido freqüentemente utilizado por tantos especialisas sem 

qualquer clarificação a seu respeito.21 Agassi demonstra insatisfação com o uso que vem 

sendo feito desse conceito e busca chamar a atenção para que se busque um maior rigor na 

sua utilização, principalmente por parte daqueles que sustentam a interpretação naturalista 

de Kemp Smith: 

[...] qualquer um que endosse a leitura de Smith do ‘naturalismo’ de Hume e do seu 

papel, deveria explicar o seu significado com algum cuidado e, à luz das críticas da 

leitura de Smith do uso de Hume do seu ‘naturalismo’ na epistemologia, devesse 

também, talvez, fazer melhor do que Smith. 22

Nosso objetivo nesta dissertação é apontar uma nova possibilidade na interpretação 

dos Diálogos sobre a Religião Natural a partir dos referenciais da filosofia trágica. Nesse 

                                                 
17 Plínio JUNQUEIRA SMITH, O Ceticismo de Hume, p. 15. 
18 Cf. Ibid., p. 16. 
19 Cf. Ibid. 
20 David HUME, Dialogues Concerning Natural Religion, ed. Norman Kemp Smith, p. 178. 
21 Joseph AGASSI, A Note on Smith’s Term ‘Naturalism’, Hume Studies, 12, (1), p. 92.. 
22Ibid., p. 94. 
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sentido, tomamos os Diálogos como uma obra na qual o que está em discussão é, também, 

o conceito de natureza. O Argumento do Desígnio somente é possível se houver uma 

natureza constituída, para, a partir dela, se efetuar a inferência e chegar à existência de 

Deus. Nesse sentido, a natureza, fundamento necessário para a inferência, se transforma 

num acontecimento capaz de se tornar em dado para a construção de um mundo. O que está 

em disputa nos Diálogos são duas concepções de mundo distintas: o naturalismo da 

Religião Natural e o artificialismo do ceticismo.  

Neste ponto, o ceticismo e o artificialismo estão juntos, ambos representando a 

mesma atitude “terrorista”.23 A mesma atitude do cético é a atitude do filósofo trágico: aos 

dois nada ainda se deu como um acontecimento capaz de se constituir em um dado, em um 

ponto de partida para a construção da de um mundo. O cético e o filósofo trágico são, 

então, ambos, pensadores do acaso, terroristas filosóficos. Desta forma, o ceticismo se torna 

o instrumento pelo o qual é possível se chegar ao trágico.  

A partir do exposto, fica claro que o conceito de filosofia trágica, tal como 

interpretado por Clément Rosset, será nosso referencial teórico. E será a partir desse 

referencial que passaremos à análise dos Diálogos sobre a Religião Natural, com o 

objetivo de fazer “aparecer”, por meio do ceticismo, seus elementos trágicos.  

A dissertação está organizada em duas partes, cada uma com dois capítulos. Na 

primeira parte trataremos de esclarecer e delimitar os conceitos a serem utilizados: seu 

objetivo é propedêutico. Nela, não abordaremos diretamente nem os Diálogos nem o 

pensamento de Hume. Estas duas questões serão abordadas, especificamente, apenas na 

Parte II da dissertação.  

Iniciaremos a dissertação abordando o conceito de natureza, tal como utilizado 

historicamente pela filosofia, e o conceito de artifício. Nosso objetivo é esclarecer o 

significado desses dois conceitos centrais à dissertação. Nesse sentido, partiremos daquilo 

que tem sido o entendimento mais comum do conceito de natureza na história da filosofia: 

o conceito aristotélico de natureza. Examinaremos suas principais características e como se 
                                                 
23 Termo utilizado por Clément Rosset para caracterizar a atitude do filósofo trágico, que representaria, ao seu 
entender o terrorismo filosófico. Ver Clément ROSSET, Lógica do Pior. 
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dá sua relação com o pensamento artificialista. No segundo item do primeiro capítulo 

trataremos, especificamente, das relações entre o ceticismo e o artificialismo. 

Examinaremos o ceticismo através dos escritos de Sexto Empírico e nos perguntaremos 

pelas relações que este tipo de ceticismo, o ceticismo pirrônico, mantém com a filosofia 

trágica e o artificialismo. 

O segundo capítulo, dividido em dois itens terá como temas centrais o Argumento 

do Desígnio e a Religião Natural. No primeiro item nosso objetivo será o de esclarecer e 

delimitar o conceito de Religião Natural e analisar, historicamente, o Argumento do 

Desígnio, de Tomás de Aquino a Hume, em suas vicissitudes e variantes contextuais mais 

importantes. Desta forma, pretendemos esclarecer também os conceitos aos quais nossa 

análise dos Diálogos se encontra intimamente ligada. No segundo item, nos perguntaremos 

pelas relações da religião com o naturalismo filosófico e veremos como esta relação se 

estabeleceu historicamente no iluminismo europeu e particularmente no contexto inglês, ao 

qual Hume pertencia. 

A segunda parte se inicia com o terceiro capítulo, no qual, passadas as questões 

exteriores, nos concentraremos especificamente sobre os Diálogos, examinando sua 

composição, estrutura e interpretação. No primeiro item examinaremos historicamente a 

composição dos Diálogos e a exporemos a estrutura na qual o pensamos. O segundo item 

tratará, especificamente, das controvérsias interpretativas em torno dos Diálogos. 

Examinaremos duas questões principais: quem fala por Hume e como devemos entender a 

Parte XII. Neste item, o debate com os principais especialistas se faz imprescindível para 

que possamos compreender e ultrapassar as principais dificuldades envolvidas na 

interpretação dos Diálogos. 

O quarto, e último, capítulo da dissertação está dividido em três itens, cada um 

abordando um elemento trágico presente nos Diálogos. No primeiro item, que se refere, 

especificamente, à Parte II dos Diálogos, o trágico é apresentando pelas características da 

desproporção e da disjunção, que leva ao trágico enquanto estado de perdição pela absoluta 

ausência de referência ao pensamento – estado no qual a natureza se dissolve na soma de 

estados e circunstâncias no quais se encontram seus infinitos princípios. No segundo item, 

 8



que se refere à parte central dos Diálogos, o trágico se manifesta pela multiplicidade do 

olhar por meio da diaphonia cética: como resultado das incontáveis hipóteses, somente 

resta a suspensão do juízo – o reconhecimento cético do acaso. No quarto item o trágico se 

revela para além do pessimismo e da presença do mal no mundo: nem a natureza nem o mal 

são capazes de se constituírem num acontecimento – daí o riso trágico.  

Enfim, terminando esta breve introdução, cabe a ressalva de que pretendemos, se 

não estabelecer uma nova perspectiva na interpretação dos Diálogos, pelo menos trazer o 

trágico para o debate filosófico tendo esclarecido em que ele consiste e como ele pode estar 

presente, por meio dos seus elementos, numa obra complexa, atual e ainda em aberto como 

os Diálogos.    
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Parte I: NATUREZA, FILOSOFIA E RELIGIÃO 
 

Capítulo I – Naturalismo, Artificialismo e Ceticismo 

Neste primeiro capítulo, no primeiro item, abordaremos o conceito filosófico de 

natureza que nos levará ao naturalismo e ao artificialismo, enquanto duas perspectivas do 

pensamento filosófico. No segundo item trataremos das relações entre ceticismo e 

artificialismo, e apresentaremos como o ceticismo pode conter em si os elementos para uma 

filosofia trágica. 

 

1.1 Naturalismo e Artificialismo 
 

O que tem significado, filosoficamente, a idéia de natureza ao longo de séculos de 

reflexão? Encontramos freqüentemente que a idéia de natureza tem sido, historicamente, 

utilizada pela filosofia como um conceito não muito bem definido, envolvido numa série de 

dificuldades. Robert Lenoble, por exemplo, inicia a segunda parte da sua História do 

conceito de Natureza com a seguinte constatação: 

Como todas as palavras que designam uma idéia muito geral, a palavra natureza 

parece clara quando a empregamos, mas quando sobre ela refletimos, parece-nos 

complexa e talvez mesmo obscura. Também os dicionários comuns, enciclopédias 

da ciência comum, não se comprometem. Definem a natureza deste modo: ‘o 

conjunto das coisas que existem naturalmente’ e se, para obter mais 

esclarecimentos, procuramos uma explicação no advérbio ‘naturalmente’, 

encontramos: ‘naturalmente: pelas forças da natureza, de modo natural. 24

A tautologia das definições expostas por Lenoble é evidente já que natureza é 

explicada como sendo o conjunto das coisas que existem naturalmente e naturalmente é 

aquilo que existe de modo natural. Mas Lenoble assinala que esta aparente tautologia indica 

um importantíssimo progresso do pensamento: 

                                                 
24 Robert LENOBLE, História do conceito de Natureza, p. 183. 
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Foram necessários séculos de trabalho e de coragem intelectual para passar da 

definição de natureza por naturalmente e de naturalmente por natureza, isto é, da 

impressão de uma necessidade contra a qual somos impotentes, para uma afirmação 

audaciosa de que a natureza forma um conjunto, de que as próprias coisas se 

encontram submetidas a uma lei.25

Passar de “natureza” para um “conjunto” que existe “naturalmente”, é um feito de 

grande na história do pensamento ocidental, pois implica uma mudança no modo de se 

encarar a realidade. Cria-se assim, uma nova forma de se conceber o real: cria-se o conceito 

filosófico de natureza. Ao invés de coisas dispersas no espaço, agora temos um conjunto de 

coisas que passam a existir de um modo determinado: passam a existir pelas forças da 

natureza. Mesmo que essa “natureza” continue ainda incerta e bastante obscura, tem-se 

agora uma unidade por detrás da pluralidade caótica dos fenômenos. A existência das 

coisas já não se dá mais de forma casual ou desprovida de sentido, mas se dá na natureza e 

pela natureza.  

Clément Rosset ao analisar aquilo que tem sido dito sobre o conceito de natureza, 

reconhece que, fora a aparente tautologia já assinalada por Lenoble, uma outra 

característica do conceito de natureza é seu caráter negativo, ou seja, sua definição da como 

nem acaso nem artifício: 

Essa definição da natureza, puramente negativa [...] não parece ter ganho [sic] em 

especificidade desde Platão e Aristóteles, os primeiros a defini-la pelo o que ela não 

era: nem acaso nem artifício. Alguns dicionários que se aventuraram a dar à palavra 

‘natureza’ outra definição além da tautológica, não puderam fazer nada melhor do 

que retornar à tríplice distinção aristotélico-platônica. Assim A. Lalande, em seu 

Vocabulário técnico e crítico da filosofia, dá, como sentido fundamental da palavra, 

a seguinte definição: princípio considerado como produtor do desenvolvimento de 

um ser. 26

Se, com Lenoble, somos remetidos a uma tautologia reveladora de um feito 

intelectual, a saber, o de que “as coisas da natureza formam um conjunto, isto é, uma 

                                                 
25 Robert LENOBLE, História do conceito de Natureza, p. 184 
26 Clément ROSSET, A Antinatureza, p.16. 
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ordem, ‘realizam tipos ou produzem-se segundo leis’ ”,27 com Rosset temos de admitir a 

existência de um elemento negativo nas definições. De um certo modo e de acordo com o 

entendimento comum, a natureza seria aquilo que existe independente da atividade humana, 

algo que “está lá”. Logo, aquilo que existe naturalmente pode significar, também, aquilo 

que não foi feito pelo homem e nem tampouco por acaso, mas pela “natureza”.  

Paralelamente às insuficiências de significado apontadas por filósofos como 

Lenoble e Rosset, encontramos também em textos voltados à reflexão teológica uma grande 

insatisfação com as definições de “natureza” apresentada desde os modernos. Segundo 

Rafael Martínez, por exemplo, o significado de “natureza” que ele entende ser o mais 

freqüente atualmente a identifica com a “totalidade das coisas”, “a totalidade da realidade 

material”, com o “universo físico inteiro”.28 Mas essa concepção de “natureza” lhe parece 

bastante insatisfatória por razões que não são estranhas às críticas apresentadas por Lenoble 

e Rosset: 

[...] se este conceito de natureza for aceito, seu grau de significância no campo da 

teologia (e mesmo simplesmente na antropologia) seria notavelmente enfraquecido. 

De fato, a dimensão mais propriamente humana seria sistematicamente excluída de 

seu conteúdo.29

Apesar do pensamento de Martínez ter pouquíssimo em comum com o de Rosset, 

ambos estão de acordo um ponto: não há natureza, mas uma a ausência de natureza quando 

esta passa a ser entendida – fora da definição aristotélica – como pura inércia material. O 

que realmente preocupa Martinez não é o fato de que as produções do artifício se tornem 

demasiadamente afastadas da natureza, a ponto de se tornarem duas instâncias ontológicas 

distintas, como pode parecer à primeira vista, mas a própria artificialização da natureza. 

Assim, uma definição de natureza tão ampla e que excluísse tão radicalmente o homem, 

faria da natureza nada mais do que “uma coleção inerte de corpos e seres”.30 Martínez 

consegue perceber, tal como Lenoble e Rosset, que uma natureza que seja inerte e 

                                                 
27 Robert LENOBLE, História da Idéia de Natureza, p.184. 
28 Rafael MARTÍNEZ, The Concept of Nature between Science and Theology: the Need for an 
Epistemological Mediation, p. 70. 
29 Ibid. 
30 Ibid. 
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mecânica não é natureza, mas uma ausência de natureza.31 Se o mundo possui algum 

sentido – e para Martínez o mundo realmente possui um – então o conceito de natureza 

deve conter mais em si do que apenas a soma de corpos inertes.  

Ao criticar a concepção “atualmente mais freqüente de natureza”, Martínez tem em 

mente a concepção aristotélica. Para ele, essa concepção é a única capaz de conferir um 

sentido mais racional ao conceito: 

Esta perspectiva capacita a entender que o homem não se encontra simplesmente 

em frente a uma coleção de fatos sobre os quais ele pode refletir, mas em frente a 

uma ‘realidade’ (pessoa, criatura viva ou sistema físico) que possui em si mesma 

um princípio de inteligibilidade, e, portanto é uma fonte de sentido, capaz de 

iluminar as várias dimensões da racionalidade humana. ‘Natureza’, para Aristóteles, 

é colocada em oposição ao artificial, ao acidental, ao casual, ou seja, em oposição 

àquilo que parece estar ‘destituído de sentido’ ou dotado de uma significância 

conferida somente pelo homem.32

Portanto, não apenas com Lenoble e Rosset, para o qual as definições ou são 

tautológicas ou são aristotélicas, mas também de acordo com Martínez, temos que a única 

definição que traz algum conteúdo ao conceito de natureza é, ainda, a definição tradicional 

de Aristóteles. Além do mais, segundo Martínez, como, para Aristóteles, a natureza é 

colocada em oposição à tudo aquilo o que é “destituído de sentido”, podemos inferir que a 

“natureza”, então, deve ser algo que dá sentido às coisas; o que implica dizer que as coisas 

possuem um sentido porque a natureza lhes dá um sentido, ou, em linguagem 

aristotélica,que  a natureza lhes dá uma finalidade (τελος). Se assim for, de uma certa 

forma, a concepção aristotélica de natureza continua viva, por mais que sua filosofia e 

principalmente sua física da ordem natural já tenham sido rejeitadas.33 Nos encontramos, 

então, com a concepção aristotélica de natureza. 

                                                 
31 “Uma natureza mecânica, ou melhor, uma ausência de natureza”. (Rafael MARTÍNEZ, The Concept of 
Nature between Science and Theology: the Need for an Epistemological Mediation, p. 73) 
32 Ibid. 
33 Rejeitadas, apesar de, segundo Feyerabend, jamais terem sido satisfatoriamente refutadas: “Por que o 
procedimento [científico] aristotélico é inaceitável? Nenhuma resposta está por vir. Imre Lakatos rejeita 
Aristóteles porque sua filosofia não concorda com os padrões da metodologia dos programas de pesquisa. E 
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Delimitada pelo acaso e pelo artifício, a natureza aristotélica irá se caracterizar pelos 

seus efeitos específicos, como por exemplo, na grama que cresce, um tipo de fenômeno 

irredutível tanto ao acaso como ao artifício.34 Se a grama que cresce não é, nem produto do 

acaso, nem efeito da atividade humana, o seu crescer significa o efeito de um princípio 

natural. A natureza, então, vai se definindo como um princípio irredutível de existência das 

coisas: 

[...] a natureza [φυσ ς], em seu sentido originário e fundamental, é a substância 

[ουσια] das coisas que possuem o princípio [αρχην] do movimento em si mesmas 

e por sua essência: com efeito, a matéria [υλη] só é dita natureza porque é capaz de 

receber esse princípio, e a geração e o crescimento só porque são movimentos que 

derivam desse mesmo princípio.

ι

ι

                                                                                                                                                    

35   

Assim, a grama cresce porque possui em si um princípio de movimento que a faz 

crescer e ser aquilo o que é. Para Aristóteles, a natureza [φυσις] é substância [ουσ α]. 

Substância que pertence às coisas que possuem o princípio do movimento em si mesmas e 

por sua essência. Princípio esse, adverte Aristóteles, que não se confunde com a matéria 

que por si, não é natureza, é somente acaso. Nem tampouco deve, a natureza, ser 

confundida com a geração e o crescimento, porque ambos são posteriores e só poderiam 

“acontecer” em virtude da natureza que suas substâncias possuem. Aristóteles também 

distingue o artificial do natural pelo tipo de movimento: o artificial não possui 

intrinsecamente o princípio de seu próprio movimento, ou seja, “não tem em si tal 

tendência inerente em direção à mudança [...] geralmente esse princípio reside em algum 

agente externo”. 36 A grama que cresce é, então, dita natural por possuir em si o princípio 

de seu movimento na medida em que pode crescer sem a intervenção de algum corpo 

 
como são obtidos esses padrões? Da ciência dos ‘últimos dois séculos’: Aristóteles é rejeitado porque sua 
filosofia não é a filosofia da ciência moderna. [...] O próprio Popper em nada contribui à questão. Ele 
desenvolve uma metodologia que é suposta refletir a ciência moderna e que ele usa contra todas as outras 
formas de conhecimento. Mas, para encontrar um argumento contra Aristóteles, ele teria de encontrar 
dificuldades em Aristóteles que são independentes do fato de que Aristóteles não utiliza os métodos da 
ciência moderna. Nenhuma dessas dificuldades são sequer mencionadas. Assim o ‘argumento’ escorrega para: 
Aristóteles não é como nós – que vá para o inferno! Típico racionalismo crítico!” (Paul FEYERABEND, 
Science in a free society, p. 63). 
34 Cf. Clément ROSSET, A Antinatureza, p.16. 
35 ARISTÓTELES, Metafísica, 1015a. 
36 IDEM, Physics, II, 192b. 
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exterior. A natureza é, portanto, princípio de movimento e repouso de um corpo natural, 

entendendo-se por princípio “o primeiro termo a partir do qual algo é ou é gerado ou é 

conhecido”.37  Mas, a natureza também não se confunde com o movimento; ela não é todo 

movimento, mas é o agente produtor de uma espécie de movimento: o movimento natural. 

A pedra que um homem lança ao alto não realiza um movimento natural enquanto lançada 

ao alto, mas sofrendo uma tal ação ela realiza um movimento violento, pois é retirada de seu 

lugar natural para um outro lugar que não lhe pertence naturalmente. Nesse caso específico, 

o movimento violento é uma ruptura que implica uma “desordem cósmica”,38 logo 

superada quando o corpo se encontra isento de perturbações externas – a pedra não 

permanece no ar, lugar que não lhe pertence por natureza, no qual está em virtude de um 

movimento violento, mas retorna ao chão, seu lugar natural. O movimento natural é, 

portanto, aquele para o qual todo o corpo tente quando não influenciado por fatores 

externos, tal como a atividade humana ou algum acaso.39  

Na definição aristotélica, ainda podemos ressaltar duas características muito 

importantes: a espontaneidade e a finalidade. A grama que cresce é um movimento 

espontâneo na medida em que nada além da sua própria natureza a faz crescer: seu 

crescimento se dá por essência e não por acidente. Já a finalidade é o propósito pelo qual se 

dá o movimento: “as coisas naturais são exatamente aquelas que se movem continuamente, 

em virtude de um princípio inerente, em direção a um objetivo determinado”.40 A 

espontaneidade e a finalidade são componentes que ajudam a marcar o domínio do natural 

distinguindo-o dos outros domínios por ser o natural o domínio da finalidade espontânea:41  

                                                 
37 “[...] são princípios a natureza, o elemento, o pensamento, a substância e o fim [...]” ARISTÓTELES, 
Metafísica, 1013a. 
38 Alexandre KOYRÉ, Estudos Galilaicos, p.23. 
39 É importante ressaltar que nem toda atividade humana se opõe ao natural. A atividade humana segundo 
padrões aristotélicos, é a técnica, que não se opõe necessariamente ao natural. A diferença entre ambas reside 
apenas num princípio interno: o artificial não tem o princípio interno do seu próprio movimento. Por exemplo, 
madeiras não foram camas ou mesas naturalmente, mas necessitam da ação humana.  Mas não há oposição 
entre o movimento artificial de se fazer uma cama e o movimento natural. Já no caso de um homem que 
arremessa uma pedra para o alto, nesse caso específico, temos uma outra situação, na qual por intervenção 
alheia um corpo que ocupa seu lugar natural é retirado desse lugar por ação de um movimento violento, este 
sim, contrário à sua natureza. 
40 ARISTÓTELES, Physics, II, 199b. 
41 Cf. Clément ROSSET, A Antinatureza, p. 232. 
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Um movimento pode ser considerado como de natureza quando age por si  mesmo 

e de maneira imediata (πρωτως), o que exclui todos os movimentos provocados 

pelo homem, os quais implicam mediação; também quando age visando algum fim, 

o que exclui todos os movimentos provenientes do encontro (o ‘acidente’) e do 

acaso. Deste modo, simultaneamente ficam demarcados os dois domínios da não-

natureza, entre os quais estende-se o território da natureza: são eles o artifício 

(humano) e o acaso – como já dizia Platão nas Leis. Os três domínios estão 

perfeitamente delimitados:  a natureza (espontaneidade com finalidade) é a aliança 

de duas características, cujas definições, tomadas isoladamente, determinam as duas 

não-naturezas, que são o artifício (finalidade sem espontaneidade) e o acaso 

(espontaneidade sem finalidade).42  

Aqui, cabe ressaltar o importantíssimo aspecto da finalidade. A natureza, quando 

afirmada em seu caráter de finalidade, torna-se, de uma certa forma, e num determinado 

aspecto, oposta não somente ao acaso, mas também ao próprio artifício na medida em que 

ambos representam uma instancia alheia à necessidade natural. Tanto o acaso quanto o 

artifício, introduzem no domínio da necessidade natural a indeterminação própria de 

intervenções que não pertencem à finalidade natural: 

Entre esses dois pólos de indeterminação, a natureza ocupa o lugar da ordem e da 

necessidade: zona de certeza entre o acaso da matéria e as vicissitudes da atividade 

humana.43

O artifício reintroduz na existência natural, tal como o acaso, a instância aleatória, a 

imprevisibilidade de todo ato enquanto poder de intervenção na ordem estabelecida pela 

finalidade natural.44 Acaso e artifício, então, se confundem quando opostos à necessidade e 

                                                 
42 Clément ROSSET, A Antinatureza, p. 232-233. 
43 Ibid. 
44 Discutindo a recorrência em diversos sistemas Hofstadter assinala: “A enumeração recorrente é um 
processo em que coisas novas emergem de coisas antigas por meio de regras fixas. Parece haver muitas 
surpresas em tais processos[...]. Poderia parecer que séries recorrentemente definidas desse tipo possuem 
alguma espécie de complexidade de comportamento inerentemente crescente, de modo que, quanto mais você 
avança, mais imprevisíveis elas se tornam. Levado um pouco mais longe, esse tipo de pensamento sugere que 
sistemas recorrentes devidamente complicados poderiam ter força suficiente para romper com quaisquer 
padrões predeterminados. E não é essa uma das propriedades definitórias da inteligência? Em vez de apenas 
considerar programas compostos de procedimentos que podem recorrentemente chamar a si próprios, por que 
não chegar à sofisticação de inventar programas que possam modificar a si próprios – programas que possam 
agir sobre programas, ampliando-os, aperfeiçoando-os, generalizando-os e assim por diante? Esse tipo de 
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à finalidade da natureza; ambos representam uma realidade estranha à necessidade natural: 

a liberdade de todo ato humano (artifício) implicando a indeterminação para dentro de uma 

realidade (natureza) necessária e teleológica. Visto sob este aspecto, o artifício e o acaso, 

representam duas instâncias opostas à natureza. De um lado a indeterminação intrínseca do 

acaso e do artifício enquanto modos de intervenção, de outro a necessidade teológica da 

natureza. Duas realidades distintas conforme se tome o ponto de vista de cada uma. 

Artifício: imprevisibilidade da ação sobre uma natureza teleológica. Fato que implica numa 

perspectiva que, tomada em si mesma, resulta na ausência de um princípio transcendente 

anterior – o que equivale à afirmação do acaso de toda constituição. Natureza: afirmação de 

que tudo o que existe deve sua existência a um princípio ontológico anterior à sua 

existência. Princípio no qual a própria existência das coisas já se encontra pré-estabelecida 

numa ordenação teleológica. A partir disso, enfatizamos o fato de que natureza e artifício se 

apresentam como dois pontos de vista irredutíveis e irreconciliáveis: 

[...] natureza e artifício designam antes duas formas de olhar que duas instâncias 

existentes [...] O mundo aparece ora como natureza, ora como artifício, mas nunca 

como um composto das duas instancias. 45

Temos aqui, portanto, duas perspectivas: a naturalista e a artificialista. Da 

perspectiva artificialista não há sentido algum em falar de uma realidade natural e uma 

artificial: já não há mais fronteira discernível entre o natural e o artificial. A própria 

assimilação do natural ao artificial significa a assimilação anterior da necessidade ao acaso, 

sendo tudo o que existe de caráter igualmente artificial.  Enquanto que, da perspectiva 

naturalista, tudo é assimilado ao natural: o casual e o artificial não são senão 

acontecimentos secundários em relação ao todo ordenado pela natureza. Ambas as 

perspectivas, são igualmente excludentes e imperativas. Toda posição mista será, portanto, 

é invariavelmente de caráter naturalista, pois ainda reconheceria, mesmo que de forma 

                                                                                                                                                     
‘recorrência entrelaçada’ provavelmente se encontra no cerne da inteligência”. Douglas HOFSTADTER, 
Gödel, Escher, Bach, p.164. 
45 Clément ROSSET, A Antinatureza, p. 67. 
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confusa e obscura, duas instâncias, o artifício e a natureza, enquanto que, da perspectiva 

artificialista só há uma instancia, o artifício.46

Mas, ao identificarmos o artifício com o acaso e ao contrapô-lo à natureza, algo 

parece ter sido esquecido: a finalidade do artifício. Se as obras humanas possuem uma 

finalidade evidente, assim como as obras da natureza, seja lá qual for tal finalidade – a 

concretização do Espírito Absoluto na história, o desígnio de Deus, ou qualquer outro 

objetivo – então, artifício e natureza compartilham da finalidade como característica 

comum, logo, não podem ser completamente opostos. Isso, no entanto, já seria pensar a 

finalidade do artifício e da natureza a partir da perspectiva naturalista, onde há uma clara 

diferenciação entre natureza e artifício. Olhando pela perspectiva artificialista não há uma 

tal “finalidade” na natureza, pois não há “natureza”. Ao falarmos de artifício e finalidade, 

não estamos designando uma capacidade propriamente humana de fixar objetivos e de 

poder realizá-los, mas simplesmente a capacidade de realizar produções sem referência a 

uma “natureza”.47 Pouco importa se, por exemplo, uma árvore, é ou não feita pelo homem, 

porque o fato dela não ser uma produção humana não lhe confere um caráter mais natural. 

Ela continua sendo a soma de um número incontável de circunstâncias: seu “aparecimento” 

é algo tão (in)provável quanto, um computador, um marciano ou o próprio Universo. 

Mas, o que queremos dizer com isso? Num mundo onde nenhuma idéia de natureza 

se apresenta à cognição, tudo passa a ser de caráter artificial: as circunstâncias que 

presidem o aparecimento de qualquer objeto são, todas, igualmente insólitas. Isso significa 

que seriam necessárias tantas “intervenções” para tornar um objeto “natural” quanto para 

tornar-lhe “artificial”. Desse ponto de vista, não há diferença entre estabelecer um algo que 

aparece sem o homem e um algo que aparece com o homem: as possibilidades de 

aparecimento do objeto se dão de forma independe da sua causa ser natural ou artificial.  

Vejamos um exemplo: Michael Polanyi discutindo a questão do acaso em seu livro 

Personal Knowledge, levanta a seguinte questão: um turista que passasse por uma estação 

de trem da Inglaterra veria, no jardim da estação, pedras (seixos) formando uma inscrição 

                                                 
46 Cf. Clément ROSSET, A Antinatureza, p. 67. 
47 Cf. Ibid., p.53. 
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de boas-vindas aos visitantes. Dado o perfeito arranjo da inscrição, ninguém pensaria 

seriamente na possibilidade daquela formação ter se dado ao acaso para formar uma frase 

perfeita em inglês.  A probabilidade das pedras se juntarem para formar uma frase em 

inglês ao acaso seria tão pequena que poderia perfeitamente ser desconsiderada. 

Certamente, o viajante concluiria que a inscrição é o resultado da intervenção humana ao 

arranjar as pedras numa determinada formação – talvez, por obra do zelador da estação, que 

as colocou de tal maneira somente para agradar os visitantes que passassem por lá. Agora, 

suponha que passados muitos anos esse zelador tenha morrido e as pedras tenham se 

dispersado por todo jardim numa formação aleatória e novamente o visitante passasse por 

lá e se perguntasse novamente se aquela formação é propositada ou casual: certamente, do 

modo como atualmente estão, não apresentando nenhuma ordem discernível, seria 

aparentemente mais correto pensar que as pedras estão dispostas de modo casual pelo 

jardim.  

Este é um exemplo simples de como geralmente se dá a identificação do artificial na 

natureza. No entanto – e aqui entra a mudança de perspectiva ao se encarar o fato – não 

temos como objetivamente demonstrar essa opinião: dividindo-se o número de todas as 

configurações possíveis das pedras pela exata configuração que elas possuem agora, 

totalmente dispersas pelo jardim, o visitante encontraria o mesmo quociente se houvesse 

realizado a mesma operação com as pedras formando uma inscrição em inglês. Mas, 

ninguém estaria disposto a afirmar que ambas as configurações – a inscrição em inglês e as 

pedras dispersas – são produto do acaso ou que ambas são produto do desígnio humano, 

mesmo que a disposição das pedras, exatamente na posição encontrada da segunda vez, seja 

tão provável quanto as pedras formando a inscrição de boas vindas. É importante 

atentarmos para a importância desse ponto. O mais comum seria atribuir um desígnio à 

primeira configuração e uma formação casual à segunda configuração.48 Mas a questão que 

colocamos é anterior: qual o fundamento dessa opinião? Por que atribuímos a um 

determinado arranjo de pedras uma noção de ordem e finalidade e a um outro arranjo, 

                                                 
48 Michael POLANYI, Personal Knowledge, p. 33-34. Polanyi ainda oferece um outro exemplo: imagine que 
o visitante de uma exposição ganhe um prêmio por ser o visitante de número 500.000 a comparecer à 
exposição. Se tal visitante fosse uma pessoa supersticiosa ficaria maravilhado com a coincidência de ser 
justamente ele um tal visitante, mas ninguém se espantaria com o fato de ser o visitante de número 537.522, 
mesmo que a probabilidade de ser um tal visitante seja menos do que a anterior. 
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igualmente (im)provável, atribuímos uma formação casual, completamente destituída de 

um sentido imediato?  

O modo pelo qual o próprio Polanyi responde a essas questões exemplifica bem o 

fato de que muitas vezes, não temos um critério objetivo de julgamento pelo qual 

pudéssemos dar razão a apenas uma dentre duas visões de mundo. Sua resposta nos coloca 

frente à irredutibilidade da atitude cognitiva do sujeito: em último caso é somente um 

julgamento pessoal que determina a ordem ou a aleatoriedade do sistema em questão: 

Quando digo que um evento é governado pelo acaso, eu nego que ele seja 

governado pela ordem. Qualquer estimação numérica da probabilidade que um 

certo evento ocorreu por acaso pode ser feita somente com uma visão para a 

possibilidade alternativa de ele ser governado por um padrão particular de ordem.49

O que Polanyi quer dizer é que só podemos afirmar que um certo padrão é casual ou 

ordenado se já possuímos previamente um padrão ordenado como critério de julgamento: 

sem referência a um tal critério não há sentido em se colocar a questão se um determinado 

sistema é ordenado ou não. No exemplo acima – das pedras organizadas de modo a formar 

uma inscrição de boas vindas – quando as pedras estavam dispersas sobre toda a área 

disponível do jardim, elas não possuíam mais um padrão que pudesse ser remetido a algum 

outro padrão ordenado conhecido que servisse de referência. Daí possuírem um padrão 

casual. Levando a questão adiante, mesmo tomando o primeiro padrão “ordenado” das 

pedras, a inscrição de boas-vindas só faria sentido para alguém que conhecesse o idioma 

inglês ou que conhecesse caracteres latinos. Uma outra pessoa de uma outra cultura, cujo 

alfabeto possuísse uma outra configuração – talvez completamente diferente daquela 

desenhada pelas pedras no jardim – poderia atribuir um caráter tão casual que formasse 

aquela inscrição em inglês quanto às pedras completamente dispersas.  

A questão levantada por Polanyi nos leva a considerar o fato de que o 

reconhecimento da ordem em um determinado sistema já implica uma ordem prévia como 

critério no julgamento da configuração que se observa. Aqui está o ponto que enfatizamos, 

no qual artificialismo e naturalismo se tornam irreconciliáveis: onde o naturalista vê a 
                                                 
49 Michael POLANYI, Personal Knowledge, p. 33. 
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necessidade da ordem, o artificialista vê apenas mais um arranjo casual. Então, para o 

naturalista, aquilo que existe está intimamente relacionado com o desígnio necessário de 

uma natureza ontologicamente anterior; já para artificialista toda existência é igualmente 

insólita e extraordinária: tudo adquire um caráter igualmente casual na medida em que não 

expressa em si nenhuma necessidade pela qual aquilo que existe, existiu continua a existir 

tal como está. Daí a importância das análises de Polanyi ao atestar o fato de que, quando 

retirada a referência a um critério a priori de ordem, já não faz mais nenhum sentido 

falarmos em ordem ou desordem, nem tampouco de acaso, na medida em que acaso 

representa um “desvio” à regra imposta pela necessidade: retirado o critério a priori toda 

existência adquire um caráter único.  

O caráter extraordinário de toda existência não implica a impossibilidade do 

trabalho racional nem tampouco significa que o filósofo artificialista não utilize noções tal 

como necessidade ou ordem – há, no entanto,  um novo sentido em tais noções: onde o 

naturalista via o reflexo de uma ordem natural expressa pela “necessidade” de certos 

acontecimentos o artificialista vê apenas hábito. Para o artificialista, a distinção entre um 

padrão ordenado e um padrão aleatório só pode ser revelada pela ausência do aleatório da 

experiência passada. O artificialista reconheceria que as pedras dispostas na estação 

formando uma mensagem poderiam ter sido colocadas deliberadamente por um homem 

simplesmente porque já foi observado diversas vezes anteriormente que um homem pode 

realizar essa tarefa – assim também como já foi observado que o homem pode construir 

casas e a própria estação. Mas, esse reconhecimento não se dá devido à existência de um 

princípio que empeça tais obras de serem realizadas “por acaso”. Assim, para o 

artificialista, os padrões ordenados, tão como qualquer outra generalidade observada, não 

representam a necessidade de um princípio natural operando nos corpos teleologicamente, 

mas apenas o hábito, o costume causado pelo fato de um acontecimento suceder a outro. 

Desta forma, o pensamento artificialista representa qualquer “lei da natureza” como 

análoga às leis artificiais, entendendo-se por leis artificiais todas as regras instituídas pelo 

homem, seja através de contratos, seja através de acordos ou mesmo pela pura força da 
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autoridade.50 Como, então, não há diferença entre natureza e artifício, não há, logicamente, 

diferença entre leis naturais e leis artificiais: a necessidade natural coincide com a 

necessidade artificial e não há como serem separadas sem arbitrariedade: 

Quando consideramos a afinidade com que a evidência natural e a evidência moral 

se ligam e formam apenas uma cadeia de argumentos, não teremos nenhum 

escrúpulo em admitir que elas são da mesma natureza. Um prisioneiro, que não 

tenha dinheiro nem influência, descobre a impossibilidade de escapar tanto quando 

considera a obstinação do guarda como das paredes e barras de ferro com as quais 

está cercado. 51

Da mesma maneira pela qual existe e podemos falar de uma necessidade natural – 

que daria origem às leis naturais – existe também uma necessidade artificial que em nada se 

distingue da necessidade “natural”. Inclusive, toda necessidade natural pode ser reduzida a 

uma necessidade de caráter artificial: a única necessidade existente na matéria é a que 

deriva das operações da mente humana.52 A necessidade passa a ser apenas uma 

determinação da mente de passar de um objeto para um outro que habitualmente o segue. 

As leis naturais não são a expressão de uma natureza que as determinam a ser o que são, 

mas apenas um hábito que, fora da mente humana, não possui nenhum sentido. A existência 

de uma lei natural nada mais significa, para o filósofo artificialista, do que um processo de 

repetição sem qualquer sentido, pois a atribuição de um sentido a uma tal repetição 

                                                 
50Cf.  Clément ROSSET, A Antinatureza, p.60 
51 David HUME, An Enquire concerning Human Understanding, p. 90.  Hume recomenda que “ao julgar as 
ações humanas devemos sempre proceder com base nas mesmas máximas que quando raciocinamos acerca de 
objetos externos” Ibid. 
52 “como a única necessidade existente nas ações da matéria é a que deriva dessas circunstâncias [...] É a 
observação da união que produz a inferência; por essa razão, poderíamos considerar que basta provar a 
existência de uma união constante nas ações da mente para estabelecer a inferência, juntamente com a 
necessidade dessas ações.” (David HUME, Treatise of Human Nature, II, III, I, p.400-401). As circunstâncias 
as quais Hume se refere são a união constante e a inferência da mente. Não pretendemos entrar em discussão 
mais detalhada sobre as particularidades de como a mente humana para Hume realiza essa operação, no 
entanto contra as objeções de que a mente, ao passar das regularidades à crença numa necessidade, sofre a 
ação da natureza (e portanto é passiva), afirmamos que os princípios de associação que estabelece a ligação 
não formam em si uma natureza e portanto, a mente não sofreria a ação “da natureza” mas apenas de 
princípios de associação que em si mesmos não são necessários. Para formarem uma “natureza” tais 
princípios deveriam ser transcendentais e não princípios casuais, ou seja, princípios que não se explicam por 
nada além deles mesmo (esta, aliás, é a crítica de Kant ao associacionismo de Hume), “nada no espírito 
ultrapassa a natureza humana; nada é transcendental” (Gilles DELEUZE, Empirismo e Subjetividade, p. 16). 
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envolveria a existência de uma “natureza” pela qual essa repetição fizesse algum sentido. 

Em último caso, o sentido só poderá ser dado pelo próprio artifício. 

No entanto, após tudo o que foi dito, poderia ser objetado, quanto ao uso da palavra 

“artificialismo”, que mantê-la para designar uma concepção na qual não há mais distinção 

entre natureza e artifício, é um erro conceitual. Por que enfatizar o artificial se só podemos 

falar de artificial da perspectiva naturalista? Admitimos a validade da objeção. Admitimos 

também que o conceito de “artifício” é tão frágil ou vago quanto o conceito de “natureza” – 

conceito do qual ele também necessita para poder se delimitar. Realmente, se utilizamos 

uma palavra como “artificialismo” para designar uma postura na qual não há mais sentido a 

distinção entre natureza e artifício, e se o artifício só pode ser delimitado através da noção 

de natureza, então utilizar a palavra “artificialismo” para descrever uma tal posição é, sem 

dúvida, imprópria. No entanto, pensamos que qualquer conceitualização que pretendesse 

ser “exata”, ou seja, descrever o objeto tal qual ele é, seria insatisfatória e estamos 

conscientes dessa insuficiência a que toda conceitualização está sujeita. Mas não é nossa 

intenção uma descrição perfeita de uma perspectiva filosófica por um conceito que, como 

reconhecemos, é limitado. Quando utilizamos o conceito de “artifício” ou uma noção como 

“artificialismo”, não as utilizamos no sentido comum, naturalista, mas já as introduzimos 

como uma ferramenta da perspectiva que ele qualifica. Fazemos uso de uma opção 

pragmática.53 Acreditamos que um conceito como “artificialismo” é mais útil do que outros 

para veicular a idéia de uma recusa a todo princípio absoluto de ordem exterior ao homem 

ou às próprias coisas. Acreditamos que o reconhecimento de que o que existe não deve sua 

existência a nenhum princípio exterior a si – princípio que determinaria sua existência e seu 

modo de ser – nos levaria muito mais perto da idéia de que tudo, num determinado sentido, 

é fabricado, desde que entendêssemos por “fabricado” um modo de ser distinto do modo 

“natural” e cujo próprio vir a ser não implica nenhum princípio transcendente. “Artifício” 

                                                 
53Ao escolhermos uma opção pragmática paradoxalmente nos afastamos e nos aproximamos da posição do 
americano Richard Rorty, filósofo contemporâneo neopragmatista. Nos afastamos porque não concordamos 
que uma filosofia que fala da ausência de fundamentos últimos possa ser, coerentemente, chamada de 
naturalista, dada a idéia que pretende veicular; nos aproximamos de Rorty por compartilharmos o pensamento 
de que a afirmação de um vocabulário novo é freqüentemente mais produtiva do que a utilização de 
vocabulários antigos, mais sujeitos a distorções e equívocos. Portanto é, paradoxalmente, nossa opção 
pragmática que nos afasta do vocabulário de Rorty. Enfatizamos, no entanto, que a discordância com Rorty é 
puramente verbal, pouco afetando a concordância maior que compartilhamos com sua filosofia. Sobre o uso 
de “naturalismo” por Rorty ver Richard RORTY, A Filosofia e o Espelho da Natureza. 

 23



também implicaria a idéia da “revalorização e desculpabilização da prática especificamente 

humana do artifício”,54 conseqüência moral de um mundo sem distinção entre a idéia de 

natureza e artifício. Por estas razões, apesar de reconhecermos as limitações conceituais, 

pensamos que sustentar a noção de “artificialismo” para uma postura na qual há uma 

indiferença entre a idéia de natureza e a de artifício pode ser sustenta devido à intenção que 

se pretende e dado o uso pragmático da conceitualização. 

Ao entrarmos mais especificamente na discussão do conceito de natureza, nosso 

principal objetivo foi o de entendê-lo a partir das suas definições mais comuns. Não 

procuramos dar uma definição restritiva do que pensamos ser “a natureza” nem tampouco 

propomos uma definição de forma dogmática: simplesmente analisamos suas significações 

mais importantes atribuídas pela filosofia ao longo da história. Assim, denominamos a 

afirmação de uma “natureza”, enquanto princípio teleológico, de uma perspectiva 

naturalista. Contrapomos a essa visão uma outra perspectiva, incomensurável a ela, na qual 

não há diferença entre natureza e artifício, chamamos de artificialista. Assim inserimos na 

discussão dois conceitos de importância fundamental: naturalismo e artificialismo. A partir 

do modo como fomos caracterizando essa duas perspectivas, há implícito uma forte 

tendência ao ceticismo por parte da perspectiva artificialista e uma outra tendência, 

igualmente forte, ao dogmatismo pela perspectiva naturalista. Mas a relação entre o 

ceticismo, tal como entendido historicamente,, e aquilo a que chamamos de artificialismo 

não é tão evidente. Há muito a ser dito a respeito dessa relação, principalmente quando 

temos como objetivo apontar os elementos trágicos presentes nos Diálogos sobre a 

Religião Natural, sem de forma alguma negar seu ceticismo. Devemos, portanto, passar à 

analise das relações entre o ceticismo e o artificialismo.  

 

 
 
 

                                                 
54 Clément ROSSET, A Antinatureza, p. 60. 
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1.2 Ceticismo e Artificialismo 
 

Como se relacionam ceticismo e artificialismo? De tudo o que já foi dito até agora, 

parece uma conseqüência direta do artificialismo um certo “ceticismo” com relação a um 

fundamento último da realidade, seja esse fundamento de ordem ontológica ou 

epistemológica. Mas a simples ausência de uma “natureza” apesar de poder ser entendida 

como uma afirmação cética, não é o suficiente para vincular tão estreitamente quanto 

queremos essas duas concepções na filosofia de David Hume.  

Existem dois tipos principais de ceticismo: o ceticismo pirrônico e o ceticismo 

acadêmico. Cada um deles, em particular, é interpretado por diversos especialistas de 

diferentes modos. Há, portanto, diferentes modos de se abordar a questão, que levará a 

diferentes conclusões dependendo de qual objeto tomarmos (pirrônico ou acadêmico) e de 

como o interpretamos. Precisamos, então, esclarecer qual o ceticismo que será nosso objeto 

e como o interpretamos.  

