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A VISÃO DE HUME SOBRE OS FUNDAMENTOS DA RELIGIÃO NATURAL 

Cleber de Lira Farias
1
 

 

RESUMO: Esta pesquisa tem como objetivo apresentar os principais elementos da crítica de Hume à 
crença com base no estudo da causalidade e como este pode ser entendido no contexto religioso. Para 
levar a cabo o estudo serão examinadas a relação das seguintes obras: Tratado da natureza humana 
(1739-1740), Investigação acerca do entendimento humano (1749) e Diálogos sobre a religião natural 
(1779). Delas procuraremos extrair os elementos fundamentais da análise que Hume faz da 
causalidade relacionando-a com a religiosidade.. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Conhecimento; Causalidade; Crença; Religiosidade. 
 

ABSTRACT: This research aims to present the main elements of the criticism of Hume to the belief 
based on the study of causality and how this can be understood in the religious context. Thus, it 
examines the relationship of the following works: Treatise of Human Nature (1739-1740), Research 
Concerning Human Understanding (1749) and Dialogues Concerning Natural Religion (1779). 
Finally, through the analysis of these works, we try to highlight the fundamental elements that Hume 
makes of causality, relating it to the religiosity. 
 
KEYWORD: Knowledge; Causality; Belief; Religiosity. 
 

1. Introdução 

 

Tendo em vista as concepções epistemológicas de David Hume, este estudo tem por 

escopo a investigação acerca dos principais elementos da crítica de Hume à religião natural 

com base na aplicação do princípio empirista de que todo o conhecimento deriva da 

experiência. Desse modo, partimos da análise da natureza do conhecimento humano, 

examinando o Tratado da Natureza Humana e Investigações acerca do Entendimento 

Humano para relacioná-los com o fenômeno religioso, tal qual discutido em Diálogos sobre a 

Religião Natural. A relação entre as obras de Hume supracitadas constituirá o tema 

fundamental desta pesquisa. Daremos especial destaque a como Hume aborda o problema de 

Deus, o da imortalidade da alma e o dos milagres buscando identificar que tipo de justificação 

racional, dentro de severos limites epistemológicos, Hume propõe para eles. É inequívoco o 

modo com que o fenômeno religioso permeia a vida das pessoas e povos. Por isso entendemos 

ser relevante buscar, à luz dos textos humanos, identificar sobre que bases epistemológicas 

pode repousar uma teoria da religião. Nossa questão é saber se existem, e quais são os meios 

capazes de racionalmente justificar a religião e suas teses capitais.  

                                                                 
1 Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Lógica e Metafísica da UFRJ (PPGLM/UFRJ). 
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Nesse sentido, a discussão gira em torno da existência de uma via alternativa capaz de 

fazer com que o homem evite se perder em divagações quiméricas que ultrapassam a 

capacidade do entendimento humanoέ χὅὅim, a ciência da “natuὄeὐa humana” pὄopoὅta poὄ 

Hume, fundada no rigor das evidências fornecidas pela experiência, visa a apresentar uma 

genuína religião sustentada por critérios seguros por meio da investigação empírica em 

condições de eliminar da mente humana a superstição e o fanatismo. Dessa maneira, 

analisando tudo aquilo que diz respeito ao ser humano – principalmente ação moral, 

postulação de conhecimento e crença religiosa – se pretende chegar à questão de como se 

pode atingir uma moral laica e universal baseada na natureza humana e não em dogmas 

forjados por agentes externos, que nas divergentes religiões defendem as coisas mais 

diferentes negando o outro, a diferença e as alteridades. 

 

2. Da análise do conhecimento 

 

De acordo com a literatura filosófica sobre Hume, as interpretações tradicionais 

iniciam a investigação do programa epistemológico humeano pelo famoso parágrafo da 

Investigação sobre o Entendimento Humano, onde se encontra a célebre pergunta de Hume 

(Hume, βίίζ, pέ γλ)μ “de que impressão deriva esta suposta ideia?” ἢaὄtindo dela, eὅtabelece 

Hume a precedência das impressões sobre as ideias. Distinguindo entre relations of ideas e 

matters of fact, Hume se devota prioritariamente à análise das últimas e, no âmbito destas, ao 

tema da causalidade2.  