Nosso objeto será o ceticismo pirrônico: concordamos com Richard Popkin e com 

Plínio Smith quando afirmam que Hume é essencialmente cético e que o tipo de ceticismo 

que mais se aproxima de Hume é o ceticismo pirrônico.55 A partir deste ponto, que 

tomamos por estabelecido, embora sem nos esquecer das controvérsias intermináveis a esse 

respeito, pretendemos afirmar o caráter trágico do ceticismo de Hume em oposição ao 

caráter pessimista de ceticismo acadêmico.56 Mas, afirmar o caráter trágico do ceticismo, 

como ressaltamos, parece mais simples à primeira vista do que realmente é. 

                                                 
55 Sobre o pirrônismo de Hume, diz Popkin: “Hume [...] manteve o único ponto de vista pirrônico 
‘consistente’” (Ver Richard POPKIN, David Hume: His Pyrronism and His Critique of Pyrronism, p. 161). 
Plínio Smith diz: “podemos sustentar que Hume é antes um pirrônico que um acadêmico”. (Ver Plínio 
SMITH, O Ceticismo de Hume, p. 294). Daqui por diante, sempre que falarmos em ceticismo sem 
qualificação estamos nos referindo ao ceticismo pirrônico. O ceticismo acadêmico será tratado sempre pela 
qualificação de acadêmico. 
56 Sobre as diferenças entre o trágico e o pessimismo, ver Clément ROSSET, Lógica do Pior, p. 19-24. 
Segundo Rosset, a diferença principal entre trágico e pessimismo reside no fato de que “o pessimista fala após 
ter visto; o terrorista trágico fala para dizer a impossibilidade de ver. [...] O pessimismo [...] supõe o 
reconhecimento de um “algo” (natureza ou ser) do qual ele afirma posteriormente o caráter constitutivamente 
insatisfatório” (Ibid., p.19-20). Essa afirmação posterior do caráter constitutivo insatisfatório se aproxima 
muito, se a entendermos em sentido epistemológico, da negação dogmática das possibilidades de 
conhecimento afirmada pelos acadêmicos. Os pirrônicos não caem nesse pessimismo extremado da 
impossibilidade absoluta do conhecimento e suspendem o juízo inclusive sobre este tópico. O falar “após ter 
visto” deve ser entendido como uma afirmação acabada sobre o mundo, um enunciado estático que descreve 
algo de acabado e já constituído como dado (a impossibilidade de conhecer). Já as declarações pirrônicas, por 
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Mas, mesmo limitando o objeto ao ceticismo pirrônico, ainda não está claro como o 

entendemos. Para fundamentar nossa leitura do pirronismo, voltaremos à sua origem grega, 

tal como foi pensado pelo médico helenista Sexto Empírico – única fonte do ceticismo 

grego a ter sobrevivido relativamente completa e que, portanto, nos pode fornecer, na 

medida do possível, um retrato mais fiel do que era o pirronismo. 

No início do primeiro livro de seu Hipotiposes Pirrônicas, Sexto Empírico trata de 

caracterizar as diferenças fundamentais entre as filosofias – diferenças que pensamos, não 

por acaso, se assemelhar muito com a diferença que expomos entre as filosofias naturalistas 

e as filosofias artificialistas. Diz Sexto: 

É natural que aqueles que investiguem qualquer assunto concluam ou em sua 

descoberta, ou na sua negação e no reconhecimento da sua incognocibilidade, ou na 

necessidade de prosseguir a investigação. Talvez por isso, também com relação aos 

objetos investigados pela filosofia, alguns afirmam terem descoberto a verdade 

[αληθες], outros asseguram que ela não se pode conhecer e outros, finalmente 

seguem investigando. 57

Sexto Empírico está caracterizando três tipos principais de filosofia: as filosofias 

dogmáticas, que são aquelas que afirmam positivamente ter encontrado a verdade; a 

filosofia acadêmica, que é aquela que procurando a verdade e não a encontrando desiste de 

procurá-la e afirma, em razão disso, a impossibilidade de que alguém, algum dia, a 

encontre; e os pirrônicos são aqueles que continuam a procurando a verdade, mesmo sem a 

terem encontrado. O importante na distinção de Sexto, e sua principal intenção nesta 

divisão entre as filosofias, é ressaltar a diferença dos dogmáticos e dos acadêmicos para 

com os céticos e assim distinguir e caracterizar a posição cética das demais filosofias.  

A partir da distinção de Sexto, chegamos, sem muito esforço, a uma outra, desta vez 

entre apenas dois tipos principais de filosofia: aquelas que já não mais procuram a verdade 

e aquelas que ainda a continuam procurando. Neste caso, os dogmáticos e os acadêmicos 

estariam juntos, formando um único grupo dogmático (ou de afirmações dogmáticas), como 

aqueles que já não procuram mais a verdade, enquanto que os céticos (pirrônicos) seriam os 
                                                                                                                                                     
serem afirmações dinâmicas não podem se constituir como afirmações estáticas nem tampouco afirmar nada 
de um “algo” já constituído pois ainda nada se deu ao pirrônico como já constituído: ele ainda nada encontrou 
como um dado já constituído. 
57 SEXTO EMPÍRICO, Hipotiposes Pirrônicas, I. I. 1. 
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únicos, ao olhar de Sexto, a ainda procurá-la. Então, o que diferencia e caracteriza o cético 

perante qualquer outra filosofia, seja ela dogmática ou acadêmica, seria o fato de que o 

cético nada afirma dogmaticamente, pois ainda continua a procurar a verdade, enquanto que 

os dogmáticos afirmariam positivamente tê-la encontrado e os acadêmicos afirmariam 

negativamente a sua impossibilidade.58  

Essa característica do ceticismo de ainda procurar a verdade o torna numa filosofia 

dinâmica quando comparado com as atitudes estáticas dogmáticas e acadêmicas: se o 

cético é “aquele que procura”, então é uma característica intrínseca ao ceticismo o 

movimento cognitivo, o ato de procurar como ação cognitiva, enquanto o repouso seria 

intrínseco às outras filosofias: o repouso dogmático se dando em alguma construção 

racional da realidade, fixando-se numa representação fundacionista, e o repouso acadêmico 

se daria na afirmação estática de que nada podemos conhecer. Mas o cético, como “aquele 

que procura”, faz do ceticismo, na visão de Sexto, além de uma filosofia dinâmica, também 

uma filosofia da imersão no tempo: o cético continua procurando porque ainda nada 

encontrou até o momento presente. Suas afirmações são sempre relativas àquele que as 

afirma no momento em que as afirma. Nada é dito a respeito do futuro: do fato do cético 

ainda não ter encontrado a verdade, não resulta que ele jamais a vá encontrar, mas apenas 

que ele, até o momento, nada encontrou. Por nada ter encontrado até o momento e por não 

saber se algum dia irá encontrar ou não, o cético continua procurando. 

Mas, voltando à distinção de Sexto entre o ceticismo e as outras filosofias, tal 

distinção nos leva a pensar que Sexto diferencia o ceticismo dos dogmáticos e dos 

acadêmicos pela propensão destes últimos a afirmações dogmáticas. Aqui, temos a questão 

do papel importante e ambíguo de “dogma” no entendimento adequado da diferenciação 

expressa por Sexto. Sexto afirma que “o cético não dogmatiza”, 59 mas apenas em uma 

única acepção de dogmatizar: “dizemos que o cético não dogmatiza, mas não naquela 

acepção de ‘dogma’ que sustentam alguns”.60 Aqui, Sexto faz uma restrição muito 

importante quando diz “naquela acepção de dogma”. Dessa sua restrição podemos deduzir 
                                                 
58 Tomamos neste caso, a filosofia acadêmica na sua concepção tradicional, com a qual, guardamos certa 
reserva, pois vemos, mesmo nos acadêmicos a possibilidade de um ceticismo legítimo. Sobre uma outra 
interpretação da filosofia acadêmica e suas relações com o pirronismo ver Roberto BOLZANI FILHO, 
Acadêmicos versus Pirrônicos: Ceticismo Antigo e Filosofia Moderna, Discurso, (29), p. 57-110. 
59 SEXTO EMPÍRICO, Hipotiposes Pirrônicas, I, VII, 13.  
60Ibid, [grifo meu]. 
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que há mais de um sentido no qual podemos entender o que seja o dogmatizar, e que, de 

acordo com Sexto, e num certo sentido, o cético pode livremente dogmatizar; mas em outro 

sentido não. Sexto mais adiante nos explica quais são esses sentidos. Se “dogma” for 

entendido como “o mais simples assentimento a qualquer coisa”, 61 então Sexto admite: o 

cético faz afirmações como qualquer outra pessoa, “por exemplo, não dirá ‘não sinto calor 

ou frio’ quando os sente”.62 Mas se entendermos por “dogma” o “assentimento aos objetos 

não-evidentes das ciências”,63 então o cético não dogmatiza. Entender precisamente onde 

está a fronteira do dogma permitido e do dogma proibido, ou seja, entender o que o cético 

pode afirmar sem dogmatismo e o que o cético jamais afirmará é, talvez, o ponto mais 

importante na discussão sobre o que é o ceticismo e como ele se relaciona com Hume e o 

artificialismo.  

Sexto diz nas Hipotiposis que o cético não dogmatiza ou nada afirma apenas sobre 

aquilo que lhe parece não-evidente [αδηλων]. Mas esta constatação, apesar de muito 

importante, é vazia, pois nada ainda sabemos sobre o que é evidente. De qualquer forma, 

sabemos, pela própria distinção de Sexto entre coisas “evidentes” e coisas “não evidentes”, 

que há dois domínios distintos: existem coisas evidentes e outras não-evidentes. Dentro 

desse domínio, Sexto diz que o cético não dogmatiza apenas naquelas questões não-

evidentes. Este pouco que já sabemos é, por si só, de grande importância porque limita o 

ceticismo a apenas um domínio, a saber, o não-evidente. Com essa limitação inicial, mas 

importante, podemos conjeturar que Sexto, talvez, esteja preocupado libertar o cético de 

acusações desnecessárias sobre sua coerência na vida prática.64 Se assim for, pouca 

diferença faria se essa atitude do cético – de dar “o mais simples assentimento a qualquer 

coisa”  – fosse taxada de dogmática: não é com esse sentido de “dogma” que o cético está 

preocupado – se o cético sente frio, então dirá que sente frio procurará algo que o aqueça. 

Feita esta primeira observação, de que existem dois domínios – o evidente e o não 

evidente – e que o cético afirma comumente um e suspende o juízo a respeito do outro, 

precisamos agora dar conteúdo a esses domínios respondendo o que o cético considera 

                                                 
61SEXTO EMPÍRICO, Hipotiposes Pirrônicas, I, VII, 13.  
62 Ibid. 
63 Ibid. 
64 Sobre a questão da coerência do cético na vida prática, Plínio JUNQUEIRA SMITH, Sobre a Tranqüilidade 
da Alma e a Moderação das Afecções, Kriterion, (96), p. 22-56. 
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como “não-evidente”. Afirmamos, seguindo Hankinson, que o ceticismo apresentado por 

Sexto, é um ceticismo limitado a questões teóricas.65 Sexto especifica “dogma” no segundo 

sentido como “o assentimento a qualquer dos objetos não evidentes investigados nas 

ciências”.66 Esta qualificação de Sexto nos dá boas razões para concordarmos com 

Hankinson. 

Se o cético distingue o evidente do não evidente e duvida daquilo que não evidente, 

então, nos parece correto afirmar que não há dúvida sobre aquilo que é evidente: evidente é 

aquilo que, para o cético, não é passível de dúvida. Mas sobre o que o cético não duvida?  É 

preciso entender melhor as razões de Sexto quando nos diz que “aqueles que afirmam que 

os céticos negam as aparências [φαινοµενα], me parece que não escutaram o que já 

dissemos”.67 Já que, portanto, o cético não nega as aparências ele deve as admitir. E é isso o 

que ocorre, Sexto diz textualmente que o cético admite o que lhe aparece: 

quando, contudo, perguntamos se a realidade é tal como aparece, admitimos o que 

aparece e investigamos não sobre a aparência [φα νοµενου], mas sim sobre o que 

se afirma [λεγεται] sobre a aparência; mas isto difere de se investigar sobre a 

própria aparência.

ι

                                                

68

Sexto faz questão de enfatizar que não se trata de duvidar das aparências 

(“admitimos o que aparece”), mas daquilo que delas é dito de forma dogmática, ou seja, da 

construção racional que é feita a partir das aparências para o não evidente.69 Ele nos dá o 

exemplo do mel que se apresenta como doce ao paladar daquele que o experimenta: o 

cético sente o mel como doce, mas suspenderá o juízo se perguntado sobre se a natureza, a 

 
65 Hankinson, discutindo se o dogma para o cético é absolutamente geral, incluindo as crenças mais 
cotidianas, ou se é algo restringido apenas a crenças teóricas, afirma que: “o alvo real de Sexto são as crenças 
que são em algum sentido teóricas; o que é matéria de dúvida é a própria explicação para as coisas [...]” . R.  
J. HANKINSON, The Sceptics, p. 25. 
66κατα τας επιστηµας ζητουµενων αδηλων συγκαταθεσις. [grifo meu]. SEXTO EMPÍRICO, 
Hipotiposes Pirrônicas, I, VII, 13.  O uso de “επιστηεµας ” suporta a leitura de Hankinson como limitando o 
ceticismo à questões teóricas mais elevadas. 
67Ibid, I, X, 19. 
68 Ibid. 
69 Jonathan Barnes faz uma distinção entre “pirronismo rústico”, que não admite nenhuma crença, seja ela 
qual for, e o “pirronismo urbano”, cujo alvo são apenas as crenças teóricas. Seguindo as análises de 
Hankinson, somos da opinião de que Sexto está mais próximo do ceticismo urbano: “penso que Sexto é mais 
urbano do que rústico” (R. J. HANKINSON, The Sceptics, p. 273). 

 29



essência do mel é realmente doce.70  Não é, portanto, sobre a aparência [φαινοµενον] que 

há discussão ou dúvida, mas sim sobre as afirmações que são feitas sobre as aparências 

(περι του φαινουµενου λεγοµενον)71. Há uma diferenciação sutil, mas muito importante, 

entre a afirmação de como o objeto aparece para aquele que tem uma experiência dele e a 

afirmação sobre a própria essência do objeto: o cético admite as afirmações sobre como o 

objeto lhe aparece, mas suspende o juízo sobre afirmações teóricas a respeito da essência 

deste objeto. As afirmações céticas, portanto, se limitam à uma descrição de experiências, 

ou seja, está circunscrita à esfera dos fenômenos.72 Podemos então dizer que o evidente é 

tudo aquilo que aparece ao cético tal como lhe aparece e o não evidente é aquilo que não 

lhe aparece, o que está fora da experiência direta. 

Mas, há algumas passagens das Hipotiposes em que Sexto diz textualmente que o 

cético duvida e critica inclusive os próprios fenômenos: “todo o aparente e duvidoso é 

objeto de disputa”.73 Isso parece contradizer o que havíamos dito anteriormente. Aqui, 

precisamos contextualizar essas passagens e abrir dois sentidos nos quais podemos entender 

“fenômeno”. Quando Sexto não se vê envolvido em discussões com filosofias dogmáticas – 

como no início das Hipotiposes, na qual sua principal intenção é apenas apresentar o 

pirronismo para aqueles que não o conhecem – temos um sentido de “fenômeno”. Quando 

Sexto está empenhado em equilibrar a balança da razão e, a partir daí, atingir a suspensão 

do juízo temos um outro sentido de “fenômeno”. A diferença toda reside no fato de que no 

primeiro sentido de “fenômeno” – que poderíamos chamar de “fenômeno cético”– estamos 

simplesmente lidando com impressões sem ter nenhuma reflexão posterior ou anterior que 

as dê fundamento teórico. No segundo sentido – que poderíamos chamar de fenômeno 

dogmático, sentido no qual ocorrem as controvérsias – o fenômeno já é uma produção 

teórica, e, portanto, passível de dúvida. Assim, temos dois tipo que produzem dois sentidos 

                                                 
70 Cf. SEXTO EMPÍRICO, Hipotiposes Pirrônicas, I, VIII, 20. 
71 Ibid.  
72 Como o próprio Hankinson concorda quando diz sobre a argumentação cética: “A força argumentativa é 
algo subjetiva – parece para mim que eles [argumentos] se equivalem: mas não afirmo positivamente que eles 
se equivalem. Reporto meu estado mental, meu pathos: mas faço isso simplesmente como uma confissão 
(apangelia), para com a qual não amarro nenhum significado dogmático” (HANKINSON, The Sceptics, p. 
30). 
73 SEXTO EMPÍRICO, Hipotiposes Pirrônicas (HP) , I, XVII, 185. Outras passagens nas quais Sexto parece 
lançar dúvidas sobre os fenômenos são HP II, IX, 89, onde diz: “o que estamos investigando são quais coisas 
manifestas são verdadeiras e quais são falsas” e HP III, IXI 136, onde diz haver diaphonia sobre as aparências 
do tempo.  
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de “fenômeno”: um fenômeno cético e outro dogmático, cuja distinção se dá no contexto da 

própria discussão. Assim, o fenômeno que o cético toma por evidente não é o mesmo 

fenômeno do dogmático: este é passível de dúvida tanto quanto qualquer outro assunto. O 

evidente para o cético é o fenômeno apenas no sentido do cético. 

Aprofundando um pouco mais a noção de “fenômeno cético” e, por conseguinte, 

decompondo o que o cético toma como único, temos o “evidente” como uma relação entre 

as impressões [φαντασιαν] e as afecções [παθεσι] causadas por essas impressões. Daí 

Sexto afirmar que “o cético dá assentimento àquelas afecções [παθεσι] que se impõem a 

ele através de uma impressão [φαντασιαν]”.74 O assentimento ao evidente, então, é uma 

relação causal (no sentido humeano) que se estabelece entre as impressões e as afecções 

que as acompanham. Em última instância, essa relação entre impressão e afecção nos leva a 

pensar que as afirmações do cético somente diz respeito às suas próprias afecções [παθος] 

e não aos fenômenos ou à coisa sob investigação. Estas afecções, por sua vez, Sexto 

ressalta, surgem de forma involuntária tal como respirar ou piscar os olhos. É esta relação 

causal involuntária de impressões e afecções que Sexto chama φαινοµενα, aquilo que 

aparece, o evidente: 

Aquilo que nos conduz ao assentimento involuntariamente de acordo com uma 

sensação passiva, nós não recusamos, como já havíamos dito. Ora, estas são as 

coisas aparentes [φαινοµενα].75  

Seria inútil para o cético se recusar a dar assentimento às suas impressões porque 

como Sexto mesmo reconhece, elas se “impõem involuntariamente” ao assentimento. Mas, 

é importantíssimo ressaltar que nesta afirmação do cético nada há de dogmático: falamos 

do cético enquanto aquele que atingiu a suspensão do juízo. Sexto está claramente tratando 

de sensações que são apenas descritas como são sentidas pelo cético enquanto cético 

(suspensão) e não explicadas teoricamente por recurso ao não evidente. Quando emite um 

juízo, sob tais circunstancias, sofrendo tais sensações, o cético nada mais faz do que 

descrever uma afecção [παθος] que lhe acontece naquele momento, sem nada afirmar a 

respeito do próprio objeto: o cético descreve aquilo que lhe ocorre na suspensão. Neste 

                                                 
74SEXTO EMPÍRICO, Hipotiposes Pirrônicas, I, VII, 13. 
75 Ibid., I, X. 
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sentido, o fenômeno é um resíduo da suspensão do juízo. Portanto, ao descrever o que lhe 

acontece, o cético não se compromete com nenhum tipo de ontologia justamente por estar 

em suspensão: nada é dito a respeito da real natureza do objeto, mas apenas de como ele 

aparece ou de como ele é sentido aparecer. Essa total indiferença para com o objeto real e a 

ênfase no modo pelo qual ele aparece imediatamente àquele que o percebe é exatamente 

aquilo que esperaríamos de uma abordagem absolutamente fenomenista do conhecimento: 

nenhum interesse pela essência, somente por aquilo que aparece tal como aparece. Visto 

por esse aspecto temos boas razões para considerar Sexto como claramente fenomenista.76

Mas essa é uma constatação, que está muito longe da unanimidade. Pelo contrário, a 

atribuição de um fenomenismo a Sexto é um assunto controverso e freqüentemente negado 

entre os comentadores. Hankinson, por exemplo, nega que se possa atribuir algum 

fenomenismo a Sexto: 

Aqui, precisamos nos guardar contra algumas suposições que podem parecer 

naturais na luz do ceticismo pós-cartesiano. Antes de tudo, uma aparência neste 

sentido não é um fenômeno privado, interno. Não é um ancestral distante do  sense-

datum. Quando Sexto quer se referir a fenômenos puramente mentais, ele emprega 

a linguagem de impressão, phantasia [...]; e phantasiai são causadas pelo 

phainomena, que são seus objetos intencionais. Uma aparência, então, não é alguma 

coisa que temos dos objetos: é algo que os próprios objetos têm (como quando 

comprimento você sobre tua aparência. Ou seja, o cético de Sexto não restringe o 

que pode ser dito sobre itens puramente mentais – ele não é fenomenalista. Ele está, 

inclusive, bastante feliz com locuções da forma x parece ser F, que aparentemente 

implica a existência de x. E em algumas ocasiões ele utilizará o mais cauteloso 

‘parece que x é F’ (apesar de em muitos exemplos o grego ser compatível com 

ambas, ele não insiste nisso.77  

Achamos muito duvidoso que se possa dizer com absoluta certeza que as 

impressões são causadas pelos fenômenos tal como Hankinson coloca, pois pensamos que 

                                                 
76 Devemos enfatizar que não pensamos que o cético seja um fenomenista de origem, mesmo porque para o 
cético nem mesmo o ceticismo é algo primitivo. O cético começa sua investigação filosófica com a esperança 
de alcançar a verdade tal como qualquer um (HP I, VI, 12).  Assim o que caracteriza o cético como cético não 
é a busca inicial da verdade, mas aquilo que se passa a partir da suspensão. Isso significa que quando 
atribuímos “fenomenismo” aos céticos, estamos atribuindo um fenomenismo que se dá como um resíduo da 
suspensão e não anterior a ela.  
77 R. J. HANKINSON, The Sceptics, p. 25 
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esta relação, como acabamos de ver em Sexto, pode também se dar de forma inversa. O 

aparente [φαινοµενον], segundo nossa interpretação, é uma relação que se estabelece entre 

as impressões e as afecções, e não o contrário. É claro que nessa abordagem poderia surgir 

a questão do que causa as impressões que causam as afecções, mas pensamos que esta 

questão não faz o menor sentido a Sexto: por ser ele próprio um cético, Sexto suspenderia o 

juízo a respeito; uma tal questão só faria sentido em uma filosofia dogmática. Sexto pode 

muito bem parar na própria impressão como algo unido e até certo ponto indistinguível da 

própria afecção e, simplesmente, admiti-las, tal como são.  

No entanto, concordamos com Hankinson quando afirma que Sexto nada tem a ver 

com o fenomenismo pós-cartesiano entendido como um sistema de duas realidades, a das 

coisas e a realidade das representações na mente. Pensamos, além disso, que a relação 

causal entre phainomena [φαινοµενον] e phantasiai [φαντασιαν], na direção em que 

Hankinson a entende, se ela for o caso, não implica necessariamente na conclusão de que, 

para Sexto, uma aparência é algo que temos dos próprios objetos. Esta afirmação de 

Hankinson pressupõe que haja uma aceitação ontológica prévia de caráter dogmático que 

implica a existência de objetos independentes, dos quais, apesar de nada podermos afirmar, 

tomamos como existentes, algo como um fundamento causal para as impressões. Embora 

uma leitura de Sexto possa nos levar a uma visão este tipo, não vemos como esse tipo de 

interpretação possa ser coerente com a postura de Sexto. Pensamos que há um outro modo 

de se abordar a questão sem levar a contradições insolúveis com o ceticismo admitido por 

Sexto, que para ser coerente, não deve ter comprometimento ontológico. Partiremos do 

pressuposto de que o sistema de Sexto é coerente internamente: caso haja contradições é 

porque a interpretação adotada leva a elas.   

A posição de Hankinson, de que o fenômeno é algo que tenho do próprio objeto e 

que, portanto, ele está numa relação de antecedência causal com a impressão, conduz Sexto 

inevitavelmente a uma posição de dogmatismo ontológico insustentável para um cético. Se 

Hankinson pretende manter que para Sexto uma aparência é algo que temos dos próprios 

objetos, então Hankinson já está comprometendo Sexto com algum tipo de ontologia: um 

compromisso que deve ser necessariamente ou ao estilo da imutabilidade de Parmênides 

(que conduz às idéias platônicas ou à substancia aristotélica) ou ao estilo do fluxo contínuo 

de Heráclito (que cai no relativismo sofístico), mas não menos um compromisso 
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ontológico. Como Hankinson, então, poderia manter a diaphonia comprometendo Sexto 

com alguma ontologia sem fazê-lo tender para a posição dogmática de Parmênides ou de 

Heráclito? Se há diaphonia ou ela se dá por divergência com relação aos fenômenos (ilusão 

dos sentidos) ou se dá pela própria mutabilidade ontológica intrínseca à coisa. Seguindo a 

interpretação padrão que atribui aos gregos antigos uma espécie de realismo ingênuo – 

posição da qual Hankinson parece inclinado – somos mais tentados a atribuir a Sexto a 

primeira opção, de que o objeto permanece sempre o mesmo apesar da sua aparência mudar 

constantemente. Mas esta posição nos levaria justamente a atribuir a Sexto um realismo 

ingênuo inconciliável com seu ceticismo ou a um sistema de duas realidades no melhor 

estilo pós-cartesiano: a coisa em si e os fenômenos da coisa. Se levarmos em conta que a 

posição de Sexto é uma posição de independência frente a qualquer atitude ontológica 

negativa ou positiva tal como afirma o próprio Hankinson,78 então não podemos 

comprometê-lo com nenhuma ontologia sem cairmos em contradição ou numa atribuição 

de um sistema pós-cartesiano de duas realidades. Partindo da hipótese de que Sexto não é 

contraditório nem tampouco um pós-cartesiano, devemos atribuir a contradição à 

interpretação que se faz dele.  

Com respeito às afirmações ontológicas, Sexto nos diz textualmente que o cético 

não se compromete com esses tipos de afirmações: o cético nada afirma “sobre os objetos 

exteriores em si” [των εξωθεν υποκειµενον].79 É claro que esta declaração de Sexto pode 

ser interpretada como implicando a existência de objetos dos quais nada pode ser dito. Mas 

também pode ser interpretada, numa outra perspectiva, que pensamos mais coerente, como 

implicando uma profunda indiferença para com questões ontológicas. Se este for o caso, 

Sexto estaria livre dos inconvenientes ontológicos que caracteriza as interpretações 

realistas. Caso contrário, se abraçarmos a posição realista de Hankinson, teremos uma 

contradição entre esta interpretação realista de Sexto e a sua posição genuinamente cética, 

sem termos boas razões para duvidar da correção e da coerência da posição de Sexto.  

Nem, tampouco, um apelo ao vocabulário empregado por Sexto seria de ajuda nesta 

questão. Sexto não parece muito se importar em manter uma conceitualização rígida e 
                                                 
78 Ibid., p. 16. Hankinson distingue o ceticismo que ele chama de “genuíno” tanto de uma atitude dogmática 
negativa ou positiva, quanto de uma atitude epistemológica negativa ou positiva. A posição cética seria uma 
posição que não se comprometeria com nenhuma outra posição. 
79 Ver SEXTO EMPÍRICO, Hipotiposes Pirrônicas, I, VII, 15. 
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precisa em seus textos.80 Por exemplo, deixando um pouco de lado a questão das 

impressões e das afecções, quando Sexto fala de objetos ou coisas, que poderia sugerir uma 

atitude mais realista, ele se utiliza de pragma (πραγµα) e quando fala de aparência ele 

utiliza (φαινοµενον), e não é de forma alguma evidente a relação destes dois conceitos em 

sua filosofia, uma vez que o φαινοµενον e o πραγµα  muitas vezes parecem se equivaler 

no uso que Sexto faz deles. O uso de πραγµα  por Sexto nas Hipotoposes, é bastante 

diverso, sendo utilizado tanto no sentido de um “assentimento a qualquer coisa”,81 uma 

“coisa no mundo” que perturba o homem pelo seu caráter contraditório,82 um “assunto de 

investigação”,83 ou também algo que pode ser colocado em oposição aos raciocínios 

[λογοις] e, de alguma forma, se equivaler a eles.84 Já o φαινοµενον é aquilo que o cético 

aceita, o evidente, mas, às vezes, dependendo do contexto da discussão, também algo do 

qual se duvida. No uso destes termos, Sexto não parece muito preocupado com o rigor. 

Vejamos duas passagens. Discutindo se o cético dogmatiza, Sexto admite que o cético não 

dogmatiza nos assuntos não evidentes das ciências, mas que, no sentido comum, como no 

fato de aceitar uma coisa (πραγµατι) determinada85 o cético faz afirmações como qualquer 

outra pessoa. Já em um outro lugar, Sexto parece entender que há investigações sobre “o 

que aparece” [φαινοµενον]86 e não sobre as coisas [πραγµα], pois nega que o cético 

investigue o φαινοµενον. O importante nestes dois casos é notar que Sexto parece algumas 

vezes utilizar πραγµα e φαινοµενον como equivalentes. Podemos, então, ter boas razões 

para suspeitar que, para Sexto, o problema ontológico lhe é indiferente pela indiferença que 

podemos verificar em seu vocabulário.  

O uso com pouco rigor dos termos acaba levando a uma relativa incerteza a respeito 

de se a discussão é a respeito de objetos reais ou de apenas de fenômenos. Esta é também 

                                                 

 

 

80 Segundo Hankinson, Jacques Brunschwig submeteu algumas construções de Sexto a uma rigorosa análise e 
concluiu que há nelas múltiplas ambigüidades tanto sintáticas quanto semânticas. (Ver R.J. HANKINSON, 
The Sceptics, p. 274.) 
81 “ευδοκειν τινι πραγµατι” Ibid., I, VII, 13. 
82 “πραγµασιν αϖωµαλιαν”. Ibid, I, IV, 12. 
83 “ζντουσι τι πραγµα”. Ibid, I, I, 1. 
84 “αντικειµενοις πραγµασι και λογοις ισοσθενειαν ”. Ibid., I, IV, 8. 
85 Ver nota 74.  
86 Cf. Ibid., I, X, 19. “Τουτο δε διαφερει του ζητειν περι αυτου του φαινοµενου”. O fato de Sexto fazer 
está ressalva de que o cético não investiga o fenômeno indica fortemente que o fenômeno pode ser tomado 
como objeto de estudo tal como Sexto diz das coisas. 
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uma característica bastante comum nos textos de Hume. Essa instabilidade da linguagem, 

nos textos de Hume, leva a interpretações bastante diferentes, desde aqueles que o 

interpretam como um fenomenista absoluto até aqueles que o interpretam como um 

realista.87 Parece que temos com Sexto o mesmo caso. De qualquer forma, a questão não 

nos parece tão simples como Hankinson a coloca. Sua interpretação leva a uma contradição 

indissolúvel com o ceticismo de Sexto e não acreditamos que haja qualquer contradição em 

sua posição. Não consideramos que Sexto tome as aparências como algo do próprio objeto 

porque tal afirmação implicaria na existência do próprio objeto, ou seja, numa afirmação 

dogmática. O “objeto”, entendido como um fundamento causal detrás do φαινοµενον é 

uma pressuposição ontológica claramente dogmática e não evidente – exatamente o que não 

esperaríamos de um cético “genuíno”, como Hankinson o descreve.  

A solução que propomos a esta questão se torna mais clara quando entendemos a 

lógica interna à argumentação cética em dialética com as afirmações dogmáticas. Assim, 

Sexto faz questão de esclarecer o que devemos entender pelos enunciados que o cético 

profere: 

O essencial é que, na formulação destes enunciados, ele [o cético] expressa o que 

lhe aparece [φαινοµενων ] e manifesta sua própria impressão [το παθος] de modo 

não dogmático, sem afirmar nada acerca dos objetos externos em si 

[των εξωθεν υποκειµενων].88  

Se, como Hankinson diz, o cético não se incomoda com afirmações do tipo “x 

parece ser F, é porque a intenção do cético, em dialética com os dogmáticos, é 

simplesmente a de colocar apenas um ponto preciso da discussão em dúvida, ou seja, 

colocar em questão somente se “x é F” – estratégia muito comum na argumentação cética – 

e nada mais. Entender o que significa esta oposição do cético a afirmações “x é F” é, 

portanto, de fundamental importância para entendermos onde a análise de Hankinson torna-

se falha no nosso entendimento. Hankinson diz que “Sexto repetidamente afirma que, se 

alguma coisa tem alguma propriedade afectiva por natureza, então ela deve exercer esta 

                                                 
87 Daqueles que afirmam um caráter fenomenista podemos citar, por exemplo Plínio Smith, O ceticismo de 
Hume. Entre os realistas podemos citar J. P. Wright, The Sceptical Realism of David Hume. 
88 SEXTO EMPÍRICO, Hipotiposes Pirrônicas, I, VII [grifo meu]. 
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propriedade sem exceção”.89 Para Sexto, dizer que “x é F” é claramente fazer uma 

afirmação dogmática sobre a real natureza de alguma coisa: “se alguma propriedade 

pertence a algo por natureza, então ela a pertence não relativamente e invariavelmente”.90 

Ao enfatizar contra “x é F,” que “x parece ser F”, Sexto não está afirmando 

dogmaticamente que x existe, embora gramaticalmente não haja como eliminar tal 

implicação da linguagem comum.91 Sexto está apenas colocando em dúvida a própria 

natureza de x. A intenção de Sexto, ao argumentar desta maneira, não é afirmar a existência 

de x, mas simplesmente argumentar contra a certeza apodítica dogmática da afirmação x é 

F. Hankinson parece perder justamente a dialética presente ao argumento cético que ele 

próprio enfatiza em sua análise do ceticismo: é justamente o “é” de “x é F” que implica na 

existência de x e na existência de que x possui uma determinada propriedade por natureza – 

afirmação dogmática não evidente – e não o “x parece ser F”, réplica contraditória do cético 

em dialética ao dogmático. De x parece ser F, que o cético muitas vezes aceita, podemos 

concluir apenas, levando em conta a lógica presente no ceticismo, que x pode não ser F, ou 

seja, que x pode não possuir uma natureza definida – já que se x possuísse tal propriedade 

por natureza, jamais poderia não possuí-la – e não como Hankinson supõe, que x existe, ou 

seja, que existe um x que possui uma natureza escondida. A confusão se dá porque a 

discussão da existência de x representaria um outro nível de discussão, diferente da 

discussão das propriedades de x. 

Uma distinção entre quatro tipos de enunciados torna o ponto mais claro: (1) A torre 

é composta de átomos (tipo A); (2) a torre é quadrada (tipo B); (3) a torre parece redonda 

(tipo C); (4) parece que há uma torre redonda (tipo D).92 Encontramos em Sexto a rejeição 

apenas do primeiro tipo de proposições (tipo A), enquanto que sua aceitação dos demais 

tipos está sempre condicionada ao contexto da discussão, pois todas podem ser encontradas 

em Sexto. Isso sugere fortemente que não se pode tomar as proposições céticas e o 

                                                 
89 R. J. HANKINSON, The Sceptics, p. 269 [grifo meu]. 
90 Ibid [grifo meu]. 
91 O problema de implicações ontológicas indesejáveis e desnecessárias não só é um problema para o 
ceticismo como também para a lógica. Sobre a questão de implicações ontológicas na Lógica ver: W.O. 
QUINE, Sobre o que há, e também Susan HAACK, Filosofia das Lógicas, cap. 5 e 6. 
92 Estas quatro classes proposições são distinguidas por Jonathan Barnes citadas por Ibid, p.26. Hankinson nos 
diz que Barnes aponta para o fato de que há vários céticos sob a pele de Sexto, e que eles podem ser 
distinguidos com a ajuda desta divisão. Tal fato, no entanto, só torna Sexto mais coerente com sua posição é 
que a de não manter posição. 
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assentimento do cético a elas fora do contexto da discussão ao qual estão ligadas. Cada uma 

dessas proposições representam, além de tipos lógicos distintos, níveis distintos de 

discussões. Contra aquele que afirma (1), o cético replica (2), contra aquele que afirma (2), 

o cético replica (3), e contra aquele que afirma (3) o cético afirma (4). Isso nos leva a 

concluir que, se for necessário ao cético negar a existência de x em “x parece ser F” ele irá 

negar e continuará a afirmará somente que “parece existir uma torre redonda” sem 

comprometimento algum de seu ceticismo.93 Mas esta posição do cético também não 

implica na não existência de uma torre real num mundo real. Se existe realmente uma torre, 

o cético que Sexto nos descreve (provavelmente ele próprio) suspenderá o juízo e apenas 

manifestará sua própria impressão a respeito, ou seja, seu próprio παθος sobre o 

φαινοµενον  e nada mais. 

De tudo o que foi dito, não temos razões para aceitar que Sexto não é um 

fenomenista tal como Hankinson entende “fenomenismo”. Mas ainda não temos também 

razões para afirmar que Sexto é fenomenista, pois ainda não dizemos o que entendemos 

quando falamos em “fenomenismo”. O que entendemos por esse conceito não é de forma 

alguma uma injeção arbitrária de significado, mas está de acordo com o significado 

atribuído a ele pelos melhores dicionários filosóficos. Jose Ferrater Mora, por exemplo, em 

seu dicionário de filosofia define fenomenismo da seguinte maneira: 

Chama-se de “fenomenismo” – e também às vezes “fenomenalismo” – as doutrinas 

que se fundam nas seguintes teses:  1) todas as realidades são fenômenos [...]; não 

há nenhuma realidade “em si” que se encontre além dos fenômenos ou seja 

subjacente a eles; 2) há realidades em si, mas estas são incognoscíveis; a única 

coisa que pode ser conhecida são os fenômenos, ou as realidades enquanto 

fenômenos; 3) não é necessário sustentar nem que há nem que não há realidades 

subjacentes aos fenômenos, e tampouco que há somente fenômenos: afirma-se 

apenas a possibilidade de reconstrução lógica a partir de fenômenos ou de 

experiências sensíveis.94

                                                 
93 Hankinson admite que Sexto por vezes utiliza proposições do tipo D: parece que há uma torre redonda, de 
um ceticismo extremado que coloca em dúvida a própria existência do objeto: “as vezes [...] Sexto parece 
aceitar apenas proposições do tipo D, como o mais extremo pirrônico” (Ibid., p. 26-27).  
94 J. FERRATER MORA, Dicionário de Filosofia, verbete fenomenismo. 
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Das três teses que Ferrater Mora apresenta, as duas primeiras são teses dogmáticas. 

A primeira tese trata o fenomenismo como uma doutrina filosófica que poderíamos 

classificar como um dogmatismo ontológico negativo típico da interpretação padrão que se 

faz do fenomenismo sofista: ela nega dogmaticamente a existência de realidades em si – 

não podemos atribuir esse fenomenismo a Sexto. A segunda tese implica numa espécie de 

fenomenismo que recai, por um lado, numa atitude ontológica dogmática afirmativa, e por 

outro num dogmatismo epistemológico negativo, talvez, adequado à interpretação padrão 

que se tem dos acadêmicos: existe a coisa em si, mas que permanecerá para sempre 

incognoscível – também não é este tipo de fenomenismo que pensamos adequado a Sexto. 

A terceira tese, a qual nem afirma nem nega absolutamente nada sobre a realidade fora dos 

fenômenos, é aquela que pensamos melhor expressar o fenomenismo de Sexto. Se há nele 

traços ontológicos ou epistemológicos que possam parecer mais dogmáticos, os céticos, ao 

estilo de Sexto, “podem realizar esforços para eliminar parcialmente – ou até totalmente – 

tais traços”.95 É exatamente esse esforço que vemos por parte de Sexto ao ressaltar que suas 

afirmações não devem ser entendidas dogmaticamente.  

Além disso, não aceitamos, como fica claro pelas teses de Ferrater Mora, que o 

fenomenismo negue necessariamente a existência do mundo exterior. Vemos qualquer 

tentativa de se caracterizar o fenomenismo por esse tipo de negação dogmática como uma 

restrição arbitrária que limita demasiadamente as possibilidades de entendimento do 

conceito. Um filósofo fenomenista não tem que negar necessariamente a existência de um 

mundo externo. A negação do mundo exterior é independente de qualquer atitude 

fenomenista, pois tanto sua afirmação quanto sua negação, ou mesmo a suspensão de juízo 

a respeito, são compatíveis com o fenomenismo. A negação do mundo exterior se situaria 

como um fenomenismo solipcista, a afirmação de um mundo exterior do qual não temos 

acesso poderia ser classificado como um fenomenismo de estilo kantiano, enquanto que o 

fenomenismo que suspende o juízo a respeito da questão poderia ser classificado como um 

fenomenismo realista que, para nossos propósitos denominaremos de fenomenismo 

artificialista ou trágico, pois não se baseia em nenhum juízo anterior, mas exatamente numa 

suspensão do juízo. Bastante próximo do realismo, o fenomenismo que denominamos 

artificialista se distingue dele pelo fato de que o fenomenista realista deve necessariamente 
                                                 
95 J. FERRATER MORA, Dicionário de Filosofia, verbete fenomenismo. 
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afirmar a existência do mundo exterior, enquanto que o fenomenista trágico suspende o 

juízo. Para fenomenista trágico não há duas realidades, apenas uma única, que por sua vez é 

inseparável e indistinguível dos fenômenos. Este tipo de fenomenismo, diz Ferrater Mora, é 

típico da filosofia antiga, e nela, típico dos sofistas e dos céticos: 

Entre os filósofos antigos podem ser considerados fenomenistas muitos sofistas e 

céticos. O fenomenismo antigo é em geral realista, isto é, admite que os fenômenos 

são a realidade e não distingue, portanto, uma suposta realidade em si de seu 

aspecto ou de seus aspectos fenomênicos.96

Respondemos, então, à rejeição de Hankinson à atribuição de um fenomenismo a 

Sexto postulando um fenomenismo artificialista a Sexto. No entanto, ainda está bastante 

superficial nossa ligação do ceticismo com o artificialismo, é preciso aprofundar mais 

questão. Uma primeira indicação da relação entre ceticismo e artificialismo já foi dada por 

Ferrater Mora ao atribuir a sofistas e céticos um mesmo fenomenismo realista, no qual a 

realidade e as aparências não podem ser separadas, sendo a realidade aquilo que aparece. 

Por essa indicação de Ferrater Mora, podemos, agora, fazer a ligação do ceticismo com a o 

artificialismo e a filosofia trágica de Clément Rosset. Esse fenomenismo realista sofístico 

do qual fala Ferrater Mora e que atribuímos a Sexto, é descrito por Rosset como uma das 

principais características da filosofia trágica e se manifesta inequivocamente no 

artificialismo sofista. Se essa característica é também compartilhada pelos céticos, como 

afirmamos, seguindo a indicação de Ferrater Mora, então temos boas razões para pensar o 

ceticismo de Sexto como também sendo artificialista. Rosset caracteriza esse fenomenismo 

tipicamente artificialista como “brilho”: 

O brilho, tal qual os Sofistas o concebem e procuram, apresenta uma característica 

particular de grande importância: não favorecer nem eclipsar nenhuma ‘realidade’. 

Não que o real seja negado, mas confunde-se com sua própria aparência, que o 

esgota sem deixar restos idealistas e metafísicos. Aparência não tem,  nenhum 

sentido enganador ou depreciativo: a palavra (φαινοµενον) designa, ao contrário, a 

totalidade do real, tal e qual cada um dos homens percebe e experimenta dela um 

aspecto.97

                                                 
96J. FERRATER MORA, Dicionário de Filosofia, verbete fenomenismo. 
97 Clément ROSSET, A Antinatureza, p. 145. 
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Quando Rosset fala que a aparência não tem nenhum sentido enganador isso vale 

também para os céticos, que apesar de lançarem suas dúvidas sobre as afirmações teóricas 

a respeito das aparências, não investigam a aparência enquanto resíduo da suspensão: o 

cético admite o que lhe aparece e pelas aparências guia sua vida prática. Essa indiferença à 

“coisa em si”, irá resultar inevitavelmente numa filosofia da facticidade: uma renúncia 

alegre e espontânea a todo o ser para além do aparecer, sem que tal renuncia implique sua 

negação ou sua afirmação. A aprovação incondicional da existência se dá somente 

enquanto aprovação incondicional da realidade tal como é percebida – somente enquanto 

φαινοµενον. Tudo o mais resulta em depreciação da existência e na sua recusa pela 

suposição de outras realidades – ocultas aos sentidos, mas que fundamentam todo o real. 

Se, por um lado, com os sofistas e os céticos, temos a afirmação incondicional do dado e 

das aparências, apreendidas como a única realidade, por outro lado, com os dogmáticos 

temos a negação das aparências e a afirmação da sua sujeição a algum fundamento racional 

oculto, o que, por sua vez, implica uma divisão intransponível entre realidade a aparência: o 

resultado dessa divisão se expressa por uma aprovação condicionada da existência a um 

outro que não a própria existência enquanto realidade percebida, e portanto, aprovação 

condicionada que só pode resultar em depreciação e não aceitação da realidade. 

Nossa ligação entre ceticismo e filosofia trágica se dá, portanto, da seguinte 

maneira: tudo aquilo que Rosset vê no fenomenismo dos sofistas podemos também atribuir 

ao ceticismo de Sexto, sendo tal fenomenismo independente das suas conseqüências 

epistemológicas, sejam elas ceticismo ou relativismo. Mas, essa junção entre sofistas e 

céticos deve ser feita com algumas ressalvas. É evidente que há semelhanças patentes entre 

ambas as filosofias, mas nem por isso temos o direito de igualá-las – nem essa é nossa 

intenção. Os sofistas representam um movimento filosófico anterior ao ceticismo e, por 

essa razão, possuem características próprias: os sofistas não são céticos nem o poderiam 

ser, pois são temporalmente anteriores. Marcada essa diferença, não nos interessa aqui 

tratar especificamente das diferenças bastante sutis entre sofistas e céticos, mas se 

pretendemos abordar satisfatoriamente o assunto, precisamos, pelo menos, tocar em 

algumas das relações entre a sofística e o ceticismo. 

 Os sofistas são epistemologicamente relativistas, enquanto que os céticos 

transcendem o relativismo sofista, embora se utilizem abertamente do relativismo típico dos 
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sofistas em seus argumentos. O relativismo sofista poderia ser descrito brevemente como 

uma espécie de dogmatismo epistemológico tanto negativo quanto positivo:98 negativo 

porque implicaria na negação de que poderíamos conhecer as propriedades intrínsecas das 

coisas e positivo porque afirmaria que cada um é seu próprio critério. Mas é preciso 

algumas ressalvas importantes: é muito provável que em sofistas como Protágoras não 

exista nenhum comprometimento ontológico em suas afirmações, o que o tornaria, com 

respeito à sua ontologia, compatível com o ceticismo.99 Mas a proximidade entre 

Protágoras e Sexto são ainda maiores. De acordo com Hankinson, mesmo sendo posições 

distintas, o relativismo de Protágoras e o ceticismo genuíno de Sexto não são 

completamente incompatíveis lógica e epistemologicamente em suas afirmações: 

[...] a afirmação de proposições como [o vento é frio para O, onde O nomeia um 

observador] são as únicas epistemicamente higiênicas, não precisando implicar 

nenhum relativismo deste tipo [epistemologicamente dogmático] – elas são 

perfeitamente compatíveis com o ceticismo genuíno, e inclusive o cético faz uso 

delas.100  

A diferença entre o cético e o relativista residiria somente numa meta-afirmação 

relativista – que apresentaria um caráter dogmático ao cético – de  que a verdade é 

positivamente aquilo o que cada um percebe, ou seja, uma afirmação sobre o caráter da 

verdade que não diz respeito diretamente a apenas o modo como os fenômenos são 

percebidos, mas que faz uma afirmação sobre a constatação do fato das pessoas perceberem 

distintamente os fenômenos: uma meta-afirmação que já não se limita a descrever os 

estados mentais enquanto παθος,  mas que teoriza positivamente sobre eles. O cético 

apenas e tão somente se utilizaria do relativismo como uma ferramenta para induzir a 

suspensão de juízo, mas nunca para afirmar a respeito do que a verdade é em si mesma, já 

que afirmar que a verdade é relativa, como um fim em si, continuaria sendo uma afirmação 

dogmática. É, no entanto, muito duvidoso se essa posição relativística, embora muito 

difundida pela sua simplicidade, é aquela defendida por Protágoras. É mais provável que 

ele apenas estivesse se limitando apenas aos fenômenos e a dizer somente que as coisas são 
                                                 
98 Ver R. J. HANKINSON, The Sceptics, p. 42-43. 
99Cf. Ibid., p. 45. Para Hankinson Protágoras muito provavelmente não estava interessado em ontologia nem 
tampouco em uma explicação dogmática para os fenômenos: “Estou inclinado ao ponto de vista de que ele 
[Protágoras] não tinha nenhum interesse nem em ontologia nem em explicação”. 
100 Ibid., p. 43. 
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para cada um assim como aparecem para cada um, sem nenhum interesse em afirmações 

ontológicas a respeito da verdade – por isso a inclusão do qualificador relativista (para x) é 

tão importante. Pensamos que, inclusive a crítica de Sexto sobre o subjetivismo de 

Protágoras, não acerta o alvo pretendido, pois o critica imputando-lhe uma doutrina que não 

é a sua: 

[...] o Protágoras real não afirma a tese subjetivista. [...] a interpretação mais 

autêntica de Protágoras é aquela dada no Teeteto de Platão, de acordo com a qual 

ele era um relativista que mantinha que cada julgamento é verdadeiro para (em 

relação à) pessoa para quem o julgamento é verdadeiro; isto é o que a doutrina de 

que o homem é a medida de todas as coisas diz, não o subjetivismo cru que Sexto 

refuta.101

  Mas apesar das semelhanças que Protágoras possa ter com o ceticismo, não 

podemos considerar Protágoras como um cético mesmo que seu pensamento esteja muito 

perto do ceticismo, pelo menos se considerarmos o ceticismo como sendo estritamente a 

doutrina que Sexto expõe nas Hipotiposes (além do fato óbvio já salientado de Protágoras 

ter vivido mais de quinhentos anos antes de Sexto e cem anos antes do “fundador” do 

ceticismo, Pirro).102 Em todos os casos, ao não considerar Protágoras como um cético, 

preservamos a especificidade da sua doutrina e enriquecemos o pensamento filosófico, que 

se faz importante exatamente pela manutenção das diferenças entre as idéias. Não 

pensamos que um reducionismo neste caso seja a melhor atitude pensamento – 

principalmente quando o que se deseja é uma concordância nas diferenças. Finalizamos 

essa questão atestando que, as relações entre o relativismo de Protágoras e o ceticismo 
                                                 
101 M. F. BURNYEAT, Protágoras and Self Refutation in Plato’s Theaetetus, p. 39. Concordamos com 
Burnyeat a respeito da importância da inserção do qualificador relativista na doutrina de Protágoras, mas não 
acreditamos que ele consiga, inserindo o qualificador, atribuir a Protágoras a autorefutação, como tenta em 
seu artigo.   
102 Aqui entramos em considerações muito difíceis sobre quão próximo está Protágoras do ceticismo. Devido 
a escassez das fontes que o historiador do ceticismo grego dispõe, o assunto dificilmente pode dar-se como 
acabado. Sabemos que Sexto tratou de se distanciar de Protágoras para marcar sua própria posição de 
independência das outras doutrina numa postura claramente exclusivista com relação à outras doutrinas. Mas 
é bastante razoável concordarmos com Gisela Striker quando ela diz que “deve ter existido uma subcorrente 
cética no tempo dos sofistas, mais notavelmente talvez na escola de Demócrito”. (Gisela STRIKER, The 
problem of the criterion, p. 143). Mas como ainda não havia uma doutrina cética pela qual pudéssemos ter um 
critério de aceitabilidade, o máximo que podemos falar é de uma propensão ao ceticismo de determinados 
autores em determinados assuntos. Não podemos chamar de céticos a tais pensadores, mesmo que eles 
estejam de fato produzindo ceticismo, pois isso nos faria incorrer em um anacronismo evidente e descuidado. 
Acreditamos ser mais cauteloso e produtivo tratarmos as escolas filosóficas em seus próprios termos sem 
reduções desnecessárias. 
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estão longe de uma discussão acabada, ela ainda continua, pela sua complexidade, 

felizmente um tema em aberto. 

Voltando a analisar o ponto de convergência entre a sofística e o ceticismo, o que 

nos interessa é fixar a atenção para dois pontos principais: a dissolução do conceito de 

natureza e o “terrorismo filosófico”. O “brilho” sofístico e cético tem como conseqüência 

necessária um mundo sem natureza: uma vez que toda a realidade se esgota no fenômeno 

não há necessidade de se supor uma substância por detrás das aparências: na vida prática 

ela não faz diferença nem para o sofista e nem para o cético. A natureza, para o cético, 

neste sentido, não passa muitas vezes de um conceito vazio e retoricamente moldado às 

intenções dogmáticas. Quando um dogmático atribui um fenômeno à Natureza pensando 

explicá-lo, o cético só pode replicar: “Qual natureza, quando há tanta disputa interminável 

entre os dogmáticos acerca da sua existência?”.103 De especial interesse na proximidade 

entre a sofística de Protágoras e o ceticismo de Sexto, tomando como parâmetro ainda a 

dissolução do conceito de natureza, é esta dissolução vivida como conduta prática. O que 

pretendemos ressaltar da proximidade entre céticos e sofistas é que ambos não necessitam 

de uma natureza das coisas para viver nem tampouco para pensar e agir no mundo. Assim, 

não há necessidade de se recorrer à φυσισ  para pautar as ações, basta o νοµος, e através 

da tradição e das convenções pautar a vida tomando com indiferença a real natureza das 

coisas. Para Protágoras, diz Guthrie: “nem o nomos nem as virtudes políticas são ‘por 

natureza’, mas um ‘retorno à natureza’ é a última coisa a se querer”.104  Já o “terrorismo 

filosófico” de céticos e sofistas reside justamente na sua permanência ao longo da história 

em mostrar a incapacidade dogmática em sustentar as próprias crenças. Os “terroristas 

filosóficos” apontam para o fato de que, se há pensamento, ele será necessariamente de 

conseqüência desastrosa para aquele que o sustenta.105 Se a filosofia, como último refúgio, 

se transformou numa atividade na qual tentamos desesperadamente “descobrir o significado 

da vida pessoal”, 106 tal como nos diz Rorty, o desastre estará posto quando a própria 

filosofia admitir que “a mente é o cérebro” e que por isso mesmo “segregamos teoremas e 

                                                 
103 SEXTO EMPÍRICO, Hipotiposes pirrônicas, I, XIV, 98. 
104 W. K. C. GUTHRIE, Os Sofistas, p. 69. 
105 Cf. Clément ROSSET, Lógica do Pior, p.16. 
106 Cf. Richard RORTY, A filosofia e o espelho da natureza, p. 16. 
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sinfonias como a nossa bílis segrega humores negros”.107 Talvez, seja justamente devido à 

essa persistência do “terrorismo filosófico” de sofistas e de céticos que hoje:  

[...] um sentimento de desaire moral mistura-se com um sentimento de agravo por a 

filosofia – a disciplina que se preocupa em supremo com o ‘mais elevado’ – não 

ter-nos tornado mais conscientes de nossa própria natureza.108  

Pois é justamente nessa mistura de “dissolução da natureza” e de “terrorismo 

filosófico” que, de acordo com Rosset, estão as principais características que fazem com 

que uma filosofia seja uma filosofia trágica. E são justamente essas características, que 

encontramos em céticos e em sofistas, o que nos permite tê-los entre os filósofos trágicos.    

Nos voltando, agora, especificamente sobre as relações de Hume com o ceticismo, 

temos que vários comentadores já debateram o tema do ceticismo em Hume e não parece 

haver muita concordância a respeito desse assunto.109 Não iremos entrar nessa complexa e 

infindável discussão. Partiremos, como algo já estabelecido, a partir dos estudos de Popkin 
                                                 
107 Ibid., 
108 Ibid. 
109 Num brevíssimo panorama das controvérsias a respeito de alguns autores que discutem o ceticismo de 
Hume temos, como já foi dito, Popkin e Plínio Smith com a interpretação de Hume como pirrônico, posição 
que pensamos ser a mais consistente. P. Stanley afirma que em Hume encontramos vários tipos de ceticismo, 
sendo o acadêmico aquele que perdura durante a maior parte do tempo, somente interrompido em rompantes 
pirrônicos. (Ver P. STANLEY, The Scepticisms of David Hume). W. L. Robinson, num artigo bastante 
interessante aponta o fato de que (p. 207): “o ponto que Hume coloca [...] é que as características essenciais 
da mente humana  são tais que as mesmas condições que nos fazem supor a existência de objetos externos nos 
tornam irracionais. Seu apelo para os princípios da imaginação não é nem irrelevante, nem psicologizante, 
nem uma rejeição do ceticismo” (ver, W. L. ROBINSON, Hume’s Scepticism,). O. A. Johnson argumenta 
contra Popkin dizendo que o ceticismo de Hume é menos consistente do que o de Sexto, mas o interessante de 
seu artigo é tomar o ceticismo de Hume como descritivo de uma vivência pessoal (p. 220): “[...] o 
‘verdadeiro’ ceticismo de Hume, como devemos agora conceber, não é uma visão epistemológica, mas 
psicológica, se refere a um modo de vida que as pessoas podem seguir” (ver, O. A. JOHNSON,Hume’s ‘True’ 
Scepticism). J. P. Wrihgt nega que Hume seja um pirrônico, pois seguindo Terence Penelhum, Hume não 
aceitaria nem a epoché e nem a ataraxia pirrônica, somente aceitando a oposição do noumena ao phenomena, 
diz Wight (p.227): “O fato de Hume rejeitar estes aspectos do Pirronismo é bastante importante. Indica que o 
que quer que queiramos dizer chamando Hume de cético, isto não significa que ele seja um agnóstico com 
respeito a nossas suposições ontológicas fundamentais” (J. P. WRIGHT, Hume’s Academic Scepticism: A 
reappraisal of His Philosophy of Human Understand). D. C. Stove, numa interessantíssima análise lógico-
probabilística do ceticismo, diz que a característica fundamental do ceticismo de Hume é a de, em dialética, 
diminuir o grau de certeza de outros argumentos (ver D. C. STOVE, The Nature of Hume’s Skepticism). I. 
Michaud, num excelente livro sobre Hume, aponta para o fato de que o ceticismo de Hume ser, em certo 
ponto, único pois não se prende a nada, apenas à própria investigação (p.262): “O ceticismo, com ele, não é 
mais o disfarce de posições mais ou menos confessáveis, ele não está ao serviço de teses materialistas, ateístas 
ou fideístas. Isto seria uma atitude dogmática. Ele se torna, ao contrário, uma posição questionável ao mesmo 
título que as outras. Neste ponto Hume permanece fiel a si mesmo: mesmo a dúvida se torna questionável. O 
paradoxo que coroa a conduta humeana é que o ceticismo se torne seu elemento pois ele não pode ser uma 
posição filosófica. Tal é precisamente a noção de ceticismo moderado, ou melhor, mitigado”  (Ver I. 
MICHAUD, Hume et la Fin de la Philosohie). 
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e Plínio Smith, que Hume o ceticismo que mais se aproxima de Hume é o ceticismo 

pirrônico.110

Assim, resumindo brevemente o que foi exposto neste item, vimos que a ligação 

principal existente entre o ceticismo e o artificialismo reside no fenomenismo. Mas esse 

fenomenismo compartilhado por céticos e artificialistas é apenas um ponto de intersecção, 

por onde outras e mais profundas características em comum poderão ser apresentadas. Estas 

características comuns serão abordadas na no Capítulo IV, onde identificaremos os 

elementos trágicos presentes nos Dálogos sobre a Religião Natural por meio da 

argumentação cética empregada por Hume. Mas, antes de entrarmos nos Diálogos e colocar 

em evidência esses elementos trágicos, precisamos investigar melhor o contexto no qual os 

Diálogos foram escritos, pois não pensamos que exista uma filosofia absolutamente trágica, 

independente do contexto no qual esta imersa. O trágico não é uma categoria fora do 

contexto filosófico, mas dependente dele e das filosofias naturalistas que lhe impelem ao 

discurso filosófico, tal como os céticos necessitam dos dogmáticos para poderem expressar 

seu pensamento. Portanto, passaremos agora, a uma análise contextual, primeiro do próprio 

argumento do desígnio, nas suas manifestações mais importantes.   

 

 
 
 
 
 

                                                 
110 O próprio Hume advogava para si uma espécie de ceticismo mitigado ou acadêmico, contra o ceticismo 
extremo do pirronismo. No entanto, temos motivos suficientes para duvidar da correção dessa sua auto-
descrição. O problema está em que a caracterização do pirronismo feita por Hume, não condiz com aquilo o 
que Sexto expõe em suas obras. Hume atribui ao pirronismo uma posição que Sexto jamais admitiu que lhe 
fosse imputada, mas o critica justamente com base nessa posição que arbitrariamente o atribui. Concordamos 
com Richard Popkin quando ele nos diz sobre Hume que: “nenhuma das suas discussões [sobre o pirronismo] 
se refere ao enunciado clássico da posição pelo cético helenista Sexto Empírico”.110 (Richard POPKIN, David 
Hume: His pyrronism and His Critique of Pyrronism, p. 182-183). É importante também ressaltar algumas 
semelhanças interessante entre Sexto e Hume. A primeira delas se refere a ataraxia descrita por Sexto e a 
careless manner descrita por Hume, que parecem se equivaler quando nos voltamos para a vida prática do 
cético. Outra semelhança interessante é a submissão do cético à natureza e aos sentidos (Ver David HUME, 
Treatise of Human Nature, I, IV, VII, p. 269 e SEXTO EMPÍRICO, Hipotiposes pirrônicas, I, XI, 24), onde a 
“natureza” aqui, nada mais significa do que o aspecto puramente fisiológico da constituição humana, sem 
nenhuma conotação a uma realidade ontológica.  Além disso, tanto Hume como Sexto, tomam os fenômenos 
como critério e optam pelos padrões cognitivos da vida ordinária (Ver Ricardo LESSA, Veneno Pirrônico, p. 
35) 
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Capítulo II – Argumento do Desígnio, Naturalismo e Religião 
Natural 

Este capítulo terá como objeto a Religião Natural e o Argumento do Desígnio, 

temas centrais dos Diálogos sobre a Religião Natural. Faremos algumas observações 

históricas e também sobre o contexto filosófico e religioso no qual Hume está formulando 

seu pensamento, investigando as relações entre filosofia e religião no período do 

iluminismo. Não pretendemos entrar em detalhes históricos, mas apenas propiciar uma 

visão geral da Religião Natural e do Argumento do Desígnio e do contexto que os cercam 

para um melhor entendimento dos Diálogos de Hume.  

 

2.1 O Argumento do Desígnio 

Antes de tocarmos diretamente a questão do que é a Religião Natural e como ela 

tem se manifestado filosoficamente por meio do Argumento do Desígnio, vamos 

rapidamente, para um melhor entendimento da sua importância e também para nos 

situarmos melhor em relação às questões religiosas, localizá-la dentro do pensamento 

teológico. 

 Podemos identificar nas grandes religiões, em geral, dois elementos: um elemento 

de informação pública, acessível a todas as pessoas e um elemento de informação especial e 

restrita, que se constitui numa espécie de “revelação” que é dada apenas aos iniciados ou 

àquele ao qual os iniciados seguem.111 Denominaremos estes dois elementos, de uma forma 

particular, como corpo racional ou teológico e corpo místico, respectivamente.112 Destes 

dois elementos, nos interessa apenas o corpo racional.  

                                                 
111Cf.  J. C. A. GASKIN, Introdução. In: David HUME, Dialogues Concerning Natural Religion, p. X. 
112 Dizemos “corpo racional”, pois se trata de um conteúdo que pode ser transmitido a outras pessoas, ou seja, 
outras pessoas podem conhecer o que seja, por exemplo, a religião cristã, sem, necessariamente, ter de se 
converter ao cristianismo ou passar por uma experiência de conversão religiosa. É claro que muitas vezes o 
“corpo racional” como o chamamos, se encontra subordinado e indissociavelmente ligado ao “corpo místico”. 
No entanto, existe no “corpo racional” um esforço por racionalizar os conteúdos “místicos” da Revelação de 
forma sistematizá-los numa doutrina coerente e acessível, esforço que não é a primeira intenção, por exemplo, 
de escritos místicos, cuja vivência da experiência, o pathos da experiência, se situa em primeiro plano. 
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Tomemos como exemplo o cristianismo. Neste caso, o corpo racional está 

tradicionalmente associado à Teologia Natural, enquanto o corpo místico está mais 

estritamente relacionado com a Religião Revelada e a experiência própria da fé cristã. 

Teoricamente, a Teologia Natural não necessita da Revelação para chegar às suas verdades: 

a ordem existente na natureza, além da própria existência da natureza e do universo já são 

evidências suficientes, segundo a Teologia Natural para levar o homem à intuição de um 

Criador transcendente. Já Teologia Revelada traz ao crente o conhecimento de verdades 

inacessíveis à razão, como é o caso, no cristianismo, por exemplo, da ressurreição de 

Cristo, da Trindade ou do Apocalipse.113  Nos interessa apenas as questões de Teologia 

Natural, ou, como era chamada na época de Hume, Religião Natural; e ainda, dentro dela, 

limitaremos nossa análise unicamente ao Argumento do Desígnio. 

A Teologia Natural é um campo de estudo dentro de uma religião que trata da 

questão da existência de Deus somente por meio de evidências disponíveis ao homem 

natural e racionalmente, sem que lhe seja necessário recorrer à revelação. Ocorre que 

podemos classificar essas evidências em dois tipos: evidências de caráter psicológico e 

evidências de caráter epistemológico ou científico.114 As evidências de caráter psicológico 

se baseiam no sentimento religioso que existe na natureza humana e que se expressa, por 

exemplo, em indagações sobre um sentido para a vida, na consciência da obrigação e da 

responsabilidade moral, na busca do fundamento último e absoluto da existência e na 

própria certeza individual da existência de Deus.115 Não nos interessa esse tipo de 

evidência: nosso interesse na Teologia Natural é epistemológico, e, portanto, restrito às 

evidências de caráter lógico e científico.  

O Argumento do Desígnio, nosso objeto neste item, poderia ser brevemente 

definido como sendo a tentativa de se provar a existência de Deus somente por meio da 

experiência da ordem do mundo material. Diferente dos argumentos “psicológicos” – em 

                                                 
113 “[...] há dois únicos sacramentos que desvelam o sentido e conduz a experiência da realidade: o Universo 
Criado e a pessoa de Jesus Cristo” (Charles RAVEN, Natural Religion and Christian Theology, p. 105). 
114 “Não é só a experiência interior que assinala Deus. Também a consideração das diversas propriedades do 
mundo material que nos rodeia pode constituir um caminho até Deus. Mais ainda, historicamente tem sido 
estas reflexões, e não as experiências do absoluto que afloram na consciência, aquelas que fizeram as 
primeiras declarações para as primeiras provas da existência de Deus formuladas de modo explícito”. Bela 
WEISSMAHR, Teologia Natural, p.77. 
115Sobre o aspecto psicológico da Teologia Natural ver Bela WEISSMAHR, Teologia Natural, p. 58-77. 
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última instância, irrefutáveis por serem sempre de caráter subjetivo e intencional – quando 

se pretende que seja possível afirmar a existência de Deus a partir da ordem presente no 

Universo, se está fazendo uma afirmação “objetiva” sobre um “fato” ou um “estado de 

coisas” que se relaciona diretamente com questões científicas e epistemológicas. Assim, se 

uma religião afirma que Deus criou o mundo e que Deus possui atributos análogos ao 

homem, apesar de infinitamente superiores, deve ser possível inferir, pelo menos em parte, 

seus atributos por meio da sua criação. Para exemplificar, tomaremos novamente um 

exemplo da Teologia Natural cristã de como se dá esse processo: 

[...] o inefável, cuja presença encontramos em nossos momentos de rapto é também 

descoberto na textura do Universo como o nissus de sua causalidade, o princípio 

não apenas da sua continuidade, mas da sua emergente novidade e sendo assim, este 

último processo e realidade, o espaço-tempo e o eterno, expressa um e o mesmo ser. 

O fato de esse processo desvelar a evidência do cumprimento de um propósito e 

também da liberdade nas suas criaturas, distingue tal convicção do panteísmo ou 

acosmismo; nisso Deus não é o mesmo que o Universo, apesar Dele ser seu 

fundamento e sua fonte manifesta em seu desígnio e nas atividades das suas 

operações.116

Esta intuição da presença de Deus no mundo, como “seu fundamento e fonte 

manifesta de seu desígnio”, tornou-se, desde o surgimento da filosofia, argumento em favor 

da existência de Deus, ou ao menos, de uma inteligência capaz de organizar e dar sentido 

ao mundo material. Procuraremos agora, trazer algumas das variantes contextuais mais 

importantes que levaram essa intuição a se tornar argumento filosófico em favor da 

existência de Deus. Partiremos, por brevidade, já da formulação filosófica canônica do 

Argumento do Desígnio dada por Tomás da Aquino na sua quinta via para se provar a 

existência de Deus – mais conhecida como Argumento Teleológico – e seguiremos em 

direção ao o iluminismo. 

O período medieval, principalmente durante a escolástica, foi um período de debates 

teológicos intensos. Dentre os grandes nomes da filosofia dessa época, Tomás de Aquino 

parece ser unanimidade. Seu pensamento influenciou não somente sua própria época, mas 
                                                 
116 Charles RAVEN, Natural Religion and Christian Theology, p. 144. 
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também permaneceu decisivo durante grande parte da filosofia moderna em suas várias 

formas.117 Tomás de Aquino escreveu uma das maiores obras medievais: a Summa 

Theologiae (Suma Teológica). Logo no início desta obra, Tomás de Aquino lança a questão 

sobre a existência de Deus. Seguindo a forma medieval tradicional de discussão, Tomás de 

Aquino passa a considerar dois argumentos que podem implicar a não existência de Deus. 

Um deles é o problema do mal: 

Pois, um dos contrários sendo infinito, destrói o outro totalmente. E como, pelo 

nome de Deus, se intelige um bem infinito, se existisse Deus, o mal não existiria. O 

mal existe no mundo. Logo, Deus não existe.118  

O outro é a existência de uma natureza autônoma: 

O que se pode fazer com menos não se deve fazer com mais. Ora, tudo o que no 

mundo aparece pode ser feito por outros princípios, suposto que Deus não exista; 

pois o natural se reduz ao princípio que é a natureza [...] Logo, nenhuma 

necessidade há de se supor a existência de Deus.119  

Em contrário, Tomás de Aquino invoca a palavra revelada de Deus e propõe como 

solução à questão cinco vias para se provar a existência de Deus: “Por cinco vias pode se 

provar a existência de Deus”.120 Dessas suas cinco vias, a quinta, conhecida como 

Argumento Teleológico, será o nosso objeto. Tomás de Aquino expõe assim sua quinta via: 

O quinto caminho deriva do governo do mundo. Podemos ver que as coisas que 

carecem de conhecimento, como todos os corpos naturais, agem em função de um 

fim. E isso é evidente pelo fato de que sempre ou quase sempre agem do mesmo 

modo, de forma a obter os melhores resultados. Portanto, está claro que não alcançam 

o seu fim por acaso, mas por intenção. Ora, tudo aquilo que não tem conhecimento 

                                                 
117 Jean-Luc Marion em seu artigo The Idea of God, dá as proporções da influencia de Tomás de Aquino na 
doutrina da Igreja Católica e nos filósofos posteriores. Da influência de sobre a Igreja Católica, Marrion nos 
diz que os trabalhos do Concílio de Trento (1545-1563) eram presididos, em suas sessões, por uma cópia da 
Summa Theologiae sobre o altar. Sobre sua influencia na filosofia posterior, podemos indicar que os únicos 
livros levados por Descartes em suas viagens eram a Bíblia e a Suma Teológica (Cf. Jean-Luc MARRION, 
The Idea of God, p.265-266). 
118 TOMAS DE AQUINO, Suma Teológica, Quest. II, Art. I, 1. 
119 Ibid., 2. 
120 Ibid. 
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não pode se mover em direção a um fim, a menos que seja dirigido por algum ente 

dotado de conhecimento e inteligência, como a flecha é dirigida pelo arqueiro. Logo, 

há um ser inteligente, pelo qual todas as coisas naturais se ordenam ao fim, e a que 

chamamos de Deus.121  

Analisando o argumento, temos que Tomás de Aquino o fundamenta em um axioma 

implícito que diz não haver ordem no mundo material sem um princípio inteligente 

transcendente. Para que seu argumento tenha a força que pretende, Tomás de Aquino deve 

necessariamente excluir que qualquer princípio de organização se dê ao acaso ou excluir a 

possibilidade da matéria se auto-organizar casualmente. Fosse possível a auto-organização 

casual da matéria, sua conclusão de que existe um ser que a ordena não teria a validade 

lógica necessária que pretende ter: haveria, pelo menos, a possibilidade lógica de que a 

organização observada se desse de forma casual pela própria matéria, sem a necessidade de 

um princípio inteligente.122 Mas não há essa demonstração, seu raciocínio já toma o ponto 

como certo. Mas, essa é justamente a segunda objeção levantada contra a possibilidade da 

existência de Deus: a de que existe uma natureza autônoma. Como bem ressalta o próprio 

Tomás de Aquino “o que se pode fazer com menos não se deve fazer com mais”, 123 então 

por que excluir, logo de início, a auto-organização inerente à matéria? A resposta de Tomás 

de Aquino à segunda objeção é simplesmente reafirmar sua quinta via: “a natureza, 

operando para um fim determinado, sob a direção de um agente superior, é necessário que 

as coisas feitas por ela ainda se reduzam a Deus como à causa primeira”.124

O problema do argumento reside na sua circularidade: Tomás de Aquino 

fundamenta seu raciocínio tomando como axioma justamente o ponto em discussão. Um 

argumento tem sucesso em convencer alguém de sua conclusão apenas se a pessoa, de 

início em dúvida sobre a conclusão, seja levada pelo argumento a acreditar em sua 

conclusão. Esse acreditar deve ser o resultado daquilo que lhe for apresentado pelas 

premissas, as quais devem, por sua vez fornecer base respeitável para se acreditar na 

                                                 
121 TOMAS DE AQUINO, Suma Teológica, Quest. II, Art. III, 2. 
122 “Ordem” e “inteligência” aqui são usados no seu sentido comum. 
123 Ibid.  
124 Ibid. 
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conclusão demonstrada.125 Analisando o argumento de Tomás de Aquino como está, quem 

estivesse em dúvida sobre a conclusão, estaria também em dúvida a respeito da veracidade 

das premissas.126 O que o argumento precisa demonstrar é justamente que as coisas na 

natureza agem propositadamente em direção a um fim e que, por si, elas são incapazes de 

realizá-lo. Para um epicurista, para quem a natureza nada mais representa do que a 

necessidade cega do cair e do encontro casual dos átomos num arranjo casual e transitório, 

seu argumento não faria a menor diferença. Em linguagem epistemológica contemporânea 

podemos dizer, então, que o argumento de Tomás de Aquino begs the question, pois 

emprega premissas tão duvidosas quanto a conclusão a ser provada. 127

Mas, deixando de lado essas questões minuciosas, é preciso fazer uma ressalva 

importante e dizer que o próprio Tomás de Aquino não se sentiu satisfeito com o resultado 

das suas respostas.128 As cinco vias não preenchem a lacuna entre Deus e os homens. 

Tomás de Aquino está consciente desse fato e reconhece os limites da razão ao tentar 

compreender Deus.129 No entanto, o que foi passado para a tradição posterior foi o lado 

positivo de Tomás de Aquino e suas cinco formulações racionais para que o homem, 

apenas pelo uso da sua razão natural, pudesse chegar àquilo que comumente se denomina 

Deus.  

Um dos pensadores influenciados pelo lado positivo de Tomás de Aquino e que 

mais influenciou o pensamento teológico posterior foi o padre jesuíta Francisco Suárez 

(1548-1617), que reviveu em sua época o pensamento de Tomás de Aquino de uma forma 

enfraquecida e com um outro significado. Suárez, em sua obra Disputationes Metaphysicae, 

preencheu a lacuna analógica deixada por Tomás de Aquino entre o finito (criaturas) e o 

infinito (Deus) por um conceito unívoco130 de ser (conceptus univocus entis) e assim tornou 

                                                 
125 Cf. Stephen BARKER, Hume on the Logic of Design, Hume Studies, p.8. 
126 Cf. Ibid., p.8. 
127 Cf. Ibid., p.9. 
128 Para Tomas de Aquino, há uma impossibilidade lógica de se reduzir as cinco vias a apenas uma e isso faz 
com que todo o conhecimento de Deus continue analógico Apesar do homem poder dizer o que Deus não é, 
ele é incapaz de dizer o que Deus é Ele continua “profundamente desconhecido”. (cf. Jean-Luc MARRION, 
The Idea of God, 266). 
129 De acordo com Jean-Luc Marion, o que Tomás de Aquino entendia por analogia, ou seja, qual o tipo de 
analogia a que Tomas de Aquino se referia, é ainda um tema no qual os interpretes continuam a discordar. No 
entanto, é um tema que importa menos do que “o radical agnosticismo de Tomas”.(Ibid). 
130 Unívoco no sentido de existir apenas uma forma de representação. 
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possível que todo e qualquer ser pudesse ser representado pela mente humana, mesmo que 

de forma confusa e indeterminada.131 Para Suárez, “ser” é muito similar aos conceitos 

unívocos, podendo, assim, ser aplicado no mesmo sentido tanto para Deus quanto para as 

criaturas finitas. Assim, sendo o conceito de “ser” unívoco, Deus representa apenas um 

dentre vários outros entes. A diferença entre o “ser” de Deus e o “ser” dos outros entes está 

em que o “ser” para Suárez é definido em termos de possibilidade interna (não contradição 

lógica)132. Deus, então, é o primeiro e mais elevado ser pela razão de que Nele existe a 

máxima possibilidade da existência: Deus possui todas as perfeições, e ao ser que possui 

todas as perfeições não poderia faltar a perfeição máxima que é o “ser”, ou seja, Deus é o 

único ser que existe necessariamente; e se outros seres que não existem necessariamente 

existem, Deus, que é o único que existe necessariamente, deve, ainda com mais certeza, 

existir.  Essa é, também, a prova da existência de Deus para Suárez.133  

No entanto, a tese da univocidade do “ser” tem outras implicações. Sendo o 

conceito de “ser” unívoco, o conhecimento que Deus tem das essências das criaturas finitas 

passa também a ser derivado de um conceito unívoco. Como há apenas um sentido no qual 

pode-se representar o “ser”, há apenas uma forma na qual pode-se conhecer o “ser”. A 

diferença residiria, então, não na qualidade do conhecimento que Deus possui, mas na 

quantidade134 do conhecimento. Isso implica que a verdade para Suárez é algo que existe 

de forma independente de Deus, ou seja, existe Deus e existem verdades sem qualquer 

inter-depenência ontológica: 

Estas sentenças não são verdadeiras por serem conhecidas por Deus, mas elas são 

conhecidas por serem verdadeiras, de outra maneira não se poderia dar qualquer 

razão do por que Deus necessariamente sabe que elas são verdadeiras.135  

                                                 
131 Cf. Jean-Luc MARRION, The Idea of God, p. 267. 
132 Segundo os escolásticos, tudo aquilo que não contém contradição interna tem sua existência como 
possível, ou seja, podem “ser”. Um homem careca pode existir, mas homem careca e cabeludo já não o pode, 
assim como um circulo quadrado também não pode existir. 
133Cf. Ibid., 266. 
134 O conhecimento que Deus terias das essências das criaturas seria num grau infinitamente superior ao que 
as criaturas possuem. Deus poderia conhecer mais intimamente a essência de outras criaturas do que elas 
mesmas poderiam se conhecer, mas não conheceria diferente do homem. 
135 Francisco SUÁREZ, cit. in Jean-Luc MARRION, The Idea of God, p. 267-268. 
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Com Suárez, então, uma modificação muito importante foi introduzida no 

pensamento tomista: da analogia passa-se à univocidade ontológica e da univocidade 

ontológica à univocidade epistemológica. Portanto, o conhecimento de Deus, com Suárez, 

iguala-se ao conhecimento possível ao homem: 

A univocidade do conceito de ‘ser’ então, dá lugar a um tipo de univocidade 

epistemológica; a representação governa o conhecimento que Deus tem com respeito 

às possibilidades (criaturas) tanto quanto governa o conhecimento no qual os 

entendimentos finitos dizem ter com respeito ao infinito. Nesse ponto, pelo menos, o 

conhecimento de Deus é igual ao nosso.136

A passagem da univocidade ontológica para a univocidade epistemológica é um fato 

imerso num contexto muito maior e que corresponde, também, às exigências de 

univocidade da emergente ciência contemporânea.137 Esse é o período inicial da chamada 

ciência moderna, onde a aplicação da matemática aos fenômenos físicos ainda precisava de 

legitimação filosófica e principalmente teológica, já que, de acordo com a ciência 

aristotélica, a matemática, quando aplicada aos fenômenos naturais, tinha apenas um valor 

aproximado e não explicava a essência dos fenômenos. A univocidade cabe então 

perfeitamente aos propósitos dos cientistas preocupados em dar justificação ao tratamento 

matemático aos fenômenos naturais. Com a univocidade epistemológica: 

[...] os homens podem interpretar o mundo físico em linguagem matemática porque 

Deus, primeiramente concebeu o mundo que estava para ser criado de acordo com a 

racionalidade matemática.138  

É, também, justamente neste período, do final do séc. XVI para o início do séc. 

XVII que uma mudança muito interessante e muito importante para o argumento 

teleológico ocorre: passa-se da ênfase ao finalismo aristotélico, no qual cada ente tende a 

seu fim natural, para uma maior ênfase do mundo como um relógio, uma máquina 

perfeitamente ajustada pelo seu Criador. Como o conceito de racionalidade passa a ser 

unívoco e Deus começa a ser visto entre os cientistas como um matemático de capacidades 

                                                 
136 Jean-Luc MARRION, The Idea of God, p. 268. 
137 Ibid. 
138 Ibid. 
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infinitas, o argumento teleológico passa então, a perder seu sentido original aristotélico – de 

uma finalidade própria para cada substância – e a adquirir um novo sentido num outro 

contexto. A finalidade de cada coisa em direção a seu fim natural, agora, importa menos do 

que a analogia entre as obras do homem e as obras de Deus.139

Algumas das figuras mais importantes do mundo científico do séc. XVII mantinham 

uma firme crença de que a ciência nos ensina e desvelar a obra de Deus. Kepler, que 

quando jovem pensara em ser teólogo, 140 encontrou na astronomia uma oportunidade igual 

para louvar o Criador. Para Kepler, as verdades da matemática e da geometria são coeternas 

com Deus, tomando, talvez até de forma intuitiva e não-consciente, a tese da univocidade 

como fundamento epistemológico para a construção de seu sistema científico e teológico: 

Kepler formula nada menos do que uma nova definição de Deus, uma nova definição 

que o permite libertar a matemática de qualquer restrição em sua aplicação na 

interpretação do mundo físico; inclusive, a aplicação da matemática ao mundo físico 

vai tão longe a ponto de garantir para a mente humana um conhecimento que é ‘da 

mesma natureza que o de Deus, eodem genre cum Deo’.141

A passagem da univocidade ontológica para a univocidade epistemológica permite a 

Kepler manter seu pensamento de um “Deus Matemático” sem ofender as principais 

doutrinas da Igreja. Kepler pôde afirmar seu pensamento sem o perigo de cair em heresia 

porque a univocidade epistemológica autorizava suas conclusões. Caso contrário, se ainda 

houvesse uma analogia que abrisse uma lacuna intransponível entre o entendimento de 

Deus e o dos homens, poderiam existir diversas outras formas de Deus criar o mundo além 

da forma matemática e, portanto, sua teologia estaria ameaçada por diversas outras 

possibilidades. Além dessa questão lógica, a univocidade também permitia a Kepler uma 

maior tranqüilidade política com respeito às autoridades. Muito embora Kepler fosse 

luterano, suas idéias percorriam toda Europa e não entrar em atrito com as principais 

autoridades católicas do continente teria grande importância numa disseminação mais 
                                                 
139 Sobre esta mudança Kemp Smith diz: “Este argumento [Argumento do Desígnio], e isso sempre deve ser 
enfatizado, não é um argumento teleológico do tipo aristotélico [...] Ele é essencialmente de um tipo 
antropomórfico que reside numa alegada analogia entre as existências naturais e os produtos do artifício 
humano”. David HUME Dialogues Concerning Natural Religion, ed. Norman Kemp Smith, p. 28.   
140 Cf. Jean-Luc MARRION, The Idea of God, p. 269. 
141 Jean-Luc MARRION, The Idea of God, p. 269. 
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tranqüila das suas idéias. Assim, à revolução metafísica de Suárez soma-se a ela, no séc. 

XVII, a revolução científica, que agora une inseparavelmente, num continuum, Deus e o 

mundo criado por meio da mediação unívoca da geometria e da matemática.  

Cabe ressaltar também que outro personagem de importância central no nascimento 

da ciência moderna – Galileu Galilei – também fazia da sua ciência uma teologia, tal como 

Kepler, embora, sem o misticismo excessivo deste. Se Galileu não era tão explícito quanto 

Kepler em sua teologia, isso não se deve à sua crença ser menor ou menos certa, mas 

simplesmente por “uma serena confiança com respeito a uma tese indisputável e já 

estabelecida; ela [a tese de que Deus criou o mundo e linguagem matemática] não é mais 

questão de demonstração, mas de explorar suas conseqüências”.142  

Por tudo o que vimos até agora, o período de surgimento da ciência moderna trouxe 

consigo não somente alterações na concepção física do cosmos como também profundas 

alterações teológicas, resultantes do sucesso do método matemático usado para descrever os 

fenômenos físicos. Há, portanto, no séc. XVII, uma influência recíproca entre ciência e 

teologia.143 Deus passa a ser visto por muitos da elite científica da época como um 

matemático que escreveu suas idéias (o mundo) de forma acessível aos homens. Esse fato 

torna sem sentido a pergunta se Deus existe ou não: a prova era evidente o suficiente para 

não deixar qualquer dúvida, bastava apenas que os homens olhassem para o céu e 

começassem a calcular. No entanto, o axioma implícito usando por Tomás de Aquino ainda 

continuava subjacente: também para os cientistas modernos, a matéria não poderia se auto-

organizar numa tal ordem e perfeição. A mesma questão não respondida por Tomás de 

Aquino, passa a ser a mesma questão não respondida pelos cientistas modernos. 

Nesse ponto é preciso uma importante ressalva: essa visão de um “Deus 

matemático” não era unanimidade entre os cientistas do século XVII. Pelo menos dois 

grandes nomes da ciência e da filosofia da época, Descartes e Pascal, marcaram posição 

                                                 
142 Jean-Luc MARRION, The Idea of God, p. 269.. 
143 Assim fala Koyré sobre esse período: “durante esse período o espírito humano, ou pelo menos, o europeu, 
sofreu uma revolução profunda, que alterou o próprio quadro e padrões de nosso pensamento, e da qual a 
ciência e a filosofia modernas são, a um só tempo raiz e fruto.” (Alexandre KOYRÈ, Do Mundo Fechado ao 
Universo Infinito, p.7) 
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radicalmente contrária – por razões distintas, embora ainda razões teológicas.  Segundo 

Descartes: 

No que respeita às verdades eternas, [...] elas são apenas verdadeiras ou possíveis 

porque Deus as conhece como verdadeiras ou possíveis, e não, ao contrário, que 

elas são verdadeiras e são conhecidas por Deus, como se fossem independentes 

dele. [...] E se os homens entendessem bem o sentido das suas palavras, eles nunca 

poderiam dizer sem blasfêmia que a verdade de alguma coisa precede o 

conhecimento que Deus tem dela, porque em Deus o querer e o conhecer é uma só 

coisa; de tal modo que, por isso mesmo que quer algo, assim o conhece, e só por 

isso tal coisa é verdadeira [...] não se deve, pois, dizer que, se Deus não existisse, 

ainda assim essas mesmas verdades seriam verdadeiras, porque a existência de 

Deus é a primeira e a mais eterna de todas as verdades e a única de onde procedem 

todas as outras.144  

Já as razões de Pascal são muito diferente das de Descartes. Nas palavras de Pascal, 

Descartes é “inútil e incerto”.145 Pascal se opõe tanto a Descartes como a Kepler, como a 

qualquer sistema metafísico que pretenda provar Deus a partir da razão ou da experiência 

empírica. A questão para Pascal é muito diferente e o que está em jogo, “não é conhecer 

Deus, mas amá-Lo”.146 Deus não é, para Pascal, objeto da razão, mas do coração.147 

Portanto, se Pascal não nega explicitamente que seja possível o Argumento do Desígnio, 

ele também não o apóia em nenhum momento: suas razões são antes de tudo teológicas e 

indissociáveis da sua teoria da graça fortemente influenciada por Agostinho e Jansenius. 

                                                 
144 DESCARTES, Carta a Mersenne, de 6 de Maio de 1630, in DESCARTES, Princípios da Filosofia, p. 134. 
Diferentemente de Galileu e seus contemporâneos, Descartes não aceita a ciência sem uma forte base 
metafísica que garanta a solidez dos resultados obtidos. Para Descartes uma ciência fundamentada apenas na 
simples descrição matemática dos fenômenos não possui fundamento sólido o suficiente. Talvez essa seja 
uma das razões pela qual não encontramos em Descartes nenhuma formulação do argumento existência de 
Deus a partir da ordem natural. Sua conhecida prova a posteriori é formulada pela causalidade das idéias: 
porque temos em nós a idéia de um ser perfeito e como não temos acesso a nada de perfeito no mundo pelo 
qual essa idéia pudesse se originar, essa idéia de perfeição somente pode proceder de Deus (Ver. 
DESCARTES, Meditações, III, p. 281-2). Outra razão para a ausência de uma prova a partir da natureza 
poderia residir no fato de que a natureza, para Descartes, era completamente mecânica e autônoma. Como 
leitor de Tomás de Aquino, Descartes deveria estar consciente das implicações da sua concepção de natureza. 
Para Descares a existência de Deus é um fato comprovado exclusivamente de forma racional e a priori. 
145 Blaise PASCAL, Pensamentos, fragmento 78. 
146 Jean-Luc MARRION, The Idea of God, p. 292. 
147 Sobre a questão da razão e do coração e a doutrina pascaliana das três ordens ver Luiz Felipe PONDÉ, O 
Homem Insuficiente.  
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Assim, feita a devida ressalva, os desenvolvimentos posteriores da ciência deixaria, 

cada vez mais certa, a crença num Deus matemático. E não podemos falar do que foi o 

Argumento do Desígnio no séc. XVIII sem tocar no nome de Isaac Newton. Com seu 

Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, Newton sintetizou em uma única obra tudo 

aquilo que desde Copérnico havia sido feito no estudo da natureza. O mérito científico de 

Newton é indiscutível e nem é a nossa intenção analisar o que foi a ciência newtoniana. 