Desse modo, através da relação das obras Investigação acerca do entendimento 

humano e Tratado na natureza humana buscaremos discutir a origem e a justificação do 

conhecimento humano propostas por Hume. Para tanto, além das interpretações tradicionais e 

invertendo a cronologia das obras, faz-se mister dedicar atenção especial à distinção proposta 

por Hume acerca dos objetos da razão ou investigação humana em relações de ideias 

(relations of ideias) e as questões de fato (matters of facts). De acordo com Silvio Chibeni o 

critério para distinguir esses objetos é tanto epistemológico, pois as primeiras são conhecidas 

por intuição e demonstração (matemática e geometria) e as segundas por experiência e 

                                                                 
2
 Tendo em vista este esquema teórico, empregado por uma interpretação tradicional, as ideias devem provir de 

impressões. Sendo assim, pode-se questionar se conceitos centrais da filosofia humeana, como o de hábito, 
costume ou crença, podem ser legitimados por uma epistemologia rigidamente empirista. 
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observação. Outro critério é o lógico ou modal, tendo em vista que as relações de ideias são 

necessárias e as questões de fato contingentes (Cf. Hume, 2004, p. 57). 

Hume identifica como relevante para a presente investigação a possibilidade de se 

conheceὄem ὄealidadeὅ que ὅe localiὐam paὄa além da expeὄiência diὄetaμ “χὅὅim, pode ὅeὄ um 

assunto digno de interesse investigar qual é a natureza dessa evidência que nos dá garantias 

quanto a qualquer existência real e qualquer questão de fato, para além do testemunho 

presente de nossos sentidos ou dos registros de nossa memória. Observe-se que tanto os 

antigoὅ como oὅ modeὄnoὅ pouco cultivaὄam eὅὅa paὄte da filoὅofia [έέέ]”. (Hume, 2004, p. 

54). Em outros termos, o interesse de Hume se concentra em investigar as denominadas 

queὅtõeὅ de fato, viὅto queμ “Todoὅ oὅ ὄaciocínioὅ ὄefeὄenteὅ a queὅtõeὅ de fato paὄecem 

fundar-se na relação de causa e efeito” (βίίζ, ηζν EHU ζέζ)έ χ forma pela qual Hume 

argumenta a favor dessa afirmação na Investigação é a de que o homem extrapola os dados da 

evidencia sensorial e da memória. E isso que leva alguém, por exemplo, a concluir que numa 

ilha deserta já houve homens por ter achado de um relógio ou qualquer tipo de máquina (Cf. 

2004, p. 55).3 Dessa forma, ao se defrontar com um objeto ou evento, o homem com as mais 

podeὄoὅaὅ capacidadeὅ não conὅeguiὄá encontὄaὄ, a paὄtiὄ daὅ “qualidadeὅ ὅenὅíveiὅ” do objeto 

ou evento, como inferir causal e racionalmente diferentes objetos ou eventos, para que sejam 

denominadas causas e/ou efeitos. 

Para fundar as bases do raciocínio causal Hume recorre Às origens das ideias 

presentes da mente humana e como elas se associam. Para que isso seja possível, Hume divide 

todas as percepções humanas em impressões, que são as percepções fortes e 

vívidas,e ideias (ou pensamentos), que são as percepções mais fracas. No Tratado, Hume 

enfatiza que a distinção entre ideias e impressões é exclusivamente de grau de vivacidade (Cf. 

Hume, 2009, p. 132) Nota-se, a princípio, que nada parece mais ilimitado do que o 

pensamento humano, porém seu poder criador está restrito à composição, transposição, 

aumento e diminuição dos dados fornecidos pela experiência, seja externa ou interna. Esses 

dados são denominados como impressões. Propõe, assim, como princípio fundamental, 

que todas as ideias são cópias de impressões, nisto segue-ὅe queμ “χ ideia de Deuὅ, no ὅentido 

de um Ser infinitamente inteligente, sábio e bondoso, surge da reflexão sobre as operações de 

                                                                 
3
 Hume ao entender que, em se tratando de questões de fato, todos os raciocínios fundam-se na relação de 

causalidade, adverte que  “έέέ não é, em nenhum caὅo, alcançado poὄ ὄaciocínioὅ a priori, mas provém 
inteiramente da experiência, ao descobrirmos que certos objetos particulares acham-se constantemente 
conjugadoὅ unὅ aoὅ outὄoὅ” (Hume, βίίζ, pέ ηη) 
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noὅὅa pὄópὄia mente e do aumento ilimitado deὅὅaὅ qualidadeὅ de bondade e ὅabedoὄia” (βίίζ, 

p. 36; EHU 4.6). Para que possa provar tal proposição Hume fornece dois argumentos, a 

saber, primeiro através de uma minuciosa análise, ao submeter qualquer ideia observar-se-á 

que as ideias simples sempre se compõem de uma impressões precedentes, da qual são cópias. 

Pode-se perceber também, em segundo lugar, que devido a um defeito do órgão sensorial ou à 

falta do objeto do sentido, não conseguindo alcançar determinada impressão, verifica-se que 

também este não possuirá a ideia correspondente. Isto posto, verifica-se que além de se 

corresponderem, ideias e impressões estão ligadas por uma relação causal. 

Nesse sentido, nota-se a existência de uma ordem temporal, resguardada na memória, 

da forma em que aparecem pela primeira vez na mente, conclui-ὅe, poὄ ὅua veὐ, que “aὅ 

noὅὅaὅ impὄeὅὅõeὅ ὅão aὅ cauὅaὅ de noὅὅaὅ ideiaὅ”, e não o contὄáὄioέἢoὄ iὅὅo que o aὄgumento 

proposto acima que se faz presente em ambas as obras, quando faltando a alguém uma 

determinada impressão, por defeito do órgão do sentido ou por ausência de seu objeto, 

consequentemente, também lhe faltará a ideia correspondente. Hume conclui esta seção do 

Tratado dizendo que o princípio expoὅto acima “é o pὄimeiὄo pὄincípio que ὅe estabelece na 

ciência da natuὄeὐa humana” (Hume, βίίλ, pέ θζ), e que expὄeὅὅa, em outὄoὅ teὄmoὅ, a 

inexistência de ideias inatas. 

Hume devota-se, no Tratado, à busca das impressões das quais a ideia de causalidade 

possa se originar. Isso é necessário para conferir clareza à ideia e, por conseguinte, investigar 

que raciocínios a envolvem. No entanto, tal investigação logo se interrompe, por falta de uma 

justificativa racional, por não conseguir encontrar a impressão da qual deriva a ideia de 

causalidade, nem pelo exame de casos individuais, nem de conjunções constantes dos objetos 

ou eventos.4  

A experiência é, pois, o grande guia da inferência, visto que por meio dela o homem a 

partir da observação da existência de um objeto outro inferirá o outro. Este modo de 

relacionar dois distintos objetos ou eventos pela experiência envolvem contiguidade e 

anterioridade temporal das causas relativamente aos efeitos. Entretanto, esses dados não são 

suficientes para provar uma relação causal entre os eventos da natureza. Em decorrência de 

sua investigação, identifica um terceiro elemento: a conjunção constante em casos 

                                                                 
4
 Nesse ponto, Hume propõe uma intrigante inversão de método: investigar a natureza dessas inferências causais 

paὄa chegaὄ a análiὅe da ideia de cauὅalidade, obὅeὄvando que “σão há nenhum objeto que implique a exiὅtência 
de nenhum outro, se considerarmos esses objetos em si mesmos, nunca olhando além das ideias que deles 
foὄmamoὅ”έ (Hume, βίίλ, pέ ηη)έ 
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semelhantes (Cf. Hume, 2009, p. 45). Então, pelo fato da experiência dessa conjunção 

constante ou regular que o homem experimenta cotidianamente passa a inferir efeitos de 

causas, ou vice-veὄὅa, como afiὄma Humeμ “Em todoὅ oὅ caὅoὅ noὅ quaiὅ apὄendemoὅ a 

conjunção de causas e efeitos particulares, ambos as causas e os efeitos foram percebidos 

pelos sentidos, e são rememoὄadoὅ” (Hume, βίίλ, pέ ζζ)έ  

Levando em consideração o fluxo com que o homem experimenta nessa relação de 

conjunção constante, sugerida a partir da multiplicidade de casos semelhantes, ele não será 

capaz de responder a questão de que modo justifica-se racional a conexão necessária 

apreendida pela mente humana, que é o quarto e último elemento essencial da relação causal. 

“Da ὄepetição de uma impὄeὅὅão paὅὅada qualqueὄ (έέέ) nunca ὅuὄgiὄá uma ideia nova oὄiginal, 

como a de conexão neceὅὅáὄia” (Hume, βίίλ, p. 45).  