Nosso interesse aqui será apenas o de analisar algumas das repercussões filosóficas e 

teológicas que mais influenciaram o pensamento inglês do séc. XVIII com respeito ao 

Argumento do Desígnio. 

Ao mesmo tempo em que normatizava rígidas regras metodológicas para o 

desenvolvimento da ciência empírica e ao mesmo tempo em que ocupava a presidência da 

prestigiada Royal Society, Newton também se destacava como assíduo estudioso da cabala, 

da alquimia, datação bíblica e outras atividades que dificilmente poderíamos chamar de 

“científicas”. Sua ciência, portanto, pode ser tomada como apenas uma manifestação das 

suas convicções místicas e religiosas, mesmo que elas não estivessem sempre explícitas.148  

Será apenas na segunda edição dos Principia que Newton torna claras as 

concepções religiosas subjacentes ao seu trabalho científico. Muito provavelmente, Newton 

não as expôs por vontade de torná-las públicas, mas possivelmente para responder a críticas 

lançadas contra seu sistema, e dentre elas uma que dizia respeito a se própria força da 

gravidade “operando num Universo finito e esférico, não o transformaria rapidamente numa 

massa gigante localizada no seu centro”.149 Essa crítica, baseada nos cálculos do próprio 

Newton, aponta para o fato de que o equilíbrio dentre os corpos celestes deveria ser 

extremamente bem ajustado para impedir que os corpos colapsem uns sobre os outros. No 

entanto, pelos meios matemáticos de que dispunha e no estágio de desenvolvimento em que 

sua teoria se encontrava, Newton não tinha como responder a essa crítica sem recorrer à 

                                                 
148 “Apesar das convicções religiosas de Newton não estarem refletidas na superfície da sua primeira edição 
dos Principia, dentro de cinco anos ele estava escrevendo a Richard Bentley, relatando seu prazer em 
constatar que seu trabalho científico confirmava suas crenças religiosas, e confessava que esperava por esse 
resultado mesmo enquanto escrevia o livro” (James NOXON, Humes’s Philosophical Development, p. 45). 
149 Marcelo GLAISER, A Dança do Universo, p. 190. 
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contínua intervenção divina no cosmos. Na segunda edição do Principia ele responde às 

críticas desta forma: 

Este magnífico sistema do sol, planetas e cometas, poderia somente proceder do 

conselho e domínio de um Ser inteligente e poderoso. E, se as estrelas fixas são os 

centros de outros sistemas similares, estes, sendo formados pelo mesmo conselho 

sábio, devem estar sujeitos ao domínio de Alguém; especialmente visto que a luz 

das estrelas fixas é da mesma natureza que a luz do sol e que a luz passa de cada 

sistema para todos os outros sistemas: e para que os sistemas das estrelas fixas não 

caiam, devido a sua gravidade, uns sobre os outros, ele colocou esses sistemas a 

imensas distâncias entre si.150  

Newton, portanto, repousa a estabilidade de seu sistema no desígnio e na 

providência de um Deus inteligente, ou seja, retornamos ao “Deus matemático”, como o 

Deus de Kepler: um Deus que criou o Universo por meio do cálculo e da habilidade 

matemática.151  

Mas é preciso notar que essas crenças também não eram unanimidade nem 

tampouco isentas de novos problemas. Leibniz, por exemplo, argumentava que com tantas 

intervenções no mundo, o Deus de Newton não passaria de um relojoeiro desajeitado, que 

se vê obrigado a reparos constantes em uma obra mal feita.152   

Feita essa ressalva, para entendermos melhor quais eram as idéias de Newton, temos 

numa carta dele escrita para seu amigo Bentley, a exposição clara das sua concepções 

filosófico-teológicas: 

                                                 
150 Isaac NEWTON, Princípios Matemáticos, p.168. 
151 Alguns anos após a morte de Newton, Laplace conseguiria ajustar a gravitação de forma a não precisar 
mais recorrer a Deus, tornando Deus uma hipótese inútil. No entanto, não pensamos que Newton se mostrasse 
infeliz ou descontente por seu sistema ter de recorrer a Deus para sustentar o equilíbrio do Universo: como 
vimos, uma tal situação se identificava com as suas crenças religiosas 
152 Cf. Peter GAY, The Enlighenment: The Science of Freedom, p. 143. Segundo Peter Gay, para Leibniz: 
“Newton reintroduziu a velha e desacreditada noção escolástica das qualidades ocultas com sua misteriosa 
doutrina da gravitação; [...] Newton converteu o curso físico do mundo em um milagre perpétuo, e que 
Newton (e com ele Clarke) falharam em entender o princípio de razão suficiente, que os teriam ensinado que 
Deus ‘quer apenas produzir a melhor das coisas possíveis’” (Ibid). 

 59



Para construir esse sistema com todos seus movimentos, foi necessário uma Causa 

que compreendeu e comparou as quantidades de matéria dos vários corpos celestes 

e do poder gravitacional resultante desta [...] E, para ser capaz de comparar e ajustar 

todas essas coisas com tantos corpos diferentes, essa causa não pode ser uma 

simples conseqüência cega do acaso, mas sim uma especialista em mecânica e 

geometria.153   

Para Newton era muito claro que o mundo procede do desígnio de um Deus 

“especialista em mecânica e geometria” porque está sempre foi sua crença. Por meio dessa 

concepção, percebe-se o quanto a univocidade epistemológica continuou tendo influência 

sobre cientistas do séc. XVIII, mesmo que muitas vezes, de forma até intuitiva e 

inconsciente das suas implicações filosóficas. Newton e seus seguidores posteriores 

pareciam, não ter muitas dúvidas de estarem desvendando o processo pelo qual Deus 

elaborou sua criação ao perceberem a simplicidade e a perfeição das leis matemáticas que 

regem todos os movimentos do Universo. 

Mas, apesar quinhentos anos de história e desenvolvimentos, o Argumento do 

Desígnio, herdeiro direto do Argumento Teleológico, ainda não havia sido colocado numa 

forma lógica diferente daquela apresentada por Tomás de Aquino. Somente com David 

Hume e a publicação dos Diálogos foi que o Argumento do Desígnio recebeu sua forma 

moderna.154 Hume o expõe pela boca de Cleanthes logo no início da Parte II dos Diálogos e 

contra ele vai construindo a argumentação cética de Philo. O argumento apresentado nos 

Diálogos é tal como segue: 

Olhe para o mundo ao redor, contemple o todo e cada uma das suas partes: verás que 

ele nada mais é que uma grande máquina, subdividida em um número infinito de 

                                                 
153 Isaac NEWTON, cit. in Marcelo GLAISER, A Dança do Universo, p. 190. 
154 Segundo Stephen Barker, Hume foi o primeiro a perceber que o Argumento do Desígnio só poderia ser 
apreciado em toda a sua força se fosse colocado como um argumento indutivo, não dedutivo: “a formulação 
que Hume dá ao argumento tem o mérito especial de tê-lo colocado em sua melhor forma, dando-lhe e a 
oportunidade mais justa possível de mostrar ser um argumento respeitável” ver Stephen BARKER, Hume on 
the Logic of Design, Hume Studies, p.7. Outro autor que também vê a formulação de Hume do Argumento do 
Desígnio como a melhor é Daniel Dennett: “Willian Palley descreveu com muito mais detalhes biológicos a 
prova teleológica da existência de Deus em seu livro de 1803, Teologia Natural, acrescentando engenhosos 
floreios. A influente versão de Paley foi a real inspiração e alvo da rejeição de Darwin, mas o cleanthes de 
Hume capta toda a lógica e força retórica do argumento” ver Daniel DENNETT, A Perigosa Idéia de Darwin, 
p. 28 n.4. 
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máquinas menores que, por sua vez, admitem novamente subdivisões em um grau 

que ultrapassa o que os sentido e faculdades humanas podem descobrir e explicar. 

Todas essas diversas maquinas, e mesmo suas partes mais diminutas, ajustam-se 

umas às outras com uma precisão que leva ao êxtase todos aqueles que já as 

contemplaram. A curiosa adaptação dos meios aos fins, ao longo de toda Natureza, 

assemelha-se exatamente, embora exceda-os em muito, aos produtos do engenho dos 

seres humanos, de seu desígnio, pensamento, sabedoria e inteligência. E, como os 

efeitos são semelhantes uns aos outros, somos levados a inferir, portanto, em  

conformidade com as regras da analogia, que também as causas são semelhantes, e 

que o Autor da Natureza é de algum modo similar ao espírito humano, embora 

possuidor de faculdades muito mais vastas, proporcionais à grandeza do trabalho que 

ele realizou. É por meio deste argumento a posteriori - e apenas por meio dele – que 

chegamos a provar a um só tempo, a existência da divindade e sua semelhança com a 

mente e inteligência humanas.  155  

Esta nova forma de apresentar o argumento merece algumas considerações. Em 

primeiro lugar, não há formulação dedutiva do argumento. Seu apelo é antes de tudo 

empírico: “Olhe para o mundo ao redor”. O argumento faz apelo para que se percebam as 

várias minúcias existentes na natureza, a “precisão que leva ao êxtase”. Em segundo lugar, 

Hume lança mão das regras metodológicas newtonianas156 para validar a inferência (dado 

toda a certeza e o prestígio de Newton e sua ciência). Em terceiro lugar, Hume parte, com 

base na observação empírica da natureza e nas regras newtonianas, para a analogia, e assim 

o argumento é dito a posteriori,157 ou seja, é dito estar baseado depois da experiência. Sua 

forma é completamente diferente da utilizada até então. Seus argumentos, por influência 

das regras newtonianas, faz sempre apelo à experiência para confirmar sua validade, e por 

isso, esperam ser reconhecidos como ciência empírica, assim como a ciência newtoniana 

havia sido reconhecida.   
                                                 
155 David HUME, Dialogues Concerning Natural Religion, ed. Norman Kemp Smith, p.  143. 
156 A primeira regra é: “Não se hão de admitir mais causas das coisas naturais do que as que sejam verdadeiras 
e, ao mesmo tempo, bastem para explicar aos fenômenos de tudo”. E a segunda é: “Logo, os efeitos naturais 
da mesma espécie têm as mesmas causas”. (Issac NEWTON, Princípios Matemático, p. 167) 
157 Na época de Hume os argumentos para provar a existência de Deus eram ditos a priori ou a posteriori. O 
argumento a posteriori foi aquele exposto por Cleanthes, que infere da ordem natural do mundo, que ele é o 
produto de uma inteligência superior transcendente. O argumentos a priori, são aqueles que provam Deus sem 
recorrer à empiria, ou seja, argumentos do tipo: as seqüências causas do universo devem ter uma primeira 
causa” ou “os serres contingentes deve estar seguros por um ser necessário”.  (cf. J. C. A. GASKIN,  in: 
David HUME, Dialogues and Natural History of Religion , p. xi) 
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Mas o que ficou para a história posterior, não foi o Argumento do Desígnio em sua 

nova fórmula. Os Diálogos foi, durante muito tempo, um livro estranhamente esquecido. 

Muito provavelmente em virtude de que, mesmo estando o argumento numa forma 

reconhecidamente mais forte e eficaz, suas crítica, por meio de Philo parecem não admitir 

réplicas: 

Assim, por exemplo, As evidências do Cristianismo (1794) e a Teologia Natural 

(1802) de Willian Paley foram, com efeito, refutada por Hume nos Diálogos (1779) 

inclusive antes mesmo de terem sido publicadas; mas Paley, e não Hume, foi o 

padrão de leituras em religião para os estudantes através do séc. XIX e XX.158  

Há, contudo, uma outra forma de se olhar a influência dos Diálogos sobre a filosofia 

posterior. Se por um lado, o Argumento do Desígnio só foi seriamente questionado 

publicamente por Darwin, os Diálogos de Hume já fazia parte da família Darwin. Erasmo 

Darwin, avô de Charles, não somente leu os Diálogos como tomou partido de Philo (o 

cético) contra Cleanthes (defensor da teologia natural). Em sua obra Zoonomia Erasmo 

Darwin, elogiando Hume, diz que Hume colocou os poderes da geração acima da 

capacidade da razão da época de entendê-la.159 A percepção de uma influência dos 

Diálogos sobre o pensamento darwinista também é compartilhada por Daniel Dennett, que 

inclusive fala de um “contato imediato” de Hume com as idéias darwinistas antes mesmo 

quase cem anos antes de elas existirem.160

Assim, resumindo esta breve visão contextual do Argumento do Desígnio a partir da 

sua formulação por Tomás de Aquino, podemos dizer que, apesar de passar ao longo dos 

séculos por diversos contextos que alteraram sem dúvida a sua relação com os fenômenos – 

de uma teleologia rigidamente aristotélica das substâncias individuais para uma teleologia 

da analogia entre as obras de Deus e do homem – tais contextos não alteraram a idéia 

básica subjacente ao argumento, ou seja, a idéia de que a ordem deve necessariamente 

provir de um agente transcendente inteligente. Podemos então dizer que as transformações 

contextuais o alteraram na sua abrangência e na sua relação com fenômenos naturais, mas 

                                                 
158 J.C.A. GASKIN, in: David HUME, Dialogues Concerning Natural Religion and Natural History, p. IX. 
159 Para mais detalhes ver João Paulo MONTEIRO, Hume e a Epistemologia, p.124 
160 Ver Daniel DENNETT, A perigosa Idéia de Darwin, p.28. 
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não na sua premissa principal. Das principais mudanças contextuais que tiveram influência 

no desenvolvimento do argumento de Tomás de Aquino a Hume citamos três: 1) a 

univocidade epistemológica com Suárez; 2) o nascimento da ciência moderna e sua 

necessidade de fundamento teológico e 3) a síntese de Newton. Estas mudanças contextuais 

corroboram nossa idéia de que há, subjacente ao Argumento do Desígnio, uma inspiração 

naturalista que permanece a mesma, não importando o quanto varie o contexto filosófico. 

Elas demonstram como o pensamento naturalista pode se adaptar a vários contextos 

permanecendo o mesmo, se adaptando a todos eles e se esquivando de certas questões 

centrais à discussão. Pensamos que a afirmação de que a ordem do mundo material somente 

pode ser pensada a partir de uma inteligência transcendente – idéia subjacente a todas as 

formulações do argumento do desígnio – é uma das características mais marcantes das 

filosofias naturalistas. Esta é uma das principais razões pela qual negamos que Hume possa 

ser dito um filósofo “naturalista”: sua filosofia e principalmente sua crítica ao Argumento 

do Desígnio tratam justamente de desnaturalizar o mundo, ou seja, de retirar do pensamento 

qualquer referência a uma natureza pela qual os fenômenos naturais possam ser reduzidos e 

assim, compreendidos. Daí seu ceticismo derivar, em última instância, de seu artificialismo: 

a irredutibilidade das coisas do mundo a uma natureza, seja ela um nome vazio “natureza” 

ou um nome carregado de significações éticas, políticas e religiosas como “Deus”.161

Passaremos agora a amarrar mais fortemente a discussão do naturalismo com a 

religião no séc. XVIII e nos concentrar principalmente no contexto filosófico do século 

XVIII inglês no qual Hume escreveu os Diálogos. Nossa caracterização entre naturalismo e 

artificialismo visto pela ótica da afirmação do Argumento do Desígnio resultará muito mais 

nítida ao percebermos como o pensamento naturalista da época se expressava através dele e 

posteriormente, o quanto Hume se afasta desse pensamento. 

 

                                                 
161 Como ressaltamos no capítulo anterior, o que torna um pensamento naturalista não é a afirmação de que 
possa haver um funcionamento autônomo da natureza, mas uma premissa anterior de que esse funcionamento 
autônomo expressa nenhuma ordem ou providência de qualquer espécie. 
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2.2 O Naturalismo religioso e a Religião Natural 

Dentro de um panorama histórico, não poderíamos deixar de notar a interessante 

ambigüidade que caracteriza o século XVIII: se por um lado instaura-se a natureza contra a 

então ridicularizada superstição cristã, por outro, a própria natureza eleva-se à superstição 

mais profundamente religiosa. Eis o paradoxo de querer expulsar a religião em nome da 

“natureza”: substitui-se o Deus pater pela Natura mater.162  

A ambigüidade do séc. XVIII reside no modo como entendemos o conceito de 

“religiosidade”. Se religiosidade significar simplesmente a submissão ao credo de uma 

instituição religiosa, então, dizer que tudo não é senão obra da natureza expressa a mais 

forte convicção anti-religiosa, pois implicaria o rompimento radical com os dogmas da 

religião enquanto instituição, uma vez que só a natureza e a ciência teriam autoridade sobre 

a razão. Mas, talvez essa não seja a única forma de se entender o que seja a religiosidade. 

Compartilhamos, nesse caso, da visão de Mircea Eliade, na qual a verdadeira religiosidade: 

não implica necessariamente a crença em Deus, deuses ou fantasmas, mas que se 

refere à experiência do sagrado e, conseqüentemente se encontra relacionado com 

as idéias de ser, sentido e verdade.163

A religiosidade para Eliade pouco tem a ver com a crença em Deus: ela se realiza 

anteriormente na idéia de um sentido da existência. Desta forma, a religiosidade mais 

autêntica continua presente na idéia de natureza tal como pensada no século XVIII: uma 

idéia na qual estão presentes o ser, o sentido e a verdade – elementos qualificadores da 

experiência religiosa mencionados por Eliade. Portanto, ao estabelecermos, no Cap. I, a 

finalidade como a principal característica da idéia de natureza, encontramos no século 

XVIII o seu melhor exemplo enquanto religiosidade: a natureza possui um sentido porque 

possui, em si mesma uma finalidade – como bem já havia observado Aristóteles.  

Antes de representar qualquer outro sentido, a idéia de natureza foi para o século 

XVIII a verdadeira fonte da religiosidade daqueles aos quais a idéia de um Deus e de uma 

                                                 
162 Cf. Robert LENOBLE, História da Idéia de Natureza, p.292 
163 Mircea ELIADE, Origens, p. 9. 
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instituição religiosa já haviam perdido todo o valor. No século XVIII “quer-se crer em 

Deus, mas na condição de Ele não ser o Deus de uma Igreja”, 164 por isso crê-se na 

natureza, na sua ordem e na sua benevolência. Quando se devia escolher entre o Deus da 

religião instituída ou a natureza, a maioria dos filósofos, cansados da instituição e sedentos 

por um sentido maior e mais objetivo para a existência, escolhiam a segunda opção: 

Leibniz, tão teólogo como filósofo, acreditou que a obra de Deus pareceria mais 

maior [sic] e seria mais amada se se demonstrasse que Deus devia de alguma forma, 

atendendo à sua perfeição de Criador, criar ‘o melhor dos mundos possíveis’. À 

porfia, os filósofos escarnecem do otimismo do teólogo, mas esta idéia continua no 

ar e eles retomam-na sem disso se dar conta – ainda que contra Deus.165

Observemos o caso de Diderot. Nele verificamos a oposição agressiva e 

inconciliável entre Deus e natureza, na qual a uma intuição genuinamente religiosa, outra 

menos “pura” não poderia se impor. Seu naturalismo o impede de ter outra religião que não 

a adoração da natureza: 

Devoto da natureza, não é na qualidade de sábio que se vira para ela, mas na 

qualidade de artista ávido de encontrar nela uma razão de viver e motivos de 

otimismo.166

O ateísmo de Diderot, portanto, não é senão uma recusa a ter outra religião do que 

aquela que já se tem. Diderot se recusa a adorar dois deuses: se já adora a natureza, então 

não pode adorar o Deus cristão. Não é em nenhuma religião que Diderot encontra uma 

“razão de viver ou motivos de otimismo”, mas justamente na ordem e na perfeição 

encontradas racionalmente na natureza. Assim, por ser um “devoto da natureza”, seu 

materialismo não pode ser senão um materialismo apenas aparente: Diderot não mata o 

espírito daquilo que vive, mas vivifica a matéria.167 Daí, sua oposição a Helvétius: Diderot 

não pode admitir que a vida possa se organizar a partir da matéria, sendo ela apenas um 

acidente do “morto” e do “inerte”, pois tal admissão significaria para Diderot a inexistência 

                                                 
164 Robert LENOBLE, História da Idéia de Natureza, p. 292. 
165Ibid.,  p. 295. 
166 Ibid., p. 298. 
167 Cf. Clément ROSSET, A Antinatureza, p. 38. 
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da sua natureza racional – e isto sim seria o pior ateísmo. Para se obter a vida pela matéria 

inerte, para Diderot, é preciso algo mais que o acaso, é preciso a intervenção de um 

princípio superior, é preciso a intervenção da natureza. Se assimila o homem a uma estátua, 

não é para negar a vida ao homem e reduzi-la à pura inércia material, mas para dar vida à 

estátua: “ao invés de matar o homem, [Diderot] ressuscita o mármore”.168 Estendendo o 

vivo para todo o inerte, Diderot integra tudo o que existe num “animismo cósmico 

diretamente tributário de representações metafísicas e naturalistas”.169 Por isso seu mal-

estar e a sua conseqüente reprovação do materialismo de Helvétius e, também, seu 

afastamento de pensadores tais como La Mettrie e d’Holbach: sua verdadeira devoção, sua 

mais íntima e verdadeira religiosidade não lhe permite abraçar um materialismo sem 

transcendência – o verdadeiro ateísmo.  

Não é, portanto, nem estranho nem absurdo atribuir a filósofos tais como Diderot 

um forte senso de religiosidade, característico do naturalismo. A conseqüência do 

casamento do naturalismo com o racionalismo do séc. XVIII, pela adoração da natureza em 

detrimento do Deus das religiões tradicionais, não foi a negação da religiosidade, mas 

exatamente seu oposto: à ‘mística da natureza’ se juntou a ‘mística da razão’:  

Tornando-se, por sua vez uma mística, a razão virava-se contra a mística provada 

do Cristianismo e falhava aparentemente onde esta triunfara. Doravante, 

racionalismo e naturalismo estão condenados a está contradição que sofrerão ao 

longo de todo o século XIX e desabrochará, por assim dizer, nas ‘místicas 

humanas’ e no ‘humanismo ateu’ do nosso tempo’.170

O chamado “artificialismo” do século XVIII representa mais uma filosofia do tipo 

de um Diderot do que a de um Helvétius. É um “artificialismo” que paradoxalmente se 

afirma a partir de uma natureza elevada ao máximo na sua perfeição – o qual, advertimos, 

não possui relação com aquele que definimos. O chamado “artificialismo” do século XVIII 

é, sobretudo um 

                                                 
168 Clément ROSSET, A Antinatureza, p. 39. 
169 Ibid. 
170 Robert LENOBLE, História do Conceito de Natureza, p. 308. 
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pensamento naturalista, ao revelar, nessas atividades naturais, as marcas de uma 

ordem e de uma perfeição que o artifício humano não  consegue alcançar: 

artificialista, ou melhor, antropocêntrico, a nível inconsciente, e naturalista, ou 

ainda, teológico, a nível consciente – aliás, este já era o naturalismo de Aristóteles, 

que o século das luzes contentou-se, no essencial, em ressuscitar tal qual, sob o 

pretexto de instaurar uma ciência da natureza em substituição à superstição cristã.171

Assim, Voltaire pôde definir a natureza como arte, mas somente enquanto uma arte 

infinitamente superior à do homem, a qual ele só conseguiria imitar imperfeitamente ou 

degradar, jamais melhorar. O que significa, não uma assimilação do natural ao artificial, 

mas uma assimilação de todo artificial ao natural: o homem não é senão um ser capaz de 

realizar uma arte menor e imperfeita quando comparado com a arte produzida pela 

natureza. A natureza, portanto, é o princípio pelo qual a arte humana ganha sentido: um 

sentido menor, de imitação, mas mesmo assim um sentido. Há apenas uma mudança na 

variável, se anteriormente o mundo tinha sentido por ser produto de Deus, agora o mundo 

tem um sentido por ser um produto da natureza. 

Assim, a adoração da natureza no século XVIII em detrimento da religião 

tradicional, notadamente do cristianismo, nos leva a admitir que a religião e o naturalismo 

possuem uma relação muito estreita. A afirmação da natureza, longe de significar uma 

oposição à religião, significa a própria essência da religião – uma religião sem Deus ou 

práticas rituais instituídas, mas nem por isso, menos religião: “o ofuscamento de Deus, em 

uma filosofia naturalista, indica mais um sucesso do que um fracasso da religião”.172 O ateu 

naturalista do século XVIII, exemplificado na figura de Diderot, é uma contradição em 

termos: a rigor, não há e não pode haver um ateísmo naturalista, há apenas uma devoção a 

um outro credo que não aquele já institucionalizado.  

A partir disso, queremos dizer que não é por não acreditar nas doutrinas das 

religiões institucionalizadas ou por não admitirem espíritos ou fantasmas que o culto à 

natureza não é ou não pode ser uma autêntica experiência religiosa: o culto à natureza é, 

inclusive, a intuição mais profundamente religiosa. Intuição tão poderosa que nem mesmo 

                                                 
171 Clément ROSSET, A Antinatureza, p. 58. 
172 Ibid. 
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precisa da figura de Deus. Lenoble nos diz que os filósofos do século XVIII querem crer 

em um Deus, mas desde que não fosse o Deus de uma religião instituída.173 Portanto, 

resolvem crer na natureza, na sua ordem e no seu sentido transcendente à vida humana.  

Queremos deixar claro que a religião e o naturalismo, tal como o entendemos, são 

dois conceitos inseparáveis porque compartilham em comum a intuição de um “fazer” na 

origem da existência: um “fazer” que dá sentido ao que foi “feito”. A religião pode, 

inclusive, numa distinção aristotélica, ser uma espécie do gênero maior que é o naturalismo, 

sendo a religião um naturalismo no qual se dá ênfase na variável do quem fez (Deus, 

deuses, espíritos, etc.), e que se estabelece no momento em que se dá o estabelecimento de 

um mundo “feito” pelo poder de entidades sobrenaturais, não importando qual seja essa 

entidade(s). As diferenças entre as religiões, portanto, se dão apenas quanto àquilo que 

representa esse essencial, não quanto à existência desse essencial.174  

A imensa variedade dos seres sobrenaturais responsáveis pelo “fazer” (Deus, 

Deuses, espíritos etc) nos faz inferir sua relação secundária em relação à própria intuição de 

um mundo constituído, uma natureza. A variedade indica, antes de tudo, a necessidade de 

se ordenar, dando um nome, um sentido ao que acontece: existe antes a percepção de 

generalidades, a percepção de uma certa regularidade na natureza (embora não seja 

perfeita) a qual se tem a necessidade, para compreendê-la, de atribuí-la a uma divindade 

que lhe confere um sentido completo no qual tal regularidade possa ser adequadamente 

pensada. Os seres sobrenaturais, apesar de “criadores” da natureza, só o são 

secundariamente, pois não deixam de ser posteriores à uma intuição primariamente 

naturalista – a intuição de uma essência, de uma natureza subjacente aos fenômenos – da 

qual servem apenas de representação simbólica. Assim, existe uma entidade responsável 

pelas chuvas porque existe uma certa regularidade observada nas chuvas, outra responsável 

pela morte porque a morte também é uma regularidade. Mas outras entidades também 

podem ser criadas por eventos que possuem por característica justamente seu caráter casual 

ou extraordinário, que foge à regularidade observada nos outros fenômenos. De comum a 

todas essas atribuições de divindades a fenômenos naturais está a intuição anterior de uma 

                                                 
173 Ver nota 166. 
174 Cf. Mircea ELIADE, Aspectos do Mito, p. 82. 
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essência pela qual os fenômenos podem ser reduzidos. Essa essência cria um mundo onde 

se dão certos fatos, uns mais regulares, outros nem tanto, mas cujo todo não deixa de 

representar uma certa ordem ou uma certa analogia com atos humanos, e cuja essência 

verdadeira continua anterior a todas as suas manifestações: não importa qual nome ou 

espírito sobrenatural represente essa essência, o importante é que algum a represente. A 

religião, tal como vem se apresentando historicamente, é apenas uma manifestação 

formalmente variável dessa intuição naturalista de uma essência, um fundamento absoluto 

por detrás dos fenômenos.175  

Nossa afirmação de que a religião é apenas uma espécie de naturalismo pode 

parecer, à primeira vista, uma redução radical demais e, portanto, insustentável perto de 

toda diversidade apresentada pelo pensamento religioso – mas, no entanto, ela é a 

conclusão lógica das idéias que até agora apresentamos. Quando identificamos a religião 

como uma espécie do naturalismo, não afirmamos sem o devido respaldo: ninguém menos 

do que o reconhecido pesquisador das religiões Mircea Eliade aponta para este fato. Já 

vimos que, para Eliade, a idéia de religiosidade se refere à experiência do sagrado176 e que a 

experiência do sagrado se encontra relacionada com as idéias de ser, sentido e verdade.177 A 

crença em Deus, deuses ou fantasmas é, portanto, acidental e posterior à religião, não um 

fator essencial a ela. A verdadeira religiosidade e o sentimento religioso, portanto, é 

anterior à idéia de um Deus, mas está intimamente ligada com a idéia de um sentido da 

existência, que por sua vez implica a noção de finalidade, que só pode ser concebida a 

partir de um ser em relação ao qual podemos afirmar a finalidade e o sentido do que existe. 

Pois é exatamente essa intuição de religiosidade a que se refere Eliade. O sagrado, além de 

ser o sentimento de profunda religiosidade, é também o princípio pelo qual a realidade 

                                                 
175 Pode-se objetar que existem religiões ou experiências religiosas cuja essência não consiste em representar 
um Deus, mas exatamente em um Deus não representável. Isso, no entanto, nada muda o que afirmamos, pois 
mesmo em vivências religiosas deste tipo, tais como a mística por exemplo, a negação epistemológica, longe 
de implicar a uma negação ontológica, implica a afirmação ontológica da essência. É, inclusive, é justamente 
por essa negação epistemológica que se dá a afirmação ontológica da Deidade, verdadeira essência do real, 
mas cujo próprio real não a pode esgotar nem a representar adequadamente. Experiências religiosas deste tipo 
indicam apenas um naturalismo mais requintado, epistemologicamente mais sofisticado, mas ainda um 
naturalismo. 
176 A experiência do sagrado como o sentimento religioso mais profundo, já havia sido descrita antes por 
Rudolf Otto em seu livro O Sagrado, sendo adotada quase que universalmente entre pesquisadores que 
trabalham fenomenologia da religião (ver Rudolf  OTTO, O Sagrado). 
177 Ver nota 165. 
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ganha um sentido. Em seu livro Aspectos do Mito, Eliade aponta para o fato de que é 

através do mito que toda realidade e a própria vida humana ganham sentido. A função do 

mito é, para Eliade, a de: 

revelar modelos e fornecer, assim, uma justificação do mundo e da existência 

humana. Por isso, o seu papel na constituição do homem é tão importante. Graças 

ao mito, surgem lentamente as idéias de realidade, de valor, de transcendência. 

Graças ao mito, o mundo deixa-se apreender enquanto Cosmos perfeitamente 

articulado, inteligível e significativo.178

A partir do pensamento de Eliade, podemos concluir, no vocabulário em que 

estamos utilizando, que a função do mito é a de fornecer uma natureza àquilo que seria 

somente uma repetição vazia despida de qualquer sentido. O mito fixa um modelo na 

origem das repetições: “marca a passagem da idéia de repetição à idéia de que a repetição 

repete alguma coisa”.179 Esta alguma coisa, seja ela o que for, é aquilo que caracteriza 

tanto o pensamento filosófico naturalista quanto o pensamento religioso e os torna tão 

próximos. Como caracterizamos a religião como uma espécie do pensamento naturalista, 

tudo aquilo que afirmarmos do homem religioso podemos afirmar do naturalista – dadas as 

devidas adequações puramente verbais.  

De tudo o que expomos, estamos prontos a afirmar, novamente em concordância 

com Eliade, que “para o homem religioso, o essencial precede a existência”, 180 e que tal 

fato “é verdade tanto para o homem das sociedades primitivas e orientais como para o 

judeu, o cristão e o muçulmano”.181 Assim, tal como Eliade, podemos também generalizar 

e dizer que aquilo que caracteriza as religiões como “religião” (talvez sua semelhança de 

família) é a intuição naturalista de uma “essência” que precede as existências e as dá 

sentido. As religiões, portanto, são modos diferentes pelo quais se expressa a mesma idéia 

naturalista. 

                                                 
178 Mircea ELIADE, Aspectos do Mito, p. 123. 
179 Clément ROSSET, A Antinatureza, p. 32. 
180 Mircea ELIADE, Aspectos do Mito, p. 81 [grifo meu.] 
181 Ibid [grifo meu]. 
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Retornando ao séc. XVIII, desta vez nos concentrando somente no contexto inglês, 

temos que o pensamento filosófico, teológico e científico na Inglaterra do séc. XVIII é 

inegavelmente marcado pelos trabalhos de Isaac Newton. Logo no início do séc. XVIII, um 

número cada vez maior de teólogos e cientistas, amigos e seguidores de Newton, tomaram 

para si a responsabilidade de levar os princípios estabelecidos por seu mestre para dentro da 

teologia e da moral. Os próprios títulos dos livros da época indicavam a forte influencia de 

Newton sobre alguns dos principais intelectuais da época. Eis alguns títulos como exemplo: 

Astronomical Principles of Religion (de Willian Whiston); Philosophical Principles of 

Natural Religion (de George Cheyne); Philosophiae Moralis Institutio Compendiaria (de 

Francis Hutcheston); e Theologiae Chistianae Principia Mathematica  (de John Craig).182  

Para entendermos melhor o que tais textos significam e o clima geral da Inglaterra 

do século XVIII em assuntos relacionados com a religião e seus fundamentos racionais, é 

preciso levar em conta a relação da Religião Natural e o deísmo inglês e suas diferenças, 

questão que nos conduz diretamente a como o conceito de Religião Natural chega a Hume. 

Passaremos, então, a analisar as principais características do deísmo inglês no período de 

transição do século XVII para o XVIII para podermos compreender um pouco melhor a 

Religião Natural e atmosfera geral na qual Hume compõe os Diálogos. 

O termo “deísta” veio a ser amplamente utilizado nos fins do século XVII, pelo seu 

uso no famoso Dicionário de Pierre Bayle, no qual o termo foi empregado em um artigo 

sobre o seguidor de Calvino, Pierre Viret, que havia descrito como deístas aqueles que 

acreditavam num Deus criador, mas que rejeitavam a revelação cristã e a divindade de 

Cristo.183 Apesar do termo “deísta” ter conotações muito próximas do ateísmo em algumas 

épocas, seu uso, na metade do século XVIII, já havia sido estabelecido tal como o fora 

atribuído por Viret.184 Portanto, esse é o significado corrente do termo na época em que 

Hume estava escrevendo os Diálogos. Mas retrocedendo um pouco mais, para 

encontrarmos as raízes do deísmo inglês e compreendermos um pouco melhor seu 

significado, encontramos Lord Edward Herbert of Cherbury (1583-1648), reconhecido 

                                                 
182 Cf. James NOXON, Hume’s Philosophical Development, p. 65. 
183 Cf. James BYRNE, Religion and the Enlightenment: From Descartes to Kant, p. 103. 
184 Cf. Ibid. 
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como o primeiro deísta deste país.185 Em seu livro De Veritate, publicado em 1624, Herbert 

defendeu aquilo a que ele chamava de “noções comuns” em religião, noções nas quais 

“todos os homens normais acreditavam”. Um ponto importante e essencial à compreensão 

do deísmo é que essas noções sejam, ou possam ser demonstradas racionalmente, sem 

nenhum auxílio a revelações misteriosas ou fantásticas. Essas noções comuns que Herbert 

of Cherbury via como universais em todas as religiões eram cinco: 1) há uma Divindade 

soberana; 2) esta divindade deve ser adorada; 3) a piedade está intimamente ligada à virtude 

e ao bem viver; 4) o agir errado deve ser expiado pelo arrependimento; 5) há recompensa 

ou punição depois desta vida.186

Apesar destas cinco “noções básicas” não serem todas compartilhadas do mesmo 

modo por todos aqueles aos quais podemos chamar de deístas (algumas são inclusive 

rejeitadas, notadamente o ponto 5), elas delineiam muito bem o espírito do deísmo já na sua 

primeira formulação e se colocam assim, como de grande importância ao estudo do que 

viria a ser o deísmo e a Religião Natural no século XVIII: 

O De Veritate de Herbert, portanto, estabelece os princípios que os deístas 

posteriores iriam seguir.  Sua importância, todavia, não reside na explicitação das 

próprias idéias de Herbert sobre a composição da religião racional; muitas dos seus 

pontos específicos foram rejeitados por deístas posteriores, por exemplo, a ligação 

essencial entre piedade e virtude [...] A importância do De Veritate é que ele tornou 

possível para pensadores subseqüentes professar a crença em Deus e ainda assim, 

abjurar a religião revelada e estabelecida do cristianismo; os efeitos libertadores de 

uma tal possibilidade para pensadores imersos nas corajosas descobertas da nova 

era científica não devem ser subestimados.187  

Mas, apesar da influência de Herbert, o deísmo dificilmente haveria de se constituir 

como uma posição filosoficamente sustentável e aceita por muitos pensadores no século 

XVIII sem os escritos de John Locke sobre o papel da razão no entendimento da religião. 

No entanto, apesar dos seus escritos serem fundamentais à constituição do deísmo como 

uma das correntes mais fortes de pensamento do séc. XVIII, Locke não era deísta, mas 
                                                 
185 Cf. James BYRNE, Religion and the Enlightenment: From Descartes to Kant, p. 104. 
186 Ibid., p. 104. 
187 Ibid., p. 105. 
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defensor da Religião Natural aos moldes newtonianos. Aqui temos o ponto de divergência 

entre deísmo e Religião Natural: Locke aceitava as verdades da revelação e a divindade de 

Cristo. Mas, para Locke – e nesse ponto reside sua importância para o deísmo – somente 

deveria haver a aceitação das verdades reveladas se a razão as considerasse como verdades, 

ou seja, para Locke, a aceitação da revelação está condicionada à aceitação da revelação 

pela razão. Neste ponto, é de fundamental importância seu pensamento a respeito do papel 

e da função da fé e da razão. Vejamos então o que Locke entende por razão e fé. 

Primeiramente começaremos pela razão: 

A razão, como contradistinguida da fé [...] é a descoberta da certeza ou da 

probabilidade de tais proposições ou verdades que a mente alcança por dedução 

feita de tais idéias, que adquiriu pelo uso de suas faculdades naturais, ou seja, pela 

sensação ou reflexão.188

De acordo com Locke, e coerente com sua teoria do conhecimento, o processo 

racional é um processo que se dá dedutivamente a partir de idéias já conhecidas a partir da 

sensação ou da reflexão – as duas únicas formas pelas quais a mente pode formar idéias.189 

Locke também aceita como racional as inferências prováveis, ou seja, inferências nas quais 

a conclusão não deriva necessariamente das premissas, mas que também possuem um grau 

muito elevado de certeza. De qualquer forma, e sem querer entrar em detalhes mais 

específicos da sua teoria do conhecimento, para Locke o próprio da razão é a descoberta da 

verdade tendo como instrumento somente as próprias capacidades dedutivas da razão. Já a 

fé é definida da seguinte maneira por Locke: 

A fé, por outro lado, é o assentimento de qualquer proposição, não estabelecida 

pelas deduções da razão, mas com base na confiança do proponente nas verdades de 

                                                 
188 John LOCKE, Ensaio acerca do Entendimento Humano, Livro IV, Cap. XVIII, §2. 
189 “Suponhamos, pois, que a mente é, como dissemos, um papel em branco, desprovida de todos os 
caracteres, sem nenhuma idéia; como ela será suprida? [...] De onde apreende todos os materiais da razão e do 
conhecimento? A isso respondo, numa palavra: da experiência. Todo o nosso conhecimento está nela 
fundado, e dela deriva fundamentalmente o próprio conhecimento. Empregada tanto nos objetos sensíveis 
externos como nas operações internas de nossas mentes, que são por nós mesmos percebidas e refletidas, 
nossa observação supre nossos entendimentos com todos os materiais do pensamento. Dessas duas fontes de 
conhecimento jorram todas as nossas idéias, ou as que possivelmente teremos”.  Ibid., Livro II, Cap. I, §2. 
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Deus, em algum meio extraordinário de comunicação. Este meio para desvendar a 

verdade aos homens denominamos revelação.190

Portanto, para Locke a principal diferença entre razão e fé está no fato de que a 

razão descobre a verdade por seus próprios meios, pela dedução ou alguma outra inferência 

que garanta a certeza da conclusão, enquanto a fé é um ato de confiança na revelação, ou 

seja, não depende única e exclusivamente da razão para garantir a certeza das suas 

conclusões. A revelação, portanto, exatamente por estar baseada na confiança, possui um 

grau menor de certeza do que próprio o ato da experiência do fato: ninguém pode ter mais 

certeza do dilúvio do que o próprio Noé que o viu.191 Dessa menor certeza das proposições 

da revelação, Locke afirma sua proposição mais importante para o desenvolvimento do 

deísmo e da Religião Natural no séc. XVIII, a de que a revelação não pode ser admitida 

contra a clara evidência da razão. Diz Locke: 

[...] Nenhuma proposição pode ser recebida por revelação divina, ou obter o 

assentimento devido a toda semelhante se isto for contraditório ao nosso claro 

conhecimento intuitivo. As proposições, portanto, contrárias à clara percepção do 

acordo ou desacordo de qualquer de nossas idéias, será vão frisá-las como questão 

de fé. Elas não podem atrair nosso assentimento sob este ou não importa que outro 

título.192

Esta restrição às verdades da fé dada pelas capacidades puramente racionais do 

homem deve ser uma exigência se se tem em vista o perigo do fanatismo religioso, tão 

comum na Inglaterra do século XVII. Sem o cumprimento dessa exigência racional, diz 

Locke, “nenhum entusiasmo ou extravagância em religião pode ser contradito”.193 No 

entanto, ao afirmar que as verdades da revelação somente podem ser aceitas se puderem ser 

aceitas racionalmente, Locke está abrindo espaço para que, no século XVIII, a religião 

possa ser aceita somente em seus conteúdos racionais, sem apelo a qualquer revelação. 

Com isso, Locke abre caminho direto para o deísmo tal como o definimos, a saber, como a 

                                                 
190 John LOCKE, Ensaio acerca do Entendimento Humano, Livro IV, Cap. XVIII, §2. 
191 Cf. Ibid., § 4. 
192 Ibid., § 5. 
193 Ibid., § 11. 
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crença racional em um único Deus sem a aceitação da divindade de Cristo e outros dogmas 

da fé cristã – não dignos de crença exatamente por conterem elementos irracionais.  

Influenciado por Locke, Matthew Tindal (1657-1733) escreveu aquilo que seria 

considerado como a “bíblia dos deístas”: Cristianity As Old as the Creation: Or, The 

Gospel A Republication of the Religion of Nature (1730),194 que poderia ser traduzido como 

Cristianismo tão velho quanto a Criação: ou o evangelho A Republicação da Religião da 

Natureza. Neste livro, Tindal vai mais longe do que Locke era capaz de admitir e defende a 

tese de que o cristianismo sempre esteve disponível racionalmente a todas as pessoas desde 

tempos imemoriais. O que implica o fato de que todas as verdades da religião podem ser 

conhecidas racionalmente e que, portanto, não há nenhuma necessidade do recurso 

revelação – recurso este, inclusive, indesejável, pois alimenta o fanatismo e a 

irracionalidade.   

Temos, portanto, na Inglaterra do início do séc. XVIII um forte movimento 

filosófico e teológico que visa eliminar da religião todo seu caráter fantástico e irracional, 

buscando, por meio da eliminação desses aspectos, uma religião que pudesse ser tão segura 

quando as verdades da ciência natural. Esse movimento de racionalização da religião se 

desdobrou, na Inglaterra, em duas correntes de pensamento: quando moderado na Religião 

Natural e, quando radicalizado, no deísmo. Mas nem sempre era possível estabelecer 

definição precisa entre onde termina a Religião Natural e onde começa o deísmo.  

Na Inglaterra, após a revolução de 1688, “atacar a religião revelada era atacar a 

Igreja Anglicana, e atacar a igreja era atacar o Estado”.195 Desta forma, mesmo que muitos 

pensadores realmente compartilhassem das idéias deístas, não era seguro expressá-las em 

publico. Para defender a religião oficial do Estado havia diversas punições: desde a perda 

do emprego público, passando pela perda de direitos básicos como o direito de negociar 

terras até, caso houvesse uma segunda ofensa, a prisão.196 Assim, o medo da punição fez 

com que muitos deístas se vissem forçados a diversas manobras para expressarem suas 

idéias. Uma dessas manobras foi a de se auto-intitularem, tal como o próprio Matthew 

                                                 
194 Cf. James BYRNE, Religion and the Enlightenment: From Descartes to Kant, p. 110. 
195Ibid. 
196 Ibid. 
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Tindal, de deístas cristãos.197 O que tais pensadores tinham em mente com esta 

denominação era a idéia de que o cristianismo, desde que corretamente definido, era, na 

realidade, a mais antiga e racional das religiões. É claro que podemos pensar nesta 

denominação como simplesmente uma manobra para que certos pensadores deístas 

pudessem expor suas idéias, mas isso seria reduzir e simplificar demais a questão: havia 

claramente, na Inglaterra do séc. XVIII uma zona cinzenta e indefinida entre deísmo e 

cristianismo, representado pela própria Religião Natural, cujos defensores não se pensavam 

deístas, mas sim autênticos cristãos, religiosos anglicanos e antideístas convictos. 

 Estes religiosos anglicanos que tomaram para si a tarefa de “provar” o cristianismo 

como a única religião verdadeira eram conhecidos como Latitudinários198 e após a 

revolução de 1688 tiveram um papel fundamental na manutenção da estabilidade social e 

religiosa da Inglaterra. Apesar da revolução ter diminuído o poder da igreja e feito com que 

houvesse um pluralismo muito maior de seitas protestantes, os latitudinários, por serem 

moderados e mais ligados às elites dominante, experimentaram um forte crescimento do 

seu poder político e social recebendo altos cargos dentro da hierarquia política e religiosa 

da Inglaterra – o que lhes dava um grande poder sobre a opinião pública e sobre aquilo que 

deveria ser aceito como de acordo com a religião e os bons costumes dos cidadãos. Estes 

homens, cristãos convictos, moldaram um novo protestantismo, a Religião Natural.  

É claro que este novo protestantismo compartilhava muito das principais 

formas do protestantismo, mas se diferenciava deles pela ênfase do papel desempenhado 

pela razão, o que os colocavam muito próximo das posições dos então chamados cristãos 

deístas. No entanto, é um erro tentar caracterizar tais homens como deístas: suas 

convicções religiosas são nitidamente cristas e abertamente contra as posições dos deístas 

exatamente pelo fato dos deístas não aceitarem a revelação cristã.199 Mas, como dissemos, 

                                                 
197 James BYRNE, Religion and the Enlightenment: From Descartes to Kant, p  111. O que é uma 
contradição em termos, já que, se é deísta, então não pode ser cristão. 
198Sobre a questão dos latituniários em maior detalhe ver Margaret JACOB, The Newtonians and the English 
Revolution, 1689-1720. 
199 Talvez fosse mais correto denominá-los de teístas, mesmo que estejam muito próximos do deísmo, pois 
ainda sustentam a verdade da Revelação cristã.  “O teísmo é a crença de que (a) um e apenas um Deus todo-
poderoso existe, (b) que este único Deus criou o Universo e é a razão última para a explicação de tudo que 
existe, e também (c) que Deus permanece ativo e onipresente na sua criação, sustentando-a no ser, 
respondendo a orações, causando milagres em ocasiões especiais, e revelando a si mesmo e seus propósito à 
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este cristianismo defendido pelos latitudinários é um cristianismo diferente do 

protestantismo tradicional, um cristianismo chamado de Religião Natural.200  

Mesmo muito próximos do deísmo pela extrema racionalização dos dogmas, os 

latitudinários, pela Religião Natural, não pretendiam negar o cristianismo, mas justamente o 

contrário: pretendiam elevá-lo como a única e verdadeira religião da humanidade. A 

intenção era fazer do cristianismo uma verdade científica tão certa quanto as leis de 

Newton, e para isso era fundamental que se pudesse estabelecer uma relação 

absolutamente necessária entre a filosofia natural e a religião cristã. A Religião Natural é 

justamente essa tentativa. Mas estabelecer uma relação sólida entre o cristianismo e a 

filosofia natural é apenas um passo. Latitudinários como Robert Boyle, John Tillotson, 

Isaac Barrow, Samuel Clarke e outros pretendiam também retirar da filosofia natural seu 

significado político e social: 

Os princípios morais da Religião Natural eram derivados, todavia, da extrema 

ordem e regularidade da natureza, da operação da providencia geral. O desígnio e a 

harmonia na ordem material, impostas por forças espirituais, deu um modelo ou um 

guia para mostrar como as relações políticas e sociais deveriam funcionar se os 

cristãos realizassem o plano providencial.201  

Temos, portanto, do ponto de vista Latitudinário a Revelação e o mundo natural 

como produtos da providência do mesmo e único Deus. Caso a leitura da Revelação e a 

filosofia natural utilizada para explicar os fenômenos naturais estejam ambas corretas, a 

palavra da Revelação será sempre plenamente confirmada pela filosofia natural, que por 

sua vez manifesta aos homens o desígnio de Deus expresso na Sua criação. Para os 

latitudinários, Deus, inclusive, é uma presença constante no Universo e Sua providência 

também se manifesta continuamente no próprio mundo material – o sistema de Newton não 

                                                                                                                                                     
humanidade através de revelações especiais (por exemplo, através de Abraão ou Jesus ou Maomé) e aos 
humanos em geral pela experiência do divino”. J. C. A. GASKIN, cit in. David HUME, Dialogues 
Concerning Natural Religion and Natural History of Religion, Introduction, X. Os deístas, como vimos 
aceitam apenas (a) e (b). 
200 Os latitudinário: “compartilhavam certas convicções clássicas que eram os dogmas de sua Religião 
Natural: é a argumentação racional e não a fé o árbitro final da crença e do dogma cristão; o conhecimento 
científico e a filosofia natural são os mais confiáveis meios de explicar a criação” (Margaret JACOB, The 
Newtonians and the English Revolution, 1689-1720, p. 34.) 
201 Ibid., p.62. 
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deixava quaisquer dúvidas disso. Assim, cabe às relações humanas, ou seja, às suas 

relações morais e políticas, seguirem o mesmo curso e a mesma ordem e harmonia que 

Deus havia dado ao Universo: 

A harmonia social repousa no plano providencial e a natureza revela esse plano, no 

desígnio das espécies, a regularidade das estações, o ciclo regular do Universo. O 

desígnio e a moderação evidente nas leis da natureza [...] permite aos homens 

derivarem uma moralidade a partir de moderação em suas relações, que é o único 

fundamento da prosperidade e do governo.202

Com isso, vemos que o conceito de Religião Natural era de importância central na 

Inglaterra do fim do séc. XVII e início do séc. XVIII, se estendendo muito além de uma 

simples posição filosófico-teológica restrita a alguns pensadores influenciados pelo sucesso 

do sistema newtoniano. A Religião Natural representava a união da natureza com a religião 

cristã e a moral, sendo estas duas dedutíveis racionalmente da própria natureza, uma vez 

que ela própria, a natureza, é a criação de um Deus providencial que se manifesta 

continuamente no Universo. Duvidar da verdade da Religião Natural equivale a duvidar da 

verdade do sistema newtoniano e de tudo o que a ciência já provou: se Newton está certo 

então o cristianismo e a moral cristã também estão corretos. A Religião Natural, portanto, 

era o cristianismo anglicano do séc. XVIII: aquela religião que se “prova” racionalmente 

como verdadeira, sendo qualquer outra forma de religião apenas superstição dos ignorantes. 

Para comprovar a verdade da religião cristã sobre as demais, os latitudinários 

organizaram as chamadas Leituras Boyle (1692-1714) (em homenagem a Robert Boyle), 

cuja importância está no fato de terem estabelecido “o conteúdo e o tom da Religião 

Natural inglesa durante o séc. XVIII”.203 As leituras Boyle foram uma série de sermões 

realizados sempre às primeiras segundas-feiras de cada mês (excluindo os meses de Junho, 

Julho, Agosto e Dezembro) no qual os maiores nomes da intelectualidade inglesa da 

época204 exprimiam suas idéias destinadas a “provar a verdade religião cristã” contra todos 

                                                 
202 Margaret JACOB, The Newtonians and the English Revolution, 1689-1720, p.62. 
203 Ibid., p. 162. 
204 “A evidência do envolvimento direto de Newton com as Leituras Boyle é altamente sugestivo, mas ainda 
não conclusivo” (Ibid., p. 151). 
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aqueles que não acreditassem nas suas verdades: ateus, deístas, pagãos, muçulmanos, 

judeus. A importância dessas leituras foi tal que provavelmente sem elas: 

a nova filosofia newtoniana não teria existido pelo início do séc. XVIII como um 

sistema coerente a ser entendido por qualquer um fora do pequeno círculo dos 

cientificamente treinados seguidores de Newton.205

Dentre os intelectuais mais importantes que participaram ativamente das Leituras, 

cabe-nos destacar Samuel Clarke. Em 1704 e 1705, Clarke proferiu uma série de sermões, 

cujas idéias principais Hume utiliza na parte IX dos seus Diálogos na boca de Demea (um 

dos três personagens dos Diálogos), como prova a priori da existência de Deus.206 Outro 

nome importante na defesa do cristianismo e da Religião Natural contra deístas e ateus no 

período das primeiras décadas do séc. XVIII foi o de Joseph Butler, cujas obras Fifteen 

Sermons preached at the Rolls Chapel (1726) e The Analogy of Religion, Natural and 

Revealed, to the Constitution and Course of Nature (1736)207 exerceram grande influência 

em Hume na sua construção dos argumentos que seriam proferidos por Cleanthes (outro 

personagem dos Diálogos) em defesa da Religião Natural.208  

Cabe ressaltar também que enquanto Hume publicava seu Treatise of Human 

Nature, já no início de 1730, uma enorme controvérsia tomava os meios intelectuais 

ingleses a respeito de questões filosófico-religiosas. Deístas e cristãos disputavam suas 

crenças argumento por argumento. Inclusive, a própria Analogy de Joseph Butler foi escrita 

diretamente contra o deísmo que parecia dominante entre as publicações sobre a questão: 

Durante a década de 1730, Londres estava fermentando de controvérsias filosófico-

religiosas. Era um período de publicação fácil, e aparentemente, quase qualquer um 

que pudesse escrever precipitava-se para imprimir.  Os deístas, aderentes da 

Religião da Natureza (ou Religião da Razão), como oposta à Religião Cristã da 

Revelação, estavam tomando vantagem da liberdade de publicação para defender 

seu lado. A obra Christianity as old as the Creation: Or, the Gospel, a 

                                                 
205 Ibid.,p. 146. 
206 J. C. A. GASKIN, in: David HUME, Dialogues and Natural History of Religion, p. xxii.  
207 Cf. Ernest MOSSNER, The Life of David Hume, p. 111. 
208 J. C. A. GASKIN, in: David HUME, Dialogues  and Natural History of Religion, p.xxii. 
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Republication of the Religion of Nature de Matthew Tindal que aparece no primeiro 

ano da década, era mais uma vez republicada […] e extraiu réplicas de mais de 150 

autores dos mais ortodoxos, dos quais a Analogy de Butler foi a mais importante 

[...] e finalmente, em 1739, o forte esforço concentrado da ortodoxia, as Leituras 

Boyle, foram publicadas sob o título de A Defence of Natural and Revealed 

Religion.209

Isso nos dá um pouco do quadro geral no qual Hume está formulando seu 

pensamento. Apesar dos Diálogos só terem sido publicados postumamente em 1779 sua 

escrita teve início por volta de 1750 e, portanto, é inegável a influência que tais 

controvérsias exerceram sobre sua elaboração.  

Resumindo, começamos por distinguir nosso objeto de estudo dentro do pensamento 

religioso, como uma parte dele que lida apenas com formas racionais de se provar ou 

chegar à intuição da existência de Deus. Após essa delimitação inicial, limitamos nossa 

análise apenas ao “Argumento do Desígnio” e procuramos suas fontes históricas desde a 

quinta via de Tomás de Aquino até o séc. XVIII com Newton, para entendermos como esse 

argumento, originariamente teleológico, chega a Hume. Após essa breve análise histórico-

contextual, fizemos uma ponte entre naturalismo e religião através das análises de Mircea 

Eliade. Concluímos, com este autor, que a essência da religiosidade é a intuição anterior de 

uma essência que precede toda existência e lhe confere um sentido e uma razão para existir. 

Esta caracterização, que tomamos de Eliade, nos permitiu afirmar a religião como uma 

forma característica da ideologia naturalista. Prosseguindo, passamos a nos concentrar mais 

especificamente no séc. XVIII inglês e a entender melhor a importância do conceito de 

Religião Natural e as controvérsias entre deístas e cristãos em torno dela. Isso nos levou ao 

do contexto das discussões sobre filosofia e religião que mais poderiam ter influenciado 

Hume na formação seu pensamento. Agora, devemos agora passar diretamente ao nosso 

objeto principal, os Diálogos sobre a Religião Natural.  

                                                 
209 Ernest MOSSNER, The Life of David Hume, p. 112-113. 
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PARTE II: ELEMENTOS DE FILOSOFIA TRÁGICA 
 

Esta segunda parte da dissertação tratará especificamente do nosso objeto de estudo: 

os Diálogos sobre a Religião Natural. Até agora, apresentamos o que entendemos por 

filosofia trágica, traçamos sua relação com o ceticismo e sua oposição ao naturalismo – 

este, contextualizado na história por meio de diversas formas de se pensar um sentido para 

mundo – sendo uma dessas formas o Argumento do Desígnio. No entanto, nada ainda foi 

dito a respeito dos Diálogos. Esta omissão propositada tem sua justificação no objetivo da 

dissertação: colocar em evidência os elementos de filosofia trágica presentes nos Diálogos 

– e isto só poderia ser realizado se já fosse claro o significado que “filosofia trágica” e 

“naturalismo” possuem nesta dissertação. Feito este trabalho na primeira parte podemos 

agora proceder ao nosso objetivo. Primeiramente, no terceiro capítulo, faremos um estudo 

estrutural sobre os Diálogos no qual apresentaremos a obra e o estado da sua interpretação 

entre alguns de seus os principais comentadores, para em seguida, no quarto e último 

capítulo colocarmos em evidência seus elementos trágicos. 

 

Capítulo III – Diálogos: Composição, Estrutura e Interpretação. 
 

3.1 Composição e Estrutura. 

Não há absoluta certeza entre os estudiosos a respeito da data exata na qual Hume 

começou a escrever os Diálogos. A primeira evidência da sua composição210 vem de uma 

carta escrita Gilbert Elliot em 10 de março de 1751,211 na qual Hume pede a Elliot que lhe 

ajude a fortalecer a parte de Cleanthes em favor do Argumento do Desígnio. É bastante 

provável, portanto, que Hume tenha começado a escrever o primeiro esboço dos Diálogos 

logo após o verão de 1749, depois de deixar Londres e voltar para a Escócia, para 

Ninewells, cidade perto de Edinburgh, onde passou dois anos de intensa atividade 

                                                 
210 Cf. Norman KEMP SMITH, Appendix C in: David HUME, Dialogues Concerning Natural Religion, p. 87. 
211 Ver A Letter Concerning the Dialogues, in: David HUME, Dialogues and Natural History of Religion, ed. 
J. C. A. Gaskin, p. 25. 
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literária.212  Nesta carta, Hume chama o manuscrito de “amostra” (sample)213 possivelmente 

por estar escrito apenas até a Parte IV.214 Esta suposição se baseia na resposta de Elliot a 

Hume, na qual não consta referências a nada além da Parte III.215 As referências a pontos 

específicos feitas por Hume e por Elliot em suas correspondências apontam para o fato de 

que pelo menos até a Parte III a obra já se encontrava escrita possivelmente na mesma 

forma na qual está atualmente, somente acrescentada com mínimas modificações e 

correções posteriores.216 As evidências disponíveis indicam que muito provavelmente 

Hume tenha terminado uma primeira versão dos Diálogos, com exceção da Parte XII, já em 

1751 ou nos anos imediatamente seguintes.217

Correlacionando a escrita dos Diálogos com outras obras de Hume, podemos dizer 

que esta foi para ele uma época de intensa atividade. A segunda edição dos seus 

Philosophical Essays Concerning Human Understanding [Ensaios Filosóficos sobre o 

Entendimento Humano],218 publicado primeiramente em 1748 estava prestes a sair e Hume 

escrevia, além do primeiro esboço dos Diálogos, sua Enquiry Concerning the Principles of 

Morals [Investigação sobre os Princípios  da Moral], seus Political Discourses [Discursos 

Políticos] e trabalhava no projeto, lendo e tomando notas, da sua History of England 

(História da Inglaterra).219 Esta, inclusive, foi a obra que lhe deu maior fama e reputação 

em toda sua vida, sendo mais reconhecido na Inglaterra, após sua morte, como historiador 

do que como filósofo. 

A carta escrita por Hume a Elliot nos fornece também informações a respeito das 

razões que levaram Hume a escrever os Diálogos. Nela, podemos perceber a preocupação 

de Hume em manter a tensão sempre constante entre os interlocutores, daí seu pedido de 

                                                 
212 Cf. Ernest MOSSNER, The Life of David Hume, p.232. 
213 A carta abre com estas palavras: “Você perceberá pela amostra [sample] que lhe dei, que fiz de Cleanthes o 
herói do Diálogo. O que você pensar que fortaleça este lado do argumento será bastante aceitável para mim”. 
David HUME, A Letter Concerning the Dialogues, in: David HUME, Dialogues and Natural History of 
Religion, ed. J. C. A. Gaskin, p. 25. 
214 Cf. Norman KEMP SMITH, Appendix C in: David HUME, Dialogues Concerning Natural Religion, ed. 
Norman Kemp Smith, p. 87. 
215 Ibid. 
216 Ibid. 
217 Ibid. p. 88. 
218 Posteriormente renomeado para An Enquiry Concerning Human Understanding conhecida em português 
como Uma Investigação sobre o Entendimento Humano. 
219 Cf. Ernest MOSSNER, The Life of David Hume, p.233. 
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ajuda a Elliot para fortalecer a simetria entre os interlocutores. Hume também menciona na 

carta que havia queimado um velho manuscrito seu, escrito antes de seus vinte anos, e que 

marcava o progresso de seu pensamento sobre questões religiosas, um progresso tortuoso e 

cheio de idas e vindas: 

[...] não faz muito tempo, queimei um velho livro manuscrito, escrito antes dos 

meus vinte anos que continha, página após página, o progresso gradual dos meus 

pensamentos sobre este assunto [religião]. Ele começava com uma busca ansiosa 

por argumentos para confirmar a opinião comum: dúvidas apareciam e eram 

dissipadas, retornavam e eram novamente dissipadas, retornavam novamente. Era 

uma luta perpétua de uma imaginação incansável contra a inclinação, talvez, contra 

a razão. 220

Podemos supor, pelo conteúdo deste trecho da carta, que a intenção de Hume ao 

escrever os Diálogos era apresentar exatamente essa “luta perpétua de uma imaginação 

incansável contra a inclinação” por meio dos personagens dos Diálogos e com isso, talvez, 

expressar suas próprias idéias a respeito da complexidade do assunto, que não lhe permitiria 

repousar em uma única e verdadeira opinião.221 Para corroborar este ponto, temos um 

trecho de uma carta que Hume escreve a Andrew Millar em 3 de setembro de 1757: 

Com respeito a minhas opiniões, vós sabeis, não defendo nenhuma delas 

positivamente: apenas proponho minhas dúvidas onde estou descontente de ter a 

mesma convicção que o resto da humanidade.222

É possível que essa reticência por afirmar positivamente suas próprias idéias e a 

“luta perpétua” da qual Hume se refere na carta a Elliot ainda estivesse sendo travada 

quando Hume fez suas últimas correções nos Diálogos, em 1776, poucos meses antes da 

sua morte. Outro ponto que corrobora está impressão vem da sua intenção de sempre 

                                                 
220 David HUME, A Letter Concerning the Dialogues, in: David HUME, Dialogues and Natural History of 
Religion, ed. J. C. A. Gaskin, p. 25. 
221 Abordaremos esta questão com mais detalhes no próximo item, quando tratarmos da questão da 
interpretação dos Diálogos. 
222 David HUME, cit in: David HUME, Dialogues and Natural History of Religion, ed. J. C. A. Gaskin, p. 
214. 
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manter a tensão entre os interlocutores presente nos diálogos, como podemos ver num outro 

trecho da carta a Elliot: 

Penso freqüentemente que o melhor modo de compor um Diálogo seria, para 

quaisquer duas pessoas que são de diferentes opiniões sobre qualquer questão de 

importância, escrever alternadamente diferentes partes do discurso, e replicar a cada 

uma. Por este meio, aquele erro vulgar de não colocar nada mais do que bobagem 

na boca do adversário seria evitado: e ao mesmo tempo, manter uma variedade de 

caráter e gênios faria o todo parecer mais natural e não modificado.223

O que Hume pretende evitar é justamente a monotonicidade de muitos dos famosos 

diálogos platônicos, onde o interlocutor, na maioria dos casos, se limita a concordar com 

Sócrates, sem expor uma outra idéia que lhe seja equivalente ou mesmo discordar da forma 

na qual o raciocínio está sendo conduzido. Para Hume é imprescindível que a autonomia 

dos interlocutores seja mantida para que toda a complexidade da questão possa ser 

devidamente abordada. Se Hume conseguiu essa simetria no tratamento do argumento dos 

personagens dos Diálogos e, se conseguiu, como a conseguiu é uma questão de grande 

importância e que deveremos abordar no próximo item, quando discutirmos a questão 

relativa à Parte XII, no entanto, fica claro pelas suas próprias palavras que esta era sua 

intenção ao escrever os Diálogos.  

Os Diálogos já estavam muito perto da sua forma definitiva entre os anos de 1751 e 

1763 e seu manuscrito, já praticamente completo, circulava entre alguns teólogos escoceses 

moderados mais próximos a Hume, o próprio Elliot e o famoso filósofo e economista inglês 

Adam Smith, amigo bastante próximo a Hume, cuja opinião a respeito dos Diálogos, 

compartilhada por praticamente todos aqueles que leram os manuscritos, foi a de 

aconselhar Hume a não publicá-los. Em uma carta a Elliot em março de 1763 Hume se 

queixava da falta de apoio que estava encontrando por parte do próprio Elliot e de seus 

amigos mais próximos para publicar os Diálogos: 

                                                 
223 David HUME, A Letter Concerning the Dialogues, in: David HUME, Dialogues and Natural History of 
Religion, ed. J. C. A. Gaskin, p. 25. 
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Não é duro e tirânico da vossa parte, mais do que qualquer ato dos Stuarts, não me 

permitir publicar os meus Diálogos? Não pensais que uma dedicatória adequada 
possa atenuar o que neles há de repreensível?224

Pelo conteúdo desta carta, não resta dúvidas de que a primeira intenção de Hume era 

a de publicar os Diálogos e de preferência fazendo uma dedicatória a alguma personalidade 

influente da sociedade escocesa da época, o que lhe permitiria a publicação sem maiores 

riscos. É também evidente a insatisfação de Hume ao não encontrar apoio para a publicação 

nem mesmo entre seus amigos. É provável que essa falta de apoio tenha levado Hume a 

esquecer os Diálogos durante um período de quinze anos, até retomá-lo novamente para 

algumas correções no ano de 1776, quando também, já sentido a proximidade da morte em 

razão da doença com a qual já vinha sofrendo há alguns anos e que o levaria à morte, 

tomou diversas precauções para que sua a publicação póstuma dos fosse realizada. 

Em 1772, contando Hume com sessenta e um anos, sua saúde já começava a 

apresentar um declínio lento e gradual, o qual fazia questão de esconder.225 Mas em três 

anos o declínio já se tornava tão rápido que somente em um ano, 1775, Hume já havia 

perdido mais de trinta quilos.226 Os sintomas – tais como febre alta a noite, forte diarréia e 

hemorragia interna – foram logo reconhecidos por Hume como os mesmos sofridos por sua 

mãe, e que muito provavelmente a levaram a morte.227 Reconhecendo que tinha a mesma 

constituição, só lhe restava se reconciliar e aceitar a morte inevitável que se aproximava. 

Hume, conforme relatos, continuava, na medida do possível, suas atividades normais. Já em 

1776, ano de sua morte, Hume escreve sua autobiografia, My own Life, na qual admite 

sofrer de uma desordem intestinal “mortal e incurável” e que reconhecia em si uma “rápida 

dissolução”, mas que se tivesse que apontar um período em sua vida que gostaria de viver 

                                                 
224 Ernest MOSSNER, The Life of David Hume, p.320. 
225 Cf. Ernest MOSSNER, The Life of David Hume, p. 589. 
226 Ibid. 
227 “Atualmente, de acordo com as evidências, a moderna ciência médica concorda que, apesar da hipótese de 
câncer no intestino não poder ser descartada, Hume provavelmente morreu de colite ulcerativa, seguida de 
uma desinteria bacilar aguda”, Ibid., p. 596. Mossner também conta que o próprio Hume, operado por um 
distinto cirurgião e anatomista da época, Dr. John Hunter, chegou a tocar no próprio tumor, constatando que 
era “mais ou menos do tamanho de um ovo” e “achatado e redonto”. Cf, Ibid, p. 595. 
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novamente, escolheria “este último período”.228 Mossner, biografo de Hume, faz algumas 

observações a respeito do conteúdo da autobiografia: 

Como um homem proeminente, e além do mais, como alguém que sustentava 

notoriamente visões nada ortodoxas sobre religião e sobre a imortalidade, Hume 

estava consciente de que a maneira da sua morte seria de grande interesse para o 

público geral. Ele era um filósofo e estava determinado a morrer filosoficamente e 

convencer o público que enfrentou a morte de acordo com seus princípios – sem 

esperança e sem medo. My Own Life, conseqüentemente, é, em parte, 

autobiográfica e, em parte, manifesto. Nunca foi o filósofo mais irônico do que 

quando se preparando para a morte.229

Á parte de todas essas considerações, temos o fato de que Hume jamais publicou os 

Diálogos em vida. Sua publicação somente se deu em 1779, três anos após sua morte. Mas 

a omissão dos Diálogos da sua autobiografia My Own Life, não nos deve enganar da 

importância e do carinho que Hume tinha para com sua última obra: “os Diálogos eram o 

orgulho de Hume”, 230 conforme ele mesmo admitia em carta a Willian Strahan: 

Alguns dos meus amigos me elogiam dizendo que é a melhor coisa que já escrevi. 

Tenho, até aqui, evitado publicá-los porque sempre quis uma vida quieta e distante 

de todo clamor. 231

Todavia, a publicação dos Diálogos não seria algo fácil de resolver e Hume se 

mostrava bastante preocupado, fazendo questão de tomar todas as providências possíveis 

para ter assegurada sua publicação póstuma. Em 4 de Janeiro de 1776, Hume escreve seu 

testamento contendo a seguinte clausula: 

Para meu amigo Dr. Adam Smith, último professor de Filosofia Moral em Glasgow, 

deixo, sem exceção, todos os meus manuscritos, desejando que ele publique meus 

Diálogos sobre a Religião Natural, que estão compreendidos no presente legado; 

mas que não publique nenhum outro papel que ele suspeite não ter sido escrito 
                                                 
228 Ver, Daivid HUME, My Own Life, in: David HUME, Dialogues and Natural History of Religion, ed. J. C. 
A. Gaskin, p. 9. 
229 Ernest MOSSNER, The Life of David Hume, p. 591. 
230Ibid., p. 592. 
231 Ibid. 
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dentro desses cinco anos, mas que os destrua confirme sua vontade. E deixo a ele 

total poder sobre todos os meus papeis, exceto os Diálogos, acima mencionados; e 

apesar de eu confiar nessa íntima e sincera amizade que sempre existiu entre nós, 

por sua dedicada execução desta parte de meu testamento, como uma pequena 

recompensa pelo trabalho em corrigir e publicar este trabalho, deixo para ele 

duzentas libras, para serem pagas imediatamente depois da sua publicação.232

Pelo seu testamento, podemos ver todo o cuidado com que Hume havia encarregado 

Adam Smith de publicar os Diálogos. Isso nos diz muito sobre a importância com que 

Hume via sua última obra. Adam Smith, no entanto, continuou persistindo com sua opinião 

de que os Diálogos não deveriam ser publicados. Em um encontro casual com Hume em 

abril – quando Hume se encontrava em viagem a Londres para consultar seu médico – 

Adam Smith convenceu Hume a alterar a clausula que exigia a publicação imediata dos 

Diálogos para uma que lhe permitisse pela publicação ou não publicação conforme sua 

própria decisão. Concordando, Hume escreve a Adam Smith em 3 de maio: 

Penso, todavia, que vossos escrúpulos não têm fundamento [...]. Mas minha opinião 

é que, se após minha morte, determinais nunca publicar esses papeis, deveis deixá-

los selados com meu irmão e com minha família, com alguma inscrição, que 

reservais para vós o poder de recamá-los, quando quer que achais mais adequado. 

Se eu vivesse alguns anos mais os publicaria eu mesmo.233   

Este compromisso de deixar a publicação dos Diálogos inteiramente à decisão de 

Adam Smith deixou Hume bastante incomodado e em algumas semanas já encontramos 

Hume decidido a publicá-os imediatamente, como podemos ver pela carta escrita em 6 de 

Junho para William Straham: 

Pretendo imprimir uma pequena edição de 500 exemplares, dos quais darei 100 de 

presentes e darei a vós o restante de presente, juntamente com a propriedade 

literária do todo, desde que não tenhais escrúpulos, na vossa presente situação, de 

ser o editor. Não é necessário que prefixeis vosso nome na página do título. Declaro 

                                                 
232 David HUME, Letters, vol. Ii, p. 317, cit. in: David HUME,  Dialogues Concerning Natural Religion, ed. 
Norman Kemp Smith, Appendix C, p. 88-89. 
233 Ibid, p. 316, cit in: David HUME,  Dialogues Concerning Natural Religion, ed. Norman Kemp Smith, 
Appendix C, p.89. 
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seriamente que, depois que Mr. Millar ,vós e Mr. Cadell permitiram a publicação da 

Enquiry Concerning Human Understand, não conheço outra razão do porquê deveis 

ter o mínimo escrúpulo com relação aos Diálogos. [...] deixando-os a vós por 

testamento para que executeis o desejo de um amigo morto tornará a publicação 

mais desculpável.234

Devido a seu estado de saúde e sabendo que não viveria o suficiente para ver os 

Diálogos publicados, Hume cancela do testamento em 7 de agosto a cláusula citada acima. 

E entregando o manuscrito a Strahan adiciona: 

Desejo que meus Diálogos sobre a Religião Natural sejam imprimidos e publicados 

em qualquer período dentro de dois anos após minha morte [...] Também ordeno, 

que se meus Diálogos, por qualquer causa, não forem publicados dentro de dois 

anos e meio após minha morte [...] a propriedade deverá retornar para meu 

sobrinho, David, cujo dever de publicá-los como o último pedido de seu tio deve ser 

aprovado por todo o mundo.235

Mas, as precauções para que lhe fosse assegurada a publicação dos Diálogos ainda 

não estavam completas. Dez dias antes da sua morte Hume escreve novamente a Adam 

Smith, numa carta particularmente interessante: 

Ordenei uma nova cópia dos meus Diálogos além daquela que enviei para Mr. 

Strahan e daquela mantida com meu sobrinho.  Se vós me permitir, ordenarei essa 

terceira cópia ser consignada para vós. Isso não o obrigará a nada, servirá apenas 

como segurança. Revisando-os (o que não faço a 15 anos) achei que nada pudesse 

ter sido mais cuidadosamente e mais engenhosamente escrito. Vós certamente já os 

esquecera. Permitireis deixar convosco a propriedade da cópia, no caso de não 

serem publicados em cinco anos após meu falecimento? Seja bondoso para me 

escrever o mais breve possível. Meu estado de saúde não permite que eu espere por 

meses.236

                                                 
234David HUME, Letters, vol. Ii, p. 319, cit. in: David HUME,  Dialogues Concerning Natural Religion, ed. 
Norman Kemp Smith, Appendix C, p. 90. 
235 Ibid., p. 453, cit in: David HUME,  Dialogues Concerning Natural Religion, ed. Norman Kemp Smith, 
Appendix C, p.90. 
236 Ibid., p. 91. 
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O interesse desta carta reside em alguns pontos. Primeiro, Hume menciona 

explicitamente que os Diálogos não foram trabalhados durante 15 anos, ou seja, desde 1761 

nada havia sido escrito. Segundo, sua revisão final ocorreu pouco tempo antes da morte de 

Hume. E, terceiro, Hume se refere aos Diálogos como uma obra “cuidadosamente” e 

“engenhosamente escrita”, o que nos leva a pensar que há sutilezas que não devem ser 

descartadas na sua interpretação – e isso se aplica principalmente à difícil Parte XII.237    

Todavia, mesmo com sua saúde pior a cada dia, as providências a serem tomadas 

por Hume para que os Diálogos fossem publicados ainda não haviam terminado. No dia 23 

de agosto, a apenas dois dias da sua morte, Hume dita sua última carta conhecida, 

novamente a Adam Smith: 

Não há homem em quem eu tenho maior confiança do que em Mr. Strahan, mas 

ainda assim, deixei a propriedade do manuscrito com meu sobrinho David, para 

caso ocorra algum acidente e o manuscrito não seja publicado dentro de três anos 

após meu falecimento.  O único acidente que consigo prever seria algum com a vida 

de Mr. Strahan, e sem esta cláusula meu sobrinho não terá nenhum direito de 

publicá-lo. Seja bondoso e informe Mr. Strahan desta circunstância.238

Após a morte de Hume, nem Adam Smith nem Willian Strahan publicaram os 

Diálogos. Adam Smith provavelmente por cautela ou receio de alguma perseguição e 

Strahan por pensar que seria mais adequado deixar a publicação para o sobrinho preferido 

de Hume – por coincidência também chamado David Hume, que contava então com 

dezenove anos quando da morte do tio. 239  Cumprindo lealmente a vontade de seu tio, 

David – que futuramente faria uma distinta carreira como Sheriff e  Professor de Direito da 

Universidade de Edinburgh, cargo que o tio jamais alcançou – levou o manuscrito para ser 

publicado seguindo fiel e rigorosamente as instruções para a publicação dadas no 

manuscrito. Os Diálogos apareceram publicamente em 1779, publicado por Robinson (tal 

como aparece em notas da Weekly Magazine, Edinburgh, Outubro de 1779, e da Monthly 

                                                 
237 Tocaremos no problema da interpretação da Parte XII dos Diálogos no próximo item (3.2). 
238 David HUME, Letters, vol. ii, p. 453, cit in: David HUME,  Dialogues Concerning Natural Religion, ed. 
Norman Kemp Smith, Appendix C, p.92. 
239 Cf. David HUME,  Dialogues Concerning Natural Religion, ed. Norman Kemp Smith, Appendix C, p.95-
96. 

 89



Review, Londres, Dezembro, 1779), sem o nome do editor e sem prefácio editorial ou 

comentário de qualquer tipo.240  

Após termos apresentado um pouco da história da composição dos Diálogos e a 

importância da sua publicação para Hume, passaremos agora a tratar da estrutura dos 

Diálogos, abordando-a externa e internamente. Mas, primeiro, é preciso reconhecer um fato 

reconhecido por vários comentadores: há, uma clara distinção entre o Hume que trata de 

epistemologia, política, moral, história e o Hume que trata questões que dizem respeito 

diretamente à religião.241 Isso nos leva à questão da perseguição e da intolerância velada 

existente na Inglaterra do século XVIII.  

Quando o assunto em questão é especificamente a própria religião há certos 

cuidados a serem tomados para que certas inconveniências extremamente desagradáveis 

não ocorram – e isso diz respeito diretamente a Hume, principalmente ao modo pelo qual 

expressou suas idéias sobre o assunto.242 É nesse aspecto que entendemos os Diálogos, 

como uma obra “cuidadosamente” e “engenhosamente” escrita. Devido a esses subterfúgios 

necessários para uma vida minimamente tranqüila, pensamos ser mais adequado, 

primeiramente, abordar de uma forma sucinta e objetiva o lugar dos Diálogos dentro da 

filosofia da religião de Hume, analisando sua relação com a História Natural da Religião.  

Quando tomadas em conjunto, tanto os Diálogos quanto a História Natural se 

complementam. Mas, como apenas a História Natural foi publicada em vida a unidade 

subjacente a ambas nem sempre foi tão clara. Logo no início da História Natural, Hume 

coloca duas questões a serem respondidas quando o assunto em questão é a religião: 

                                                 
240Cf. David HUME,  Dialogues Concerning Natural Religion, ed. Norman Kemp Smith, Appendix C, p.95-
96. 
241 “Segundo Kemp Smith, Flew e Noxon, Hume escreve de maneira totalmente diferente quando discorre 
sobre temas de religião, a fim de exprimir o seu ceticismo em matéria religiosa de maneira a evitar ser 
atingido pelo braço da censura”. João Paulo MONTEIRO, Hume e a Epistemologia, p. 165. 
242 J. C. A. Gaskin, afirma que a maior dificuldade em saber se Hume acreditava em Deus (e em que Deus) é 
que ele repetidamente prefaceia ou conclui seus apontamentos numa afirmação de crença, às vezes até 
dogmática, enquanto os próprios argumentos são críticos e destrutivos. Ver J. C. A. GASKIN, Hume’s 
Critique of Religion, p. 57. 
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Como toda investigação que diz respeito à religião é da máxima importância, há 

duas questões em particular que desafiam nossa atenção, a saber, aquela sobre sua 

fundação na razão e aquela sobre a sua origem na natureza humana.243

A investigação de Hume possui, portanto, duas partes: uma epistemológica 

(fundamentos racionais da religião) e uma psicológica (origem na natureza humana). Fica 

evidente, portanto a unidade das duas obras para a filosofia da religião de Hume: a parte 

epistemológica é trabalhada nos Diálogos e a parte psicológica é a trabalhada na História 

Natural. Mas continuando a leitura do parágrafo inicial da História Natural, Hume diz: 

Felizmente, a primeira questão, que é a mais importante, admite a mais óbvia, no 

mínimo, a mais clara solução. A estrutura total da natureza evidencia um autor 

inteligente; e nenhuma investigação racional pode, depois de uma séria reflexão, 

suspender a crença um momento, com respeito aos princípios primários do Teísmo 

genuíno. 244

Aqui surge uma questão importante: até que ponto devemos tomar como sinceras 

essas afirmações de Hume? Há duas escolhas a serem feitas: ou Hume está sendo sincero 

ou simplesmente, não. Caso Hume esteja sendo sincero e a resposta à questão 

epistemológica seja realmente tão óbvia como ele diz, então se torna impossível 

compreender porque Hume se daria ao trabalho de escrever os Diálogos, mantendo-os 

durante vinte e cinco anos, corrigindo-os periodicamente e tomando tantas precauções para 

assegurar sua publicação. Caso Hume não esteja sendo sincero – o que pensamos ser o caso 

– uma outra pergunta surge: qual a razão da sua insinceridade?  

Se olharmos para o panorama político da Inglaterra do século XVIII, veremos que 

por trás de uma aparente liberdade se escondia uma permanente intolerância.245 Nem Hume 

nem qualquer outro autor do século XVIII, na Inglaterra ou em qualquer outra parte da 

Europa, estava livre para expressar suas reais opiniões em matérias religiosas sem ameaças 

                                                 
243 David HUME, Natural History of Religion, in: David HUME, Dialogues and Natural History of Religion, 
ed. J. C. A. Gaskin,  p. 134. 
244 Ibid. 
245 Como já foi dito no capítulo anterior (Cap. II, item 2.2) a religião natural não era apenas uma posição 
intelectual, mas também, e principalmente, uma posição política, abertamente utilizada para a doutrinação 
moral dos cidadãos. 
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concretas de perseguição social.246 Um exemplo claro disso reside no fato de Hume jamais 

conseguir ocupar um posto de professor Universitário: nas duas vezes em que concorreu ao 

cargo seu nome foi vetado por acusações de ceticismo e ateísmo. Outro exemplo vem do 

fato de Adam Smith, famoso e bem relacionado na Inglaterra do século XVIII, não ter, 

mesmo a diversos pedidos do amigo Hume, publicado os Diálogos, provavelmente, por 

temer algum tipo de perseguição. Além disso, é notória a precaução do próprio Hume, que 

suprimiu dois ensaios a serem publicados numa coletânea.247 Dentro deste contexto não é 

difícil descobrir a razão pela qual Hume utilizava diversos subterfúgios ao escrever suas 

idéias: 

Para evitar acusações de uma gravidade que na época nada tinha de desprezível, 

Hume envolve o seu discurso em múltiplos véus de descrição, recorrendo a formas 

indiretas e oblíquas de expressão e efeitos de mascaramento, utilizando toda uma 

estratégia, cheia de manobras defensivas.248

A partir disso, interpretamos do seguinte modo a passagem problemática do início 

da História Natural: tomamos a passagem na qual Hume afirma que “a estrutura total da 

natureza evidencia um autor inteligente” como uma concessão à censura. Deste modo 

Hume poderia escrever livremente sobre o tópico em questão, a saber, a origem da religião 

na natureza humana, e deixar a questão dos fundamentos racionais da religião – questão 

que o próprio Hume reconhece como a mais importante – para uma outra ocasião, a ser 

realizada nos Diálogos. É justamente neste ponto que fica mais claro o modo pelo qual as 

duas obras se complementam: a concessão dada na História Natural será justamente o 

ponto a ser duramente criticado nos Diálogos. Portanto, não há contradições insolúveis, 

apenas concessões necessárias a serem feitas para que se evitem punições e perseguições 

evidentemente desagradáveis. Concessões que, se lidas num contexto mais geral, podem ser 

devidamente reconhecidas como tais. Justificamos nossa interpretação seguindo a 

                                                 
246 Cf. J. C. A. GASKIN, Hume on Religion, p. 320. 
247 Estes dois ensaios Of Suicide (Sobre o Suicídio) e Of The Imortality of the Soul (Sobre a Imortalidade da 
Alma) deveriam ser publicados em uma coletânea a ser intitulada Five Dissertations (Cinco Dissertações) 
contendo, além destes dois títulos mais The Natural Histoy of Religion, Of The Passions (Sobre as Paixões), e 
Of Tragedy (Sobre a Tragédia). Sobre a história completa da supressão destes dois ensaios da coletânea, 
publicada como Four Dissertations (Quatro Dissertações) pela adição de On The Standard of Taste (Sobre os 
Padrões de Gosto) ver Ernest MOSSNER, The Life of David Hume, p. 319-334. 
248 João Paulo MONTEIRO, Hume e a Epistemologia, p. 166. 
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interpretação padrão da filosofia da religião de Hume, dada por Kemp Smith e Gaskin, este, 

inclusive sugerindo abertamente que: 

para propósitos de trabalho deve-se tomar como ironia prudente as afirmações de 

Hume onde elas se encontrem em suave discórdia com qualquer leitura direta do 

que as precedeu ou do que as seguirá.249

Assim, se olharmos de um ponto de vista mais amplo, temos que, os Diálogos 

possuem uma estrutura externa que visa complementar a primeira questão colocada e não 

discutida na História Natural. Deste modo Hume responde às duas questões, que ao seu ver 

são as principais sobre religião: a questão dos fundamentos racionais (Diálogos) e a questão 

das origens da religião na natureza humana Hume (História Natural). Deste modo, estas 

duas obras, caracterizadas por um forte ceticismo, perfazem uma unidade que expõe de 

forma clara as idéias de Hume sobre a religião.  

Colocado este ponto e ressaltado sua importância para o entendimento adequado do 

lugar ocupado pelos Diálogos na filosofia de Hume, devemos agora, fazer algumas breves 

considerações sobre a estrutura interna dos Diálogos. 

Os Diálogos estão divididos em doze pequenas partes e uma pequena introdução. 

Seus personagens são cinco: Pamphilus, Hermipus, Cleanthes, Demea e Philo. A obra é a 

uma narração que Pamphilo faz a Hermippus de uma conversa que escutou quando era 

garoto, na qual participaram Cleanthes (seu tutor), defensor da teologia natural, Philo, o 

“descuidado cético” e Demea, rígido defensor da ortodoxia. Apesar dos Diálogos serem 

uma narração de Pamphilus a Hermippus, há muito poucas intervenções do narrador 

durante toda a obra, na sua maioria apenas se limitando a indicações de gestos ou 

expressões. Apenas na introdução Pamphilus tem um discurso mais longo, e no fim da 

obra, quando admite que as opiniões de Cleanthes lhe pareceram mais verdadeiras.  

É importante ressaltar neste ponto a influência que a obra De Natura Deorum, 

escrita por pelo filósofo romano Cícero, teve na composição e na própria estrutura dos 

Diálogos. Além das duas obras compartilharem a mesma forma – ambas são diálogos – 

                                                 
249 J. C. A. GASKIN, Hume on Religion, p. 321. 
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encontramos também no De Natura Deorum três personagens que apresentam posições 

opostas, tal como nos Diálogos de Hume. Na obra de Cícero temos Cotta, o cético 

acadêmico, Balbus, o estóico e Velleius, o epicurista. Cotta corresponde a Philo e Balbus 

corresponde a Cleanthes.250 Inclusive, é provável que a própria escolha dos nomes “Philo” 

e “Cleanthes” tenha sido determinada pelo fato de Philo ser o nome do professor de Cotta e 

Cleanthes ser um dos mestres de Balbus na filosofia.251 Outra semelhança se encontra na 

introdução e na conclusão. Cícero, em seu próprio nome, abre o diálogo antecipando as 

objeções e dizendo que esteve presente somente como ouvinte; já Hume abre seus Diálogos 

não em nome próprio, mas na figura de Pamphilus, que após fazer algumas considerações 

iniciais também afirma que esteve presente como ouvinte. Na conclusão Cícero termina o 

diálogo, também falando por si próprio, da seguinte maneira: 

A situação quando nos separamos foi a seguinte: Velleius pensou que as opiniões de 

Cotta eram as verdadeiras; enquanto eu, por outro lado, penso que as opiniões de 

Balbus chegaram mais perto daquilo a que parece ser a verdade.252

Enquanto que Hume termina seus Diálogos, por meio de Pamphilus, da seguinte maneira: 

Cleanthes e Philo não levaram a conversa muito mais adiante; e como nada jamais 

me causou tão grande impressão quanto todos os raciocínios daquele dia, confesso 

que, após uma séria reflexão de tudo o que foi dito, não posso deixar de pensar que 

os princípios de Philo são mais prováveis que os de Demea, mas que os de 

Cleanthes se aproximam ainda mais da verdade.253

Adaptando a introdução e a conclusão de Cícero para seu próprio diálogo, Hume faz 

uma modificação pequena, mas de extrema importância. Enquanto Cícero, tanto na 

introdução quanto na conclusão fala em própria pessoa, Hume se abstém das suas próprias 

opiniões: é Pamphilus, pupilo de Cleanthes, quem faz as considerações iniciais e finais – o 

que nos leva a pensar que as opiniões de Hume talvez fossem diferentes das de Pamphilo na 

                                                 
250 Cf. Norman KEMP SMITH, in: David HUME, Dialogues Concerning Natural Religion, ed. Norman 
Kemp Smith, Introduction, p. 60. 
251 Cf. Ibid. 
252 Marco Túlio CÍCERO, De Natura Deorum, cit in: David HUME, Dialogues Concerning Natural Religion, 
ed. Norman Kemp Smith, Introduction, p. 60. 
253 David HUME, Dialogues Concerning Natural Religion, ed. Norman Kemp Smith, p. 228. 
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conclusão, mais próximas das de Philo.254 Além disso, outra semelhança diz respeito ao 

tema em discussão, tanto Cícero como Hume fazem questão de ressaltar que o tema em 

discussão não é a existência de Deus, mas simplesmente sua natureza. Estes pontos em 

comum tornam claro o quanto Cícero e seu De Natura Deorum influenciaram a composição 

e a própria estrutura dos Diálogos, mas também apontam para o fato de que apesar da 

influência os Diálogos possuem uma vida e uma intenção filosófica própria. 