Nesse sentido, Hume para aprofundar-se no estudo das inferências causais percebe que 

elas dependem da experiência através da conjunção constante dos dados sensíveis, por isso 

deve-ὅe entendeὄ “ὅe a expeὄiência pὄoduὐ a ideia [infeὄida] poὄ meio do entendimento ou da 

imaginação” (Hume, βίίλ, pέ ηί)έ χὅὅim ὅendo, a pὄeὅente peὅquiὅa buὅca entendeὄ ὅe eὅὅa 

proposição funda-ὅe ou em aὄgumentoὅ demonὅtὄativoὅ ou em aὄgumentoὅ “de pὄobabilidade”, 

ou seja, acerca de questões de fato.  

A fim de compreender esse dilema, primeiramente, não é complexo entender que a 

referida suposição não se baseia numa demonstração, simplesmente pelo fato da não 

concepção da compreensão de qualquer alteração no curso da Natureza. Se fosse produzida 

por meio do entendimento, pondera Hume, ele deveria se basear no princípio de que o curso 

da natureza tem uma constância (Cf. Hume, 2009, p. 46). Mas, em segundo lugar, também 

eὅtá bloqueado, poiὅ já ficou eὅtabelecido que oὅ ὄaciocínioὅ “pὄováveiὅ” baὅeiam-se na 

relação causal, pois se entende que derivando da experiência os casos passados mostraram-se 

sempre conjugados.5Deste modo, é impossível que essa suposição se apoie em raciocínios 

prováveis, havendo uma certa circularidade (Hume, 2009, p. 50).  

A conclusão final de Hume é que as inferências causais dependem de outra faculdade 

da mente: a imaginação, como ele define: 

 

                                                                 
5
 Deὅte modo, afiὄma Humeμ “χ ὄaὐão [iέeέ, o entendimento] nunca pode noὅ moὅtὄaὄ a conexão de um objeto 

com outro, embora auxiliada pela experiência, e pela observação de sua conjunção constante em todos os casos 
paὅὅadoὅ” (Hume, βίίλ, pέ ζι-48). 
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Portanto, quando a mente passa da idéia ou impressão de 
um objeto para a crença ou ideia de outro, não é determinada pela 
razão, mas por certos princípios que associam as ideias desses 
objetos, e os une na imaginação. Se as ideias não possuíssem na 
imaginação mais união do que os objetos possuem no 
entendimento, jamais poderíamos extrair nenhuma inferência de 
causas a efeitos, nem depositar crença em nenhuma questão de fato 
[não observada]. A inferência depende, pois, unicamente da união 
de ideiaὅ [na imaginação]” (T 1έγέθέ1βν gὄifei)έ 

 

David Hume apresenta a tese de que há três princípios gerais de associação de ideias 

na imaginação, são eles: semelhança, contiguidade e causa e efeito. Ao aprofundar a análise 

desses princípios Hume procura demonstrar que embora a semelhança e a contiguidade 

possam reforçar as inferências causais (na medida em que contribuem para avivar a ideia 

inferida, e portanto a crença em seu objeto), por si sós não são capazes podem concluir que o 

evento A é causa do evento B, seu efeito. É somente através da associação por causa e efeito o 

homem torna-se capaz de inferir B a partir de A. Ao fazer a análise deste ponto, Hume usa 

pela primeira vez, no Tratado, o teὄmo coὅtume paὄa ὅe ὄefeὄiὄ à “oὄigem” da cὄença que ὅe 

segue de uma impressão presente, isto é, os casos semelhantes observados no passado 

contribuem para que a partir da impressão presente espere necessariamente a correspondência 

com o costume dessa conjunção. Na Investigação, Hume apresenta as razões céticas para a 

exclusão das inferências causais do âmbito do entendimento, tendo em vista que elas não 

garantem uma justificativa racional acerca das questões de fato. Nesta perspectiva, esclarece 

que não está pondo em dúvida a autoridade da experiência; somente um louco o faria. O que 

pὄetende é, como filóὅofo, “examinaὄ o pὄincípio da natuὄeὐa humana capaὐ de daὄ eὅὅa 

podeὄoὅa autoὄidade à expeὄiência” (Hume, βίίζ, pέ θλ)έ6  

No que se refere as inferências experimentais, como mostrou Hume, observa-se que a 

mente humana sem o apoio de nenhum raciocínio ou processo do entendimento, a partir das 

observações de experiências passadas espera que tal sucessão necessariamente se confirme. 

Nesta mesma linha de raciocínio, o principio de causalidade exposto por Hume não põe em 

ὄiὅco taiὅ infeὄênciaὅ, “daὅ quaiὅ depende quaὅe todo o noὅὅo conhecimentoέ Se a mente não é 

levada a efetuar esse passo por argumentos, tem de ser induzida por algum princípio de igual 

peὅo e autoὄidadeέ” (Hume, βίίζ, pέ ιβ)έ ἡ pὄincípio que conduὐ o homem a faὐeὄ taiὅ 
                                                                 
6
 Adiante, Hume tranquiliza o leitor, ao dizer que não se deve temer que essa filosofia perturbe as ações 

humanas, uma vez que a natureza sempre prevalecerá sobre quaisquer raciocínios abstratos. 
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infeὄênciaὅ, define Hume, é o “ἑoὅtume ou Hábito” (Hume, βίίζ, pέ ιγ), que é foὄmado a 

partir da observação de casos repetidos de sucessão dos objetos ou eventos, de acordo com os 

princípios de associação, formando entre eles uma conexão necessária.  

Adverte-se que Hume passa de uma esfera ontológica, onde buscava investigar a 

relação causal através das qualidades oferecidas pelos objetos, para uma esfera psicológica, 

em que o homem levado pelo costume e pelo hábito é induzido a inferir uma conexão 

necessária. Contudo, Hume não pretende dar como causa última da propensão que o homem 

tem que extrapolar a experiência passada; apenas indicou um importante princípio da natureza 

humana, bem conhecido por seus efeitos. Desta maneira, a sua pretensão é de recomendar à 

aceitação desta hipótese em virtude da explicação para nossas crenças causais, por que as 

inferências são extraídas a partir da multiplicidade de casos semelhantes. 

Nesta primeira parte da pesquisa procurou-se investigar, segundo David Hume, como 

se origina o conhecimento no homem e como ele é articulado na perspectiva do principio de 

causa e efeito. Nesta próxima seção tem-se como escopo articular as ideias desenvolvidas 

acerca da teoria do conhecimento de Hume com os conceitos formulados pelo menos acerca 

da Religião Natural e seus desdobramentos. O método da pesquisa continua sendo o mesmo: 

análise minuciosa das obras supracitadas. 

 

3. Das questões relativas à Religião Natural 

 

Após a investigação do problema causal, percebemos que essa construção, À primeira 

vista, encara Hume como um cético acerca da causalidade e também acerca da construção do 

conhecimento. Porém, o ceticismo empregado por Hume diz respeito à tentativa de indicar os 

limites à investigação humana; o que não o torna um cético radical, hiperbólico, mas um 

defensor de outras vias de possibilidade do conhecimento. Desse modo, podemos 

compreender sua inclinação pelo tipo moderado de ceticismo a fim de que os juízos possam 

ter a clareza daquilo que pode ou não ser objeto do conhecimento.  

Por se tratar de raciocínios sobre questões de fato, o problema gira em torno de haver 

raciocínios que extrapolam os limites do entendimento humano, indo além da fundamentação 

empírica (Hume, 1992, p. 11). Nessa dinâmica, queremos investigar à luz da perspectiva 

causal a ideia de Deus e, por conseguinte, a problemática da religião e dos modos de 

justificação de suas principais teses Contudo, essa perspectiva que serve de guia gera 
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confusão e acarreta em contradição, pois devido ao afastamento dessas ideias em relação aos 

sentidos, sua força é pequena, uma vez que ela se torna mais viva quanto mais próxima da 

impressão com que se assemelha, e, por fim, não tem influência na vida cotidiana. 

Hume não pretende que suspendamos o juízo acerca do mundo ou acerca de nossas 

ações diárias, mas quer que tanto o entendimento quanto a ação sejam fundamentados em 

critérios seguros. Assim, ao mesmo tempo em que pretende buscar uma fundamentação 

epistêmica para a vida comum quer também romper com qualquer tipo de raciocínio 

supersticioso. Nesta ótica, investigaremos a relação da ideia de causalidade com sua intenção 

de apresentar um conhecimento com rigor científico no que tange à ideia de Deus e a de 

religião. 