O debate central da obra gira em torno do o Argumento do Desígnio. Mas esta não é 

a única questão tratada pelos Diálogos. Na Parte I, antes do início propriamente da 

discussão, a questão do ceticismo e da sua natureza é colocada de forma clara e na Parte IX, 

a discussão se desvia do Argumento do Desígnio e passa a considerar o argumento a priori 

(Argumento Ontológico), explicitado por Demea e replicado não por Philo, o cético, mas 

por Cleanthes.255 No entanto, na maior parte da obra a ênfase e o tema central da discussão 

é o Argumento do Desígnio, exposto por Cleanthes e severamente criticado por Philo 

durante praticamente toda a obra, excetuando-se as Partes I, IX e XII já ressaltadas. 

Com relação à estruturação interna dos Diálogos, pensamos ser adequada uma 

divisão de acordo com a argumentação utilizada por Philo contra o Argumento do 

Desígnio. Esta divisão não pretende ser absoluta, apenas uma indicação geral de como está 

estruturada a argumentação e prontamente admite exceções. Num primeiro bloco 

argumentativo temos as Partes II, III e IV.256  Nas quais o Argumento do Desígnio é 

criticado em bases puramente lógicas e epistemológicas. São expostos os princípios nos 

quais o Argumento do Desígnio está fundamentado – princípios empíricos e metodológicos 

comuns na ciência da época e também atual – e o argumento é criticado com base nesses 

fundamentos. Já num segundo bloco, temos as Partes V, VI, VII e VIII, 257 nas quais o 

Argumento do Desígnio é contraposto a diversas outras hipóteses tão bem fundamentadas 

quanto o próprio Argumento do Desígnio. Nessas partes a argumentação não se restringe 

                                                 
254 Cf. Norman KEMP SMITH, in: David HUME, Dialogues Concerning Natural Religion, ed. Norman 
Kemp Smith, Introduction, p. 61. 
255 De acordo com Gaskin também são temas discutidos nos Diálogos: a existência de Dues como distinta dos 
seus atributos, o problema do antropomorfismo na linguagem religiosa, o problema do mal e a separação da 
religião e da moral. Ver J. C. A. GASKIN: Hume’s Critique of Religion, p. 63. 
256 Na realidade este primeiro bloco está composto pela Parte II e pela parte IV, já que a Parte III é 
basicamente uma réplica de Cleanthes aos argumentos expostos por Philo na Parte II. 
257 A parte V pode ser também vista como de transição entre o primeiro bloco e o segundo. 
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apenas a um exame dos princípios no qual está fundamentado o Argumento do Desígnio, 

mas se propõe a construir novas hipóteses que possam servir de alternativas válidas ou até 

melhores a ele, de acordo com os princípios aceitos. No terceiro e último bloco, que 

compreende as Partes X e XI, a discussão epistemológica se desloca para o campo moral e 

o Argumento do Desígnio é criticado com base na existência do mal, da dor e do 

sofrimento no mundo, incompatíveis com uma divindade benevolente.258  

Será a partir dessa estrutura que os elementos trágicos dos Diálogos serão colocados 

em evidência. Mas uma outra forma de analisamos os argumentos dos Diálogos seria 

colocá-los de forma concessiva – típica da argumentação cética – assim, começando na 

Parte II e seguindo a adiante, temos 1) que não é admissível tomarmos uma parte da 

natureza como regra para o Universo inteiro, 259 mas concedendo que fosse possível, 2) por 

que escolher o pensamento, um princípio tão limitado e restrito como o pensamento?260 

Mas supondo que seja possível, 3) continuaríamos necessitando de uma causa para o 

pensamento tanto quanto precisamos de uma causa para o mundo material.261 Mas 

concedendo novamente e supondo que fosse possível que a última causa fosse o 

pensamento, 4) como garantir que não é o pensamento de um “mecânico estúpido” 262 ou 

mesmo de várias Deidades unidas com um propósito?263 E mesmo novamente concedendo 

que o Universo inteiro fosse o produto do pensamento de apenas uma Deidade, 5) ainda 

nada saberíamos dos seus atributos morais e, portanto, nada poderíamos aproveitar que 

servisse de ajuda à vida humana.264 Desta forma, e com cada concessão admitindo novos 

                                                 
258 As partes I, IX e XII não constam dessa estrutura por serem partes singulares dos Diálogos, não podendo 
ser agrupadas com outras numa estrutura geral. 
259 Cf. Parte II, p. 148. 
260 Cf. Ibid. 
261 Cf. Parte IV, p. 160. 
262 Cf. Parte V, p. 167. 
263 Cf. Parte V, p. 167. 
264 Cf. Partes X e XI. 
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desenvolvimentos à argumentação, 265 temos uma estrutura que também compreenderia 

bem a argumentação contida nos Diálogos.266

Resumindo o que foi dito neste item, a data exata de início da composição dos 

Diálogos é incerta, mas supõe-se que seu início tenha se dado por volta de 1749, quando da 

Hume voltara para Ninewells. Em 1751 porções dos Diálogos, basicamente as Partes I a IV 

já apresentavam basicamente sua forma atual. O manuscrito completo dos Diálogos então, 

circulava entre seus amigos que o aconselharam a não publicá-lo. Sentindo-se doente há 

alguns anos e com sua saúde piorando a cada dia, Hume revisa os Diálogos pela última vez 

e resolve tomar providências para que seja assegurada a publicação da obra após sua morte 

– providências que tornam indiscutível a importância da obra. Hume deixa, então, uma 

cópia com Adam Smith, uma com Willian Strahan, seu editor, e uma com seu sobrinho, o 

jovem David Hume, a quem coube publicá-los. Em sua estrutura externa, os Diálogos 

complementam, como parte mais importante, as questões levantadas logo no início da sua 

História Natural da Religião, o que mostra uma unidade entre ambas. Quanto à sua 

estrutura interna os Diálogos podem ser divididos em três blocos, de acordo com a 

argumentação utilizada na crítica do Argumento do Desígnio e também estruturado com a 

argumentação em forma concessiva, característica do ceticismo. Após estas considerações, 

passaremos agora à análise da interpretação de algumas questões importantes dos Diálogos 

procurando fazer a ponte da obra com alguns de seus comentadores mais importantes.  

 

3.2 Diálogos: interpretação crítica. 

Passaremos neste item a abordar alguns pontos polêmicos da interpretação dos 

Diálogos e com isso trazer o estado da questão entre alguns comentadores. Uma primeira 

questão de importância imediata diz respeito a quem fala por Hume nos Diálogos? A 
                                                 
265 É importante ressaltarmos o fato de que a cada concessão, novos argumentos são propostos e 
desenvolvidos, de forma a tornar a hipótese a ser concedida cada vez mais enfraquecida, como é o caso, na 
Parte VIII, da retomada da hipótese epicurista por parte de Hume, mais econômica do que a hipótese de 
termos o pensamento como origem da organização do Universo. Pois é justamente esse movimento de 
distanciamento e enfraquecimento da hipótese a ser concedida que é típico da argumentação cética. 
266 Ressaltamos que estas duas formas apresentadas são apenas opções dentre várias outras que poderiam ser 
igualmente apresentadas. No entanto, a estruturação em três blocos argumentativos, como já foi dito, será 
importante para uma melhor exposição dos elementos trágico presentes nos Diálogos. 
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interpretação padrão entre os comentadores, com a qual concordamos, deriva dos estudos 

de Norman Kemp Smith sobre os Diálogos e identifica Hume com Philo, o cético. Diz 

Kemp Smith em seu estudo na introdução à sua edição dos Diálogos: 

Devo sustentar que Philo, do início ao fim, representa Hume; e que Cleanthes pode 

ser visto como falando por Hume apenas naquelas passagens nas quais ele está 

explicitamente concordando com Philo, ou naquelas passagens nas quais, enquanto 

refutando Demea, está também sendo usado para preparar o caminho para uma ou 

outra das conclusões independentes de Philo.267

Apesar de ser a interpretação mais aceita entre os comentadores, a posição de Kemp 

Smith não é opinião unanimidade. Para James Noxon, por exemplo, “[...] nenhum dos 

personagens nos Diálogos sobre a Religião Natural fala consistentemente por Hume”.268 

Esta posição, no entanto, é criticada por Gaskin que, seguindo Kemp Smith, afirma: “Philo 

é Hume”.269 Compartilhamos das opiniões de Kemp Smith e de Gaskin, pois pensamos essa 

interpretação será mais consistente com o restante da filosofia de Hume. Inclusive, em carta 

a Gilbert Elliot, Hume admite: 

[...] tivesse sido minha boa sorte viver perto de vós, eu tomaria para mim o 

personagem de Philo, no Dialogo, que deveis admitir, eu poderia suportar de forma 

suficientemente natural: e vós não estaríeis avesso ao personagem de Cleanthes.270

A partir disso, fazemos da conclusão de Kemp Smith, seguida por Gaskin e outros 

comentadores, a nossa visão a respeito de quem representa Hume nos Diálogos. A 

importância de estabelecermos este ponto se dá na medida em que, como havíamos 

afirmado anteriormente, 271 seguimos a interpretação que pensa Hume como basicamente 

um cético pirrônico e que, portanto, Hume somente poderia estar representado por Philo. 

                                                 
267 Norman KEMP SMITH, in: David HUME, Dialogues Concerning Natural Religion, ed. Norman Kemp 
Smith, Introduction, p. 59. 
268 James NOXON, In Defense of ‘Hume’s Agnosticism’, p. 71. 
269 J. C. A. GASKIN, Hume’s Critique of Religion, p. 63. 
270 David HUME, A Letter Concerning the Dialogues, in: David HUME, Dialogues and Natural History of 
Religion, ed. J. C. A. Gaskin, p. 25. 
271 Ver Parte I, Cap. I, Item 1.2. 
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Uma outra questão igualmente importante e que guarda relação direta com a 

anterior, que acabamos de discutir, se refere à polêmica Parte XII dos Diálogos. Durante 

toda a obra, desde o início da discussão, Philo opõe duras críticas ao argumento exposto e 

defendido por Cleanthes. No entanto, subitamente Philo admite que tudo o que disse 

anteriormente não passa de sofismas e que o Argumento do Desígnio é a conclusão mais 

óbvia e correta que poderíamos inferir a partir da ordem observada na natureza. 

Completamente inesperado e surpreendente, após tudo o que já havia sido dito, esse 

retroceder de Philo lança dúvidas imediatas sobre a correção da interpretação acima de que 

Philo é quem fala por Hume nos Diálogos. Como bem ressalta o próprio Kemp Smith: 

“nossa interpretação destas passagens deve ser decisiva para nossa interpretação dos 

Diálogos como um todo”.272 Há, portanto, três possibilidades de interpretação para a 

repentina “conversão” de Philo na Parte XII: 1) Hume está sendo completamente sincero e, 

portanto, é Cleanthes quem fala por ele nos Diálogos;273 2) Hume concede apenas 

aparentemente a vitória a Cleanthes mas, “engenhosamente”, nega por uma outra forma o 

Argumento do Desígnio;274 e 3) Hume concede o final mais pirrônico possível aos 

Diálogos.275 A seguir analisaremos estas três opções e discutiremos qual delas, ao nosso 

ver, se apresenta como a proposta mais adequada para uma interpretação coerente dos 

Diálogos. 

A possibilidade interpretativa que afirma Hume estar sendo sincero e que, portanto, 

é Cleanthes quem fala por ele nos Diálogos não é satisfatória: ela leva a graves 

inconsistências. Não a excluímos como uma opção de interpretação válida, mas pensamos 

que a sustentação dessa posição implicaria a construção de uma nova interpretação da 

filosofia de Hume, na qual o ceticismo não desempenha nenhum papel importante. Isso, no 

entanto, não é tarefa fácil, já que, se seguirmos literalmente os textos, tal como essa 

interpretação sugere, temos que o próprio Hume se afirmava um cético, mas o ceticismo 

deve ser excluído: temos aí uma contradição que dificilmente poderá ser resolvida. Há, uma 

contradição que pode ser insolúvel caso não optemos por tomar algumas passagens como 
                                                 
272 Norman KEMP SMITH, in: David HUME, Dialogues Concerning Natural Religion, ed. Norman Kemp 
Smith, Introduction, p. 69. 
273 Posição defendida por aqueles comentadores que não pensam ser Philo aquele que fala por Hume nos 
Diálogos.  
274 Posição mais aceita entre os comentadores, que se baseia na proposta de Kemp Smith. 
275 Posição que pretendemos desenvolver e que atribui a Hume um pirronismo radical em questões religiosas. 

 99



significando o oposto daquilo que seu sentido literal lhe confere: não há como conciliar 

suas declarações de ceticismo e sua confissão sobre a verdade do Argumento do Desígnio 

seja ela feita por Philo ou por Cleanthes. Claramente não pensamos ser esta a interpretação 

mais adequada. 

A segunda possibilidade, mais aceita entre os comentadores, é originária do estudo 

de Kemp Smith e se mostra mais plausível. Passaremos a seu exame com mais detalhes. 

Para isso, citaremos as passagens vistas por Kemp Smith como aquelas que exibem 

claramente a mudança de atitude de Philo. A primeira passagem apontada por Kemp Smith 

como indicadora de uma mudança de atitude de Philo é esta: 

Aqui Cleanthes, eu me acho tranqüilo em meu argumento. Aqui eu triunfo. 

Anteriormente, quando discutíamos sobre os atributos naturais da inteligência e do 

desígnio, precisei de todas as minhas sutilezas céticas e metafísicas para iludir tua 

apreensão. Em muitos aspectos do Universo, e das suas partes, particularmente a 

última, a beleza e adaptação das causas finais nos atinge com uma força tão 

irresistível que todas as objeções parecem (o que acredito que sejam) meras 

artimanhas e sofismas; nem podemos então imaginar como seria possível para nós 

repousarmos qualquer confiança nelas. Mas não há aspecto da vida humana ou da 

condição da humanidade, da qual sem a máxima violência, podemos inferir os 

atributos morais, ou aprender aquela infinita benevolência, juntamente com um 

poder infinito e uma sabedoria infinita, que devemos descobrir somente pelos olhos 

da fé. É agora sua vez de empunhar este pesado remo e sustentar tuas sutilezas 

filosóficas contra os ditames da plena razão e da experiência.276

Citamos na íntegra a passagem que Kemp Smith toma como indicadora de uma 

mudança na argumentação de Philo porque não a pensamos como adequada àquilo que 

Kemp Smith pretende demonstrar. Esta passagem está localizada no fim da Parte X, na qual 

Hume se propõe a discutir a inferência dos atributos morais da Divindade por meio da 

ordem do mundo. Como é comum na argumentação de Hume (e do ceticismo), ela se 

restringe somente ao ponto preciso em discussão e, portanto, não há problemas em 

conceder questões que não tocam diretamente o debate. É assim que interpretamos sua 

                                                 
276 David HUME, Dialogues Concerning Natural Religion, ed. Norman Kemp Smith, p. 201-202. 
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confissão no início da História Natural da Religião de que “a estrutura total da natureza 

evidencia um autor inteligente”.277 Simplesmente não é este o ponto em discussão na 

História Natural. Esta questão seria tratada com detalhes nos Diálogos e por isso ela 

poderia ser livremente concedida. Mas mesmo nos próprios Diálogos podemos utilizar a 

mesma metodologia e tratar as discussões sempre como específicas ao ponto em questão. 

No caso da citação que Kemp Smith toma como o início da mudança de atitude que 

ocorrerá com Philo na Parte XII, devemos entendê-la no contexto ao qual está 

indissociavelmente ligada. Toda a forte discussão feita na Parte X visa única e 

exclusivamente a criticar a inferência de qualquer atributo moral da Divindade – questão 

importantíssima e que, por isso mesmo, torna inútil qualquer concessão a favor do 

Argumento do Desígnio, visto que, para Cleanthes, o mais importante já havia sido 

perdido.278

Mas isso não significa que não reconhecemos uma mudança em Philo logo no início 

da parte XII. É, ao nosso ver, incontestável que Philo agora toma um outro tom com relação 

ao Argumento do Desígnio que antes atacara tão violentamente. Transcreveremos o trecho 

que Kemp Smith toma para suas análises: 

Apesar da liberdade de minhas conversas e do meu amor por argumentos 

singulares, ninguém tem [...] mais adoração ao Ser divino, tal como ele se revela à 

razão, no inexplicável plano e artifício da natureza. Um propósito, uma intenção, 

um Norman desígnio atinge o pensador mais desatento e mais estúpido em 

qualquer lugar; e nenhum homem pode ser tão enrijecido por sistemas absurdos que 

venha a algum tempo rejeitar isso.279

O próprio Kemp Smith parece ter consciência de que a confissão anterior, a do final 

da Parte X, apresenta algo de diferente com relação à confissão acima, do início da Parte 

XII: “os termos de Philo, na segunda das confissões de fé acima, são mais 

                                                 
277David HUME, Natural History of Religion, in David HUME, Dialogues and Natural Histpry of Religion, 
ed. J. C. A. GASKIN, p. 134.  
278 Ver Cap. IV, item 4.3. 
279 David HUME, Dialogues Concerning Natural Religion, ed. Norman Kemp Smith, p. 214. 
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‘engenhosamente’ escolhidas do que parecem ao primeiro olhar”.280 Isso indica que a 

“confissão” de Hume, no fim da Parte X, não deve ser igualada à “confissão” da Parte XII – 

algo que pensamos ser muito importante, pois corrobora nossa decisão metodológica de não 

tomarmos a citação da Parte X como indicadora da mudança de atitude na Parte XII. Mas 

nos restringindo agora somente à Parte XII, temos passagens realmente interessantes para 

as quais Kemp Smith chama a atenção. Primeiramente, Kemp Smith diz que o Deus 

permitido nesta confissão é “um objeto de adoração que transcende nossos poderes de 

compreensão”.281 Com isso, Kemp Smith quer chamar a atenção para o fato de que “o 

plano e artifício da natureza” é inexplicável, tal como diz o próprio Hume no trecho citado. 

Esta é uma observação muito importante e que passa praticamente despercebida numa 

primeira leitura: ela retira tudo aquilo que foi concedido, pois o Deus do Argumento do 

Desígnio é explicável pela razão e pela analogia. A partir dessa observação podemos 

perceber que ao mesmo tempo em que Hume concede algo ao Argumento do Desígnio ele 

retira o conteúdo da concessão.  

Devemos, portanto, reconhecer a pertinência da interpretação de Kemp Smith: há 

realmente uma ambigüidade muito grande naquilo que é concedido. Há inclusive, uma certa 

porção de forte ironia, que Kemp Smith chama de uma “intenção maliciosa” (mischievous 

intent) quando Philo passa a examinar o “plano e o artifício da natureza” com relação ao 

corpo humano. Diz Philo, de acordo com Galeno, que o corpo humano tem 600 músculos, 

cada um deles ajustados para, no mínimo, 10 circunstâncias distintas: “então, somente nos 

músculos, mais de 6.000 diferentes objetivos e intenções são executadas”.282 E 

prosseguindo, Philo diz que temos 284 ossos, cada um deles ajustados para 40 propósitos 

distintos, o que significa 11.360 intenções. O comentário de Philo não poderia ser mais 

irônico: “Que prodigiosa exibição de engenhosidade, mesmo nessas partes tão simples e 

homogêneas!”.283 A ironia reside no fato de que, apenas algumas linhas antes, Philo havia 

dito que um dos grandes fundamentos do sistema copernicano “é a máxima de que a 

natureza age pelos métodos mais simples e escolhe os meios mais apropriados a um fim 

                                                 
280 KEMP SMITH, in: David HUME, Dialogues Concerning Natural Religion, ed. Norman Kemp Smith, p. 
70. 
281 Ibid. 
282 Ibid., p. 215 
283Ibid. 
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qualquer”.284 E continuando, diz que “o mesmo se observa em outras partes da filosofia” 285 

e é dessa forma que Philo escuta “Galeno discorrer sobre a estrutura do corpo humano”.286  

Seguindo a hipótese de Kemp Smith de que ao citar Galeno, Philo está agindo de 

forma irônica, João Paulo Monteiro diz: 

Ora, se realmente os métodos empregados pela natureza são sempre os mais 

simples, se ela jamais multiplica as causas sem necessidade, então torna-se absurdo 

supor que ela criou o corpo humano por meio desta fantástica multidão de 

‘projetos’. Esta explicação da maravilhosa adaptação da anatomia humana, se fosse 

apresentada a sério, constituiria uma escandalosa  infração do princípio de 

parcimônia, para o qual Hume havia chamado a atenção dos seus leitores apenas 

algumas linhas acima. Se adotarmos a hipótese de uma total e completa ‘seriedade’ 

de Hume ao longo dos Diálogos, se proibirmos qualquer referência à ironia ou aos 

‘subterfúgios’ e estratégias do autor, seremos obrigados a concluir que neste 

parágrafo Philo, ou então o próprio Hume perdeu subitamente a razão...287

Mas até que ponto devemos encarar desta forma toda a Parte XII? Como foi 

ressaltado no item anterior, Hume efetuou revisões nos Diálogos no ano de 1761 e pouco 

tempo antes da sua morte em 1776. Nessas revisões, além de algumas correções estilísticas, 

Hume adicionou algumas passagens que podem nos dar importantes indicações sobre suas 

idéias. De especial interesse à nossa discussão é o parágrafo final de Philo nos Diálogos – 

datado pelo estudo de Kemp Smith como sendo da última revisão efetuada por Hume, de 

1776.288 Nesta passagem famosa entre os comentadores, que Gaskin descreve como “sem 

nenhum traço de ironia”, 289 podemos ter alguma indicação sobre as idéias finais de Hume. 

A passagem é como se segue: 

                                                 
284 KEMP SMITH, in: David HUME, Dialogues Concerning Natural Religion, ed. Norman Kemp Smith, p. . 
214. 
285 Ibid. 
286 Ibid. p. 215. 
287 João Paulo MONTEIRO, Hume e a Epistemologia, p. 152. 
288 Sobre a questão das datações das revisões efetuadas por Hume nos Diálogos ver David HUME, Dialogues 
Concerning Natural Religion, ed. Norman Kemp Smith, p. 93-95. 
289 J. C. A. GASKIN, Hume on Religion, p. 321. 
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Se o todo da teologia natural, como algumas pessoas parecem manter, se resolvesse 

em uma simples, apesar de algo ambígua, no mínimo, indefinida proposição, que a 

causa ou causas de ordem no universo provavelmente guardam alguma remota 

semelhança com a inteligência humana; se esta proposição não for capaz de 

extensão, variação, ou explicação mais particular; se não permitir nenhuma 

inferência que afete a vida humana, ou possa ser a fonte de alguma ação ou 

abstenção; e se a analogia, imperfeita como é, não puder ser conduzida para além da 

inteligência humana; e não puder ser transferida, sem qualquer aparência de 

probabilidade, para outras qualidades da mente; se isso for realmente o caso, o que 

pode o homem mais inquisitivo, contemplativo e religioso do que dar apoio 

filosófico total a esta proposição, como freqüentemente ocorre, e acreditar que os 

argumentos, no qual estão estabelecidos, excedem as objeções que residem contra 

ele.290

O que podemos retirar desta última fala de Philo nos Diálogos que nos ajude a 

compreender melhor sua súbita adesão ao Argumento do Desígnio? Há algumas 

observações importantes a serem feitas. Em primeiro lugar, esta passagem faz claramente 

uma afirmação: “a causa ou causas de ordem no universo provavelmente guardam alguma 

remota analogia com a inteligência humana”. Mas esta não é uma afirmação como outras: 

não admite extensão, variação, explicação mais particular, não permite nenhuma inferência 

que afete a vida humana e não pode ser transferida para qualidades da mente.Temos, 

portanto, uma afirmação estéril. Logo, podemos concluir com toda certeza, por todas essas 

ressalvas feitas por Hume, que se há alguma adesão ao Argumento do Desígnio, essa 

adesão é de caráter bem diferente da adesão total e irrestrita de Cleanthes. Podemos 

também observar que é novamente reiterada a imperfeição da analogia: “se a analogia, 

imperfeita como é, não puder...”. Esta reiteração é muito importante: como o argumento se 

baseia explicitamente na força da analogia291 e a analogia é tida como imperfeita, temos 

novamente boas razões para entendermos a “concessão” de Philo como significando algo 

bastante diferente daquilo que poderíamos esperar de uma autêntica adesão ao Argumento 
                                                 
290 David HUME, Dialogues Concerning Natural Religion, ed. Norman Kemp Smith,  p.227. 
291 De acordo com Kemp Smith, o Argumento do Desígnio se diferencia do Argumento Teleológico 
exatamente por estar baseado na força da analogia: “Ele [Argumento do Desígnio] é essencialmente um tipo 
de argumento antropomórfico, repousando numa alegada analogia entre as existências naturais e os produtos 
do artifício humano”. Norman KEMP SMITH, in: David HUME, Dialogues Concerning Natural Religion, 
ed. Norman Kemp Smith, Introduction, p. 28. 
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do Desígnio. Outro ponto que merece destaque está no fato de que afirmação tomada como 

uma possível concessão ao Argumento do Desígnio está fadada, de acordo com o que 

lemos no texto, a ser “ambígua” e “indefinida”. Temos, portanto, uma afirmação estéril, 

impossibilitada de gerar qualquer conseqüência, ambígua e indefinida, baseada em uma 

analogia imperfeita: isto é claramente algo bem diverso de uma concessão irrestrita em 

favor do argumento em questão. Além do mais, a importância do argumento para o 

estabelecimento dos fundamentos racionais da religião está justamente no oposto de todas 

as ressalvas feitas por Hume: para ser importante para a religião, o argumento deve ser 

estendido às diversos campos, ter conseqüências morais e influenciar diretamente a vida 

das pessoas. Portanto, visto desse modo, não temos razões para pensar em uma “concessão” 

genuína por parte de Philo ao Argumento do Desígnio.  

De acordo com Kemp Smith, as revisões ocorridas na Parte XII, da qual a citação 

acima faz parte, são todas “na direção de fazer mais explícito o caráter bastante negativo 

dos ensinamentos de Philo”.292 Para Kemp Smith, as “concessões” feitas por Hume são 

apenas aparentes e em nada implicam uma mudança com relação à atitude crítica de Hume 

com relação ao Argumento do Desígnio. Já Gaskin tem uma opinião levemente diferente. 

Apesar de concordar com Kemp Smith com relação ao caráter bastante negativo dos 

Diálogos, Gaskin sustenta a opinião de que há em Hume um “deísmo atenuado”.293 Para 

esta afirmação, Gaskin se baseia num fato reconhecido por diversos comentadores: as 

críticas de Philo ao argumento exposto por Cleanthes não implicam a certeza da sua 

falsidade. Segundo Kemp Smith, por exemplo: “Cleanthes nunca deve ser representado 

como tendo sido definitivamente e finalmente refutado”.294 A partir desta constatação, da 

qual concordamos plenamente, Gaskin afirma que “quanto mais de perto ele [Hume] olhava 

os defeitos do Argumento do Desígnio, mais restava nele algo de irrefutado”.295 Ainda 

segundo Gaskin, uma outra razão para que possamos falar de Hume como um deísta 

atenuado reside no fato de que: 

                                                 
292 Norman KEMP SMITH, in: David HUME, Dialogues Concerning Natural Religion, ed. Norman Kemp 
Smith, Introduction, p. 95. 
293 Ver J. C. A. GASKIN, Hume on Religion, p. 322. 
294 Norman KEMP SMITH, in: David HUME, Dialogues Concerning Natural Religion, ed. Norman Kemp 
Smith, Introduction, p. 64. 
295J. C. A. GASKIN, Hume on Religion, p. 321.  
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Hume não estava realmente disposto a negar a existência de Deus e de todos os

 agentes menores supranaturais do modo inequívoco veiculado pela noção de 

ateísmo.296

Pensamos ser correto afirmar que Hume não pretendia negar a existência de Deus, 

mas discordamos radicalmente de Gaskin a respeito de um “deísmo atenuado” em Hume, e 

a seguir exporemos nossas razões para tal discordância. Para tanto, devemos expor também 

nossa posição em relação à “concessão” feita por Philo ao Argumento do Desígnio na Parte 

XII dos Diálogos, tomando uma posição muito próxima da defendida por Kemp Smith, mas 

que diverge dela num ponto muito importante: a ênfase no ceticismo.  

Como já ressaltado, seguindo as interpretações de Richard Popkin e de Plínio Smith, 

pensamos Hume como basicamente um cético pirrônico.297 E é da própria essência do 

pirronismo a suspensão do juízo tanto a respeito da afirmação da questão em discussão 

como da sua negação: o cético nada afirma e nada nega. Mas o cético escreve e argumenta 

e como é possível ao cético escrever e argumentar sem nada afirmar nem negar? Pelo 

simples recurso à dialética: a cada afirmação dogmática o cético opõe outra afirmação 

igualmente forte. Esta atitude, quando retirada do seu contexto de oposição faz com que as 

afirmações céticas em nada se diferencie das dogmáticas. De fato, nada nas próprias 

afirmações céticas as diferenciam das afirmações dogmáticas, apenas a intenção é 

diferente.298 A intenção pela qual um dogmático profere uma afirmação é diferente da 

intenção do cético em razão da aderência do dogmático a uma doutrina, ao passo que o 

cético não possui doutrina e, portanto, apenas exercita o pensamento pela oposição de 

argumentos contrários na procura de encontrar alguma verdade nas afirmações dogmáticas: 

em todos os casos, tudo o que o cético encontra é a suspensão do juízo, resultado da 

equivalência das posições em debate. 

                                                 
296 Ibid. 
297 Ver Parte I, Cap. 1, Item 1.2. 
298 “É fácil se equivocar a respeito da estratégia geral do argumento cético. O cético objetiva induzir a epoché 
aduzindo considerações em ambos os lados de uma discussão. [...] O procedimento é dialético: e cada braço 
dialético terá a aparência de um argumento para uma conclusão dogmática. Assim, argumentos que têm, 
aparentemente, como conclusão ‘nada é bom ou mal por natureza’, e semelhantes, são apenas metade da 
história. Eles devem ser colocados contra o ponto de vista prevalente na humanidade, de que algumas coisas 
são boas por natureza.”  R. J. HANKINSON, The Sceptics, p. 271. Esta consideração de Hankinson será de 
fundamental importância na discussão das Partes X e XI dos Diálogos, no Cap. IV, item 4.3. 
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É dentro deste contexto de pensamento que interpretamos a Parte XII dos Diálogos. 

Nossa hipótese é a seguinte: a concessão de alguma possibilidade ao Argumento do 

Desígnio é a única forma da equivalência entre as posições ser mantida. Durante toda a 

obra, o Argumento do Desígnio é submetido às mais severas críticas pelas mais diversas 

formas de argumentação, atingindo seu ápice na Parte X e na Parte XI, onde a evidência 

contra a inferência de qualquer atributo moral da Divindade a partir daquilo que é 

observado no mundo é radicalmente rejeitada: “Aqui a vitória é minha”, diz Philo a 

Cleanthes, no final da Parte X. Uma vez que por toda a obra Cleanthes mostrou-se incapaz 

de responder às críticas de Philo, e, portanto, de manter a tensão, a única forma da 

equivalência ser mantida, e dos Diálogos não se tornar uma obra dogmática, na qual apenas 

uma das partes é exposta e tomada como verdade, seria o próprio Philo conceder alguma 

possibilidade à Religião Natural.  

A Parte XII provoca no leitor a suspensão do juízo que até então havia sido perdida 

em favor das críticas de Philo. A suspensão é o resultado, por um lado, da argumentação 

incisiva contrária ao Argumento do Desígnio realizada durante toda a obra e, por outro 

lado, da concessão surpreendente de Philo em favor da evidência do próprio argumento que 

tão severamente criticara. Há ainda que se levar em conta o contexto intelectual e científico 

da época na qual Argumento do Desígnio, considerado como verdade praticamente auto-

evidente, era tomado como o paradigma para as pesquisas científicas – principalmente na 

biologia, o que só veio a mudar na metade do século XIX com a publicação das pesquisas 

de Darwin.299 Dada essa certeza possuída pelo Argumento do Desígnio, a equivalência só 

poderia ser conseguida por meio de uma argumentação igualmente forte e convincente, 

beirando por várias vezes o dogmatismo, inclusive epicurista. Tudo o que Hume faz é jogar 

com a dialética entre a certeza intuitiva e a crítica epistemológica. Durante todo os 

Diálogos este é o jogo: Hume contrapõe os argumentos mais incisivos à certeza intuitiva 

mais inquestionável. É justamente nesse jogo, no qual Philo é a peça mais importante, que 

se tem a equivalência entre as partes em disputa e a única alternativa é a suspensão do 

juízo. 
                                                 
299 “A ligação estabelecida no final do século XVII entre a operação da ordem física e a validade do 
Cristianismo foi tão indissolúvel que apenas na segunda metade do século XIX, quando Darwin, de forma 
bem sucedida, desafiou esta explicação da natureza, foi que o edifício da ciência, suportando a religião veio 
abaixo”. Margaret JACOB, The Newtonians and the English Revolution, 1689-1720, p. 16. 
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Com relação à interpretação de Kemp Smith, pensamos que nossa interpretação não 

a contradiz, apenas a complementa por meio de uma mudança no modo de se encarar a 

Parte XII. Devemos ressaltar que concordamos com Kemp Smith quando observa que as 

concessões feitas por Philo não são concessões completas e irrestritas, mas pensamos que, 

apesar de não serem completas e irrestritas, elas ainda guardam algo de uma concessão ao 

Argumento do Desígnio. Pensamos que mesmo nessas concessões podemos encontrar a 

dialética presente por toda a obra. Temos um jogo onde tudo o que é dado não é dado 

inteiramente e tudo o que é retirado também não é retirado inteiramente: resta sempre algo 

de irrefutável em ambas as partes, o que as fazem se equivaler dentro da lógica interna da 

obra – o que é a estratégia argumentativa do pirronismo e que o distingue dos dogmáticos e 

dos acadêmicos.  Nossa interpretação, portanto, depende da interpretação de Kemp Smith, 

mas pretende ir além dela, inserindo-a dentro de uma lógica onde o pirronismo tem o papel 

principal.300 É preciso que haja uma equivalência entre aquilo que é concedido e aquilo que 

é retirado na concessão para que se tenha um equilíbrio entre as partes e a suspensão possa 

ser atingida. 

Com relação à interpretação de Gaskin, de que há um “deísmo atenuado” em Hume, 

não podemos, seguindo coerentemente nossa interpretação cética, concordar com tal 

afirmação. Pensamos que só se pode afirmar um “deísmo atenuado” em Hume se não se 

levar em conta o aspecto pirrônico da obra fundamentado em sua dialética. Não pensamos 

que uma afirmação feita nos Diálogos deva ser considerada como mais importante ou mais 

“reveladora das reais intenções de Hume” do que outra: não há como fazer uma tal 

interpretação sem se deparar com contradições. A “concessão” feita por Hume de que “a 

causa ou causas do Universo guarda provavelmente alguma remota analogia com a 

inteligência humana” é apenas a concessão de um pirrônico que vê a possibilidade da 

verdade estar onde menos se espera. Aqui, devemos ressaltar que para o próprio Gaskin, é 

                                                 
300 Para Kemp Smith, apesar do ceticismo ser uma propriedade importante no pensamento de Hume, é o 
“naturalismo” que desempenha o papel mais importante. Seria, portanto, contraditório com sua própria 
interpretação enfatizar os Diálogos como uma obra essencialmente pirrônica se não é o ceticismo a 
característica mais importante da filosofia de Hume. Tocaremos na discussão do suposto “naturalismo” de 
Hume no próximo capítulo, quando a oporemos a uma interpretação trágica radicalmente cética. 
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essencial ao deísmo que esse “Deus” existente seja alcançado racionalmente, 301 ou seja, 

imune a qualquer dúvida.  

A interpretação dos Diálogos, tal como a concebemos deve ser inteiramente 

contextual e a abraçar não só o todo dos Diálogos como também o todo das obras mais 

importantes de Hume. Não temos razão para tomar uma passagem arbitrária dos Diálogos 

como representando o do pensamento de Hume quando temos outra passagem cujo 

conteúdo contradiz a primeira: tudo o que podemos fazer é analisá-las em relação a um 

contexto maior e a partir disso entendê-las pela lógica na qual pretendemos levar a 

interpretação. Na lógica na qual pensamos sua interpretação seria equivocado atribuir 

qualquer crença religiosa a Hume, inclusive a própria existência ou não existência de Deus. 

Como Gaskin bem coloca: 

Hume não estava realmente disposto a negar a existência de Deus e de todos os 

agentes menores supranaturais do modo inequívoco veiculado pela noção de 

ateísmo. É como se ele fosse um cético demasiado consistente para se pronunciar 

positivamente sobre quaisquer “assuntos remotos e abstrusos”.302

Pensamos Hume exatamente como um “cético demasiado consistente” e é nessa 

linha de raciocínio que interpretamos a Parte XII dos Diálogos e a obra como um todo. De 

acordo com a interpretação que propomos, Hume não se pronuncia nem a respeito da 

existência nem a respeito da não existência de Deus, sua intenção nos Diálogos é antes de 

tudo epistemológica: sua construção é uma busca ansiosa por argumentos na qual dúvidas 

aparecem e são dissipadas, retornam e são novamente dissipadas e não obstante retornam 

novamente; é “uma luta perpétua de uma imaginação incansável contra a inclinação, talvez, 

                                                 
301 Segundo Gaskin: “o termo deísmo foi amplamente utilizado no século XVIII, mas com sentido vago, para 
indicar um aspecto da religião que afirma que nosso conhecimento confiável de Deus está baseado somente 
na razão (ou seja, na Religião Natural e não na Revelação). O termo não é muito utilizado por Hume exceto 
para rejeitar sua aplicação a si mesmo. É também um termo usado para indicar a crença (partindo do 
raciocínio somente) em um deus que colocou o universo e movimento ou causou a existência do universo e 
então o deixou sozinho”. J. C. A. GASKIN, Hume on Religion, p. 315. Na introdução a sua edição dos 
Diálogos Gaskin diz: “Deísmo é a posição filosófica da crença religiosa que aceita (a) [um e apenas um Deus 
todo-poderoso existe] e (b) [que este único Deus criou o universo e é a causa última para a explicação de tudo 
o que existe] com e apenas com base em argumentos e evidências produzidas a seu favor”. J. C. A. GASKIN, 
in: David HUME, Dialogues and Natural History of Religion, ed. J. C. A. Gaskin, p. xii. 
302 J. C. A. GASKIN, Hume on Religion, p. 321. 
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contra a razão”.303 É justamente dentro desse espírito de profundo ceticismo que 

procuramos pensar os argumentos expostos nos Diálogos. A interpretação que propomos 

não está baseada numa escolha arbitrária, mas pretende seguir o mais fielmente possível a 

preocupação constante de Hume enquanto escrevia os Diálogos de jamais deixar com que 

exista claramente um lado vencedor: a tensão e a conseqüente suspensão do juízo deveriam 

prevalecer, tal como prevalecem no final da História Natural da Religião: 

O todo é uma charada, um enigma, um mistério. A dúvida, a incerteza e a suspensão 

do juízo aparecem como o único resultado do nosso exame mais detalhado sobre 

este objeto. Mas tal é a fragilidade da razão humana, e tal é o contágio irresistível 

da opinião, que mesmo esta dúvida deliberada dificilmente poderia ser sustentada 

positivamente. 304

Assim, ressaltamos os aspectos que pensamos ser pertinentes tanto nas análises de 

Kemp Smith como de Gaskin, mas por meio de uma abordagem crítica lhes demos um 

novo contexto, no qual o ceticismo passa a ser o fator mais importante dentro dos Diálogos 

e também dentro da própria filosofia da religião de Hume. O grau desse ceticismo e suas 

relações com a filosofia trágica nos Diálogos é a questão que analisaremos no próximo 

capítulo quando discutiremos os elementos trágicos presentes no ceticismo dos Diálogos. 

Resumindo o que foi dito neste item, procuramos abordar criticamente algumas das 

principais interpretações dadas aos Diálogos por alguns de seus mais importantes 

comentadores através de dois pontos que dizem respeito direto à sua estrutura geral de 

interpretação: 1) quem fala por Hume e 2) como entender a mudança repentina de Philo 

ocorrida na Parte XII. Sobre a primeira questão seguimos a interpretação padrão entre a 

maioria dos comentadores, derivada dos estudos de Kemp Smith, que atribui a Philo o 

papel de representante de Hume nos Diálogos. Com relação à segunda questão que se 

relaciona diretamente com a primeira, acreditamos que ela nos leva a uma interpretação 

contextual dos Diálogos com toda a obra de Hume. Assim, encarados deste modo, os 
                                                 
303 David HUME, A Letter Concerning the Dialogues, in: David HUME, Dialogues and Natural History of 
Religion, ed. J. C. A. Gaskin, p. 25. Talvez nada tenha o espírito mais genuinamente cético do que está 
confissão de Hume. 
304 David HUME, Natural History of Religion, in: David HUME, Dialogues and Natural History of Religion, 
ed. J. C. A. Gaskin, p. 185.   
 

 110



Diálogos se inserem dentro de uma estrutura de pensamento, que juntamente com a 

História Natural da Religião formam um todo coerente de inspiração essencialmente 

pirrônica. Isso nos leva a propor uma nova interpretação da função que a Parte XII 

desempenha nos Diálogos: ela é a conclusão final que mantém a tensão e a suspensão do 

juízo que ameaçava se perder frente aos argumentos incisivos de Philo. Desta forma, 

utilizamos e concordamos com as análises de Kemp Smith sobre a forma ambígua na qual é 

feita a concessão de Philo ao Argumento do Desígnio mas a estendemos a um contexto 

diferente daquele pensado por Kemp Smith, no qual o ceticismo agora passa a ser o fator 

preponderante da interpretação. Passaremos agora, após termos analisado mais detidamente 

os Diálogos na sua composição, estrutura e interpretação geral à análise dos seus elementos 

trágicos por meio da ênfase e da radicalização do seu ceticismo.  
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Capítulo IV – Para Além de Deus e da Natureza 
 

Neste quarto e último capítulo apresentaremos uma interpretação em perspectiva 

trágica dos Diálogos. O objetivo será o de demonstrar a hipótese apresentada no Cap. I, de 

que o ceticismo, quando levado às suas últimas conseqüências – como ocorre nos Diálogos 

– é essencialmente artificialista. Para isso, propomos uma interpretação baseada na divisão 

estrutural proposta no Cap. III, onde a cada bloco argumentativo corresponderá um item 

correspondente a uma característica trágica. No item 4.1 analisaremos a Parte II, dos 

Diálogos, onde são apresentadas as características trágicas da desproporção e da disjunção. 

No item 4.2 o trágico é apresentado pela multiplicidade do olhar por meio das hipóteses 

apresentadas nas Partes IV, V, VI VII e VIII. E no item 4.3, último da dissertação, onde o 

problema do mal é abordado, o trágico se apresenta no campo moral, afirmando sua 

identidade longe de qualquer assimilação com o pessimismo. Passaremos agora, então, à 

apresentação do trágico nos Diálogos sobre a Religião Natural. 

 

4.1 Desproporção e Disjunção 
 

Segundo Kemp Smith, na Parte II dos Diálogos, Philo critica três pontos essenciais 

à argumentação de Cleanthes, a saber: 

(i) que o universo pode ser tomado como sendo da mesma espécie que casas, 

navios, artefatos ou máquinas.305

(ii) que o pensamento, o desígnio, a razão ou a inteligência que experenciamos no 

homem e em outros animais devem ser utilizados para a explicação da origem e da 

existência da natureza como um todo.306

                                                 
305Cf. Norman KEMP SMITH, in: David HUME, Dialogues Concerning Natural Religion, ed. Norman Kemp 
Smith, p. 99. 
306 Ibid. 
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(iii) que o pensamento, no sentido do desígnio é o único princípio de ordem 

desvelado pela experiência, ignorando o número infinito de princípios que mesmo nossa 

experiência limitada mostra a natureza possuir.307

Tomaremos agora para análise o primeiro desses três pontos destacados por Kemp 

Smith: a analogia entre o universo e as produções humanas. O objetivo dessa análise será 

demonstrar que a argumentação de Philo se desenvolve numa perspectiva trágica baseada 

no conceito de desproporção. 

Chamamos de desproporção a incomensurabilidade radical entre o homem e seu 

objeto de conhecimento. A desproporção a qual nos referimos não é aqui empregada para a 

conceituação da relação entre o finito e o infinito, mas para a relação entre o contável e o 

incontável. Relação que nos leva ao trágico enquanto estado de perdição, entendido esse 

estado como “a inexistência prévia de todo ponto de referência, um estado onde todos os 

referenciais estão fora de uso”.308 Nesse sentido, a desproporção é a manifestação desse 

estado de perdição enquanto epistemologia: 

O que existe no estado de perdição, é uma soma de sensações cujos títulos não 

figuram em nenhum registro: sabe-se apenas que, de um certo ponto de vista 

improvisado (aquele de um indivíduo em um certo momento, que nenhum 

referencial permite situar em relação aos outros), uma certa sensação C sucedeu a 

uma certa sensação B, a qual sucedia a uma certa sensação A; mas nada é dito, nem 

quanto à “natureza” dessas sensações, nem quanto à “ordem” na qual apareceram.309

É nesse sentido que pensamos a desproporção e que a utilizaremos na conceituação 

da argumentação de Philo contra a analogia de Cleanthes entre o universo e as obras 

humanas: um estado de perdição onde não há referência. Vejamos então, no texto da Parte 

II, como se desenvolve a argumentação de Philo e como ela corrobora nossa hipótese. 

                                                 
307 Norman KEMP SMITH, in: David HUME, Dialogues Concerning Natural Religion, ed. Norman Kemp 
Smith, p. 100. 
308 Clément ROSSET, Lógica do Pior, p. 118. 
309 Ibid. p. 118. 
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Primeiramente é preciso ressaltar que toda a argumentação de Philo, na Parte II, se 

dá utilizando os próprios princípios de Cleanthes, que, no entanto, são familiares à própria 

filosofia de Hume. Diz Philo: 

Que todas as inferências, Cleanthes, sobre fatos estão fundadas na experiência, e 

que todos os raciocínios experimentais estão fundados na suposição de que causas 

similares provam efeitos similares e efeitos similares causas similares, não irei 

disputar muito com você.310

Esta regra metodológica, inquestionavelmente atual, não é criação humeana, mas 

provêm de Newton, mais precisamente da sua segunda regra metodológica, intitulada de 

Hipótese II na primeira edição dos Principia: “os efeitos naturais da mesma espécie têm as 

mesmas causas”.311 Assim, ao seguir esta regra, o Argumento do Desígnio pretende 

compartilhar o mesmo estatuto epistemológico da ciência newtoniana. A mesma certeza 

que temos, pelo arranjo das suas partes e pela adaptação dos meios aos fins, de que um 

determinado artefato é uma produção humana deve ser a mesma certeza que nos permite 

inferir que o universo é a produção de um ser inteligente, dada mesma coerência nas suas 

partes e a mesma adaptação dos meios aos seus fins. Efeitos iguais, causas iguais: se a 

partir dos mesmos efeitos devemos inferir as mesmas causas, temos que a coerência entre 

as partes e a adaptação dos meios aos fins só pode ser o efeito da inteligência operando 

sobre a matéria. Mas apesar dessa aparente plausibilidade científica, o raciocínio analógico 

é de natureza bem diferente da do raciocínio demonstrativo. Adverte Philo que “toda 

alteração das circunstâncias ocasiona uma dúvida a respeito do evento”, 312 e, portanto, “é 

da máxima temeridade esperar com segurança, depois de algumas dessas alterações, a 

ocorrência de um evento similar aos observados anteriormente”.313 No caso do universo e 

das produções humanas as alterações e diferenças das circunstancias que os envolvem são 

tantas que toda plausibilidade da analogia se dissolve quando considerada mais 

atentamente. Entre o universo e as produções humanas há uma desproporção que impede 

qualquer analogia entre as causas em questão: 

                                                 
310 David HUME, Dialogues Concerning Natural Religion, ed. Norman Kemp Smith, p. 147. 
311 Issac NEWTON, Princípios Matemáticos, Os Pensadores, p. 166. 
312 David HUME, Dialogues Concerning Natural Religion, ed. Norman Kemp Smith, p. 147. 
313 Ibid. 
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Mas você pode pensar, Cleanthes, que sua usual fleuma e filosofia foram 

preservadas num passo tão grande como esse que você deu quando comparou o 

universo a casas, navios, artefatos e máquinas; e das suas semelhanças em certas 

circunstâncias inferir uma semelhança em suas causas? [...] Essa grande 

desproporção não barra toda comparação e toda inferência?314

A argumentação de Philo, no sentido de enfatizar a desproporção da analogia entre 

o universo e as produções humanas, é levada à radicalização quando a posição do 

observador é relativizada e o ponto de referência passa a ser não a vida e a percepção 

humana, mas o próprio universo: 

Uma minúscula parte desse grande sistema, durante um tempo muito curto, é 

conhecida de forma bastante imperfeita por nós. Como então, poderíamos nos 

pronunciar conclusivamente sobre a origem do todo?315

Relativizando o ponto de referência, Philo aponta para o fato de que a analogia 

somente pode se dar, e de forma bastante imperfeita, se o padrão de medida for o próprio 

homem e sua estreita experiência do universo. O que Philo quer dizer pode ser explicado da 

seguinte forma. Tomemos o espaço de tempo do o “início” do universo até hoje.316 

Diminuamos desse tempo o período do surgimento do homem até seu possível 

desaparecimento: o resultado será um período de tempo teoricamente calculável, mas 

vastamente grande. De forma a que a existência humana se veria reduzida a um minúsculo 

ponto. Tomemos agora o tempo que o universo ainda terá após o desaparecimento do 

                                                 
314 David HUME, Dialogues Concerning Natural Religion, ed. Norman Kemp Smith, p. 147. Grifo meu. 
315 Ibid., p. 149. Segundo Kemp Smith (Ver Ibid. p. 149n), Hume primeiramente havia escrito esta passagem 
na Parte I, ao final de um parágrafo onde Philo aponta as limitações racionais humanas e a imensidade dos 
atributos divinos, e numa correção posterior dos Diálogos o transferiu para a Parte II. Neste parágrafo da 
Parte I, apesar de ser afirmada a enorme distância entre as faculdades humanas e os atributos divinos, a 
questão da desproporção não está em primeiro plano. A intenção deste parágrafo, pelo seu conteúdo, é 
somente a de afirmar os estreitos limites das faculdades humanas em comparação com a grandiosidade dos 
atributos divinos, sem derivar outras considerações: “Mas quando olhamos além dos assuntos humanos e das 
propriedades dos corpos ao redor; quando levamos nossas especulações para duas eternidades, antes e depois 
do presente estado de coisas, para a criação e formação do universo [...] devemos estar isentos da mínima 
tendência ao ceticismo, para não estarmos apreensivos de que aqui, chegamos bastante além do alcance das 
nossas faculdades” Ibid. p. 134-135. É possível que esta tenha sido a intenção de Hume ao transferir o trecho 
citado da Parte I para a Parte II: argumentar de forma apenas introdutória e inicial na Parte I, afirmando os 
estreitos limites das faculdades humanas para na Parte II partir para uma argumentação mais detalhada e 
sofisticada contra a hipótese recém apresentada por Cleanthes. 
316 Caso exista algum início. 
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homem: temos um número que, se não infinito, é vastamente grande. Agora, tomemos o 

período anterior ao homem e posterior ao homem e diminuamos o período da existência 

humana: há, portanto, uma desproporção anterior ao homem e outra desproporção posterior 

ao homem. Daí a pertinência da pergunta de Philo: como, então, nos pronunciar 

conclusivamente a respeito do todo?  

Mas, talvez, ainda não esteja suficientemente claro como o estado de perdição a que 

se refere Rosset como um elemento trágico pode ser manifestado pela desproporção 

apresentada na argumentação de Philo. Isso talvez se dê pelo fato de que separamos o que, 

de fato, está intimamente ligado. Na argumentação de Philo, a desproporção é inseparável 

da disjunção. Isso não significa, todavia, que a desproporção não possa, por si só e quando 

radicalizada como o faz Philo, nos conduzir a um estado de perdição: ela retira as 

referências possíveis para o julgamento, fazendo restar apenas referenciais arbitrários e 

artificiais. Visto desta perspectiva e extraindo uma meta-conclusão, temos que o homem se 

torna um ponto insignificante mergulhado entre eternidades, uma anterior outra posterior a 

si, desproporcional a qualquer medida. Mas como ressaltamos e reconhecemos, este estado 

de perdição, característica do trágico, só é efetivamente manifestado de forma clara e 

inequívoca quando em conjunto com a argumentação a partir da disjunção dos elementos 

naturais. 

Por disjunção entendemos a irredutibilidade última existente entre as diversas partes 

da natureza. Com esse conceito queremos apontar para o fato, reconhecido e apontado por 

Rosset, que a natureza, da perspectiva trágica da disjunção “designa uma constatação, que 

caracterizam os princípios de adição e de a posteriori”.317 Não há um princípio único e 

simples ao qual todos os outros podem se reduzir: há apenas uma diversidade empírica 

(constatação) de motores e princípios diversos e distintos entre si, cuja soma designa aquilo 

que chamamos por natureza. Será a partir do conceito de disjunção que passaremos à 

análise dos dois últimos pontos da argumentação de Cleanthes assinalados por Kemp 

Smith. 

                                                 
317 Clément ROSSET, Lógica do Pior, p. 138. 
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Pelo conceito de disjunção podemos analisar os pontos II e III como apenas um 

único: que o pensamento, no sentido do desígnio, deve ser utilizado para a explicação da 

origem e da existência da natureza como um todo por ser o único princípio de ordem 

desvelado pela experiência. Na argumentação de Philo a disjunção se manifesta como 

recusa em admitir que uma parte da natureza possa ser tomada como regra para outra. No 

texto, a primeira referência de Philo, na argumentação contra Cleanthes, à disjunção dos 

elementos da natureza é a seguinte: 

Pensamento, desígnio, inteligência, tal como conhecemos no homem e em outros 

animais, não é mais do que um dos motores e princípios do universo, tão como o 

calor ou o frio, a atração ou a repulsão, e uma centena de outros que caem sob 

observação diária. É uma causa ativa, pela qual algumas partes particulares da 

natureza, achamos, produzem alterações em outras partes. Mas pode uma 

conclusão, com alguma propriedade, ser transferida das partes para o todo?318

Podemos verificar pela citação acima que aquilo a que Philo chama de “motores” e 

“princípios” apenas são fenômenos naturais que apresentam alguma regularidade em sua 

aparição. Tudo o que esses fenômenos nos apresentam pela observação é apenas que uns 

agem sobre outros resultando em alterações também observáveis, mas não temos bases 

seguras para assegurar, somente a partir das observações feitas das suas ações que um possa 

ser a origem e a explicação de outro. De fato, a ciência moderna, principalmente na figura 

de Newton, conseguiu reduzir uma diversidade de fenômenos, tais como a queda dos 

corpos, as marés e a gravitação planetária a apenas alguns poucos princípios. Hume estava 

consciente disso, mas não é contra este tipo de redução que Philo argumenta: na ciência 

newtoniana temos a postulação de um princípio não empírico – a gravidade – para a 

explicação de fenômenos empíricos – a queda dos corpos – mas não há a redução de um 

fenômeno a outro – a queda dos corpos não pode ser explicada pela gravitação planetária 

nem a gravitação planetária pelas marés, mas todos são explicados pela gravidade.  Philo 

está apontando, na sua argumentação, para o fato de que a razão é apenas mais um 

fenômeno natural e não a explicação para os fenômenos naturais, inclusive necessitando ela 

mesma de explicação.  

                                                 
318 David HUME, Dialogues Concerning Natural Religion, ed. Norman Kemp Smith, p. 147.  
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Logo na seqüência desta citação, na qual Philo enfatiza a disjunção dos elementos 

naturais, há o chamado à desproporção da analogia, já analisado anteriormente,319 onde 

lemos “essa grande desproporção não barra toda comparação e toda inferência?”. Aqui 

temos o exemplo claro de como a desproporção e a disjunção estão interligadas e 

indissociavelmente unidas na argumentação cética de Philo. O trecho acima citado da 

disjunção se encontra onde estão as reticências na citação da nota 316 ,onde lemos 

literalmente a desproporção. Transcreveremos abaixo o trecho inteiro onde estas duas 

perspectivas trágicas, a desproporção e a disjunção estão interligadas na argumentação: 

Mas você pode pensar, Cleanthes, que sua usual fleuma e filosofia foram 

preservadas num passo tão grande como esse que você deu, quando comparou o 

universo a casas, navios artefatos e máquinas e das suas semelhanças em certas 

circunstâncias inferir uma semelhança em suas causas? Pensamento, desígnio, 

inteligência, tal como conhecemos no homem e em outros animais, não é mais do 

que um dos motores e princípios do universo, tão como o calor ou o frio, a atração 

ou a repulsão, e uma centena de outros que caem sob observação diária. É uma 

causa ativa, pela qual algumas partes particulares da natureza, achamos, produzem 

alterações em outras partes. Mas pode uma conclusão, com alguma propriedade, ser 

transferida das partes para o todo? Essa grande desproporção não barra toda 

comparação e toda inferência?320

O estado de perdição é uma conseqüência direta da união entre desproporção e 

disjunção. Mas ele não é alcançável de forma estática: é um processo que ocorre na 

dinâmica argumentativa concessiva de Philo. Dinâmica que faz surgir o estado de perdição 

como um acontecimento subjetivo no leitor e objetivo na sua extensão epistemológica. De 

uma simples crítica a argumentação de Philo passa a uma cosmologia de caráter niilista, 

sem, no entanto, qualquer comprometimento com essa cosmologia.321  O caráter niilista da 

argumentação é a decorrência epistemológica necessária da perspectiva trágica na aplicação 

da desproporção e da disjunção à argumentação e se manifesta na “naturalização” absoluta 

                                                 
319 Ver nota 316. 
320David HUME, Dialogues Concerning Natural Religion, ed. Norman Kemp Smith, p. 147.   
321 A argumentação de Philo se dá de forma cética, não implicando adesão. No entanto, para que se construa 
uma argumentação ao estilo da de Philo é necessário que o pensamento esteja fora da lógica naturalista e não 
tenha escrúpulos de flertar livremente com o niilismo mais agressivo que constitui a visão trágica do mundo. 
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da razão, que de princípio fundamental ao Argumento do Desígnio passa a ser apenas um 

dentre os incontáveis motores e princípios do universo sem qualquer valor ou dignidade 

intrínseca, que a distinga de outros fenômenos naturais, afinal: “que privilégio peculiar tem 

essa pequena agitação do cérebro, a que chamamos de pensamento, para fazermos dela o 

modelo de todo o universo”.322 Analisando esta passagem Kemp Smith diz que Hume 

ocasionalmente se permite expressões que são mais “impetuosas do que legítimas”.323 

Discordamos dessa opinião: vemos nesta passagem a expressão legítima e necessária de um 

ponto de vista que Kemp Smith não alcançou – o trágico, que se estabelece numa das suas 

formas mais próprias: pela insignificância de todo o pensamento, conseqüência imediata do 

acaso de toda constituição onde nada se constitui como um acontecimento, nem mesmo a 

razão humana.   

Por tudo aquilo que podemos inferir a partir da argumentação da Parte II dos 

Diálogos “natureza” não designa um princípio simples caracterizado pelos conceitos de 

explicação e de a priori como aquilo que dá conta das “razões” das existências naturais: 

“natureza” tem apenas o sentido de constatação dos inúmeros princípios disjuntos que se 

oferecem à observação. Nesse sentido, não há uma “natureza”, mas apenas princípios 

distintos e diversos que se combinam e interagem entre si de múltiplas formas sem nenhum 

princípio unificador por detrás de toda diversidade empírica: 

A natureza, mesmo a partir da nossa limitada experiência, possui um infinito 

número de motores e princípios, que se exibem incessantemente a cada mudança de 

posição e situação da natureza. E não podemos, sem a maior temeridade, pretender 

determinar que novos e desconhecidos princípios atuariam nela numa situação tão 

nova e desconhecida como a formação do universo.  

Por este trecho, Philo deixa claro que aquilo que se está chamando de “natureza” 

nada mais é do que a soma de “um infinito número de motores e princípios” que, a cada 

mudança de posição e estado da própria natureza, se exibem também em posições e estados 

diferentes. Com isso, Philo identifica a natureza com a soma e estrutura dos seus princípios: 
                                                 
322 David HUME, Dialogues Concerning Natural Religion, ed. Norman Kemp Smith, p. 148. 
323 Norman KEMP SMITH, in: David HUME, Dialogues Concerning Natural Religion, ed. Norman Kemp 
Smith, p. 100. 
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é pela relação que eles mantêm entre si que se dá e se forma a natureza. Caso haja alguma 

modificação em algum de seus princípios a própria natureza se modifica e se torna outra 

apenas por uma disposição diferente de seus princípios.  

Mas, e quanto à ordem também empiricamente observada na natureza, não poderia 

ser ela o indício de uma inteligência atuando por detrás dos infinitos princípios? Um dos 

inspiradores e talvez a principal influência de Hume ao escrever os Diálogos, Cícero e seu 

De Natura Deorum, colocou um desafio para aqueles que pensassem ser a ordem possível 

sem uma inteligência ordenadora: 

Não entendo por que alguém que pense ser isso possível, não devesse pensar 

também que se um número infinito das vinte e uma letras do alfabeto, sejam elas 

compostas de ouro ou qualquer outra substância, fossem arremessadas juntas de 

algum lugar e se espalhassem ao chão, produziriam os anais de Ênio de tal modo 

que pudessem ser lidos. Eu duvido que o acaso produzisse uma única versão 

deles.324  

A este desafio, Hume, por Cleanthes, adiciona outro semelhante nos Diálogos: 

Lance vários pedaços de aço juntos, sem talhe ou forma: eles nunca se arranjarão 

para compor um relógio. Pedras, cimento e madeira sem um arquiteto nunca 

edificarão uma casa.325

Este argumento, que permaneceu e ainda permanece como prova, para muitos, de 

que a ordem não pode surgir sem uma inteligência não escaparia ao terrorismo filosófico da 

argumentação de Philo. O que à primeira vista parece argumento irrespondível e fato 

estabelecido se torna nada mais do que um erro de perspectiva em se tomar por absoluto 

aquilo que, na realidade, é relativo, desproporcional e disjunto: 

Admirável conclusão! Pedra, madeira, tijolo, ferro, latão, não possuem, nesse 

momento, nessa diminuta parte do globo terrestre, uma ordem e arranjo sem a arte e 

o artifício humano. Portanto, o universo não poderia originalmente alcançar sua 

                                                 
324 Marco Túlio CÍCERO, De Natura Deorum. II, 37, cit in, David HUME, Dialogues Concerning Natural 
Religion, ed. Norman Kemp Smith, p. 25.  
325 David HUME, Dialogues Concerning Natural Religion, ed. Norman Kemp Smith, p. 146. 
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ordem e arranjo, sem algo similar à arte humana. Mas por que uma parte da 

natureza deveria ser regra para outra remotamente situada em relação à primeira? 

Por que deveria se constituir em regra para o todo? Uma parte ínfima pode ser a 

regra para o universo? A natureza em uma situação pode constituir-se em regra 

para a natureza em outra situação, vastamente diferente da primeira?326  

Podemos ver, a partir da argumentação de Philo, como o argumento de Cícero toma 

a posição do observador humano como absoluta, quando na realidade toda observação é 

sempre de caráter relativo ao observador, ao seu espaço, ao seu tempo e às suas 

circunstâncias. Vemos também claramente como a desproporção e a disjunção caminham 

juntas na argumentação. Quando Philo pergunta se uma parte da natureza deve ser regra 

para outra remotamente situada em relação à outra e se constituir em regra para o todo, 

Philo utiliza-se da disjunção entre as partes da natureza; quando se pergunta se uma parte 

ínfima pode ser a regra para o universo, Philo utiliza-se da desproporção da parte para o 

todo do universo. A combinação entre desproporção e disjunção tem como resultado a 

remoção do caráter auto-evidente e irrespondível do argumento de Cícero, estabelecendo a 

dúvida que levará, por sua vez, à suspensão e ao equilíbrio entre as posições: “e é 

exatamente essa suspensão ou equilíbrio que constitui o triunfo do ceticismo”.327

No entanto, o ponto mais importante desta citação para aquilo que pretendemos 

demonstrar está em itálico e leva a disjunção para dentro da própria natureza e seus 

diversos estados. Quando Philo pergunta se a natureza em uma situação pode constituir-se 

em regra para si própria numa outra situação, Philo questiona o próprio conceito filosófico 

de natureza como substância imutável e permanente. De acordo com sua argumentação 

tudo o que temos acesso são apenas estados temporários no qual uma determinada 

conformação se apresenta como “natural” apenas pela sua relativa estabilidade. Como já foi 

dito antes, a natureza na argumentação de Philo, se identifica com o ajuste dos seus 

princípios entre si: um ajuste diferente levando a uma natureza diferente. Tudo depende dos 

fatores circunstanciais nos quais se dão esses ajustes. Do que podemos inferir da 

argumentação de Philo, a natureza é apenas um conjunto estável de estados circunstanciais. 

Não vemos em nenhum momento da sua argumentação na Parte II dos Diálogos uma 
                                                 
326 David HUME, Dialogues Concerning Natural Religion, ed. Norman Kemp Smith, p. 149. Grifo meu.  
327 Ibid., p. 136. 
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natureza como um princípio único atuando sobre e dando inteligibilidade ao real. Esse é 

justamente o conceito de natureza utilizado na argumentação de Cleanthes, no qual o ajuste 

dos meios aos fins se dá em virtude da operação da inteligência divina atuando sobre 

natureza, dando-lhe unidade e uniformidade em todas as suas operações.  

Após estas considerações, nossa conclusão é a de que o que está em jogo na Parte II 

dos Diálogos não é a disputa pela correção do Argumento do Desígnio, mas duas 

concepções distintas de natureza que se opõem e excluem-se mutuamente. De um lado 

temos a posição “naturalista” de Cleanthes, na qual a natureza, atuada pela inteligência 

divina é única, simples e se manifesta de forma sempre uniforme em suas múltiplas 

operações; de outro lado, temos a posição “trágica’ ou “artificialista”, eminentemente 

fenomenista, de Philo, na qual a natureza se identifica com a multiplicidade de princípios 

que nela atua, tornando-se assim apenas um estado momentâneo, apesar de relativamente 

estável, da configuração desses princípios. Do lado de Cleanthes temos a presença de um 

princípio unificador – a inteligência divina; do lado de Philo não há princípio unificador  e, 

portanto, não há finalidade: a natureza é apenas o estado momentâneo da soma de seus 

diversos princípios.328

É importante indicar que a preocupação sobre o entendimento do termo “natural” já 

se fazia presente em Hume enquanto ele ainda escrevia seu Treatise, como podemos ver 

pela resposta a uma de suas correspondências com Francis Hutcheson.329 Hume questiona 

abertamente o uso que Hutcheson faz do termo. De acordo com Ernest Mossner, sua 

resposta “é sincera e vai ao ponto”.330 Hume diz que a concepção de Hutcheson de 

natureza: “[...] está fundada sobre causas finais, o que é uma consideração que a mim me 

parece bastante incerta e não filosófica”.331  

                                                 
328 É importante ressaltar que a concepção de natureza de Philo não implica em adesão dogmática: sua 
intenção é argumentar partindo das premissas aceitas pelo próprio Cleanthes: “Estou argumentando com 
Cleanthes em seu próprio estilo [in his own way]”. David HUME, Dialogues Concerning Natural Religion, 
ed. Norman Kemp Smith, p. 145. Sua argumentação se baseia apenas nas impressões que os fenômenos 
naturais lhe causam, sem dogmatizar a respeito da origem desses fenômenos: nesse aspecto a argumentação 
ainda continua genuinamente cética, ela apenas se limita a descrever fenômenos e não a explicá-los. 
329 Francis Hutcheson, famoso moralista inglês do séc. XVIII, cuja teoria moral, na qual o sentimento 
desempenha papel importante, exerceu influencia sobre o pensamento Hume. 
330 Ernest MOSSNER, The Life of David Hume, 135. 
331 Ibid. 
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Assim, resumindo o que foi apresentado neste item, começamos a análise da 

argumentação de Philo, na Parte II dos Diálogos, a partir dos três pontos principais, 

apontados por Kemp Smith, a serem criticados na argumentação de Cleanthes. Abordamos 

sua argumentação por meio das categorias da desproporção e da disjunção – que nos levou 

ao trágico como estado de perdição. Ao utilizarmos as categorias “desproporção” e 

“disjunção” reduzimos os três pontos de Kemp Smith a apenas dois, um relacionado à 

desproporção e outro à disjunção. A dinâmica na qual são trabalhadas essas duas categorias 

faz da argumentação de Philo, enquanto meta-argumentação, uma cosmologia de caráter 

eminentemente niilista: há uma indiferença radical para com os valores tidos como 

intrínsecos à razão e constitutivos da própria dignidade humana. Vista desse aspecto, a 

partir de uma inferência da argumentação de Hume, não como conclusão da sua própria 

argumentação, a natureza se identificaria com a soma de seus princípios, como o conjunto 

relativamente estável das circunstâncias e relações nas quais esses princípios se encontram 

e produzem aquilo-que-existe. Assim, concluindo este primeiro item, temos que, a partir da 

nossa leitura, o que está em discussão na Parte II não é simplesmente o Argumento do 

Desígnio, mas, antes, duas concepções opostas de natureza representadas pelo 

“naturalismo” da hipótese de Cleanthes e pelo “artificialismo” da argumentação Philo, o 

qual nos leva a uma concepção de natureza como soma, mas nunca como sistema.  

Passaremos agora, após estas considerações, à análise da argumentação de Philo 

contida nas Partes IV, V, VI VII e VIII dos Diálogos, onde o trágico se apresenta como 

“multiplicidade do olhar” por meio da diaphonia gerada por Philo ao expor suas hipóteses 

alternativas à de Cleanthes. 

 

4.2 A visão do múltiplo: o trágico pela multiplicidade do olhar. 

A Parte IV marca, de forma gradual, o início de uma nova etapa na argumentação de 

Philo nos Diálogos, na qual há um afastamento das objeções de caráter epistemológico 

mais genérico e abstrato (como nas Partes II e III) e uma concentração na formulações de 

novas hipóteses ou possibilidades que possam explicar o atual estado de coisas.. Trata-se de 

demonstrar a ausência de necessidade da hipótese defendida por Cleanthes. Nosso objetivo 
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nesse item, portanto, será apresentar o trágico presente nessa nova forma de argumentação, 

a qual chamaremos de trágico pela multiplicidade do olhar. Aqui filosofia trágica e 

ceticismo formam um único pensamento: a infinidade das hipóteses (diaphonia), 

igualmente possíveis e capazes de explicar a criação do mundo e sua (aparente) ordem e 

uniformidade (isostheneia), resulta na incapacidade epistemológica da afirmação de apenas 

uma hipótese como verdade (epoché), culminando a investigação “numa espécie de êxtase 

ante o acaso”, 332 a ataraxia. 

Para alcançar nosso objetivo, partiremos do artigo de Stanley Tweyman, An 

‘Inconvenience’ of Antropomorphism,333 no qual Tweyman argumenta contra duas formas 

de se interpretar as partes centrais dos Diálogos, a saber, a interpretação de Georges Nathan 

e Nelson Pike. O artigo de Tweyman nos é fundamental: a partir das suas críticas a Nathan 

e Pike fundamentaremos nossa própria interpretação.  

O objetivo principal do artigo de Tweyman, como o próprio autor diz textualmente 

é explicar a ‘inconveniência’ do antropomorfismo de Cleanthes, 334 afirmado na exposição 

do próprio Argumento do Desígnio, na Parte II dos Diálogos.335 O artigo começa expondo 

o modo pelo qual Philo pretende se opor a Cleanthes e qual sua intenção ao se opor. 

Cleanthes havia afirmado que a ordem encontrada empiricamente no mundo material 

repousa no desígnio de um Deus, cujas faculdades são, essencialmente, semelhantes às 

humanas, embora vastamente superiores – e nisso reside seu antropomorfismo.  

Mas antes de entrarmos na discussão do artigo de Tweyman, é preciso localizar a 

discussão entre Philo e Cleanthes. Após Cleanthes reafirmar novamente seu argumento, 

acentuando a analogia, Philo, inicialmente, o questiona expondo sua impressionante 

fragilidade em dois pontos intimamente relacionados, embora, até então, 

surpreendentemente negligenciados pela literatura filosófica da época. O primeiro se baseia 

na arbitrariedade de se parar na mente divina como explicação final à ordem do mundo: 

                                                 
332 Clément ROSSET, Lógica do Pior, 11. 
333 Stanley TWEYMAN, An ‘Inconvenience’ of Antropomorphism, Hume Studies, VIII, nº1, p. 19-42. 
334 Cf. Ibid., p.19. 
335 Ver o argumento Cap. 2.1. 
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Como, portanto, poderíamos nos satisfazer a respeito da causa daquele Ser, o qual 

você supõe ser o Autor da natureza, ou, de acordo com teu sistema antropomórfico, 

do mundo ideal, no qual você traça o mundo material? Não teríamos a mesma razão 

em traçar o mundo ideal sobre outro mundo ideal ou num novo princípio 

inteligente? Mas, e se parássemos e não fôssemos mais adiante; por que ir tão 

longe? Por que não parar no mundo material? Como podemos nos satisfazer com 

nós mesmos sem prosseguir in infinitum? [...] Se o mundo material repousa sobre 

um mundo similar ideal, este mundo ideal deve repousar em algum outro, e assim 

por diante, sem fim. Seria melhor, portanto, nunca termos olhado além do mundo 

material.336

Philo, nesta passagem, baseia sua argumentação na mesma razão pela qual se crê 

necessária uma inteligência ordenadora, levando a hipótese de Cleanthes a uma reductio ad 

aburdum: se for necessária uma inteligência ordenadora para o mundo material, então por 

que não deveria haver uma inteligência ordenadora da inteligência ordenadora, já que a 

causa pela qual as idéias se ordenam é tão ou mais misteriosa do que a ordenação da 

matéria? É importante reparar que a argumentação de Philo só funciona porque se toma 

como premissa principal que a ordem necessita de uma causa inteligente ao mesmo tempo 

em que se esquece que a inteligência também é uma espécie de ordem, e que, portanto, 

também necessita de uma causa “inteligente”. Suavemente passamos do primeiro ponto 

para o segundo, que se baseia na ignorância que temos tanto das operações da matéria 

quanto da mente. Nas palavras de Philo: 

Temos, inclusive, experiência de idéias que se organizam sem nenhuma causa 

conhecida; mas estou certo de que temos uma experiência muito maior da matéria 

fazendo o mesmo, como em todos os exemplo da geração e da vegetação, onde a 

análise acurada da causa excede toda a compreensão humana. Temos também a 

experiência de sistemas particulares de pensamento e de matéria que não têm 

ordem: do primeiro na loucura, do segundo, na corrupção. Por que, então, pensamos 

que a ordem é mais essencial a um do que a outro. E se se requer uma causa em 

                                                 
336 David HUME, Dialogues Concerning Natural Religion, ed. Norman Kemp Smith, p. 161-162. 
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ambos, o que ganhamos traçando um universo de objetos em um universo similar 

de idéias? 337

  Nesta passagem Philo deixa claro que, em se tratando de uma explicação para a 

ordem, o pensamento é tão misterioso para nós quanto a matéria, e que, portanto, nada se 

ganha reduzindo a matéria ao pensamento. Mas a recíproca não é verdadeira: algo se ganha 

ao reduzir a ordem ao próprio mundo material: “Seria, portanto, uma atitude sábia limitar 

todas as investigações ao mundo presente, sem jamais ir adiante”.338 Neste ponto as 

interpretações divergem. O que pretende Hume com esta afirmação e como ela pode se 

coerente com seu ceticismo? 

Aqui entra o artigo de Tweyman. Abordando exatamente essa questão, Tweyman 

apresenta duas posições. A primeira interpretação apresentada, a de Nathan, diz que “Philo 

está negando apenas a externalidade da causa. Ele não está tentando negar sua 

inteligência”.339 A segunda, de Pike, interpreta a argumentação de Philo como afirmando 

que não há necessidade de uma explicação causal para a ordem do mundo: 

Se introduzíssemos uma mente ordenada para explicar a existência de um mundo 

ordenado, não deveríamos prover uma explicação similar para a mente ordenada? 

[...] Faríamos provavelmente melhor assumindo que a ordem no mundo material é 

um fato último, que não requer explicação.340   

 De acordo com o modo pelo o qual temos conduzido nossa argumentação, fica 

evidente que a interpretação de Nathan faz de Hume um naturalista, no sentido próprio do 

termo, com um filósofo que afirma o conceito de “natureza” um princípio inteligente de 

ordem. Neste ponto, é extremamente importante a crítica de Tweyman. Ao criticar Nathan, 

Tweyman afasta qualquer possibilidade da natureza, em Hume, representar algum princípio 

                                                 
337 David HUME, Dialogues Concerning Natural Religion, ed. Norman Kemp Smith, p. 162. 
338 Ibid. 
339Georges NATHAN, Hume’s Immanent God, cit. in: Stanley TWEYMAN, ‘Inconvenience’ of 
Antropomorphism, Hume Studies, VIII, nº1, p. 20. 
340 Nelson PIKE, Hume: Dialogues Concerning Natural Religion, cit. in: TWEYMAN, ‘Inconvenience’ of 
Antropomorphism, Hume Studies, VIII, nº1, p. 20. 
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inteligente de ordem. Vejamos como Nathan construí sua interpretação e como Tweyman a 

critica. 

Primeiro, é preciso termos presente qual o sentido de racional para Nathan, já que 

sua interpretação diz que Philo não pretende negar a racionalidade da causa. Diz Nathan: 

Assim como chamamos racional uma mente pela sua ordem particular, e não por 

sua causa, da mesma forma determinamos se alguma outra coisa tem uma ordem 

inteligente examinando sua estrutura, e não olhando para sua causa. Para Hume, o 

modo de determinar tal ordem é comparar alguma coisa aos objetos que são 

reconhecidamente racionalmente ordenados e então apontar os pontos de analogia 

presente em ambos. Se os aspectos que são encontrados no produto ordenado 

também são encontrados no item em questão, então podemos pronunciar ser este 

item racional. É claro que os artefatos humanos sugerem a si mesmos como o 

paradigma óbvio de tal comparação.341  

Para Nathan, portanto, a racionalidade está intimamente relacionada com o arranjo 

das partes entre si e também com o propósito que a ordem desse arranjo cumpre, sendo algo 

dito “racional” por analogia a um parâmetro reconhecidamente indubitável de 

racionalidade: os artefatos humanos. Assim, os produtos não humanos serão “racionais” 

quando apresentarem essa forte analogia com os artefatos humanos, ou seja, quando 

apresentarem um arranjo ordenado e servirem a um propósito, não importando se a causa é 

interna ou externa ao mundo ou mesmo conscientemente racional ou não: ela será racional 

apenas se seu efeito for racional. 

Essa concepção de racionalidade lembra bastante o conceito de racionalidade 

exposto por Cleanthes ao afirmar que a causa da ordem no mundo é racional. Mas até que 

ponto Philo, ao se opor ao argumento de Cleanthes, estaria apenas negando a externalidade 

da causa e não sua racionalidade? Para Nathan, e esta é sua tese, 342 Philo em momento 

algum nos Diálogos questiona a racionalidade da causa do universo. Estaria esta afirmação 

correta?  

                                                 
341 Georges NATHAN, Hume’s Immanent God, cit. in: Stanley TWEYMAN, ‘Inconvenience’ of 
Antropomorphism, Hume Studies, VIII, nº1, p. 21.  
342 Cf. Stanley TWEYMAN, ‘Inconvenience’ of Antropomorphism, Hume Studies, VIII, nº1, p. 23. 
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De acordo com Tweyman, Nathan teria razão se os Diálogos terminassem na Parte 

IV, 343 mas isso não é caso. Realmente, na Parte IV, Philo não questiona a racionalidade da 

causa, sua argumentação, como vimos,344 questiona apenas a necessidade da externalidade 

da causa. Tweyman vai, então, analisar as passagens em que Nathan baseia sua tese. As 

passagens relevantes de Nathan, de acordo a análise de Tweyman, são três: duas localizadas 

na Parte X e a outra a Parte XII. De acordo com a interpretação que estamos construindo, 

que afirma uma relativa independência entre as partes dos Diálogos, característica marcante 

da argumentação cética, que somente diz respeito coerentemente ao objeto imediato em 

discussão, e sem nos utilizar da interessante argumentação de Tweyman, pensamos não 

serem essas passagens significativas: o ponto em debate na Parte X não é o ponto em 

questão na Parte IV (que se estende às Partes V, IV, VII e VIII). O que se discute na Parte 

X é o problema do mal e não a externalidade ou a racionalidade da causa. O objetivo da 

argumentação de Philo, nas partes X e XI é apenas mostrar que, mesmo que a causa seja 

racional, a ela não podemos atribuir moralidade exatamente por que o mal existe.345

Mas, não basta que critiquemos as citações de Nathan, é preciso mostrar 

positivamente que Philo questiona a racionalidade da causa. Na Parte VIII, Philo lança 

como hipótese “o sistema mais absurdo que já foi proposto” 346 – o sistema de Epicuro – 

que, com algumas poucas modificações, chega até a apresentar um “ar de plausibilidade”. 

O que Philo pretende com a hipótese epicurista é justamente questionar a racionalidade da 

causa por meio de uma hipótese a qual não tivéssemos como atribuir racionalidade: 

                                                 
343 Cf. Stanley TWEYMAN, ‘Inconvenience’ of Antropomorphism, Hume Studies, VIII, nº1, p. 21 
344 Ver notas 32 e 33. 
345 Estas são as passagens citadas por Nathan as duas primeiras se encontram na Parte X e a terceira na Parte 
XII. Primeira passagem: “Você atribui, Cleanthes, e eu acredito justamente, um propósito e uma intenção na 
natureza”. Ao que Tweyman coloca em dúvida o termo justly (justamente), por ter sido utilizado por Philo, na 
Parte II, para caracterizar atributos incompreensíveis de Deus (ver Stanley TWEYMAN, ‘Inconvenience’ of 
Antropomorphism, Hume Studies, VIII, nº1, p. 25). Segunda passagem: “em muitos aspectos do universo e 
das suas partes, particularmente nas últimas, a beleza e adequação das partes finais nos atingem com uma 
força irresistível, que todas as objeções parecem (e acredito que realmente são) meras artimanhas ou 
sofismas”. Ao que Tweyman coloca novamente em dúvida por se tratar de um assentimento derivado da força 
com que as impressões nos atingem e não por se tratar de uma inferência racional, que se aproxima muito de 
uma crença natural (ver Ibid, p. 26). Terceira passagem: “um propósito, uma intenção, um desígnio nos atinge 
onde quer que esteja o mais desatento, mais estúpido pensador”. Ao que Tweyman faz reparar a utilização do 
termo careless (desatento), que Hume se utiliza para descrever um estado mental no qual ignoramos 
propositadamente os argumentos céticos, o que também se aproxima muito de uma crença natural (ver Ibid). 
346 David HUME, Dialogues Concerning Natural Religion, ed. Norman Kemp Smith, p. 182. 
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Haveria um sistema, uma ordem, uma organização das coisas, pela qual a matéria 

pudesse preservar sua agitação perpétua, que lhe parece essencial, e ainda assim 

manter uma consistência nas formas que produz? Há certamente uma tal 

organização, pois este é realmente o caso em nosso mundo presente.347  

Note-se que o próprio Philo se pergunta pela existência de um sistema onde a 

racionalidade pudesse ser excluída de consideração. A partir daí, Philo passa e explicar seu 

novo sistema da seguinte forma: 

O movimento incessante da matéria deve, portanto, em um número finito de 

transposições, chegar a produzir essa ordem ou organização; e essa ordem, uma vez 

estabelecida, deve se auto-sustentar, pela sua própria natureza, ao longo de muitas 

eras ou mesmo da eternidade. Ora, onde quer que a matéria se equilibre, arranje e 

ajuste de modo a preservar, apesar de seu contínuo movimento, uma constância nas 

formas, sua disposição deverá necessariamente apresentar uma aparência de arte e 

engenho que presente observamos [...] Uma falha em quaisquer desses aspectos 

destrói a forma; e a matéria da qual ela se compõe libera-se e fica mais uma vez à 

mercê de movimentos e agitações irregulares, até que venha a se unir a alguma 

outra forma regular. Se nenhuma forma desse tipo estiver preparada para recebê-la, 

e se houver uma grande quantidade dessa matéria degradada no universo, então o 

próprio universo estará inteiramente desordenado, quer se trate do frágil embrião de 

um mundo em seus primórdios que é desse modo destruído ou do cadáver 

apodrecido de um mundo debilitado pela velhice e enfermidade. Em qualquer dos 

casos sobrevém o caos, até que, um número finito, mas incontável de 

circunvoluções produza, por fim, algumas formas cujas partes e órgãos estejam 

ajustados de modo a sustentar as formas em meio a um fluxo contínuo de 

matéria.348

Deste modo, Philo revive novamente a hipótese epicurista para demonstrar a 

possibilidade de uma cosmogonia sem a necessidade de um princípio racional. Tweyman 

resume o ponto ao qual Philo pretende chegar com sua argumentação: 

                                                 
347 David HUME, Dialogues Concerning Natural Religion, ed. Norman Kemp Smith, p. 183. 
348 Ibid., 183-184. 
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Pode ser visto, portanto, que Nathan está equivocado ao afirmar que apenas a 

exterioridade da causa está sendo atacada por Hume, e não sua racionalidade [...]. O 

insight particular de Philo revelou que a presença de relações de ajuste dos meios 

aos fins e uma coerência entre as partes não estabelece ou garante um propósito 

geral, e, portanto, somente essas características não podem ser usadas para 

estabelecer a racionalidade do efeito e da causa.349

Assim, respondemos a primeira questão a que nos propomos: Philo não apenas 

questiona a racionalidade da causa da ordem do universo como também oferece uma 

hipótese plausível de como a ordem pode surgir do mero acaso. Mas isso nos leva a uma 

outra questão de suma importância: até que ponto Hume adere a sua hipótese epicurista? 

Como é reconhecido, aos olhares céticos, os epicuristas são dogmáticos. Como 

então, um autor cético pode fazer e defender afirmações epicuristas? Para responder a esta 

questão, recorreremos novamente ao artigo de Tweyman, em sua resposta a Pike. De 

acordo com Tweyman: 

Pike interpreta Philo como mantendo que deveríamos eliminar o requerimento de 

uma explicação causal para a ordem no mundo.  Por considerar a ordem presente 

como um fato último, nenhuma explicação é requerida e nenhum regresso é gerado.  

O texto, todavia, não sustenta a interpretação de Pike.350

Apesar dos epicuristas não sustentarem que a ordem do mundo é um fato último que 

não requer explicação, a resposta de Tweyman a Pike é importante pelo fato dela desfazer 

uma impressão equivocada que possa ter passado a recusa de Philo em admitir uma 

hipótese de ordem externa, sendo melhor não olharmos além do próprio mundo material. 

Philo, ao argumentar que um mundo mental requer uma causa tanto quanto um mundo 

material, não está dizendo que as partes do mundo material se ordenam por si mesmas e 

pelas suas próprias naturezas – isso seria retornar aristotelismo, onde cada parte tem seu 

lugar natural. Além do mais, se as partes do mundo material fossem auto-ordenadas, não 

haveria distinção entre o que foi ordenado e o que trouxe a ordem: “mas não é isto o que 

                                                 
349 Stanley TWEYMAN, ‘Inconvenience’ of Antropomorphism, Hume Studies, VIII, nº1, p. 31. 
350 Ibid. 
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Philo está sustentando”.351 Philo está argumentando pirronicamente: seu objetivo é apenas 

argumentar que, a priori, é tão possível que a ordem venha por meio da matéria como por 

meio do pensamento, nenhuma hipótese tem alguma vantagem a outra.352 Sobre esta 

questão, diz Tweyman: 

Adotar a posição de Pike requer acreditar que Philo mantém que a noção de 

fenômeno auto-ordenado pode ter um sentido determinado ou se tornar inteligível, o 

que Philo nunca reconheceu, e isto requer acreditar que ele manteve que a hipótese 

de um mundo material auto-ordenado é mais defensável do que um mundo auto 

ordenado pela razão divina, o que ele também não reconhece.353

Dessa recusa coerentemente cética de Hume em admitir como verdadeira qualquer 

hipótese, mesmo a epicurista, vem a interpretação de Daniel Dennett, para quem Hume não 

pôde afirmar a verdade da hipótese epicurista por não poder levá-la a sério: “Hume não 

podia levar a sério a corajosa investida de Philo”.354 Diz Dennett sobre a recusa de 

Hume em aceitar a hipótese epicurista de Philo: 

Philo é sem dúvida o porta-voz de Hume nos Diálogos. Por que Hume cedeu? 