Após dar atenção aos fundamentos da epistemologia, expandimos a investigação sobre 

os outros aspectos da natureza humana, dentre as quais se destacam a ideia de Deus. Grande 

parte das doutrinas que envolvem raciocínios abstrusos, para Hume, tanto na metafísica, como 

na própria moral, decorre de uma influência religiosa (Cf. Hume, 1992, p. 26) a ponto de 

torná-los nocivos à natureza humana.7  

Durante sua vida, Hume na obra História natural da religião (1757) teve como 

objetivo desenvolver um estudo das causas que originam o sentimento religioso e, por 

conseguinte, enumerar alguns efeitos que este ocasionaria na sociedade. Nela, é asseverada 

que a existência divina pode ser provada pelo argumento do desígnio, ou seja, que o mundo 

apenas poderia ser explicado se um artesão, ou uma inteligência superior, o tivesse 

planejado8. Contudo, o próprio Hume alterou diversas passagens dessa obra com temor de 

reações contrárias e possíveis retaliações. Para não correr o risco de ser acusado de blasfêmia, 

Hume alega várias vezes que a existência de Deus pode ser provada de maneira racional. A 

certeza de que tal posição é um ardil para evitar problemas futuros advém com a obra 

Diálogos sobre a religião natural publicada três anos após sua morte (1779), onde o filósofo 

                                                                 
7
 Nesta linha de pensamento, detecta-se na crítica de Hume à religião as mesmas referências da crítica Aos 

fundamentos da causalidade, bem como os critérios de verificação. Com isso, percebemos aspectos que apontam 
a limitação da religião de como se fundamentam as crenças e como elas influenciam as ações humanas. Por 
conseguinte, como se deveria falar sobre a religião como uma religião revelada ou se é um processo natural, se 
as crenças podem ou não apresentar fundamentos de rigor científicos. 
8 João Paulo εonteiὄo afiὄma que é juὅtamente na obὄa ὄeligioὅa que Hume exibe “(έέέ) o eὅtilo iὄônico que maiὅ 
vezes lhe serviu como um véu de obscuridade, destinado a ocultar do vulgo, ao qual pertencia notadamente o 
censor, suas opiniões mais heterodoxas, revelando-as apenas a um reduzido círculo de leitores mais esclarecidos 
(...) Um dos exemplos mais intrigantes da estratégia de Hume é sua aparente aceitação, na História natural da 
religião, do argumento do desígnio tão drasticamente demolido por ele mesmo nos Diálogoὅ” (εἡσTEIRἡ, 
João Paulo. Op. cit., p. 19 e 129.). 
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retifica os argumentos por ele fundados na História, comprovando a existência de certa ironia 

na obra religiosa. Hume, nos Diálogos, como ele mesmo assevera, quer através da análise do 

aὄgumento que buὅca pὄovaὄ “έέέ a exiὅtência de uma Divindade e sua semelhança com a 

mente e inteligência humanaὅέ” (Hume, 1λλβ, pέ γ1)έ 

A obra apresenta três intelectuais reunidos na biblioteca, a saber: Cleantes, Demea e 

Filo. Os Diálogos são apresentados sob a forma de uma carta que Panfilo escreve a seu amigo 

Hérmipo, acerca da discussão filosófica entre estes intelectuais, da qual foi mero espectador. 

χ foὄma com que ὅe eὅtὄutuὄa tal obὄa é um fatoὄ deteὄminante, poiὅ “έέέ paὄece ὄequeὄeὄ um 

tratamento desse tipo; da mesma forma, qualquer questão filosófica que seja tão obscura e 

incerta a ponto de não ser possível à razão humana chegar a uma conclusão definitiva sobre 

ela parece levar-nos naturalmente (se é que, afinal, devemos ocupar-nos dela) ao estilo de 

diálogo e conveὄὅação” (Hume, 1λ92, p. 4). De certo modo, acredita-se que esta estrutura em 

forma de diálogo, reflete a preocupação de Hume em não se expor em demasia – com a 

publicação dos Diálogos em vida – tendo em vista o conteúdo discutido na obra.  

Cleantes, o primeiro dos intelectuais a ser apresentado, tem sua participação na obra 

elaborando argumentos de tipo teísta associados à crença de que é possível provar a existência 

de Deus através de argumento a posteriori, isto é, baseando-se na experiência, partindo dos 

efeitos em direção à causa primeira, ou seja, ao Ser criador de tudo. Outro intelectual. Demea 

se mostra contemplativo no que tange à religião. Portanto, através de um argumento a priori 

demonstra que a fé lhe basta para assegurar a existência divina, pois leva-se em consideração 

a satisfação decorrente da estreiteza da razão humana (Cf. Hume, 1992, p. 28). O terceiro e 

último intelectual, Filon parece ser quem melhor expressa o pensamento humeano. Em 

decorrência de sua postura, as exposições, por vezes longas, refutam tanto o argumento a 

posteriori quanto o a priori.9 

A questão da prova da existência de Deus é uma questão que percorre toda a história 

da Filosofia. Hume incumbiu-se de investigar o cerne desta problemática, perguntando-se 

como é possível conceber um ser que esteja além dos sentidos, mas que pode ser percebido 

através da experiência. E ainda, por analogia, discutir Se de fato ele existe, cuja existência 

possa ser demonstrada racionalmente, pode se revelar ilusório e supersticioso levando-se em 

                                                                 
9
 Um dos principais problemas abordado por Hume é a análise das provas da existência de Deus sobre as quais 

ele tinha conhecimento no século XVIII. Dessa maneira, inseri-se no debate entre os filósofos religiosos e os 
filósofos ateus. Hume mostra-se um entendedor da tentativa racional das provas da existência de Deus – como 
outros filósofos pretenderam. 
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consideração os elementos basilares da sua filosofia. Por ser uma questão de fato deve ser 

analisada em si mesma, assim, precisamos conhecer quais os elementos empíricos sevem 

como prova da existência de Deus. Para tanto, partiremos da argumentação humeana sobre a 

prova a priori da existência de Deus. 

A prova da existência de Deus se for tomada pela via a priori, isto é, como uma 

questão demonstrativa ou intuitivamente certa e cuja demonstração não necessite de uma 

correlação com o mundo, sua demonstração deve ser irrefutável. Uma ideia 

demonstrativamente certa não é possível pensar sua negação sem cair em contradição, pelo 

fato de não recorrer ao auxílio dos sentidos, mas investigamos de sua estrutura racional, por 

exemplo, não é possível conceber a definição de um círculo quadrado. Isto posto, a ideia de 

Deus, exposta nas falas de Demea, como um ser existente deve ser impossível de ser negada 

sem incorrer em contradição para que se aceite uma prova a priori da existência de Deus. 

Entretanto, nos fundamentos causais elaborados por Hume no Tratato, o argumento de Demea 

começa a ser desconstruído.  

Hume, em seu pensamento, afirma que todas as ideias dos objetos presentes na mente 

humana só podem ser pensados porque houve anteriormente a experiência dos mesmos. 

Através da perspectiva de uma justificativa causal, o argumento a priori da prova da 

existência de Deus fica comprometido. Então, ao afirmar que Deus existe, as provas de sua 

percepção devem ser baseadas em questões de fato e não nas relações de ideias, pois a 

necessidade não faz parte das qualidades dos seres que são comprometidos com as questões 

de fato. Deste modo, não é possível conceber a ideia da existência de Deus de forma a priori, 

como uma necessidade, por considerar que uma possível contradição seja sua negação. Isto 

quer dizer, mesmo que Deus exista, a existência de Deus não pode ser provada a priori. Outro 

ponto abordado no Tratado por Hume é a ideia de conexão necessária, onde a mente sem 

qualquer justificativa racional espera que o efeito necessariamente sucede a uma causa. Desse 

modo, o raciocínio estruturado por Demea, segundo o qual tudo tem uma causa, sendo que a 

causa do mundo necessita da existência de uma divindade (Cf. Hume, 1992, p. 28), é 

contraposta por Cleantes.   

Cleantes afirma que é um absurdo supor a existência necessária de qualquer ser. Sua 

contribuição para os Diálogos é a de propor uma prova a posteriori da existência divina, 

insatisfeito com a explicação superficial dada pelo argumento a priori. Cleantes em suas 

exposições participa da obra apresentando-se como um teísta que acredita na possibilidade de 



Revista do Seminário dos Alunos do PPGLM/UFRJ, v. 6, n. 1, 2015. (ISSN: 2236-0204) 
 

 

https://seminarioppglm.wordpress.com/revista-do-seminario-dos-alunos-do-ppglm/ 
 

41 

provar a existência de Deus através de argumento a posteriori, baseando-se na experiência, 

partindo dos efeitos em direção à causa primeira, ou seja, ao Ser criador de tudo. 