Medo de represália do sistema? Não. Hume sabia que havia mostrado que a prova 

teleológica da existência de Deus era uma ponte irreparavelmente falha entre 

ciência e religião, e providenciou para que os Diálogos só fossem publicados após 

sua morte, em 1776, exatamente para evitar perseguições. Ele cedeu porque 

simplesmente não podia imaginar nenhuma outra explicação para a origem do 

projeto manifestado na natureza. Hume não foi capaz de ver como a ‘curiosa 

adaptação dos meios aos fins em toda natureza’ poderia ser atribuída ao acaso – e se 

não ao acaso, a quê então?355

Acreditamos que Dennett, apesar da sua interessante leitura dos Diálogos, tenha 

perdido o ponto na sua interpretação justamente por desconsiderar o ceticismo. Hume 

jamais poderia ser um autêntico cético, tal como o concebemos, se houvesse sustentado 
                                                 
351 Stanley TWEYMAN, ‘Inconvenience’ of Antropomorphism, Hume Studies, VIII, nº1, p  32. 
352 Nisso reside o espanto de Dennett ao comentar que Hume não chegou ao darwinismo simplesmente porque 
não poderia... 
353 Ibid. 
354 Daniel DENNETT, A Perigosa Idéia de Darwin, p. 34. 
355 Ibid., p. 33. 
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uma opinião considerada “verdadeira” ou mesmo mais “provável” do que outras – seja ela a 

Religião Natural de Cleanthes ou o epicurismo neodawinista de Dennett. Aliás, para o 

espanto dogmático de Dennett, nenhuma das infindáveis hipóteses cosmogônicas 

consideradas nos Diálogos podem ser consideradas como absolutamente falsas ou 

absolutamente verdadeiras para Hume. Dennett não conseguiu entender como alguém pôde 

manter coerentemente seu ceticismo, mesmo diante de uma hipótese que pudesse, 

paradoxalmente, ser uma espantosa saída do ceticismo, e ainda assim afirmar, logo após 

tocar na seleção natural, que “uma suspensão total do juízo é, aqui, o nosso único 

recurso”.356

Com isso, acreditamos que, apesar de na Parte VIII dos Diálogos haver uma forte 

tensão entre o ceticismo e o epicurismo, não há como haver dúvidas a respeito do caráter 

eminentemente cético dessa parte, assim como de toda obra. Como Philo ressalta diversas 

vezes, a força com a qual a ordem do mundo atinge o observador deve ser levada em conta 

quando se trata de a ela opor argumentos filosóficos – e a um argumento forte deve-se 

contrapor outro tão forte quanto, diz o ceticismo. Portanto, mesmo que haja uma certa 

tensão entre ceticismo e epicurismo na argumentação de Philo, nada seria mais cético do 

que essa própria tensão entre argumentos opostos – o que é, alias, uma das características 

mais próprias do ceticismo. 

Colocadas essas questões, podemos finalmente perguntar onde residem os 

elementos trágicos que unem o ceticismo dos Diálogos à filosofia trágica. Como já 

havíamos adiantado no início desse item, o trágico presente nas Partes IV, V, VI, VII e VIII 

é o trágico que se dá pela multiplicidade do olhar. Mas como deve ser entendida essa 

“multiplicidade do olhar”? Diz Clément Rosset, logo no prefácio da Lógica do Pior, sobre 

essa questão e sobre o próprio objeto da obra: 

O que é descrito nesse livro é a visão trágica, que pode ser considerada como uma 

espécie de avesso da visão plotiniana: à extremidade oposta da ‘simplicidade do 

olhar’ – visão do Um –, uma diversidade do olhar – visão do múltiplo que, levado a 

seus limites, torna-se cego, culminando numa espécie de êxtase ante o acaso [...]. A 

                                                 
356 David HUME, Dialogues Concerning Natural Religion, ed. Norman Kemp Smith, p. 186. Ver também 
Daniel DENNETT, A Perigosa Idéia de Darwin, p. 34. 
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filosofia trágica é a história desta visão impossível, visão de nada (rien) – de um 

nada que não significa a instância metafísica chamada de nada (néant), mas antes o 

fato de não ver nada que seja da ordem do pensável e do designável. Discurso à 

margem, pois, que não se propõe revelar nenhuma verdade, mas somente descrever 

da maneira a mais precisa possível – donde a expressão ‘lógica do pior’ – o que 

pode ser, ao espetáculo do trágico e do acaso, esse ‘antiêxtase’ filosófico.357

Para Rosset, portanto, essa “visão do múltiplo” significa a impossibilidade da 

constituição do próprio objeto. Nesse ponto ela, paradoxalmente, se transforma numa visão 

de nada, “que não se propõe revelar nenhuma verdade”. Pois isso é justamente o que ocorre 

nas Partes tratadas neste item. O “objeto”, que neste caso é o Argumento do Desígnio dá 

lugar a um “meta-objeto”, a “natureza” e ambos se esvaem, a ponto de se tornarem 

absolutamente nada após a Parte VIII. Assim, tomamos a natureza como o meta-objeto dos 

Diálogos, pois pensamos que a discussão sobre o Argumento do Desígnio é, também, uma 

discussão a respeito das possibilidades de um discurso filosófico a partir da natureza e 

sobre a natureza Note-se que aqui, a constituição de um discurso filosófico está 

condicionada a sua adequação ao dado empírico. Ocorre que, como não há a concretização 

epistemológica do discurso pela sua inadequação, tanto lógica quanto empírica, a própria 

natureza se torna indeterminada e incerta (sem arché e sem télos), terminando, assim, por 

se reduzir ao puro nada do qual fala Rosset – afinal, o que é o objeto senão a soma dos 

discursos a seu respeito.358

Deste modo, a argumentação concessiva somada à diaphonia, tipicamente céticas, 

se transformam em elementos trágicos por meio da desconstrução das representações 

associadas ao objeto ou “meta-objeto”. Vejamos como isso se dá no texto. Nas Partes II e 

III Philo argumenta contra a hipótese de que o universo possa ter surgido a partir de um 

desígnio, mas já na Parte IV, Philo concede o ponto a Cleanthes e passa a argumentar em 

cima dessa concessão. É colocado por Philo que um mundo mental ou um universo de 

idéias capaz de formar um desígnio, exige uma causa tanto quanto um mundo material, e 

                                                 
357 Clément ROSSET, Lógica do Pior, p. 11. 
358 O oposto do objeto como soma dos discursos seria o “objeto” em si (existência ontológica), ao qual não 
negamos existência, apenas utilidade ou interesse filosófico. Nossa posição nesse aspecto se aproxima muito 
de uma abordagem neopragmática. Sobre o neopragmatismo ver Richard RORTY, A Filosofia e o Espelho da 
Natureza e Paulo GHIRALDELLI JR, Neopragmatismo, Escola de Frankfurt e Marxismo. 
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que, portanto, não teríamos razão para parar no pensamento como causa da organização 

material. Mas mesmo que fosse concedido que o pensamento e o desígnio, dele derivado, é 

a causa da ordem do mundo material, o que se ganha com isso, já que, pela experiência 

diária sabemos que: 

nada parece mais delicado que o pensamento; [...] jamais encontramos duas pessoas 

que pensem de modo exatamente igual. Na verdade, nem sequer uma mesma pessoa 

pensa de maneira exatamente igual em quaisquer dois momentos distintos do 

tempo. Uma diferença de idade, da condição de seu corpo, de clima, de alimento, de 

companhia, de livros, de paixões – qualquer um desses aspectos particulares, e 

outros ainda mais diminutos, bastam para alterar a peculiar maquinaria do 

pensamento e comunicar-lhe movimentos e operações muito distintos.359

Mas, mesmo que se faça nova concessão, que o pensamento seja algo uniforme – o 

que não é o caso empiricamente –, ainda nada foi alcançado. O que podemos dizer a 

respeito do criador do universo, a partir dos dados empíricos a nossa disposição, além de 

que possui uma grande uniformidade de pensamento? E se viéssemos a descobrir que ele é: 

um mecânico estúpido, que apenas imitou outro e copiou uma arte que, através de 

uma longa sucessão de épocas, e após múltiplas tentativas, erros, correções, 

decisões e controvérsias, foi-se aperfeiçoando gradualmente? Muitos mundos 

poderiam ter sido toscamente elaborados e remendados ao longo de uma eternidade, 

antes de delinear-se o presente sistema; muito trabalho pode ter-se perdido, muitas 

tentativas infrutíferas realizadas, e um lento, mas ininterrupto progresso pode ter 

tido lugar, através de eras infinitas, na arte de construir mundos.360

E, o que poderia ser dito a respeito da unidade do autor?  

Por que não poderiam várias deidades associar-se pra conceber e forjar um mundo? 

Isso nos conduziria, de fato, a uma semelhança ainda maior com o que ocorre nos 

empreendimentos humanos. Ao dividir o trabalho entre muitas deidades, 
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360 Ibid. p. 167. 
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poderíamos limitar em muito os atributos de cada uma delas e nos livraremos 

daquele vasto poder e inteligência que seria preciso supor no caso de uma única.361

Mas, talvez a idéia de várias deidades possa não ser economicamente a hipótese 

mais atraente, pois multiplica as causas e sempre que possível, uma explicação bem 

sucedida deve as unificar. Concedendo, então, novamente, que o mundo seja o produto do 

desígnio de um autor, outras conclusões poderiam ser alcançadas: 

Numa palavra, Cleanthes: alguém que siga sua hipótese é capaz, talvez, de 

asseverar ou conjecturar que o universo surgiu em algum momento a partir de algo 

semelhante a um desígnio, mas, como não pode certificar-se de nenhuma 

circunstância para além dessa situação, só lhe resta, a seguir, fixar todos os outros 

pontos de sua teologia utilizando, com a máxima liberdade, a imaginação e as 

hipóteses. Este mundo, por tudo o que dele se sabe, é muito falho e imperfeito se 

comparado a um padrão superior; e é apenas a obra de alguma deidade pueril que o 

abandonou a seguir, envergonhada de sua desastrada realização. É meramente o 

trabalho de alguma deidade inferior e subalterna e constitui motivo de chacota para 

seus superiores. É o produto da velhice e senilidade de alguma deidade decrépta e 

está, desde sua morte, entregue ao próprio destino, movendo-se pelo primeiro 

impulso e força ativa que dela recebeu...362

Além de todas essas hipóteses, por que não levarmos a analogia de Cleanthes mais 

adiante e, ao invés de nos limitarmos a ver o universo como o produto de uma mente, o 

vejamos como “um animal ou corpo organizado”.363  E, se a semelhança do universo 

for realmente mais forte com os organismos vivos do que com o produto do desígnio 

humano, “é mais provável que sua causa se assemelhe mais às causas dos primeiros do que 

às dos segundos”.364 Por que, então, não pensar como os brâmanes e asseverar que o mundo 

surgiu de uma “aranha infinita, que teceu de suas entranhas toda essa complicada 

massa”.365 Mesmo essa possibilidade não é absurda: 

                                                 
361 David HUME, Dialogues Concerning Natural Religion, ed. Norman Kemp Smith, p. 167. 
362 Ibid., p. 168-169. 
363 Ibid., p. 170. 
364 Ibid., p. 176. 
365 Ibid., p. 180. 
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Há, também, nesse caso, uma nova espécie de analogia. E se existisse um planeta 

habitado exclusivamente de aranhas (o que é bem possível), essa inferência 

pareceria ali tão natural e inquestionável como a que, em nosso planeta, atribui a 

origem de todas as coisas ao desígnio e inteligência [...].366

Tão logo alguma representação parece se impor, ela é descartada e uma nova 

hipótese é pensada, numa dinâmica como que perpétua. Mesmo a racionalidade da causa é 

contraposta a uma outra hipótese. A toda essa multiplicidade do olhar, o que resta do 

argumento defendido por Cleanthes, ou mesmo, o que podemos pensar a respeito da própria 

natureza se incontáveis teorias podem igualmente bem lhe servir? É aqui que a 

multiplicidade do olhar, enquanto multiplicidade de hipóteses (diaphonia), igualmente 

possíveis e capazes de explicar a criação do mundo e sua (aparente) ordem e uniformidade 

(isostheneia), resulta na incapacidade epistemológica da afirmação de apenas uma hipótese 

como verdade (epoché): “uma suspensão total do juízo é, aqui, o nosso único recurso”.367 

Tudo isso, somado à calma e serenidade de Philo no último parágrafo da Parte VIII, 

culmina a investigação “numa espécie de êxtase ante o acaso”, ou, como tradicionalmente 

conhecida no vocabulário cético, na ataraxia. Neste ponto, filosofia trágica e ceticismo 

estão juntos – íntima e inseparavelmente ligados. 

Resumindo brevemente o que foi exposto nesse item, procuramos integrar filosofia 

trágica e ceticismo a partir da argumentação tipicamente cética de Philo nas Partes IV, V, 

VI, VII e VIII dos Diálogos. Para isso, afirmamos que a argumentação de Philo questiona 

fortemente a racionalidade da causa e que não há aderência à hipótese epicurista utilizada 

por ele na Parte VIII. Assim, o que resta da sua argumentação é apenas a multiplicidade do 

olhar trágico sustentada por uma argumentação rigorosamente cética. A seguir 

examinaremos, nas partes X e XI o problema do mal e a distinção entre o pessimismo e a 

filosofia trágica. 

 

 

                                                 
366 David HUME, Dialogues Concerning Natural Religion, ed. Norman Kemp Smith, p. 161 
367 Ibid., p. 186.  
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4.3 O Trágico para Além do Pessimismo: o riso.  

Como salientamos no Cap. II, a Religião Natural na Inglaterra do séc. XVIII não era 

somente uma forma racional de religiosidade: era também uma forma de se estabelecer, 

cientificamente, uma única e verdadeira moral. Essa moralidade racional, cientificamente 

comprovada, seria a concretização máxima das pretensões da Religião Natural. Podemos 

dizer, inclusive, que o objetivo próprio da Religião Natural era o estabelecimento da moral 

cristã que então predominava na Inglaterra como a única moral verdadeiramente 

demonstrável. Para a Religião Natural, o ordenamento e o propósito divino do mundo 

natural já haviam sido devidamente comprovados por Newton, faltava, no entanto, a 

comprovação científica do mundo moral – tarefa, essa, ainda a ser realizada. 

Dentro desse contexto, podemos avaliar a importância das Partes X e XI dos 

Diálogos: trata-se agora de uma discussão principalmente moral. Portanto, que o tema 

imediato da discussão mudou, é evidente: de questões primariamente epistemológicas 

passe-se, agora, principalmente, para questões relativas à moral. Mas como a mudança na 

perspectiva de abordagem do objeto afeta a argumentação dos Diálogos como um todo?   

Stanley Tweyman368 vê nestas duas partes uma mudança com relação à atitude 

cética tomada por Philo desde o início dos Diálogos. Tweyman, que inclusive, como vimos 

no item anterior, afirmara o pirronismo dos Diálogos até a parte XIII, diz, agora, 

categoricamente, que “o argumento de Philo contra Cleanthes na Parte X é distintamente 

não-pirrônico”.369 Fundamentando sua afirmação, Tweyman dz que o procedimento 

utilizado por Philo nas Partes X e XI dos Diálogos não é o mesmo procedimento utilizado 

por Philo nas partes anteriores: 

Philo mostra que o único mundo que pode ser inferido da hipótese de Cleanthes é 

um que contenha só o bem, e, portanto, nenhum mal. Então, não há necessidade 

para uma abordagem pirrônica da hipótese de Cleanthes na Parte X.370

                                                 
368 Stanley TWEYMAN, Hume’s Dialogues on Evil, Hume Studies, V. XIII, n. 1, p. 74-85. 
369 Ibid.,p. 77. 
370 Ibid. p. 79. 
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Prosseguindo na sua interpretação, Tweyman ressalta que Philo afirma 

categoricamente, na Parte XI, que “a verdadeira conclusão é que fonte original de todas as 

coisas é inteiramente indiferente [...]”.371 Esta conclusão, segundo Tweyman, indicaria de 

modo inequívoco a tomada de posição por parte de Philo e o abandono de seu ceticismo em 

favor de uma teoria que afirma a total indiferença da natureza e, por conseguinte, da 

divindade. Teria Philo, então, abandonado o ceticismo e, conseqüentemente afirmado uma 

posição nos Diálogos? 

Pensamos que a resposta a essa questão é não. Nossa hipótese é a de que Philo 

mantém coerentemente seu ceticismo durante todo os Diálogos e de que é justamente nessa 

sustentação do ceticismo, levado às últimas conseqüências, que reside o elemento trágico 

das Parte X e XI. A seguir, apresentaremos nossa leitura das Partes X e XI. 

A Parte X marca uma mudança bem nítida com relação às partes anteriores. Desde 

as primeiras palavras de Demea podemos sentir que o tom da discussão agora é outro, mais 

próximo da experiência pessoal e da sensibilidade própria de cada um: “cada pessoa, de um 

certo modo, experimenta em seu próprio peito a verdade da religião”.372 Esta é uma 

indicação de que a discussão, de agora em diante, não mais se baseará em pressupostos 

epistemológicos a priori, mas que partirá do dado empírico, seja ele objetivo ou subjetivo. 

Mas é Philo, na sua primeira intervenção, quem nos informa sobre o modo pelo qual a 

discussão será encaminhada ao dizer que: 

[...] o melhor e, de fato, único método de despertar em todos as pessoas um correto 

sentimento de religiosidade é a descrição imparcial da miséria e perversidade dos 

seres humanos. E, para essa finalidade, requer-se muito mais o talento da 

eloqüência e da imaginação viva do que a habilidade nos raciocínios e 

argumentos.373

Com isso, Philo nos informa que, agora, na Parte X, a descrição e a retórica terão 

uma relevância especial na discussão. A descrição pressupõe o contato imediato com o 

fenômeno ao qual será descrito; já a retórica tem a finalidade de levar a impressão do 
                                                 
371 David HUME, Dialogues Concerning Natural Religion, ed. Norman Kemp Smith, p. 212. 
372 Ibid. 193. 
373 Ibid. 
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fenômeno o mais viva possível ao leitor, transformando em imagem e sensação aquilo que 

é apenas percebido de forma indireta pela leitura – procedimento típico e comum á 

argumentação cética. Mas a descrição imparcial da miséria, a qual se refere Philo, não 

ficará restrita apenas à miséria humana, mas se espalhará para toda a natureza, como 

podemos perceber pela intervenção de Demea: 

E por que deveria o ser humano pretender escapar do fado de todos os outros 

animais? [...] a Terra inteira está amaldiçoada e corrompida. Uma guerra perpétua 

está deflagrada entre todas as criaturas vivas. [...] O ingresso na vida angustia o 

recém-nascido e seus miseráveis pais. A debilidade, a impotência e a aflição 

acompanham cada estágio da vida, que termina, por fim, em agonia e horror.374  

Já não se trata mais de formular hipóteses ou de averiguar princípios metodológicos 

abstratos; mas de relatar a experiência imediata trazida pela observação. Nem, tampouco, 

há qualquer divergência ou controvérsia entre as partes: a descrição de Demea é apenas 

complementada e aprofundada pela descrição de Philo. A natureza, até então tratada de 

forma abstrata e já completamente perdida em meio à diaphonia das partes anteriores, 

torna-se, agora, na Parte X, concreta, real, empírica. Eis a imagem trazida por Philo: 

Observe ainda os singulares artifícios empregados pela natureza para amargurar a 

vida de todo o ser vivo. Os mais fortes lançam-se sobre os mais fracos e mantêm-

nos em perpétuo terror e ansiedade. Os mais fracos também, por sua vez, atacam 

muitas vezes os mais fortes e os atormentam e importunam sem descanso. 

Considere a raça inumerável dos insetos que se procriam no corpo de cada animal 

ou que, voando ao seu redor, cravam-lhe seus agulhões. Esses insetos têm outros, 

ainda menores que eles próprios, que os atormentam. Assim, de um lado e de outro, 

à frente e atrás, acima e abaixo, todo animal está cercado de inimigos, dedicados 

sem cessar à sua miséria e destruição.375

                                                 
374 “O ingresso na vida angustia o recém-nascido e seus miseráveis pais. A debilidade, a impotência e a 
aflição acompanham cada estágio da vida, que termina, por fim, em agonia e horror” (David HUME, 
Dialogues Concerning Natural Religion, ed. Norman Kemp Smith p. 194). 
375 Ibid, p. 194-195. Sobre este ponto, vale o exemplo dado por Richard Dawkins: “A fêmea da vespa 
cavadora não apenas põe seus ovos numa lagarta (ou gafanhoto ou abelha) para que suas larvas alimentem-se 
de seu corpo, mas [...] cuidadosamente dirige seu ferrão para cada um dos gânglios do sistema nervoso central 
da presa, de modo a paralisá-la, mas não matá-la. Deste modo, a carne mantém-se fresca. Não se sabe se a 
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 Com relação ao homem, seus tormentos e angústias não diminuem pelo fato de ele 

poder viver em sociedade: o homem “cria para si inimigos imaginários, os demônios de sua 

fantasia que o persegue com terrores supersticiosos e arruínam todos os deleites da vida”.376  

Mesmo a morte, “seu refúgio contra todos os outros males, só tem a lhe oferecer o temor de 

penas inumeráveis e eternas”.377 A sociedade, longe de conseguir livrar o homem da 

natureza, traz consigo seus próprios males: 

O homem é o maior inimigo do homem. Opressão, injustiça, desprezo, ultraje, 

sublevação, guerra, calúnia, traição, fraude: tudo isto serve aos seres humanos para 

atormentarem-se mutuamente; e a sociedade que formaram, logo seria por eles 

dissolvida, se não fosse pelo temor dos males ainda maiores que devem 

necessariamente resultar de sua separação.378

E quão terrível não são ainda, as desordens puramente mentais, capazes de arruinar 

toda felicidade de uma vida: 

Remorso, vergonha, angústia, cólera, desilusão, ansiedade, medo, desalento, 

desespero: quem já terá passado pela vida sem ter sido cruelmente assaltado por 

esses atormentadores. E quantos não são os que dificilmente chegam a experimentar 

qualquer sensação melhor do que essas379

Há ainda a pobreza, mas mesmo a riqueza e a glória são incapazes de dar ao homem 

a felicidade: 

A labuta e a pobreza, tão detestadas por todos, são o destino inescapável da imensa 

maioria; e os poucos privilegiados que gozam de ócio e opulência jamais alcançam 

a satisfação ou a verdadeira felicidade. Todos os bens da vida, em conjunto, não 

                                                                                                                                                     
paralisia funciona como uma anestesia geral ou se ela funciona como o curare que simplesmente suprime a 
habilidade que a vítima tem de mover-se. Se este for o caso, a presa pode estar consciente de estar sendo 
comida viva a partir de seu interior, mas é incapaz de mover um músculo para fazer qualquer coisa a respeito. 
Isto parece salvagemente cruel, mas, como veremos, a natureza não é cruel, apenas implacavelmente 
indiferente. Esta é uma das mais duras lições que os humanos têm de aprender. Não podemos admitir que as 
coisas possam ser nem boas nem más, nem cruéis nem carinhosas, mas simplesmente cruas – indiferentes a 
todos os sofrimentos e sem nenhum propósito”.  Richard DAWKINS, O Rio que Saía do Éden, p. 89. 
376 David HUME, Dialogues Concerning Natural Religion, ed. Norman Kemp Smith, p. 195. 
377 Ibid.,  
378 Ibid. 
379 Ibid., 196. 
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seriam suficientes para tornar alguém muito feliz, mas todos os males juntos torná-

lo-iam, sem dúvida, muito desgraçado; e qualquer um deles (e quem estaria livre de 

todos?). Mais ainda: a mera ausência de um bem (e quem poderia possuir todos?) é 

muitas vezes suficiente para tornar a vida indesejável.380

Ao fim, a vida humana parece condenada à dor e ao sofrimento, quaisquer que 

sejam as suas escolhas: 

‘Deixe os homens em repouso [...] e se sentirão aliviados. Eles são os artífices 

voluntários da sua própria miséria’. Não! Eu replico. Um torpor angustiado seguirá 

a seu repouso; desapontamento, vexame, transtorno à sua ação.381  

Mas, onde residiria o ceticismo de Philo diante dessas afirmações, aparentemente 

dogmáticas pessimistas? Em primeiro lugar, em momento algum há a defesa de uma teoria 

que fundamente o sofrimento ou a desgraça: os fenômenos são apenas descritos, mesmo 

que de forma retórica – e sem a defesa de uma teoria não pode haver dogmatismo. Mas tal 

fato indica somente que não há dogmatismo, o que não deixa de ser óbvio dado que uma 

descrição, apenas enquanto descrição, não pode ser nem cética nem dogmática. É 

necessário nos lembrar que existe uma intenção nas descrições de Philo, e que seu alvo 

ainda é o argumento de Cleanthes. Além do mais, devemos levar em conta que a tendência 

a ver um sentido nas coisas, manifestado por um propósito ou pela providência divina, que 

guardaria seus filhos de todo o mal e os protegeria da dor, é uma característica humana 

forte demais para ser tomada como um mero argumento – e é essa expectativa de salvação 

que está sendo, agora, o alvo da desconstrução efetuada tanto por Philo quanto por Demea 

logo no início da Parte X. Não há, ainda, oposição de argumentos contra argumentos, mas 

de imagens contra imagens: a uma natureza doce e maternal, profundamente enraizada na 

mente das pessoas, deve opor-se, igualmente, o fenômeno empiricamente observável da dor 

e do sofrimento, mesmo que sem qualquer teorização a respeito das suas causas.  

Desta forma, podemos concordar com Tweyman quando afirma que há uma 

mudança de procedimento nas Partes X e XI desde que entendamos por esta mudança o 
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381 Ibid. 
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apelo constante à experiência seguida por descrições de estados tanto naturais quanto 

humanos – o que não era o caso nas partes anteriores, quando a argumentação se baseava, 

majoritariamente, em pressupostos epistemológicos a priori e nas suas implicações. 

Contudo, para Tweyman essa mudança de procedimento não se dá devido ao apelo ao dado 

empírico, mas por meio de uma argumentação hipotético-dedutiva: “Philo utiliza um 

método hipotético dedutivo para testar a hipótese de Cleanthes”.382 Mas, aqui, seguimos a 

observação pertinente de Pheroze Wadia: 

De fato, não há diferença no método utilizado por Philo nos dois lugares. Em ambos 

Philo está usando o mesmo método – o método hipotético dedutivo, como 

Tweyman prefere chamá-lo – mas com resultados diferentes porque os data aos 

quais o método é aplicado nos dois lugares são muito diferentes.383

 Tweyman havia se perguntado: “o que explica esta mudança no procedimento de 

Philo?”, 384 e como resposta obteve o rompimento de Philo com o ceticismo até então 

professado, devido à sua adesão dogmática à teoria da indiferença. Contudo, não pensamos 

ser o pirronismo caracterizado pelo procedimento, mas pelo resultado. A mudança de 

procedimento é apenas um meio para se atingir o resultado – a suspensão do juízo; e para se 

atingir a suspensão é necessário que haja a isostheneia entre as partes em dialética. Daí seu 

argumento, para se opor à crença na benevolência da natureza e na providência divina, ter 

um tom, aparentemente, dogmático, sem, no entanto, o ser. 

Ainda com relação ao ceticismo, duas inseparáveis características da argumentação 

cética presentes nas partes anteriores continuam presentes nas Partes X e XI: a estrita 

restrição ao tema em discussão e a estratégia concessiva da argumentação. É por isso, por 

estarem presentes essas características, que Philo pode conceder a Cleanthes que exista um 

propósito ou uma intenção na natureza, pois, agora, o que está em discussão não é mais se é 

possível que a natureza tenha ou não um propósito, mas, admitindo que tenha, qual o é 

objetivo desse propósito, sendo a natureza tal como é empiricamente observada:  

                                                 
382 Stanley TWEYMAN, Hume’s Dialogues on Evil, p. 78. 
383 Pheroze WADIA, Commentaty on Professor Tweyman’s ‘Hume on Evil’, Hume Studies, V. XIII, n. 1 p. 
109.  
384 Ibid. 
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Você atribui, Cleanthes (e acredito que com justiça), um propósito e uma intenção à 

natureza. Mas qual, lhe pergunto, é o objetivo desse curioso artifício e mecanismo 

que ela mostra em todos os animais.385

Para que a argumentação de Philo tenha sentido e atinja os resultados desejados, é 

necessário que se conceda que a natureza seja o desígnio de uma divindade inteligente, e 

não, como no caso da hipótese epicurista apresentada na Parte VIII, uma combinação 

casual e temporária da matéria – a discussão dos atributos morais da divindade só tem 

sentido se existe uma divindade e se ela manifesta seu desígnio na natureza observável. 

Portanto, que a natureza seja apresentada como o desígnio de uma divindade é, agora, 

necessário às intenções de Philo, e é por isso que ela não deve ser tomada  como 

significando alguma confissão sobre as reais intenções pessoais de Hume.  

Assim, a concessão de Philo a Cleanthes, longe de significar uma vitória deste, 

representa o recomeço da controvérsia num outro nível, muito mais perigoso à Religião 

Natural, como bem observa o próprio Cleanthes: 

Se lhe for possível estabelecer este ponto e provar que a humanidade é infeliz ou 

corrompida, isso trará imediatamente o fim de toda religião. Pois de que valeria 

estabelecer os atributos naturais da Divindade se seus atributos morais permanecem 

duvidosos e incertos?386

Agora não resta outra opção a Cleanthes senão negar a miséria e a infelicidade, já 

que, uma vez concedido a seu favor que a natureza espelha o propósito divino, ou 

Cleanthes nega o mal ou deve necessariamente admitir que os atributos morais da 

divindade lhe são completamente desconhecidos, caso não sejam cruéis: 

O único método para dar suporte à benevolência divina (e é deste que estou 

disposto a fazer uso) é negar completamente a miséria e a maldade humanas. Suas 

descrições são exageradas, suas concepções melancólicas são, na maior parte, 

imaginárias, e suas inferências contradizem os fatos e a experiência. A saúde é mais 
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comum que a dor, e a felicidade é mais comum que a miséria. E, para cada dissabor 

que experimentamos, obtemos, ao final, uma centena de alegrias.387

Philo baseará sua argumentação contra Cleanthes de forma caracteristicamente 

cética, por meio de diversas e consecutivas negações e concessões: 

[...] a dor, ainda que seja menos freqüente que o prazer, é infinitamente mais 

violenta e duradoura. Uma hora de sofrimento é muitas vezes capaz de suplantar um 

dia, uma semana, um mês de nossas triviais e insípidas alegrias e quantos já não 

passaram dias, semanas ou meses em meio aos mais agudos tormentos?388

Concedendo-lhe, porém, esse ponto, que jamais poderá ser digno de crédito [...] isso 

não é de modo algum aquilo que deveríamos esperar de uma potência, sabedorias e 

bondade infinitas. Por que haveria, afinal, qualquer maldade no mundo?389

Não me oponho, porém, a recuar voluntariamente desta minha posição [...] 

Concederei, assim, que o sofrimento ou a desgraça dos seres humanos é compatível 

com o infinito poder e benevolência da Divindade [...] Mas de que lhe serve essa 

concessão? Não basta a mera possibilidade dessa compatibilização: você deve 

provar a vigência desses atributos puros, simples e incondicionais, partindo dos 

fenômenos mesclados e confusos que presenciamos e apenas partir deles.Que belas 

esperanças você pode alimentar! Ainda que tais fenômenos fossem totalmente 

puros e não mesclados, o fato de que são finitos os tornariam insuficientes para essa 

finalidade.390

Vemos, por esses trechos, que há três concessões principais e dentro da terceira 

ainda há uma nova concessão a Cleanthes, mas todas levam a resultados negativos, de 

forma a levá-lo, inevitavelmente à exaustão. Diante dessas dificuldades, Cleanthes avança 

uma nova teoria, logo no início da Parte XI: 

[...] suponha que o Autor da natureza seja finitamente perfeito, embora excedendo 

em muito a humanidade. Uma explicação satisfatória do mal natural e moral pode, 
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então, ser dada e qualquer fenômeno renitente ser explicado e ajustado. Um mal 

menor pode, então, ser escolhido, para se evitar um maior.391

Com esta nova hipótese, Cleanthes substituiu uma divindade infinita por uma finita, 

pretendendo assim, poder explicar a existência do mal no mundo. A resposta de Philo 

tomará praticamente toda a Parte XI e será a partir dela que chegaremos ao elemento 

trágico presente na sua argumentação. Vejamos, então, como Philo responde a Cleanthes e 

ultrapassa o aparente pessimismo da Parte X. 

Philo primeiramente argumenta pela inadequação de se atribuir benevolência ou 

qualquer qualidade superior a uma divindade, mesmo finita, somente pela sua obra: 

Se eu lhe mostrasse uma casa ou um palácio onde não houvesse um único aposento 

confortável ou aprazível, onde as janelas, portas, lareiras, corredores, escadas e toda 

a organização do edifício fossem causa de ruído, confusão, fadiga, obscuridade, e 

calor e frio extremados, você, com certeza, culparia o projeto do edifício, sem 

maiores averiguações. [...] você provavelmente declararia que, se o arquiteto fosse 

competente e bem-intencionado, ele poderia ter planejado o conjunto e ajustado 

suas partes de tal modo que as inconveniências, ou a maioria delas fossem 

corrigidas.392

Com esta analogia, Philo está jogando a responsabilidade do mal no mundo para a 

própria divindade que o projetou, afinal, já fora concedido anteriormente que o mundo, 

manifesta seu desígnio. Mas após essa analogia, Philo parece construir uma teoria capaz de 

explicar o mal. Essa teoria irá se consumar com a declaração de que: “a verdadeira 

conclusão é que fonte original de todas as coisas é inteiramente indiferente”.393 Como pode, 

então, seu ceticismo ser conciliado com esta declaração. 

Para entendermos está declaração de Philo, basta que atentemos para o contexto no 

qual ela foi proferida, como bem observa Pheroze Wadia: 
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Daquilo que Philo diz imediatamente a seguir, é claro que pela frase ‘a verdadeira 

conclusão é ...’, ele não quer dizer ‘a verdade é...’, mas algo como ‘a conclusão 

mais bem suportada pela evidência é...’394

Além disso, e aqui reside um ponto importantíssimo para a interpretação, o próprio 

Philo deixa claro qual é sua posição com relação à qualquer hipótese que pretenda explicar 

a existência do mal no mundo. Philo é claro e inequívoco: 

Sabemos tão pouco acerca daquilo que ultrapassa a vida cotidiana, ou mesmo 

acerca da própria vida cotidiana que, no que diz respeito a organização do Universo, 

não há conjetura, por extravagante que seja, que não possa ser correta e, 

reciprocamente, que não possa ser errônea, por mais plausível que seja. Ao 

entendimento humano, mergulhado nesta profunda ignorância e obscuridade, 

convém apenas ser cético ou, pelo menos, cauteloso e não admitir nenhuma 

hipótese, muito menos hipóteses que não estejam apoiadas em alguma aparência de 

plausibilidade. Ora, afirmo que essa é precisamente a situação de todas as hipóteses 

relativas às causas do mal e às circunstâncias de que ele depende.395

Se houvesse alguma dúvida sobre se Philo mantém ou não seu ceticismo na Parte XI 

este trecho já não deixaria margem a nenhuma. É interessante que uma confissão explícita 

de pirronismo como está tenha passado desapercebida a Tweyman. Analisando este trecho, 

vemos que o pirronismo pode ser, inclusive, radicalizado para a própria vida cotidiana, 

onde Hume e mesmo Sexto Empírico sempre evitaram levá-lo, caso seja necessário. Ponto 

importantíssimo reside na afirmação de Philo de não haver conjetura “por extravagante que 

seja, que não possa ser correta e, reciprocamente, que não possa ser errônea, por mais 

plausível que seja”. Com isto, Philo quer dizer que toda e qualquer hipótese possui a 

mesma possibilidade de ser a verdadeira, independente da aparência de plausibilidade que 

possuam – e com isso Philo inclui, logicamente a hipótese de Cleanthes e, inclusive, a sua 

própria. Portanto, fica claro que mesmo a hipótese de Cleanthes não é tida, por Philo, como 

absolutamente falsa, mas tampouco merece sua adesão. Podemos dizer que nesta afirmação 

está contida a essência do pirronismo tal como pensado por Sexto Empírico. 

                                                 
394 Pheroze WADIA, Commentaty on Professor Tweyman’s ‘Hume on Evil’, Hume Studies, p. 109. 
395 David HUME, Dialogues Concerning Natural Religion, ed. Norman Kemp Smith, p. 205. 
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Mas, então, se todas as hipóteses estão em igualdade com respeito à possibilidade de 

serem verdadeiras, por que Philo propõe a teorizar? Por tudo o que foi dito na Parte X, a 

impressão é a de que o pessimismo é tudo o que resta. No entanto, Philo propõe uma nova 

perspectiva, na qual mesmo o pessimismo da Parte X é superado. A natureza, uma vez 

completamente dissolvida pela argumentação cética, não poderia ser a negação daquilo que 

é no naturalismo filosófico, pois isso equivaleria a ainda se ter uma natureza – uma 

natureza má, anda é uma natureza. Neste ponto vale a observação de Clément Rosset sobre 

a diferença entre o pessimismo e o trágico: “o pessimista fala após ter visto; o terrorista 

trágico fala para dizer a impossibilidade de ver”.396 Portanto, a natureza para o cético 

somente pode ser indiferente, uma vez que ela ainda não se deu como um dado único, ela 

ainda não está constituída: daí ser in-diferente, não diferente – no sentido de não ser capaz 

de gerar ou fazer qualquer diferença. 

Diante de uma natureza indiferente, não há razão para pessimismo ou melancolia. 

Podemos notar, inclusive, um toque de bom humor escondido numa das passagens mais 

dramáticas dos Diálogos. Logo no início da Parte II, Cleanthes, confiante em seu 

argumento, o expõe da seguinte forma: 

Olhem o mundo ao redor, contemplem o todo e cada uma de suas partes: vocês 

verão que ele nada mais é que uma grande maquina subdividida em um numero 

infinito de máquinas menores [...] A singular adaptação dos meios aos fins, ao 

longo de toda a natureza, assemelha-se exatamente, embora exceda-os em muito, as 

produtos do engenho dos seres humanos, de seu desígnio, pensamento, sabedoria e 

inteligência. E, como os efeitos são semelhantes uns aos outros, somos levados a 

inferir, portanto, [...] que também as causas são semelhantes, e que o Autor da 

natureza é de algum modo similar ao espírito humano [...].397

Já Philo, agora na Parte XI, retoma a retórica do argumento, mas a seu modo: 

Olhem o universo ao redor. Que quantidade imensa de seres animados e 

organizados, sensíveis e ativos! Você admira essa prodigiosa variedade e 

fecundidade. Observe, porém, mais de perto as existências dotadas de vida, as 
                                                 
396 Clément ROSSET, Lógica do Pior, p. 19-20. 
397 David HUME, Dialogues Concerning Natural Religion, ed. Norman Kemp Smith, p.143. 
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únicas dignas de consideração. Como são hostis e destrutivas umas para com as 

outras! Como são insuficientes, todas elas, para sua própria felicidade! Como são 

desprezíveis ou odiosas ao espectador! O todo não nos apresenta nada mais do que 

a idéia de uma natureza cega, impregnada por um grande princípio vivificador, que 

despeja de seu colo, sem discernimento ou cuidado parental, seus filhos deformados 

e abortados!398

É claro que o “humor” nesse caso se refere à semelhança pelo modo como as duas 

passagens se iniciam – o que traz à mente a idéia de uma brincadeira de Philo, para com o 

modo pelo qual Cleanthes expôs seu argumento. Sem dúvida esse é o riso trágico perante o 

desaparecimento da natureza.399

Por fim, devemos reconhecer a pertinência do riso nos Diálogos pela observação de 

Richard White: 

O riso é a chave para os Diálogos sobre a Religião Natural de Hume. Inclusive, eu 

poderia sugerir que se os Diálogos não fez alguém rir e se alguém não experenciou 

o fino prazer dos excessos retóricos e da alegria, então, realmente, não se entendeu 

esta obra.400

Resumindo o que foi abordado neste item, primeiramente pretendemos demonstrar 

que o ceticismo está presente também nas Partes X e XI e que este ceticismo leva ao trágico 

por meio de uma abordagem que supera o pessimismo. Assim, ao superar o pessimismo, 

chamamos a atenção para o humor por detrás da aparente dramaticidade e tensão que 

dominam especialmente as Partes X e XI e, desta forma, chegamos ao riso trágico, que 

perpassa não somente as partes em questão, mas que se faz presente por toda a obra: para 

além do mal, de Deus e da natureza.  
                                                 
398 David HUME, Dialogues Concerning Natural Religion, ed. Norman Kemp Smith, p. 211. 
399 “O que permite ao riso trágico intervir, manifestando um prazer destruidor indiferente à natureza do que é 
destruído, é evidentemente a idéia de acaso; mais precisamente: a capacidade de reconhecer o acaso como 
antiprincípio de tudo o que existe. Só um tal reconhecimento torna possíveis ao mesmo tempo a visão de uma 
desaparição não compensada (oco que não remete a nada de pleno) e o prazer ao espetáculo de uma tal 
desaparição (que se manifesta precisamente no riso). O riso trágico, que significa que se tira prazer do acaso e 
que se celebra, pelo riso, sua aparição, é então inteiramente estranho ao universo do sentido, das significações 
e das contra-significações que podem aí se desenrolar: indiferença com o sentido, mas também para com o 
não-sentido, que basta para diferenciá-lo em profundidade de todas as outras formas de riso”. (Clément 
ROSSET, Lógica do Pior, p. 193-194.) 
400 Richard WHITE, Hume’s Dialogues and the Comedy of Religion, Hume Studies, V. XIV, n. 2, p. 390-407. 
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CONCLUSÃO 
 

Diante da dissolução da idéia de natureza efetuada nos Diálogos, qual o sentido que 

poderíamos conferir ao suposto “naturalismo” de Hume? Por tudo aquilo que dissemos, 

ficou claro que só pudemos chegar ao trágico pela via do ceticismo; portanto a 

interpretação cética é o caminho necessário para se chegar ao trágico. Nesse sentido, o 

naturalismo, enquanto interpretação, acaba por se tornar um conceito tão vazio quanto o 

próprio conceito de natureza ao qual se refere. Então, o que se ganha ao se afirmar o 

“naturalismo” de Hume se a própria natureza não pode ser definida? 

Há, no entanto, e justamente por meio do ceticismo e do trágico, um único sentido 

no qual podemos entender seu “naturalismo”: 

O homem será “naturalizado” no dia em que assumir plenamente o artifício, 

renunciando à própria idéia da natureza, que pode ser considerada uma das 

principais “sombras de Deus”, ou então, o princípio de todas as idéias que 

contribuem para “divinizar a existência” (e, desta maneira, depreciá-la enquanto 

tal).401

 Este é o verdadeiro e único “naturalismo” que se poderia atribuir a Hume e o 

verdadeiro objetivo dos Diálogos, promover o reencontro do homem com a natureza: 

fazê-lo reconhecer como “sua” uma ausência de qualquer ambiente definível; 

acostumá-lo passo a passo à idéia de artifício, levando-o a renunciar 

progressivamente a um conjunto de representações naturalistas cuja ausência de 

caução na realidade nunca deixou de conduzir ao desapontamento e à angústia. O 

que equivale a dizer que a facilidade na artificialidade aparece como um ideal de 

reconciliação e de plenitude, e não como a fonte de uma visão dramática e 

conflitante da existência humana: o reconhecimento do artifício implica uma 

assunção do trágico, mas esta assunção, por sua vez, implica a serenidade e a 

alegria.402

                                                 
401 Clément ROSSSET, A Antinatureza, p. 9-10. 
402 Ibid., 300-301. 
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É neste sentido, e somente neste sentido, que podemos reconhecer em Hume, e 

também no próprio ceticismo, um “naturalismo”. Mas isso não significa que tenhamos 

esclarecido tudo o que pretendemos: as relações entre o ceticismo e o artificialismo, ainda 

continuam em aberto tanto quanto as relações entre o artificialismo todos os demais 

aspectos da filosofia de Hume não abordados por esta dissertação, que se restringiu 

unicamente ao Hume dos Diálogos sobre a Religião Natural. Estas, e muitas outras 

questões constituem-se em novos campos abertos a novas pesquisas. 

Encerraremos esta dissertação com o reconhecimento e com a reafirmação da 

alegria tipicamente trágica da aprovação incondicional da existência; alegria certa e 

inabalável exatamente por não ter razão para existir – conseqüência da verdadeira e única 

naturalização do homem pelo reconhecimento do artifício e do acaso: 

O reconhecimento do artifício como único modo de existência real tem por segunda 

intenção um certo sentimento do natural; a afirmação de uma adequação possível – 

e “natural” – entre o homem e o artifício é ao mesmo tempo a afirmação de uma 

inadequação maior, uma vez que se trata de uma adequação a nada, de uma 

afirmação intelectualmente vazia, ainda que seja sentida como jubilatória. Pois o 

homem do artifício diz sim a uma instância puramente negativa (o acaso), a 

qualquer coisa da qual sabe somente que é incapaz de pensar o que quer que seja. 

Este é o paradoxo constante da filosofia trágica, cujo objeto é alegrar-se sem razão e 

esmiuçar todo o horror do mundo unicamente pelo prazer de evidenciar o caráter 

inalterável da sua alegria – alegria da qual sabe que nunca poderá dizer nada, salvo 

um ininteligível balbuciar [...] que implica o reconhecimento da impotência em 

pensar o que se experimenta e a renúncia a toda forma de controle intelectual da 

existência.403

 

 

 

                                                 
403 Clément ROSSET, A Antinatureza, p. 301. 
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