Fílon, que aparece no último capítulo dos Diálogos, é quem aparentemente melhor 

expressa o pensamento humeano. Em suas longas exposições refuta tanto o argumento a 

posteriori quanto o a priori. Partindo da investigação acerca dos sistemas religiosos politeísta 

e teísta, e o sistema filosófico defendido pelos céticos, que se desenrola no plano material para 

explicar a existência do mundo, Fílon dá a entender que através do ceticismo seremos capazes 

de triunfar sobre essas disputas de conclusões tão incertas, mas isso não quer dizer que seja 

totalmente possível provar que Deus existe. Fílon quer enfatizar o uso de argumentos por 

analogia em detrimento das provas demonstrativas. Desta forma, a figura de Fílon nos 

Diálogos é a que mais se aproxima do ponto de vista pessoal de Hume, por isso A. J. Ayer 

afiὄmaμ “σo deὅenὄolaὄ doὅ Diálogoὅ, ἔílon é aquele que tem mais a dizer, e isto é uma razão 

paὄa concluiὄ que ele fala poὄ Hume” (χyeὄ, βίίζ, pέ 1ι)έ  

Cleantes objetando à fala de Fílon tenta, por outro lado, corrigir alguns pontos de seu 

argumento dizendo que a analogia é possível se há um ajuste entre causas e efeitos, ou seja, 

um efeito racional tem uma causa racional. Por isso não lhe interessa saber se Deus tem ou 

não causa, mas que Ele é causa. Contudo, Fílon apontando para os limites da investigação 

humana, ou seja, tendo em vista que nossa percepção é limitada, não podemos ter acesso ao 

universo como um todo para saber se nossa inferência perde ou ganha força; neste sentido, a 

experiência não pode assegurar que haja só um Deus, uma vez que poderia haver vários.   

O problema aqui apontado por Fílon é que se de um lado o argumento a priori não 

pode ser usado na prova da existência de um ordenador do mundo, como vimos, a prova pela 

experiência, apesar de poder ser usada, gera resultados mirabolantes, pois, como nossos 

sentidos são limitados, não há garantias sólidas para as inferências. Fílon chega a afirmar que 

o cético, o teísta e o politeísta estão no mesmo nível de explicação, pois pelas regras de 

analogia muita coisa se segue sem que haja privilégio para qualquer uma das posições 

religiosas ou filosóficas. 

No Tratado, Hume já afirmava, contra os racionalistas e metafísicos, que não há 

como, pela verificação empírica, afirmar a existência de um Deus que intervenha no mundo 

de modo a ordená-lo, pois se esse Deus existe não fornece as provas necessárias para que o 

homem justifique sua crença. Em outros termos, não temos uma impressão que possa produzir 

tal idéia; portanto, uma inferência sem força. Neste contexto, os Diálogos enfatizam que a 
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questão primeira não é que não haja uma ordem ou possivelmente um ordenador, mas que não 

haja privilégio para um ordenador inteligente ou intervencionista. Contudo, Fílon preocupa-se 

que quando se afirma com base na verificação empírica é problemático, assim como as suas 

próprias posições, em decorrência destes termos, o que faz preferir o argumento do ceticismo.  

 

 

4. Conclusão 

 

Hume destaca os limites da investigação humana; por se tratar de questões de fato 

centenas de possibilidades que podem ser admitidas sem que nenhuma possua vantagem sobre 

as outras. Sendo assim, pode-se admitir que todos os sistemas religiosos estão expostos a 

grandes e insuperáveis dificuldades (1992, p. 112). Nos Diálogos percebemos a 

impossibilidade de se apresentar uma justificativa racional como fundamento da religião. 

Tendo como guia a experiência, Hume defende a limitação que se apresenta à razão quando 

profere seus juízos, ou seja, não há justificação epistêmica tanto racional - a priori - quanto 

empírica - a posteriori - para se afirmar, com certeza, que há um Deus que intervenha no 

mundo, pois, como se observou, é da experiência que tudo deriva. Do mesmo modo, não 

temos como saber quais são seus atributos, pois não temos certeza de qual a proporção exata 

da analogia entre os atributos do mundo, captados pelos sentidos, e os do seu criador, 

inferidos por analogia. 

Diante da insatisfação com as provas apresentadas pelos argumentos a posteriori e a 

priori, Hume defende a suspensão do juízo no assunto. Pois se não se pode aceitar esses 

argumentos como fundamento da religião, também não se pode demonstrar que eles sejam 

errôneos por estarem além do entendimento humano. A fé, portanto, é a única base na qual a 

religião pode se apoiar. 
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